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ἑ πὸ ΡΥ 1 Ὃ, 

(λυ ἴπ {τδριοογιπι {Ἀθ}}}15 69 Ὸ πομπ118 ΔΙ16 Ὁ δίαι8 ὈΥΙο 68 θα του 68 ἱπβι{Π ΥἿπὶ., ΘΟΠΙΠ10- 

ἄυπι Ἰδοίον θι15 πιθ διιβοθρίπνιπι Θχ βπιδν], 51 46 115 ροί 55 πιππ τ Ρι5 ἀπᾶττπι ΓΔΙΠ0Π65 ΠῚ Ὑ146- 

τεπίας οπιπίβιιβ ἴῃ Ρτοπιρία ἴοτθ ᾿δὸ ριδϑίαιοπθ Ῥτουϊίον ΘΧρΡΙΠΊΙοᾶτοπι. Ουοά [4 ἴδοϊδπι, αἱ 

Οπἶϑϑῖ5. ρ]θυιπηαιθ 8] Ἰοστπὶ δὲ απ85 τϑοθρὶ οἱ 88 ΤΘρΙΙΔΥΙ οΘοπίθοίπ"15, απᾶ8 ΘΧ ΠΙ106115 {{8- 

᾿σἰοοττπι δα ἰοπίδιι5. οορποβοὶ ροβϑιπΐ, ἰαπίππι παϊῃΐ Βρδ ἢ οοπορᾶαπι ἀπδπίο δ πιθὰ8 τ8Ὲ8 δχρο- 

ποπάδ5 Ορῖβ Πᾶθ60. 

] Τῃ Αδβοῦυ ἔαθι]15 οἰδὶ πππὸ Δ] χπδπίο ΡΠ] αν θι5. ἴπ Ἰοοῖθ θ᾽ Ῥούβοπο ἀἴβοθθϑὶ απᾶπι (ππ1πὶ 

᾿δπῖο ἴτε8 8ΠΠῸ5 οἷτπ5 ΘΠ ΠΟ π6πὶ ρϑϑδὶπὶ Οὐ Θοίδπι ΒΟ ΠΟΙ ττπὶ 'π πιϑιπὶ ΤΘρΘί οἰ ἌΓΘΠΙ, πηπ]00 

Ῥίατα ἰάπιεπ 8115 πιπίαπάα βοῖθηβ ΤΌ] }]19 51 4 Πᾶβ {ΓΘ 1885 τθοθηβοπαβ. 5181 βιπηθηῖ: 

᾿4πδπι ΘΡῸ Οροίδπι πἰὖ ἴῃ Οδίθιοστπι 6105 Π06 γΟΪπ πη 6 ΟΟΠΙΡΙΘΧῚ βιπιι5 ροθίαιπιπι ΓΑ Ρι115 46- 

ἀτθοίανὶ, ἰΐὰ ἰπ ΑΘβΟΠ 68 πθὸ σοἱαὶ ἴῃ πιθ τ Θοροῖθ π60 ροίπ!, ἀπππὶ ρΙϑοίοι: 8118 απδοάδπι 

τεῖ ΟἸΠπῚ ΒΙΙΟΟΘΒΒΙΙ ΘΘΙΈΠΑΔΘ ᾿γΔΟΒΙ 414 γοίαβίππι οὐ οοπι ΔΘ Ἰοθιπι θὰ οἱ ρϑυ8 οἱ οατὰ Θχρίο- 

ταίππη 65] ἀθσάγοπι ἀπᾶπὶ ΠΑ οδπο Οἄγϑβθαθ ΠΡτῸ, πἰ ΠΟῸ ΘΧΘΠΙΡΙΟ πίαν, ἱπιροι αν Ῥοιβο- 

ΠῚ.» ΠῸΝ ( ἰο005 ἀοργανδίοβ παπϊίο πδπὶ σιΐροὸ [ουππίῃι οιμδπδίπ8 βου ρίοθ ἴῃ ππθπα Ρ δ ΠῚ5 

1Π1|5 ἱπγϑπίιπι ἵγὶ Ορὶποῦ, 564 αιρα οΥἹΠοΙ, ααὶΐ ἃνίθπι βιιᾶπι οδιίθ Θχϑιοθδί, θ]πνίπιμπι ἰπίογοβί 

ΠΡ ῥυποῖρὶβ υἱα ἀπᾶπι δοοιιταί5δίπιθ οοσπϊία πα ρθοῖθ. θι86 5] ποὸη Παρεῖ, ἢουΐ πὸπ ροίεδί 

απ ἱπίδγπιπι 115 ΟΟΥΓΘΟΠΟμππὶ ϑαιδυιπι αἰαίιπ' {πππἀαπιθπιϊβ απὰθ ΠΡγ15 βου ρι15 ἀΠρ 6 ππ8 ἰπ- 

Βρθοίί5 πμ}1ὰ 6558 ἱπίθ σαί, Οοά οὐπὶ ΑΠΡὶ υἱἀθίαν δροϊ ἀῖδθθ ἔαπὶ ἴῃ Αρᾶπιθπιποπθ ν. 1129.) 

ἐπὶ δὲ καρδίαν ἔδραμιε χροκοβαφὴς 

σταγὼν, ἅτε χαὶ δωρία πτώσιμος 

ξυνανύτει βίου δύντος αὐγαῖς. 

ἘΡῚ Οἀβδμβοπιβ ΔΙ χπ6 δορὶ σοΥσθχοπιπί, θα ᾳιρά ΑἸάπβ Ταπορυβαιθ ἀράοιιπί ἅτε χαὶ 

᾿δωρία, ποι 8114 χιᾶπι ΤΥ] ΗΠ] ἀποίουϊαίθ π1Π ΟΡ ποῖ, δβϑίᾳιθ 14 Ἰρβιιπι, ἀο]οΐο οἰϊδπι ῥγορίοθι 

Ἰηθίτιιπι χαὶ, π᾿ οὐἀϊο6 ΝΘΔροΪ απο ροιβουρίππι: αὐ υἱχ οὐδάδπι ἴπ πᾶπὸ βου ρίασϑπι ΠΡτιπη 

᾿ Μάϊοθιμπι ΘΟ Π56Π51556, Οὐἶπ8 ᾿Θοοποπι Πΐο αἰ ἰπ 411|5 Ἰοοΐβ ποῖ ρϑιιοῖβ δοοιγαίθ υἱἀθίμι: θχργθϑ- 

᾿ 5|586 ΒοΒουίΈ 15, χαὶ διρία. 14 γεῖὸ ρτοχίπιθ δρεδὲ ἃ δὸ 4ιοά ερὸ τοϑί{πὶ χαιρία, Θχθπε-, 

5 Πείοτῖβ 471, ᾳιδθ εχ .41 τιᾶῖθ [πϑυπΐ τοροίαθς. Θ᾽ π}}} οἴτογα ἱπ ΟἸΠΟΘΡ ΙΟΥΪβ Ὑ. Ἰοθ4.. 

᾿ καιρίοισι ἴῃ καὶ δίοισι γε} καὶ ῥύοισι [υἱέ ἀἰταπηίαπι ἱπ ααιβάδπι ΘΟ |ΟἸΒι18. 

ΡΒΟΜΕΤΉΕΤΙ 5. ΨΥ. 354. πᾶσιν ὃς ἀνέστη ϑεοῖς] ΤΑΡτὶ οπιπο5 ἀντέστη, ποά δπιθῆ-, 

ἄανις ὙΥ ΘΠ ον ΠΟΠΠις Ρ-. 27. 564 ρεΐγοιβᾶ βίπιοίασα Ὑϑυβοιιπι, ὃς ἀνέστη συρίζων φόνον πᾶσιν 

| 
“ 



ΗΝ ΠΟΘΙ ἀρ νὰ, ΠΝ τ 

ϑεοῖς σμερδναῖσε γαμφηλαῖσι. Ὠαϊνὶ πᾶσιν ϑεοῖς ἃ ἀνέστη ροπάοπι, [(ἃ Ηοπιοτια ΠΙδᾶ. 

ψ, 6834. 

πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα, ἬΪνοπος υἱὸν, 

᾿4γχαῖον δὲ πάλῃ. Πλευρώνιον, ὃς ἐδ ἀνέστη.. 

4πᾶ6. υδὶ δἴδετὶ Αὐιβ 65 γο]. Π. ρ. 508. οᾶϑιι δοοίαϊ τ ἱπ ΠΡτο ΕἸοτοππο αποᾶδπι ρδτῖ εν- 

ΤΌΤΕ ἀντέστη 5οιρίμππι 51. 

Υ. 425.- 435. Ἠιυΐτ δροάϊ πϑὸ πιϑίγα βδπθ ογδηΐ ἀοβουρία πϑαϊθ βουρίατα 5815 6π16Π- 

ἀαία. Ὑ. 429. ὑπέροχον Ἠθιπιᾶππιβ: οοάϊοοβ ὑπείροχον, ἔονπια Ἠοπιθιΐοα ἃ Π| γα 5 1Πα(8, 

πὶ ἰπ ΘΟΡΙ00115 ΤΥδο πη. ν. 1000. Ὑ, 430. ὑποστεγάζει] 1 15γὶ ἀπίῃ! ὑποστενάζει, 81ὶ ὑπο- 

βαστάζει. Οονγδοίαπι ἃπίθ πη ]08 ἃπποβ ἃ} Ἠδυπιᾶππο ἴῃ ἀἰββουίαίοπα δοδάθμοα ( Οριδο. 1] 

Ρ. 114.) ποι ἱπποίι οαἸουθι5. Ὑ, 484. χελαινὸς ᾿11δὸς δ᾽] Ὕυϊδο χελαινὸς δ᾽ ᾿“1ἴδος.] 

Ῥαυίίοι]α απ διΐ 4616 01 ροβϑὶΐ δυΐ ἰπᾶπβροη1, 6ΡῸ Δ] θτᾶπι Υἱᾶπι 1π]]. 

Υ. δὅθ6. ἀ ἅ, ἔα ἔα] Οοάεχ Μεάίσοιβ ρτὸ ἔχ ἔχ ρυδοβεῖ ὃ ὃ, δἰπηπίον ῥγδθίον 1105] 

ἀπ|8 46 Ῥαι 51 π15, ἴῃ ἅπ0 ιἀϑουίρίιπι γρ. ἔα ἔα. Ἐδοάεπι Θχοϊαπιδοπο ἃ ἄ ἔα ἔα οοπίππρι- 

(ὺ γ. 114. 1}1 ΠΡ ΜΙ άϊοθιβ 1π γυ]σαίαπι βου ρίπγδπι ΟΟμβθμίΓα υἱάθίασ. Εσο ἕα ἔα πίτο- 

μία ἃ ΠΡγανη5 δἀβουρίαπι ἱπάϊοο δ δχρ]οαπάδπι ἔογπιᾶπι πιοποβυ αθαπι ἄς 

Υ΄. ὅ68. ΕἸποίπδηΐ οοάϊοοβ ἱπίον ἄλευ᾽ ὦ δᾶ, ἄλευ ἃ δᾶ, ἀλευάδα, πὑπᾶάθ γοτᾶ δπιογρὶϊ 

βοιρίιτα ἄλευ δᾶ, τοδαςπία ΔρΡΟΟΟρ6, αιᾶπι πθίαιιθ ΟΡ ογασιπί ΠΡταυ,). ἀποα ποι ἐπα} 6 δεῖς 

Αἰ᾽χαοί οβίθπ 1588 Ἔχ Θπιρ Π5. [. ΑὐἹΒίορδπὶ ἴῃ ΕαιΠΠθι5 ν. 821. Ὁ}1 ΠΡτὶ παῦ᾽ οὑτοσί, ΕἸπι5- 

Ιοἷτι5 ρυοθαθι πον γεβηίπθθαί παῦ παῦ οὗτος, οο]]αία ῬΊΟΙΙ 5]ο58ὰ Ρ. 403, ἅ. Παῦ: τὸ παῦ- 

σαι (ἀπιπιοὸ τὸ παῦε) λέγουσι μονοσυλλάβως. 11. 1π Ῥοιδβῖθ, ΑΘΒΟΠΥ] νυ. 1088. 

δίαινε δίαινε πῆμα." πρὸς δόμους δ᾽ ἴϑι, 

Ἅ4πππὶ ποὸπ υἱἀθαίιν ἢδι] ρο586 αἱ ΔΙίοσιπα δίαινε ἀιβυΠαιπι ργοπιποϊθία , υἱδεπάμππι ἂπ ροθίᾶ 

ἀϊχουῖς δίαιν δίαινες. 1Π. Τὐβι αι πϑίπιαπι πὶ σπ]ρὶ βουπῖοπθ ἰουμαιαπι ἱπταπαϊ νὴ Ζία Αἰάοοβ 

γὴ 41 Ῥτοπιποῖδββθ ὁχ ῬΠοίίο οΟΠ]Ποὶ Ροίοταΐ ρ. 297, 23. Νηδί: καὶ νηδία, ἑκατέρως. οαὶ 

παπὸ ἀἰβοτίαπι Δοοθα τς (οβεπιοπίππιι ΟΠΟΘτοβοβοὶ ἱπ ΒΟΚΚοιὶ Αποοάοιί5 Ρ. 1362, --- χωρὶς τοῦ 

Δί, ὅπεο ἀπὸ τοῦ 4ία γέγονεν, ὅπερ καὶ μετὰ τοῦ νή ἐπιρρήματος γίνεται νὴ 41. οἵ ἸθΙάοπι, 

Ρ». 123]. --- διὰ τὸ νὴ 4ία" αὕτη γὰρ ἢ αἰτιατικὴ γίνεται κατ᾽ ἀποχοπὴν νὴ 4, Ἦοο το- 

βαςιθπάππι ΑΥὐβίορ δὴ ἴθ Ἐφιμίβιβ ν. 3109. ὯΒῚ ῬΤΟΧΙπιΘ 8. ψϑγῖπι δοοθάϊί Βανθπμηδί15 

ΟΟ1015 βου ρίπτα 

γὴ 4] α κἀμὲ τοῦτ᾽ ἔδρασε ταυτὸν, ὥστε χατάγελων ---ο 

οοτῖρα γὴ “7]ὲ κἀμὲ --ας δϑάπι πομιῖπῖβ ἔογπια πὸπ ἀμπβίππι οὶ απ Ρ]πΡῖπιῖβ [0018 51: τοᾶ-- 

ἀοπάα, τ] παπὸ γ8] νὴ 4 οἴμπα ἱπιΠ]}} δροδίτορ!ο βου θιτ νὰ] γὴ Δα, αὐ ἱπ ΕἸ] οβἰαΖιιϑῖ8 

ν. 779. 

ἡμᾶς μόνον δεῖ νὴ 4" χαὶ γὰρ οἱ ϑεοί, 

αδὶ Βανθηπᾶβ νὴ δί᾽, οοἰετὶ νὴ δίας. ἘΠ απι ἱπ Τ,γοϊβίναία ν. Φῴ, πιῖγοι δἱ ροθία βου ρϑβουιί, 

χαὶ νὴ 4Δία παχύ. κᾷτα πῶς οὐχ ἥκομεν ; ἡτπιπι πιπιθ}}5. ππ]ςῖο πῃ ΠοτθῈ}5 1π Ῥτοπιρίι οϑϑθὲ 



᾿ 
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ΒΝ ΕΓ Α' πὶ Εἴ ΑΓΒ ΤΠ Οἱ: ΥΠ 

καὶ νὴ 4] παχύ. χἄπειτα πῶς οὐχ ἥκομεν; 

ΓΥ. ἅμ ῥγὸ ἅμα ἀϊοίαπι ἃπποίαν! ΗΘβγοΙι5, Χμ: ἅμα, ὁμοῦ. αυρά πιὸ φυΐϊάθπι πὸμ πιδρῚ5 

οἴεπαϊς αυᾶπι ἀνά ἴῃ ἄμ ἰϑπδίοτιηδίππι. Τ[,δίοί 1Ππ4 ἄμε 'π Ὑ 658ρ15 Αὐ βίορ δ νυ. 570. 

τὰ δὲ συγκύπτονθ᾽ ἅμα βληχᾶται ----ς 

οοάοχ Βδνυθημπαβ ἅμ ἅμα βληχᾶται: οἴδὸ ροθίᾶ Βοιρδι ἂμ βληχᾶται, ἀυχμίουδ ΟΟΙΤΘΡΙ 0 μ15 νυἱΐδπ- 

ἄδ6. οδι1558.᾽ 

Υ. 569. Ι,οσοραίιν φοβοῦμαι τὸν μυριωπόν. Ἐοοίε Π|τἱ Ὑ]Πά4οθοπθηβθ5 ἄπο οπιππΐ 50110-- 

᾿ἰαϑίαθ ἰϑιθα φοβοῦμαι, χὰ0 Ποάϊθ ποι ἱπάϊρϑπιιια δᾷ δχρϑάϊθη ἀᾶπι γϑιβογιπι ΘΟπβ πο 0Ποπι; 

ΟἸἾΠΠ5 ΘΧΘΠΊΡΙΔ 51 415 ἀοβιἀδναί, ΜΔ ΠΪΔ6 δπποίδίοποπι δάἀθαί δα Ἡθοιθᾶπι ΕἸπΊρ1 415 ν. 950. 

Υ. 1056. Οοάοχ Μεαΐοδιιβ τί γὰρ ἐλλείπει μὴ παραπαίειν ] εἰ τοῦδ᾽ εὐτυχῆ; 811 ῥ]υτίπι εἰ 

τάδ᾽ εὐτυχῆ, πᾶ ἱπερία εϑἰ βουίρίαταθ ἀδργανδίδθ οοιγθοίίο. Ββϑεὶ ἦ τοῦδε τύχη. πᾶπι τοῦδε 

ΡΙορίενθα δϑί πϑοθββϑαυίπιηι, απΐα ΔΒ Βθπίοπία οοπηπιηΐ, 4π886 ριϑθοθθπηβιβ γϑυβίβθιιθ σομπο- 

{, δ4 ῬΙΟΠΙΘΙ ΠΟΙ ἰουίαμδπι, ΟἹ Π1}1} δά πηθπί5 ΔΘ πδίομοπὶ 46 6558 811, οταποποα ἀ6 ἤθους 

Δ ΘΓΟΙΠΠ5. 

ΒΕΡΤΕΝ ΑὮ ΤΗΕΒ ΑΒ. Ὑ.12. βλάστημον [υἷος εὐ ἴπ Θιρρ!. ν. 8317. τοι Ροτῖ- 

50π|5. Ηοο τϑοίπιβ 811} βουριιΐ βλαστημόν. 

Υ. 45. Ῥογβομιβ “2ρην, Ἐνυὼ, καὶ ---ος Ὑο86. Ἐδοία οοάδχ Μραϊοοιιβ ᾿4ρη τ΄: πᾶπι 

Ἴμι80 ἰΔπίπιπι ΔΟΟΙΒΑΠΥΙ ἰογηᾶ τἰαπίι ΑἰΠΟἱ νθίθθϑ. 

Υ. 481. τὰ] Ὑυΐϊρο τῷδε. ΟὐάἸο65 ρ]υππιὶ τάδε. ΟΥ̓ΧῚ τὰς 10 1π Δ ἸΒΠΌΡ]Ὸ νυ. 521. 

πο Ορι5 δή ρατίίοι]α, απᾶπι ροϑί πέποιϑα 1110 Ἰπβοιιῖς ΠΟΒουί6 118, μῖο ποππμ]! ἀπίθ τῷδε 

᾿ 1ηἰ]τπηί. 

Υ. ὅθῶ. 1 ϑεῶν ϑελόντων δ᾽ ἂν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ] ἄν γατγουϊαθ. ποπϑιτᾶπι δποὶρ ΐοπι 

᾿{υΐϑθα υἱάθτὶ ἱπ ργδοίδιοπθ δ ϑορβοοίοπι αἰχὶ ρ. τιῦτ. Ῥτχοδυοίδθ ιδθ βιιηΐ δριια ροοία5 Ατᾶ- 

[, ΘΧΘΠΙΡΪΑ ΠΡΥΔΙῚΣ τηᾶρπᾶπι ρᾶγίθπι θδάθπι 1π ον ΡΟ Ϊατιπί ΠΡετίαίθ, απ ἐάν ραγίοιϊαθ πιϑπϑι- 

| 
ἐοΡτθπὶ Οροταθ ργδίζιπη οδί ]0005 1105 οοπίπποίοβ Θρροπί. 

Ἢ Θορίιοο165 Αἴδοθ νυ. 1339. 
2 3Ὰ 3 ; νιν 8ὶ [« Ἁ , 

οὐκ ὧν ἀτιμάσαιμ. ὧν, ὡστὲ μὴ λέγειν -τοις 

Γᾶπι, 46 χὰ 84 ΑΥΙΒΙΟΡ Δ Π15 Ὑ ἐβρᾶγ. υ. 228. ἀϊχὶ, ργδθοθρίαθ ορίπῖοπὶ δοοοπιπιοάδγιηί. υδπι- 

Πα Πἰρτὶ ἀπάααϊ οπιπεβ, ἰἄοπιαιιθ ἷπ 5:15 ἱπνθηῖ ΤΥ ΟΠ πῖπι8, φαΐ ραγηοα]απι παμφάρμακον δάϊιπ- 

Χχιΐ,) οὐχ ἄν γ᾽ ἀτιμάσαιμ᾽ ---.- ΑἸάπ5. οὔπι «]ψιοί οοάϊοῖθυβ οὔκουν, αυᾶπι πιϑαϊοίπδπι οἰϊαπι 

Ττοδάμππι Επτρι 45 γεγβὶ οὐϊάαπι 8 ΠἸ δἱίαπι ραμ]]ο ροϑὶ ποίαβίπιιι. ἘΠπιβ]οῖιβ οὔ τῶν, υἱ 

5016Ρδί. 

ΠῚ ΒΌρΠοΟ]65 ΕἸθοίτα νυ. 314. 

β ἢ δ᾽ ἂν ἐγὼ ϑαρσοῦσα μᾶλλον ἐς λόγους 
Α 

τοὺς σοὺς ἱκοίμην -ττο; 

Ηἰο ΑἸάτι5 ψιοαι8 οὐπὶ τπθ ΠΥ θι18 οοα]οῖθιι5 οοπβοπῆξ: ἀοίοτίοτοβ ἦ χἂν, ηιοά ἱπ 1, ἀπτεπίϊαπο 

" Δάβογιρϑιε τπᾶπιιθ τϑοθπίίοι. Βδγιπὶ ἴπ ἱπίοισορδίίοπα δὲ ἦ δὲ (πᾶπι ρετιππαιθ ἦ γὰρ 



ὙΠ .ς ΒΝ Α' ἢ πὶ Αἱ Ψ ἕἰ Οἱ 

᾿βϑπίθπίϊα δα πη {1}. ααοα ἀϊὰ Ἰαίαϊξ ἐπ Αὐϑίορ!δπῖβ ΑὙθιβ ν. 23. οὶ πιρον τϑδίϊ! Ἔχ θπιρ]- 

τ5 Βαυθμπδί 8 1π61]0]0. 

ΕΥ͂ Βορβοοῖοβ Απίροπᾶ νυ. 747. 

οὐχ ἂν ἕλοις ἥσσω γε τῶν αἰσχρῶν ἐμέ. 

γυΐδο οὐκ ἄν γ᾽. γὲ γτϑοίθ Ἀ6858 δ Πρτο Απριβίαπο Οἱ ἑπὶ ἱΠΙΟΔΥΣ , οοπἢιτηδυιπίαιιε βαπίθπ- 

(ἰἀπὶ ποδβίταπι οΟ 1065 ἘΠΠΙ516}} φαδίίπο!. ἘΔΟ116 1οἸἰπι Πάθπι ἱμ θη θπιτθ, 51 ἴῃ 

Ὗ Αρδιμθιηπομθ ΘΒΟΠΥ]}} υ. 834]. 

οὐχ ἄν γ᾽ ἑλόντες αὖϑις ἀνθαλοῖεν ἄν, 

ΡδυΠου]απι γὲ ποπ ΤΠ 6 ]10115 α4πι8πὶ ἴῃ ΘΟΡΠΟΟΪ6 ποίδθ 6886 ΔΙ τηαπιβ. ΑΠΗΐ παπᾶ ἀμθ18 Πρτο Μ6- 

᾿βμέβο: 6Χ 400 Πᾶθο λθι46 ρδ18 δχοὶαϊί, υἱάθίπταιθ ΤΊ ΟΠ πο ἀΘθ 6119 οὐπ5 ΘΧ ΓΘΟΘπβίοπο ἰδοιπα 

οΟΟΠοἿ5 1ΠΠπ||8 Ἔχρ[ βία οί. 

ΥἹΙ Εἰμρι465 ἈΠιοθο νυ. 50]. 

| διόλωλε; τάχ᾽ ἂν εἴη φοβερόν. 

᾿ππείο διόλωλεν, αιρά πα πὶ ἴῃ πὸ Δίου οοα 06 διμδπάαίθ βοιρίμπι δχϑίοί, δαί [α15- 

βοΐ ΤΥΊΟΠΠΙ ΘΧθπιρῖο ἄν γ᾽ εἴη Ῥοποῖδ αυᾶπι γϑίϑιπι (δπὶ ἱπιπιοαι]δίτπι ργΟοι 6 Γ6. ῤ 

ΥΠ Εἰπριάε5 Μεάρᾶ ν. 867. 

οὐκ ἂν ἁμάρτοις τοῦδέ γ᾽, ἀλλ᾿ ἀκούσομαι. 

ΑΙάπ5 οὐκ ἄν γ᾽, αμὶ οἱ οοάϊοοβ ἰδπίππα πὸπ Οπιηθ5 Παθαί Δάν β05 οἵ βουϊρίογοπι ΟἸἸ511 ρὰπ 

εἰομεῖα ν. 1988. ὁ 
ὙΠῚ1Ι Εἰρὶ 465 Ττοδά!ρι5 ν. 409. 

εἰ μή σ᾽ “πόλλων ἐξεβάκχευσεν φρένας, 

οὐκ ἂν ἀμισϑὶ τοὺς ἐμοὺς στρατηλάτας --- ἐξέπεμπες. 

Πὰ οοάοχ Ὑ ἴοδπιβ 909... ορίπιιβ ομππππι. οἱ Ηδυπίθηβῖ8 οὐππ ΕἸΟΓοπῆπο. ΑἸάπ|5, τὸ διιργὰ τὰ 

Ιοοο ϑόορίιοοϊθο, οὔκουν ἀράϊε, ἀαπιαίαπι Πυῖο οὐ οοττιπι ροπουΐ Ὑοοι απ, πο ταΐπιι5 ἱποϑυιίθ ἴα] 

Ηδοπδθ γούβιβ 1561]. 1597, Π]Δίαπι, πθδὶ παποὸ οὐχ εἶ οδϑί τοϑϊπίαπι. ΑἸ40 δυίΐεπι ᾿ΐο οἵ δΠ10] 

Βγδυτίαί5 οαπδβᾶ ὑτῖθαο αι αι] ἰπ οἰαβ δα  Ποπῖθι5 ἰθοϊίιν, δἰνθ Ἰρβ105 δϑί 5ῖγ 8 Πππάδ βιπιρίμπι. 

ΙΧ Χ ΧΙ Επυηριάο5 ἨοΙοπᾶ νυ. 1048. 

οὐκ ἂν ἀνάσχοιτ᾽ οὐδὲ σιγήσειεν ἂν 

μέλλοντ᾽ ἀδελφὴ σύγγονον κατακτενεῖν. 

Ηδγοι]δ ζυτεπία νυ, 1254. 

οὐκ ἂν ἀνάσχοιϑ᾽ “Ελλὰς ἀμαϑίᾳ ϑανεῖν. 

1θΙάσπη γ. 180. 

β Ζίρφυν τ᾽ ἐρωτῶν, ἥ σ᾽ ἔϑρεψ᾽, “4βαντίδα, 

οὐκ ἂν ἐπαινέσειεν ----- 

Οὐπιππχὶ ἢο5 [π 65 0005 αἱ ᾿πίου 56 βιπιΐ 5ἰ πη] Ππὸϊ. Ἐίοτιπι ρεϊπεὶ ΟΟμϑδπ 6 η8 δϑί ἴῃ ΠΡ.15. 5011- 

Ρίασα αιᾶπι ΘΧ θα]. Ῥοτίιβ οὐκ ἄν σ᾽ ἀνάσχοιτ᾽, αυοᾶ οἴἶδπι 'π 8]61Ὸ Ιοοο 46 οοπίθοίιμἃ Ρο0- 

βι1{ Βδγηθβῖιβ, αιΐοιπι ΕἸΟΓΘπίποβ ΠΡΓῸΒ ΘΟπρυπθ γα Βυδβρίοαίας ΜΕ ΐδ6. [πὶ ἰογο ΑἸάτ5 δά 



ῬΗΤΑῚ 

βιπιὶ οὐχ ἄν γε ΤΟΙ ρβῖι5 δϑί. αῦμῃ αὐἴθιι5 μἷθ γθυβίβιιβ ἀρεβϑίπιιαι εἷς οὐκ ἄν σε, ποη πυμήταπι 

Ὧ5 τ θιιθπάμιπι ριίο : ααδπαπδπι απ] ῬΓΌποπιθῃ ΓΒΑ ππΐ ; οδάδπι ορϑιᾶ Ριδέίοι 4118. ΔΙΠοσ πα ἔππ|:1- 

ῬΙάθπι 60 διροῦο ἀοθοθαμί 1π ΒΟ αθι5 ν. 789. 

Βρόμιος οὐκ ἀνέξεται 

κινοῦντα ΠΒάκχας εὐίων ὀρῶν ἄπο. 

αὖ βουρίτπι δϑὲ ᾿π ΠΟΥ. Οπιπῖθι5, πίβι αποά ΑἸ41πη8, ἰγὙροίμοϑίαθ τ νἹἀθίιμ οὐ]ρ8, κινοῦντι. 

ΧΠῚ ΑΙοχίς δρια Αὐμοημδοι Χ. Ρ. 422 ". οοπβθπηεπίο Ἐπιβίδί 10 ρΡ. 1837, 20. 

οὔτ᾽ ἂν ἀδικοῖτ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς οὐϑ'᾽ ὑβρίζοιτ᾽ ἂν ἑχών. 

Ῥαποὰ ᾿δθὸ βιιπί οὐπίτα οθπίθπα ΘοΙΓθρίαθ ῬΔΡΠ]Ο 88. ΘΧΘΠΙΡ]α, τ ΠῸΠ 51π| τη] ΑΕ 115., 8] 

πῃ μιθο ΘΓΘΈΠΙΘΕΐΟ 9 ΠΙΒΠΙΥ5. ΟΠΙηππὶ [8]]8015511|0, ἀραϊθηία αὐ Ι0005 ΒΠΡΙὰ Ἱπ6ΠἸΟδίοϑ. 115 Ο0Υ- 

ΤΙσϑπί ΘΟὨΙΘΟΐΠ11590 488 ἴρ58 ῬΓΟΡΟΠΘΙΌΠΙ, Ὠ181 ἰΔοοῖ6 ριδϑοβίαυθί. ΝΠ οἴϑὶ ἤϑθο 165 ΠΘΩΠΘ 

ΟΠ πὶ πῊΠ1 Ὑἱδαὰ δϑί δχίνα ἀπ] ΔΈ] 0πθπὶ ροβ]ἃ 6556 πΘα4Π8. πππὸ ὙΠ θέμ, ἰδ. 6Π ΠΠΔΙΟΥῈ πὶ ΘΧΘΠῚ- 

Ῥίοταπι 1Ποττπὶ Ῥδιυΐθπι 1{ἃ 6856 Θομραι ίαπι ᾿πί61Π150, αὖ ἀΡϑατι6 Ὑδίθυ τι ΟΥ ΘΠ] ΘΟ (65Π- 

πιο πἶ 5 ἴῃ πουίγαπι ρᾶτίθπι αιΠἀψπδπι οοπΠἀθπίπ5 ρτομπποίανθ Ποθδί, 

Υ. 570. πρόσμορο»] ΜΙ͂5. Μδάϊοοι5 προσμόραν. ἘΒΙοΠΙΠΙ]ἀπ5 προσμιολών. 

Υ. 725. ψυϊρο βλαψίφρονος. 6] βλαψιφρόνως, χαρά 5] 5 ἘΠ οΔομ6 δοίνα ἀϊοίππη οἴπῃ 

τελέσαι οϑί Ομ πποοπάμπ. [Π{δαΐίων ὠμοφρόνως ἐμβῆναι ἀϊοΙίαι πὰ ῬΘΙΒΙ5. ν. 911. Πα Π]Ὸ 

Εσηγ5 βλαψιφρόνως. 

Υ. 928. ἰὼ δυσαίων  ΑΒοιδί ἰὼ οἱ Ιοσορδίιαι: δυσδαίμων. ΟὈΥΤΘΧῚ Πο06 δά 5᾽ πη πη 6 μι 

γούϑ5 870. 

ἰὼ 

δυσαδελφόταται πασῶν δπόσαι ----- 

ΕΓ ραυοιήδθ ἰὼ Ὑνϑϑίριαπη [ογίαθθθ βιιροιθθί 15 δαΐω. αποα ΠΡῚῚ ποππ}}}} πὶ ἤπθ ρῥιᾶθοο- 

ἀθητ 5. Ὑουβ5 ΡΟ θοπί ριῸ δαΐ, 

Υ. 929. 1011 πρὸ πασῶν γυναικῶν ὁπόσαι. ἘΠ60Ι γυναικῶν. 

Υ. 9ῦ8. πάνδυρτε] Οὐάϊοο5. 811 πανδάχρουτε, ΔΠῚ πολυδάχρυτε. ΟὐΙτοχ ΕἾ, ἘΠ ΒΟ 6 Π1π|5 

1π ΘΟΠ 6415. ΟΥἿΠ015 Ρ. 12. 

ΒΌΡΡΙΙΘΕ ΚΜ. Γ᾽. 124. ἐπιδρομῶσ᾽ ὅ9Ὶ ΤΑΡῊῚ αιπάδῃῃ ἐπιδρόμῳ πόϑι. Ἐθοία Ηδι- 

τδπητ5 ἐπίδρομι᾽, ὁπόϑι. Θαυοά τεοοερίαπι ρου. 

γ. 200. Οοάοχ Μεάίοθιβ μιηγεῖται ἄχη, ἷπ 480 Υἱχ οϑί αἱ δ]1πα Ἰαίοαί ααᾶπι αιοά 6614] 

μηνιαῖ ἄχη. Ἠορο ἔμμηνος αἰχιύ ΘΟρΡἢΟΟ165 ἴπ Ε]οοίτα γ. 281. 

ϑεοῖσιν ἔιμιην᾽ ἱρὰ τοῖς σωτηρίοις. 

Υ. 770. Ἰὼ γᾶ βοῦνι, ἔνδικον σέβας] Τ,εσεθαί βουνῖτι. Ῥαμννῖιβ βοῦνις. Βοβαία [6- 

Θ᾽ πηιπι ἴῃ γοσδίνο []δίπιπι. [πῃ ΑΥἹΒΙΟΡ Δ Π15 ΑΟΠδτπ. ν. 749. 505 1Π06᾽ Ῥδυθμηᾶβ Βουναυμί 

Δικαιόπολι, ἢ λῇς ---: οθίοι! “ικαιόπολις. Ἐδπάδπι Ιοροπὶ βϑαμπαμι. ρϑιοι 8 ἄχρι οἱ 

μέχρι : νἱᾷο ὀχϑιιρὶα ροδίατιπι ἃραάᾷ ΑἰΠπϑπδοιαι Ὑ11. Ρ.290 4. ὙΠ]. ρ. 3404. (01 τϑοίθ ΟΠΊηΪα 

Μαϊποκῖιβ δά Μοεπαπάν. Ρ. ΧΙΧ. πίϑβὶ ᾳυορά μέχρις βοιῖρβι) Χ. ρ. 41 6. ΧΙ. γ. 499 6. εἱ Ιῃ 
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γι... - 
πααυσσ“- παπαπο τςςς . 

Χ ἘΤΕΑ ΑΓ τὺ: 

᾿πβουροπο ἀρ ΒΟΘΟΚΙ απ νο]. 1. Ρ. ὅ18. Νοηιδ ἄρτι εἰἴδα γόοοα] ἀϊοῖ ροίμ ἂν Επτὶρίάθ, 

ἷπ Ηδ]ομᾶ νυν. 302. δὲ 

σμιχρὸν δ᾽ ὃ καιρὸς ἄρτ᾽ ἀπαλλάξαι βίου. 

ΠῚ 6ΡῸ χάρτ᾽ ΘΙΠΙΘΠΑ͂ΔΥΙ. 

Υ. 808. Τιορεθαίαν ἴυζε δ᾽ ὀμφὰν, οὐράνια | μέλη λίτανα. ΑἸΙ4ὰ5. εὐ Τιμπθθαβ ὀμφὰν 

οὐρανίαν, αυοά νιυϊσαίο πιι]ίππι ριϑθϑίαί. Θπδμοθιοπι 4641 αιοά δοοιμαίθ ἀπ ΒΠΌΡΠοΟ ψο- 

511 τοϑροπάδί, ὀμφὰν ὀρανίαν, 46. απὸ ἱπἴτὰ ἀϊοθίαν. δ4 ϑΌρ|ι00115 Οεάϊρ. Οοίοπ. ν. 1466. 

Υ. 840. δορὶ δι᾿ ὅλου] Οοιτίρα δόρει διώλου οππὶ Ηδιπᾶππο δρυά Εν υνάπππι δά Θορίιο- 

Οἷἷ5. Αἴδο. ρ. 028. β 

Υ. 8902. 901]. ὦ μᾶ Γᾶ, πᾶ Ζεῦ Ἠπβοκίιβ ἀθ Αππῖο Ομαθτο ρΡ. 5]. 

Υ. 950. ἴσϑι μὲν τάδ᾽ Μροάϊοοιιθ. Ῥογδβοπιιθ ριῸΡὈΙΠ6ν οὐ θοί ἢ 'σται τάδ᾽ ἢ δεῖ. 

Υ. 959. εὐϑυμόν ἐστιν] Μράϊοθιι5 εὐθυμεῖν ἐστιν, αἱ εὐθυμία ᾽στὶν φῬοίι5. ΒοΙθοπάμτι 

νιἀθδίατν. 

ΟΗΟΕΡΗΟΆΟΕ. Υ. 581]. δὅδ2. 

ὑμῖν δ᾽ ἐπαινῶ γλῶσσαν εὔφημον φέρειν, 

σιγᾶν ϑ' ὅπου δεῖ καὶ λέγειν τὰ καίρια. 

γ οίβιιβ ΔΙ ίθυῖτ5 οΘ]ρταία ἃ γϑίθιιθιβ βαπίθπία οϑί, βθά αχυδθ ππ10 ἰοο0 ρᾶσιπι δοοοπιιιοάαία 

511. Νααιιθ ϑηΐπὶ 1π γ ]απὰ αθι|86 ρᾶτίθ ααἀαθαπι δο τα" 6Χ απὸ [πί61ΠΠ0 85 σα ΘΠΎΡΙΙπΒ 

414 ργδοϑίοι: ἰδοι τη! αίθπι Δ ρ1161115 ΟΠ οΥ 1015 οχροίαί Οὐθβίθββε Οπδπιοθιθπν πῸΠ ἱπηριΌ 0115 

οοπΙθοία!ἃ γἹἀθίμι γούβιπῃ ἃ ΠΡΤΆΓ]Ο Ο] πὶ πιδΡ ΟῚ] δ ἀβουρίμμι ροβίπιοππι 1π ἰαχίαπι 6558 1ΠΠδίπιπι. 

Ἐποχιπΐ διίοπι 11 γοῖρθᾶὰ ΑΘΒΟΠΥ] ἴῃ Ῥτοπιθί 6 ΡΠ 6ΓῸ, 46. ααΐθι5 18 ΒΟΥ ΟἜΙΠππ5 Ν. Α. 

ΧΤΙΠ, 18..,,71 χιοηηθ αρἰηνιασυοννηι5. ἀρμα Αδϑολψίιμι ἐν τῷ πυρφόρῳ Προομηϑεῖ οἱ ἀαρμα 

Ἑπωγίρέάειν ἐπὶ ἐγαροοάϊα ἡμὰς ἐμδογίρία οδὲ ᾿Ινὼ ομπαάθηι 6556 ὑογϑμηι αὔδημδ ραμοὶς δψϊα- 
; : 

δϊ5. ΑΑδεολψίιδ 5ὲο 

Σιγῶν ϑ᾽ ὕπου δεῖ καὶ λέγων τὰ καίρια, 

Ἐπνγίρία68. αμέοηη εἰς 

Σιγᾶν 8᾽ ὅπου δεῖ χαὶ λέγειν ἵν᾽ ἀσφαλές. “ 

υ 51 νϑύϑιιπι ΔΠππὶ ἴθ ΟΠΟΘΡουΒ ἰΘρ]Γ, πιναπάμπι δέ ῬιομηθίΠδὶ δαῖπὶ ὩΠ 000 π|8]} 1858 

αυδπὶ 1Π0 οὐἶπ8 πηϑῖοι οἰΐδπι δβϑοί οαπὶ ΕἸΠΊΡΙ 415 γι θ15 βιππίθ 40. Θποά εἴϑὶ ἱπίθΠσο 18 

ΘΧΟΙΙΒΑΙῚ ρ05886 πὶ (6118 Δ] Θεπ5. 1001 πὸπ 6556 τϑοουἀδίι5 ἀϊοαίαι.. ἰάπιθι ἰρϑιπι π04 6. ποπ- 

Π1}}} δ βοηίθηαπι πορίλαπι οοπἑἸηδηάδην οοηζοτῖί. 

5»᾽ ΘΗ, 0.0 1. ,ἴν.5. 

ΑἸΑΧ, Ψ. 198. καχαζόντων] Οοάϊοε5 οἱ ϑιϊ4α5 καγχαζόντων οοπίτα οοποπείπαϊηθπι Αἵ- 

ἀοογαπι, ἴῃ ΑΥἰβίορμαπίς ΕΟ] 6οῖαΖ. ν. 849. (877. ε4. πιθᾶ8) πὸ {γπηθ 1 αιάοπὶ ἰΘρῈ 5. 8011- 

Ρὰβ ἃ Πδὸ ἔουπια ᾿ἱπίδγοπάα δύδοῦα Ροίαοτιπί. “ὃ 



Ὸς:»ν 

ΠΝ ΙΝ ΤΟΣ ΧΙ 

Ὑ. 221. ἀνδρὸς αἴϑονος ΑἸἄπ5. δὲ ρμᾶῖ85 οοάϊοιπη οτπὶ ϑιη4α αἰϑοπος. Τιδυτοπίίδην5 Γ΄ 

αἰϑωνος, απο ρμ]π8 τἀπὸ ἴπ Ιοοὺ ἀϊδογία ἃσποβοιί Ἐπιβίβί Ππ8, Θαυοα δπίθ θ]πγ65 ἃππ08 ΑἸΧΙ, 

αἰϑοπος ἸΝΘΙΤῚ ΘΟΥΓΘΟΙΟΙῚ 46 θ 6}, ΘΟΡΙΟΟΙ 6 πὶ δυίοπι αἰϑόνος ΟοΙΓορία Ὑ0081 ἀἰχῖββθ υἱάθυὶ, 14 

7 

ρϑῖιπὶ ῬΥΔΘΡιΙ Γι ΘΔ ΠῚ Α βοιρίατα αἴϑονος. Ηδσο ἰοιίαν 6614], ααπιπὶ ροθίδθ πὸπ ἰπ 5015 

ΠΟΙΉΙΠΙΒΙ18 ΡΓΌΡΙ11590 τπὖῷὸ «Δίσωνος «Ἴϊσονος, ΝάἬάψφρωνος Νάρογνος, 8115, ᾿'ᾶοὸ ΠΠΡουίαίθ π181 6586 νἱ- 

ἀδαπίαν. Πία πρίονες ἃ ΟἸδίϊπο ἀ101 δαί 41] πρίυνες ἀΙοοπμάϊ {ποταπΐ, 46 πὸ ΘΧροϑιὶ δά 

ΑΥΒίορΠδπῖ5 Ὑ βραγ. νυν. 094. Οδίθιιιπι αἴϑων ἀνήρ 6Χχ Ποὺ ]000 οἱ δχ Αθβοιυ} σϑῦβϑιι ϑθρί, 

δά ΤΙ. 448. ἐχρυδββιμι 6556 ἰπ Ἡ]ι680 νυ. 122, οοπὶθοὶί Ηθυπηδπμῖβ ἴῃ Οριῃβο. γο]. ΠΙ. ρ. 292. 

Υ. 384. Ηϊπο γούϑιπι πιᾶποιπὶ Χμ ρεπί Μ55. οπιπμθθ ἰδοιμί γεν, χαίπερ ὧδ᾽ ἀτώμενος, 

Πἶβὶ αποα ΤΙΊΟΠμϊπ5 ἴδοιμι δή νιν. Αριᾷ ϑιηάδπι ἴπ ἀτώμενος 5βουρίππι ἴδοι μὲν ὧδ᾽ ἀτώ- 

μενος. ΜΠ [Δ0]]Π]Π΄πηππὶ υίϑαπι ἰδοιμε᾽ ἴδοιμι, καίπερ -τν δἰθοίο, ιρά 81} [ογίαϑβϑθ 465146- 

ΤαΡαπί, ῬΓΟΠΟΠΊΪΠΘ. 

Υ. 490. Ι,οροθδίαν 

εἰ γὰρ ϑάνῃς σὺ καὶ τελευτήσας ἀφῆς, 

ταύτῃ --- τῇ --- ἡμέρᾳ ---- 

ιοά ΘΌρ ο0165 βοιίρβοιαί ΕἸ ἡπππὶ Π00. ἷπ Ιο00 οἱ εἰ οἵ ἢ βρη οανθ. ροϑϑὶί, 6ρῸ δ] οι 

ΡΙδοία!!, οἷ δοοοπιπιοάδίμπι οϑί ταύτῃ. Εδάθπι νπ]οαίαθ βου ρίθταθ ΟΥἹΡῸ δϑύ πὶ ἘΠ ΠΙρΡΙ4 15 

Ηδγοι]θ ἔν. νυ. 3826. τἄλλα δ᾽ εἰ πρόϑυμος εἶ ] πρᾶσσε, 0] ΕΠπιδ]οἶτι5. τοί ἧ- 

Υ. 1190. Το ραβδία: 

ἀνὰ τὰν εὐρώδη Τροίαν. : 

᾿Απαρδοβίππι, δαπιαι8 (816 πὶ αι [ΔΟἸ ΠῚ πὶ ροίοιδί υἱίατὶ, ἴπ 06 πιθένὶ ϑΌΠΘΙ6 ΠῸη 6ϑὲ οὐ 10116 

Δ πιϊςῖ556. ΘΟΡΠΟΟΪ]6π : ἀπο ρτοπι (6]οίο δυίΐο!ο δα] ἀν᾽ εὐρώδη Τροίαν, ἀπὸ ρῥδοίο 1άθπι 

᾿Βυΐπβ γϑῦβιιβ πιθίσπιιπι οδί αιοα ργδθοθάθπιβ μόχϑων ἄταν ἐπάγων, οἱ ἴπ ΔἸ ἰθΥῖι8. ΒΠΌΡΠδ6. 1π]- 

(ἴ0 ἐκεῖνος οὐ στεφάνων. ΑἸ ᾳφαδπίο τοοοπά 01 Δμ ΒΓ ρ ΠΟ] ὙΘ 8115 θη μ 4810 δβί, 4111 1π ΠΌΓῚΒ 

108 50ΥἸρίι8, 

ἰὼ πόνοι πρόγονοι πόνων, 

πο ΒίΓΟΡ Ποὺ γθιϑὶ δχϑθαυϑίιβ δϑί δ πῆ ΔΡογ6 5. ἀϊοιμαίιπ" πρόγονοι Ιαθουαι. Ναπι ἰδ θο- 

ΤῸΠῚ ΟΕ] 46 πὶ ρᾶγθῖθ ἰὩΡόογοπὶ ἀ1οἱ τιβἰἰαίτιπι 6ϑὲ, δ υδδ βιιπί 8118 πιὰ]τα Πυϊπβηιο!: 56ἀ πόνοι 
᾿ς 7 τ . . . .. 4 

πρόγονοι πόνων Υἱἀθίιι! 6556 ὑπερποιητιχὸν οἱ ἴῃ πιρπιουίᾶπι πο} 15 Τουοοδΐ ΑΘΒΟΠΥΠ ἸΡΊΘπὶ οὐχ 
Ἂ 

Β΄» ᾿Ιδαίου πυρός. Θ'ιο πείπιβ ΔΒ] οονπρίαα βοτρίαταθ 1658] πιᾶπι Δα θοΓ6. οο1- 

᾿ΣΘΟΠΟΠΘΠΙ 

ἰὼ πόνοι πρόπονοι [ γ 7 , 

Ἐ- ᾿ πονῶν 
᾿ . . . . Φ Γ Φ ; 

᾿4αῖθι5 γευθὶβ ποπ ἱπί6 ]Π6οί15 Ο]1π|, αἱ ορίπον, πόνων ζαϊξ δἀθοτρίιπη,, ζὼ πόνοι προπογοι, πὰρ 
. . . . 4715 Ἁ 

'Ῥοβίπιοάιπι γυΐραν5 οἰ Ποία δϑί βου ρίιτα. πόνοι πρόπονοι διαΐθπι 5] π|Ππηππὶ οϑί ΑΘβοθυ]θὸ κακὰ 

πρόχαχα ἷπ Ῥοιβῖβ νυ. 987. χιοά δχρίαπανϊ Ἰδοοβρβίιβ ἱπ Νοίί5. δά Απίμοῖορ. Ῥαϊδί. νοὶ]. ΠΙ. 

Ῥ. 257. Νὰ φαΐς διιΐεπι βθπιθὶ ἀϊοίαπι ΠΠπ4 πηϊγϑίιν, ποῖ ἱπα616. ουἱέ δἀπιομμῖ856 βἰπη}}} Ἰοοα0π6 

ὦ πόνοι δύσπονοι 501 πὶ 6586 δ 56 πι6} τπι511π|ὶ ΘΟΡΠΒΟΟΙΘπὶ 'π Απίροπᾶ γ. 1270. 

ΝΣ ΣΝ, ,, Ὁ ἐπκοδ.  τῸ . ὕὌὉ 0. ὃ... 0 ------- 

; “ὦ, δ ἀπ Νὴ 



᾽ 5 ς νον 4,»".. 

ΧΗ ΒΥ ΠΑΡ 1500. 
Ι 

Υ. 1410. ῬοΙονίμειβ παΐβουα ααὶ Δαἀἀοθαίαν γϑιβιοαϊαπι “Ἴἴαντος, ὃτ᾽ ἦν, τότε φωγῶ, “αασιασα“αανανντοισοασνιος τ᾿ 

5815. ΟἸπι ἃ ΠΟ 15 δχδριδἴμμ. 
-.---«“«σοοο΄΄---σσ-σ 

ΕΠΈΟΘΤΗΑΛ. Υ.ὕ21. 1011 ὡς ἐνταῦϑ᾽ ἐσμὲν 1 ἵν᾽ οὐχ ἔτ᾽ ὀχνεῖν χαιρός, πῖδὶ πυρά; 

ἰπίθι ἐσμὲν Παοίμαπί οἱ ἐμιὲν, χαᾶπι ἰουπῆαπι οχ Οδἰ πιο πο ἃπποίανς Το ἰδππ5 ἴπ ΠΌΤῸ 

περὶ μονήρους λέξεως. ΔΑ γρύπα ριοχίπιθ δοορβϑὶί ἩΟίΟΠΚΊΒΗ οουτθοθ, ὡς ἐνταῦϑ'᾽, ἵνα 

οὐκ ἐστὶν ὀχνεῖν καιρός, απᾶπι ρθυθοιί ΘΙ Τ ΔΠΠΤΙ8 ἴπ Δηποίδοπο, οὐχ ἔστ᾽ ἔτ᾽ ὀχγεῖν. 51-ὶ 

ΜΝ] δυΡΟ 6 τα 6Χ ἔπ Ὑούβιβ ἴῃ ᾿πἰπππι ΡΙΌΧΙΠΙΙ πτορβὶῦ πὶ ΑΥἸΒΙΟμ μα π]5. ΤΠ ΘΒΙβΟ ΡΠ οΥ. ν, 494. 

ἋΡΙῚ οοὔθχ Παυθηπαβ 

τὴν νὐχϑ', ἕωϑεν σχορύδια μασώμεϑα, Ξ 

τ 55. 7, ΞΚΥΝ 5. Ἂν ’ 3 ᾿ 
ἐν οσ(φοαιγομίένος αν) 0 απὸ τειχουὺς ἑισιυν --τὸ 

ΘΟ θοπάππι 1οἹπ', μασώμεσϑ'᾽, ἵνα  ὀσφραινόμενος ----- 

Υ. 148. ἃ Ἴτυν αἱὲν Ἴτυν ὀλοφύρεται] Ἴτυν ποααθ [εἶδ πϑαιθ πὶ Ὑθῖϑα δμδραθϑίιοο ΑΥἹ- 

Βίορ! πὶ Αὐΐπι 212. τὸν ἐμὸν χαὶ σὸν πολύδακρυν Ἴτυν | ἐλελιζομένη ,), αἰίανᾶπι ΒΥ Πα θᾶπι Ἰοία8 

γἱ ριοδειοίαπι Παβθεί, 564 ϑαπάθπι ταίϊοπθμι βϑααίία ααὰ ἘπυρΙ468 στάχυς εἰ γένυς ρτοάδαχῆ, 

1π Ηδτγοι!6 Πππϑπίθ υ. ὅ. 

Σπαρτῶν στάχυς ἔβλαστεν, ὧν γένους “Ἄρης. 

ἴῃ Ἐ]θοίτα ν. 1214, 

βοὰν δ᾽ ἔλασχε τάνδε πρὸς γένυν ἐμὰν 

τιϑεῖσα χεῖρας. 

(αθὶ οοἄϊοο5 ΕἸογ πα πὶ ἄπο γένυν γ᾽ ἐμιὰν ποθ πεῖπιβ Ἱπορίθ απᾶπι ἀποθιβ γ Υβ1θ118 ροϑέ 1π 115- 

ἄδπι βου ρίιπη παρηίΐίδων τέ γ᾽ ἐξ ἐμιᾶν) οὐ ἴῃ ΜΕ ΙΘΑΡῚ {τασπιθπίο αρι ΔΙδοιοθία Υ, 18. 

γένυν ἔπαλλ᾽ “γκαῖος, οἱ δὲ Θεστίου. 

γ.174. ψυίρο ἔστι μιέγας ἐν οὐρανῷ | Ζεύς. Θορρὶ ΗΘΑΙΠ δπιθπάδιοποπι ἔτε μέγας 

οὐρανῷ. ἘΠ ἔτι αν ρεῖπιᾶ πιᾶπῖ παβθοΐ Γι"... Α. πθαπ8 ῬΓΔΘΡΟΒΊ ΠΟ π6 Ορι8 6ϑί. οὐρανῷ ναΐξιν 

ἀἸχῖ ΡΙμάδιιθ, οἱ Αθβομυ αβ ̓ π ΝΊΟΡΘ, οὑμὸς δὲ πότμος οὐρανῷ κυρῶν ἄνω 1 ἔραζε πίπτει. 

Υ. 190. ὅτε σοι] ΓΘ, ορίποι;, Ηδιηϑηπιβ ὅτε οἱ ΟΟΥΤΙΟῚ, Δ]ίοσιπη ᾿ππι8 ΠΙδίπϑ 6 χθπι- 

Ρίαπη ἐχ Τυδοίηπ, ν. 650. πιθιμοτᾶπθ. (ΟἿ δάἀ4θ Αθβοθυ] γούβιπι Ασᾶπι. 1147. περεβάλον- 

τό οἱ πτεροφόρον δέμας. Νᾶπι περεβάλοντο 6Χ 11010 Μίραϊο60 6δϑέ βοιθαπάππι. 

Φ .Φ ἢ, α- οἷ »“ 

Υ. 851. ΤΑΡῚῚ πανσύρτῳ παμμήνῳ πολλῶν δεινῶν στυγγῶν τ΄ ἀχέων. οιδπηπ8, παᾶν- 
’ , γν - “ 32 »"» 9 

σύρτῳ παμμήνῳ πολλῶν δεινῶν στυγνῶν τ΄ αἰῶνι. «πιθπὶ ᾿ΐα δῖ δϑοιΐῃβ πὶ βουγαίο ἀχέων 

ἀοἴθνοπι πολλῶν. Νᾷπι ἰ00, διΐ 51 πιᾶν!5 δεινῶν, δαμπίἄθμν πειὸ ταΐπτι5 ἀθϑιάθυο ααᾶπὶ ἀχέω!. 

Υ. 8ὅδώ. Τ,εροθαίιῃ: ἀλλ᾽ οὐχ ὕβρει [ λέγω τάδ᾽, ἀλλ᾽ ἐχεῖνον ὡς παρόντα νῷν. ΟὈΔΙο68 

Ηδυ]οίδπιβ οἱ ΜΟΠπΔΟΘπ515 ποὸη γῶϊν, 5684 γόει, αιοᾷ οἰΐδηι ἦα Τδανθμεδπο Γ᾽ αὐδοιρίπα. ἘΕἰ 

510 1π ΡΠ] οἰθία γ. 415. ὡς μηκέτ᾽ ὄντα κεῖνον ἐν φάει νόει. Θδίςπια ποο ἰᾶπὶ ἀρίμππι, ἴδπι τιδὶ- 

ταΐαπι ἴῃ ΠΠΠΠΙΒΙΩΟΑῚ [06015,. αὖ πο ἀιθίαγουῖπι ουπιδπι οοπίΡϑοίδιν τδϑεϊξαοσθ γῶν τπιᾶ ἀϊ- 

γοῦβαθ ΠΡΤΟΙτπὶ βου ρίμδθ ΟΥβίπθπι {Πἀχθυιπί, γνῶ ϑαίθπι πιθίυ! οδιιδθα ρὴῸ γόει ἸΧ]έ, 

δεν 



 ππ  ῊΝ 

αἰ νένωται οὐδ81 Πουῖοα ρ᾽Ὸ γνενόηται ἔτδρτῃ. 191... ΘΙΠ.1|15. ΠΡ ΟΥΔΙΥΙ ἔογπια ΟὈΙΠοναία υἱἀθίιν, 
ε 

ἦπ Ῥειβ15 Αθβϑοῦυ! ν. 0. ἢ 
κ ’ τὸν )ᾳ 3 ᾽ὔ Ἁ ’ 

καὶ στέον ἄρασσε χάπιβοα τὸ ἤῆῖυσιον. 

αδ1 ἀιιδιαἰιπ ααποταοίο ἀπαρϑοβίι3, αιθῖὶ χἀπιβόα ρτϑαραϑί, δἰ σου σοημἦπ5. ΝΠ, 51 υ1{- 

πῖᾶπὶ ὙΟΘΔΡΙΪΝ [Π ολαπν «([οἰ ΘΥ ΘΕ 15, ᾿ρϑᾶπὶ ΘΟ ΥἹ βουρίισαπι ὙἹάθθ θυ τοϑιίιηθθα Κα Π7|Β0, 

μος ἐβί χἀπιθῶ. Αἰχιβ πᾶθὸ χιυΐάθμι βαίβ οορία δπιθηἀαεῖο υἱάθίμν νούδιιϑ ΑΘβομυ οι: 46 50- Ἡ 

πομο ἀπίθαι [000 ποι πὶ Γαρὶς αι ἰπ οοπίνανίαπι ρδείθι ρυοΡ  Π ον ἀἰβρῃίαι! Ῥοβ51. ι 

γ. 1988. ΑΔ μππο σούβπὶ 4110 ἰδπροτα προ δπποίαυ! ., εἰ σὲ ϑεὸς ἐπόρισεν ἁμέτερα ᾿ 

πρὸς μέλαϑοα. ΤΑΌΥΙ οπῖθεβ ἐπῶρσεν. Θαοά τηθ 0} 1 ΔΙΟ10 τοϑίππὶ ἐπόρισεν, οἱ ποῃ ἀΙΒΒ1πη1}6 ὶ 

6ϑί ψιοᾷ ἴῃ Οοάϊρο Οοΐομθο αἰχὶξ ροοία νυ. 1458. πῶς ἂν, εἴ τις ἔντοπος, τὸν πάντ᾽ ἄριστον. , 

δεῦρο Θησέα πόροι; “Τα. Α ἃ ρὲ. πὶ. ἐπόρσεν. ἴπ ἨΒΥΟΙΙ οἷοβδβα, πόρησεν: διεπέ- : 

θασεν. δια 5010 ἂῃ ἐπόρισεν μοίϊι5. 51{ οοΥΙσοπάππι απδπν απο 8115 ρ] οι ἐπόρευσεν. ' 

ΟΕΌΙΡΟΌΒ ΒΕ Χ. ΥΟΥ. 18. οἷδε τ᾿ ἠθέων | λεκτοί Ἐνίανπ5. ΤᾺΡῈῚ οἱ ϑιμάδθ οἱ δέ 

᾿ ἠθέων λεχτοὶ, ηιοά διη4δ5 ἐπίλεκτοι Ἰηἰορρυθίαίιθ, Ὑ γα βουϊρίατα Πᾶθο θϑί, ορίηοι,, οἱ δ᾽, 

ἐπ᾿ ἠθέων λεχτοί. ΒΙμΙΠίον ἐπὶ σοηϊίνο δαἀπιποίππι ἴῃ Απίσοπα ν. 789, καί σ᾽ οὔτ᾽ ἀϑανά- 
- 7.- 5 το Ὁ ϑρχ.3. ἢ ,ὔ ΔΑ ΕΣ 7, 

των φύξιμιοος οὐδεὶς οὐϑ' ἀμερίων ἐπ΄ ἀνθρώπων. 

Υ. 525. πρὸς τοῦ δ᾽ ἐφάνϑη] ΜΘΙποΥΆΡ16 6ϑὲ ᾳιοά Τιδιποπιϊαπὶ ΓΖ] (Γ᾽ οουτιρία τοῦπος) 

"“παπαπα ὐμπππιπρπνααιι Τὰ Ῥιδθθδπέ 8110 σϑυθουῖπὶ ογάϊπ τοῦ πρὸς δ᾽ ἐφάνθη, ΄ἡπδπὶ ΠΗΪῸΣ ΠῸπ 6588 ΘΧ 8115 ΠὈῚ15. ο0π- 

᾿ΒΙσΏΘΙΠΠ). ᾿ 

Υ. 920. μάλιστα δ᾽ αὐτὸν εἴπατ᾽, εἰ κάτισϑ᾽ ὕπου] Οοάϊοο5. Βοπὶ οἱ δηίαι οπιπθ5 χά- 

τοισϑ᾽, ᾳιοά ὁχ Πρτὸ Τιδιποπδπο Α ἰᾶπὶ ΟΠ πὶ 'π ΘΠ Ποπδπὶ Πππίπᾶπι βθοιπι 8πι τϑοδρίιπη 661- 

ἴοτε5 μἰθυῖσιθ υἱχ ἀἰσπῖπη Ππἀοανππί αποά δηποίατοπί, οὐθάο χαία κάτοισϑα, αἰΐοπθπι 1Ππ4 ἃ 

οο ἰοοο, 6558 γἱἀονοίασ. Εϑί γθιὸ » 51 πιοᾶἋο τϑοίθ μαβρεύ 1ἃ βου ρίπτα, χάτοισϑε, Ὑἱάθίιματ|6 

δα πππο ᾿ρϑιπὶ Ιοοαπι βρθοίαγ 8 ουδπη μι 101 οπππιβρίαπι ὀχοουρίιπη πὶ Απϑοάοί 5 Βϑομπιαπηὶ νο]. ἢ, 
“Ἃς ἣ δὴ »Ὲ 7 

Ρ. 308, 20. Οἶσϑε ἐπὶ δευτέρου προσώπου γράφει ὁ Σοφοχλῆς, καὶ πέποσϑε παρ Ομιή-- 

ρῳ ἀπὸ τοῦ πεπόνθατε. οὕτως τὸ οἶσϑε ἀπὸ τοῦ οἴδατε κατὰ συγχοπήν. ἀπᾶθ ἴδπιθῃ ααπιπὶ π6- 

ΒΟΙΔΠΉΙ5. 80 4π0Ὸ 51πΐ φυαπη δ 100 δῖ πᾶ δοίαίθ βουρία, ΠΟΙΊ]ΗΘ. ροϑϑ1: πὶ Γθοοπί 5 βἰπί ΘΟΠΙΠΙ6Π- 

{ἀπ ΠΙΔΟΊΒΙΕ], Π6πὶ ΘΟ ΠοΪ5 51 βοιρίιτα κάτοισϑ᾽ ὅπου ἀθοθρίβδοί, ποὴ ρθίο [ᾶπο ΟΥ πδπὶ 

γεῦθὶ οχίτα ἀἰϑοθρίδίοπθπι 6558 ροϑιίαπι. Νϑάμθ θπΐπὶ 1.6] Π 9 Ἵππτ ααἃ ᾿πη ρον εν ροθίαπι απο- 

ταΐπιιβ (οἰ ἄεπι 5} 15 κάτιστε ἀἰσοτοί, πὲ τηο5 {ἐρεθαΐ ΑἰΠδονιπι, δίψιθ ἴρ886 χάτισϑιε ΑἸΧΙΐ ὅπ 

᾿Απεΐδοπα τ. 1004. ΤΑβτονιη δπίθν δᾶθο πι]]ὰ ἰπ π80 τὸ ἃποίουα5 οδέ πὖ πα πάππι ΡΟΐΠ|5 

εϑϑϑΐί 51 χάτισϑ'᾽ ἱποοιτηρίμθμι βουυ  ϑβθηΐ ΡΥ 811. 

Υ. 1307 --- 1310. Ηοϑ γϑύϑιιβ πππιο Ῥδι]10 ΔΠΠ6᾽ ἀπδπὶ ἐπ ῥυίονθ θαἀϊίοπθ ἄθβουῖρ5ὶ», τ θα - ᾿ 

τα ἀπαρδοϑίϊβ δυδομγ οαίαἰβοιί5, « οἴίαπι ἀριά Ἐπτὶρίἀοπι ργᾶνα πιθίνοτιπα ἀθβουρίίοπο 8}1- ; 

᾿φιοῖίες βαπΐ σοι δ. ν 

ΟΕΠΙΡΟΚ ΟΟΠΟΝΕῸ 5. ΥΟΥ. 16. γῶρος δ᾽ ὅδ᾽ ἱρός] 1,ερεβαίαν ἱερός. Ποϑ τα] 

ἱρὸς ,» ιοά ΠΡγΑΤΗ οχ ροδίανιπη Α(ἰσοιαπι {0115 (8πὶ βίη 1056. Ἔχρηίθυππΐ τι γα γῸ ΪῊ τς φῇ 

) Ϊ 
͵ 
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ΧΙΥ ΡΤ Α ΚΑ π| 1 Ὁ. 

Βουρίϊ5. οοιηραγοαΐ δὲ ἃν οὐ οἷ8 ποὶ [Δ0116 ἰπίοινὶ 50168ι, πἰδὶ βίου πιθίσιιπι Ἔχροβοθσ υἱ- 

ἄἀθαίιν, αὐ ἱπ Ττοδά!θι5 ΕΠ ]Ρ1415 ν. 1060. 

σμύρνης αἰϑερίας τε κα- 

πνὸν καὶ Πέργαμον ἱράν. 

ΜΗΔ σοῖο Ρ]υνίθιιβ ἱπάϊοἱἱβ οοπδίαι ἐπδρίοοβ πὸπ ἱπ οἰπβπιοί βοίαπι ]οοἷθ, {8815 116 Επιὶρὶ- 

ἀϊ5 εϑί, βορά έϊδπι ἴπ ἀν θ}15 ΙΟμ]οᾶ 6886 [ὈΥπιὰ ὙΘΟΔΡΙ]1 πι505 πθιοσπαπθ ροάθϑ᾽ Βοα 80 

ΓΑΊΟΠΘ ὙἹΔΙῚ ροβδοηΐ, ὙΘ]μ1 ἴῃ ΠΟῸ 'ρ50 ΘΟ0Ρ]100115 γι βι, ὉΡῚ οὔθ θυ αἰ ἱρός οἱ π᾿ ορ!- 

πιῖ5 ΘΟ ΙΟΙΡι5. 511 βουυϑίμπι οἱ ἀἸβουίθ δρηϊίαπι ἃ ϑιἊα ἴῃ ἢ. γ.0 Θιδτο ἱρός ἰοοἱδ Ρ]ΏΓΙΠΙ15 

τοϑητα!, οἴδπι ἴῃ Ροϑίγθμιῖθ {Ἀ}0}115 Επ]ρΡ14158,, αὰδ6 Ποού παΐππη8 οἰαθοϊαίαθ 5πΐ ἡπᾶπι 8η{1- 

4010165 ἰτᾶροΘἾ86. ἰδπιθ 50] {05 ρα 465 ἀ6α Πα οροιᾶ αιδοβιίοβ πᾶ θ 66 πθὸ ἀθπιοπβίγαίππι 6ϑΐ 

ἃ αποσιᾶπι οἱ Ὁ τϑίίοπθ δ μοντοί, πὰ απο π οομπηο! ααπάθπι ροθίαθ ἃ} 1{π|85 τπιϑὰ ἴοτ- 

τιᾶθ Δρδπποιιπί, αυᾶπι ΑΥἸβίορ ιδπὶ ἀποῖ5 ἴῃ ἰοοἷΒ (Εαιμί, ν. 301. Ὑ βρᾶν. ν᾿. 308.) πιθίι! 

ϑάἀδοίι5. ποοθβϑϑιίίθ τ 1410 ΘΙ πδππι5 ἴῃ Ε]ΠΘπηΘπΠ15 ἀοοί πᾶ 6 πιθ 1086, ἀΠΠΡτι5 παπὸ 8606- 

ἄδπί Βαπϑεῖπ γοίϑιβ 440, 447. 6 Ὑοοδβθη]15 ἱερεὺς ἱερία ἱέραξ, ιᾶθ ποι ᾿πιριΌ 8} 8116 6ϑὲ 

δ δαπάθπι ἰθρθπὶ 6856 ΓΟΥΘΟΔΠ8.. ππιπὸ Π1}}} ἀθοθῖπο. 
Ἁ 

σὺν 
Υ. 458. προστάτισι ταῖς σεμναῖσι δημούχοις θεαῖς] Τὰν. Α πρὸς ταῖσι ταῖς, ἀπ 

ΔΠῚ προσταῖσι ταῖς γεὶ πρὸς ταῖσι ταῖς ΟἸλῖ880 σὺν, 81} πρὸς ΟΠ11880 9 σὺν ταῖσι ταῖς. ρΘιμά 

ἸΟ π1ο ἀθθπου ρυΐπιι5 βαρ ϑοΙίθι' ροΙΒροχ ΗΘΔ. 4}1 σὺν προστάταις σεμναῖσι 6614}, 

πιδβοι πο ἀοίεπάοπαο Γι ΟΡ ΘΟ ἀπποίδίίοποιι δά Αἴδοθπὶ ρ. 278. 8 θεπθ. Α απὸ οἰβὶ πιι]α 

46. σϑμθίιπι ρϑυπιπίδίοπ8 ἀοοίθ 6556 ἀἰδβριιίαία Ὑἱάθο, πὸπ ἰᾶπιθπ πος οἰθοῖξ αἱ φαοπιαπᾶπι γα- 

ἰοῦ προστάτην σεμνὴν ΔΙΧΙ556 οΥοάδπι. (ἾΠπΠ5 σΘΠΘΙ15 πᾶ ρϑρϑθοα ΤΟ ΘΟΙκῖπι5. δία 6χ- 

ΘΠ], ίδπι ἱπῆτπια διπί αὖ ππὰ [ΠΠἰοτὰ ἡ ἴπ ὁ πιπίαία ΟΟΙ ΟῚ οἱ ροβϑιπί οἱ ἀββθαπί: Πδ8Πὶ 

ΠΡΥδυ [ουπιῖὶ πὶ ἐς δχϑαμίθι5. 501] 6 πιπὶ ΘΙΓΌΤΘ. πιϑϑοιίδπι ἰθυπἰπαίϊοπθαν 5 οι πί. Εις Ὁ]ο- 

πῖς αὐϊάθπι ἰοοιμ. 40 πἰίπι| Τ,ΟΡΘΟΚῖπ5, ππμὸ οχ δίθαϊοθο ΠΡτῸ ΘΠΘ Πα ΔΓαπι ΒΑΡ Θπιιδ, 

ΗΠ] Θγοο]οπὶ δυίοπι ἃρια ϑίοβαδιπι νο]. Π]. ρ. 13. οα. Οαἰβίον. βαίϊιιβ. οὐαί ρ]απθ ομαῖτ : τϑοίθ 

Θῃΐπὶ ἰᾶπι ΤΥΙΠΟᾶγ 6118 οἵα παραστάτις Θἀ!]ἀοΥαί, ΟΟπδθμθμίθ ορίϊπιο ΟΔΙΒ[ΟΓΙ οοάϊοθ. ἴῃ 

ΒΟΡΠΟΟΙ5. Ἰδτίαι σϑῦδι σὺν προστάτισι σεμναῖσι ΒοΙΊθ6γ6 ριδθϑίαγθί,, ἢΪ51 οο]ο5. ΓΑ ΘΠ ]δπηὶ 

Ιθοο ᾿ἰϑίπα σὺν οπιπ! 6556 Π46 ἀθϑηϊζαπιπι δύριθγοί. 

Υ. 475. νεαρᾶς ] νεωροῦς ΜΙΌΒρΥΑν 5. γνεώρου Ἠδιδμμῖ8. γεαρὸς τὰθπ5. ἰθπιθῖθ 11{8- 

(πὶ Ὁ ΠΡΌΥΔ1115 1ηἶτα ν. 702. εοὐἰπ5 ἰοοἱ πθ0ἢ ΠηΔ 915 Οοοὐα ἄππι ἱπγθηία πηι6 6168 δϑί. 

ΟΥ͂, δ1ὅ. Ἰ,ερεβδίαι μὴ πρὸς ξενίας ἀνοίξῃς | τᾶς σᾶς, πέπονθ᾽ ἔργ᾽ ἀναιδῆ, ΤΟΡαρηδηΐα 

ἸΩ6Ὁ. 'ΟΠΟΙΙδία, πὶ ᾿αθ60 δπποίαν], μὴ πρὸς τῆς σῆς ξενίας ἀναπτύξῃς μου τὰ ἀναιδῆ ἔργα, 

π0π πέπονθα Ἰ6ΘρΊ, 864. δἰπβθπιοϊ γοοαθαίαπι απο οπὶ βαπίαπία Πουιπν γϑιθουπὶ πο Θϑβθΐ 
᾽ 

ὉΟΒΠΙποίπ. πῸ ἸπάΠἸο10 ποι απ ]ΓΑΥ] δρίοιπι πέπον τθβίϊιθτθ, απὸ ομονιπι ἃ» Οδάϊρο 6558 

ΘΟμΡο]]δίαπι γε] Π]μπ τᾶς σᾶς Δάπιοποιο Ροίπθιαί. Νοπ ἰοπρο δ δὸ δϑίί ΜΔ πι5, αὐππα 
ὔ Φ ΨᾺ 3 2 .“΄ 949 

πέπον ἕργ᾽ ἀναιδῆ ΘΟΠΠΟΘΓΟί, 



ΕΓ ΑΙ ΑΕ ΤῸ; ΧΥ 

Ὑ. 521. 110ν1 ἤνεγκον ἄχων μὲν, ϑεὸς ἴστω, [ τούτων δ᾽ αὐθαίρετον οὐδέν. Ὕετα, αἱ 

ΙΡΙτοῦ, Βοίμῖτ5 ἑκών ον οχὶΐ, οἷ] πη] πῖπιθ τοριρμαί αιοά Οεάηριβ νυ. 964. ἀϊοῖί ξυμφορὰς 

ἤνεγκον ἄκων, δἰ 5:πΠ1οΡ ν. 957. Νάπι ααιπῃ δἀάαί, τούτων δ᾽ αὐθαίρετον οὐδέν, αι! Αἰϊπὰ 

ἀἸοῖέ ααᾶπὶ ψαοά {δ115 γ δι 015. Θππποίαυ ΕΠΤΊρΙ 465 1α Τρ] σοπῖα Ταιῖ. ν. ὅ12, οὐχ ἑκὼν ἑκών Ἷ 

γ. δὅ51. Οὐοάϊοος. οπποί! εἰ οἀϊο ΑἸάϊπα Θησεὺς κατ᾽ ὀμφὴν σὴν ἀπεστάλη πάρα, αᾳαοά 

Τυμπθθι5 ἴπ ἀποσταλεὶς ἱπιρνπἀθπίθι' πηιίανί, ΜΠ ποῖ ἰἀπίππι οΥΔ]0Π15 Βίυποίμα Θπιοπδηάδ, 

564 οἰϊαπὶ ἰδία ἀπό, απο γϑῦθὸ ᾿ποϑί, ὑπ ου Θμμπὶ υἱἀθίμ:, διαάθη ΤἬθϑθιπα σταλῆναι 

ΠΟ .{π|5 ᾿ψιᾶπι ἀποσταλῆναι Αἴ01 οοπβοπίαποιμπη Θϑί: απ04 Ἡρυηδπητπ 56 }515586. ΒΠΒΡΙΟΟΙ, 9, ΔΠΠΙΠῚ 

χατ᾽ ὑμφὴν σὴν ὃς ἐστάλη οοΥδονοί,. ΟἿ ργδθβίατο {πιά οαυ ἐφ᾽ ἁστάλη πάρα, ᾳιοά ἐπ᾽ ἃ 

ἐστάλη Θχδιδίμπι [80116 ἴπ ἀπεστάλη Δ 116 μοί, Τὰ Ἐπ ρΙ 465 ἴῃ ΒδοΟΙ, γν. 454. ἐφ᾽ ὅπερ, 

Πὲς Θήβας πάρει. 

γ. 780. ἄνατος] ΤΑΡΕῚ Ρ]ουίαιθ οπῖπθ5 ἄγαιτος, πο ἀἸβοῦίθ δοποβοπηΐ 50Π0]Π]8ϑία οἱ ὅ11- 

445. Θιυιδπι 5οιρίπτναπι ἴδ ΘΡῸ απο γα] 46 βιιβρθοίαπι πᾶθ60, ἨΘΡΥΟΪΠΙΠ ἰᾶπιθμ 9] οσθᾶπι 6Χ- 

ῬΘΠΑῚ γε πὶ, αἰτῶμαι: αἰτιῶμαι. Νᾶπι 51 Ὑθίππὶ οϑί {πϊθθ6 αὶ αἰτῶμαι ἀἸΧΘΟΙ, πῸπ ΠΗΪΓΘΙ 

81 ἄναιτος Ρ΄Ὸ ἀναίτιος 4Ἰοο᾿6. Ρ]Δοιου ΘΌΡΠΟΟΪ, οὐΐπθ πηι οχ {αθ.115 ἰού που ἄϊοία οἱ 

ἰππδιίαία, ΘΟπβΙρπδιπιπΐ ΘΤΔΠΙπι 11] ποῖ 6χ πῈ]10 8110 ροοία Αἰοο. 

Ὑ. 1084. ἐωρήσασα ὙΥαπάοτιΒ. 1011 ϑεωρήσασα. 

Υ. 1400. ὀρανία γὰρ ἀστραπὴ} δοιθεβαίι οὐρανία, απο ααππὶ π}}0 πιοᾶο νυἱάθϑίαι: 

ΠΝΠΪΔΙῚ Ρ0556, ΘΡῸ ΒΟΙΠρίπτϑπι δ αιδπι απ8 ΘΟΡΠΟ0165 τἰορϑίια: ΟΡ,Α͂ΝΙΚ βούναύθ απᾶπὶ ΠΠ0τ8- 

ΓῸΘ 5661 τπηϑ]π|. Νδπηι ἥτπιπὶ ΑΙἸοδθι5 οἱ ΘΆρρ]ιΟ, χαρὰ ὠρανός πριίδίαπι 6ϑί, δ] χαού ἴῃ 

Ἰοοῖβ ὀρανός οοἸΘρία Ὑ008}1 ἀΙΧΟΙΪπί ἰθϑίο Ἡθγοάϊδπο ἷἰπ ΠΡΙῸ περὶ μονήρους λέξεως Ρ. 7, 27.; 

ἀπθ18}} ροίοθί ἃπ ἰάθπι 5151 ΠΟΘ 6 ̓πίουἀππι ΠἸΙΔΡΊΟΙ ρυίαγουϊηί, [π|6]}Π]σϑίπγαιθ [ογ 8556. ΟΠ1πὶ 

π᾿ Θἰπθπι01 [0015 418}15 οϑί Επρ 415. 'π Ἠδιοα]θ ἔν. νυ. 757. νβίβθιοβ. ὀραγίων ροίτι8 αιιᾶπι 

οὐρανίων Ῥτοππποῖδθ88. Εϑπάδπι [οὐ πιᾶπι ΑΘΒΟΠυ]0 ἴῃ ϑπΡρ0]. ν. 808. τοἀάδοπάδπι ΥὙἹ 4611 βιι0Γἃ 

ἀϊοθθαπι, 56 οοπϑα!ο 0 δὰ δρϑίϊππι ἴῃ ΘΟΌρΡΠ00115 ἘΕ]θοίτδθ νυ. 174. Ὁ}] 51 χι]β ἐν ΒΕΥΥ ΔΙῚ 

γοἱοί, ψιοά 6ρῸ εἷθοὶ, ὀραγῷ 5Βουθθί. ἘΧθπιρίονιπι δαΐθπι ρϑιοὶία8. απᾶπι 510 ἐπῆτηητιπι δά γ161- 

οἴαπάδ 114 δυοιιπιδπίππι., ΗΠ ΘΙ ἸΟΟΙΠ ΟΔΥ ΠΗ Ππ πὶ ΘΧΘΙΊΡ]πΠπὶ ἀοοοῦα ροίοϑί, ἴθ 4115. απππι 

ἔρθααθη ἰββίπηιϑ 510 ὙΕῚΡῚ βούλεσθαι τιϑ1ῖ18, ἀπ0θ115 ἰδπιθη ἴῃ Ἰοοῖ5 (ΠΙδ4. λ, 819. Οάγβ5. π, 

386.) βόλεσϑαι ἀϊοίιπι 6θῖ, ιοά οἰΐαπι ἰπ Ογδ5. α, 234. οἸπι, υἱ νἱἀοίαι, ἰϑοίπμα. 1πίοι:- 

ΡοΪδυιηί ΠΡγαυ!. Νϑαιθ πός τὸ πούς ἀϊοίιππ μ] απ θιι8. ΘΧΘπρ] 15. οοπβιπηδίαθπι ΒΔ θπιι8. απϑπὶ 

πὸ 404 6Χ γϑίϑιι ἍΠμου ΙΔ 100 δίία! ΟΠ ΟΘΓΌθοβοιβ ἀρ ΒΘΚίκουιπα. Ρ. 1301. ὡς πὸς ἔχει 

μαινομένοισιν, πθ0 ἔγθαιθπίοτια βιιπέ τετράπον οἱ τρίπον, π88 'π δοπίριμδίθ ΘΡ ]ΠΡῚ5 ἸΘριμαία1, 

γ. 1090. ᾿72δὰς ἕλοι πατρὶ ξυνϑανεῖν γεραιῷ } πὶ 00 γθῆβιι π1}}}} υἹἀθίαι' 6556. 80 ΘΌΡΙΙΟΟΪ6 

βουϊρίαπι ργδοίον γοῦρα 7 δας ἕλοι πατρὶ, οὐ ὙΘΙΒΙΪ ἀπ τ Βρομα γείβιβ 1710. ἡσππὶ Θχοῖ- 

ἀἰββεί, ἰδπῖθνθ ἃ ΠΡυδιῖο Πα Π]Δίιιβ δϑί γϑύβιιβ δοδίβθοίι8 αὖϑις ὧδ᾽ ἔρημος ἄπορος, ΘΧ 

Ιοοο ἰπἰοιϊονα υ. 1735. {Ππὸ (γταπϑὶαία5. Οδίδθοίίοο διιΐθπι Ὑθῦϑιι τπιϑῖπὶ 6556 ροθίαπι 60 Ρ1Ὸ- 

ΒΑΡ 5 οβί, 4υρα δαάθπι πιδίγα ρᾶι]0 ροϑί οοπβοοίαυί, γϑιβῖθη5 1604. 1095. --- 1721. 1722. 

“-....... 



ΧΥΙ ΠΥ Ἰ Ε Σ 

αθιιβ ἴρ5]8. ααοαιιθ ΒῸΠ Ρδροχγοδυιμί Πρνανῖ. Ναπι ν. 1694. ἴπ Π|ρεῖσ. οπιπῆδιις Βουρίαπι οί 

τὸ φέρον ἐκ ϑεοῦ καλῶς φέρειν χρὴ μηδ᾽ ἄγαν οὕτω φλέγεσϑον, ὉΡῚ φέρειν χρὴ οἵ οὕτω ἴᾶπι 

ΔΒ Δ[115 διιιΐ οἰθοία, δφὸ δαίεπι μηδὲν ἄγαν τοδί. Τία ΑΟΒΟΒΎ 5. τὲ ΘΌΡρ] οΙθα5 ν. 1062. 

τὰ ϑεῶν μηδὲν ἀγάζειν. 

γ. 1748. 4ΝΤ. αἰαῖ, ποῖ μόλωμεν, ὦ Ζεῦ; Ἠδθο ἰπ Πρτῖβ 18 βιπαΐ ἱπίοιροϊαία, αν. ναὶ 

γαί. χο. ξύμφημι καὐτός. ἀν. φεῦ φεῦ, ποῖ μόλωμεν ὦ Ζεῦ. 6 υίβθαβ οἱϊπι Ῥ]ανθα8 αἰχὶ 

ἴπ ῥιδοίαίίοπα δα ϑάϊάοποπι πιϊπουθπι Ρ. τπιχαι. 

Υ. 1749. ἐς τίν᾽ ἔτι με ἨοΥΠΙΒΏΠΠ15. 

ΑΝΤΙΘΟΌΟΝΑ. ὙΚΥ. 100 --- 161. ΜδμοΥ 115. δϑί μυΐπθ ρᾶΓΟῚ ΘΟΙΙρΡΟΒΙΠ0, ἴα πᾶ ΟἰΝΟΙῚ 

οδπίϊοῖβ {τὰ ᾿πίουροβίία ϑαπί βυβίθπιδία ἃπᾶρ Θϑοα ΟΟΙΎΡΙΔ6Ι. Ἐοντπι ὈΥΪΠΙῸ Υ.Ψ 110 --- 116. 

τοϑροπάονθ ογθάϊ ββοιπάμππ νΥ. 127 --- 188. τἱὖ δαΐ ν᾿ 112. ἄπο ἃπᾶραθβα θχοιάθεπί δαΐ 

χυΐπαιια 5Υ]ΠΑΡᾶ6 δχ ὑϑίδιι 118., βϑιγαίο ὥς, αιροα ΠΡ ροβί γᾶν δάἀάιπί. δπο πὸὰ ΠπαριῸ- 

ῬΔΌΠ]Π ΘΠ ται ϊομθπι 6ΡῸ ΦΙΘΠΙΒ 511Π| ΒΘΟΙ 8, ΠΙΔΠΙΥΙΒ ΤΩ Π]π|6. ΟοΡΐϑπι. Νᾶπι π|}1} παρθάϊί απο- 

γλΐπι5. {1ἃ ἀἸβραιῖα βυϑίθιηδία πίθου ΠΟΙ ππ’, «(064 Ἰρδτπὶ 1πἴτὰ ἰδοίππι Ὑ] θμμιβ Ὑ. 801--- 805. 

817 --- 822. 8384--- 887. Ησοο ᾿ἰριία πὖ ΔΙ ψιΠἃ ἀπ] Δ Π]0 15 παροί, [ἃ 1Ππ4 πα]}0 ρϑοίο ΠΟΙ 

Ροίεβί αὐ (ογο βυβίβθιιδι σούβιιαπι 14] --- 147. δοοοπιοάθπίμ σὑϑίϑιιβ 00 --- 16]. ἀλλ᾽ ὅδὲ 

γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας οὖ 4πᾶ8 Βοαπιπέιπ: μη Ἱἱπϑιιάϊπθη δηΐπι πὶ ἰταροθάϊα αἸαθοᾶ οϑί 

ΥΘΙΒ115. 5611 ΔΙΗΒΌΒΘΘΘΙΠΟΟΒ 561 ΔΙ θ1005, 4πῖθτι5. ΟΟΥΎΡΠδΘι5. πουᾶπι ρουβοπᾶπι ΘΟΟΘ 66 ἐπαη!οϑί, 

ΔΒΓ ΙΒ ΓΟΡΠΪοΔ 8. ΤΘΒΡΟΗΒΙΟΠΙ5. ἰΘΡΊθι5 ΘἀβπΊποι. Θπδθ 51 Υϑ 6 ΑἾΧῚ, “ΠΑΡ βυβίθμηδιβ ΤΠ Ππ|π| 

ΡΔΏ]1Ο ΔΠ16ν ἀπᾶπι γὙπ]δὸ Πί ΟοΥσοῦθ ΠΟΘΙ, αποά 1ῃ ΠΡΥΒ 1 οδί γθυβῖθιβ ἀἸθρου Πίππὶ 

ἀλλ᾿ ὃδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας 

Κρέων ὃ Π]ενοιχέως νεοχμὸς 

γεαραῖσι ϑεῶν ἐπὶ συντυχίαις 

“Οὐ: Ξ 

4π86 ϑάθπι οπιπΐᾶ., τ 8118 να ποη ῥϑιιοᾶ, ἴπ ΘΟ ]06 510 69] 50Π|0]]88{ἃΔ. Ἐϊϑί ἰδπηθη 5818 

ΔΡουΐαπι ΟΟΥΓΘΟΐΟΥ5. Ἰηϑπιπὶ ἴῃ [15 ὙΘΙΡῚ5 6886 γϑιβδίδμι αἀἸπθ 5 πίομαι ᾿ΘϑΠ 16 Π|15. ΟἿ 

Παθὸ ἔμ, πὸ ΟΡΙΠΟΥ, Οδι58ἃ Θ110115, απο ποπιηῖθι5 Κρέων εἰ Π]ενοικέως 5ΥΠΙΖοβῖὶπ 6558 δά- 

᾿πθοπάδπι πθη 1πί6]ΠΠοχίββοί. ἴδῃ ααππὶ ᾿δ60 νοῦρὰ ἀλλ ὃδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας Κρέων 

ὃ Π]ενοιχέως ἰοΐ Παθοϑηΐ ἴῃ ἐτδρΊ οι [Δ}0}15 πη} ]Π161 ἀἸοία πἰ πθὸ γϑέριπ 8641 ρΙΌΒΑΡΗΙ 

ΤΑΘΠ6. ῬΟ5510 π66 δι, ὙἹΠῚ ΒΈΒΡΙΟΙΟ π᾿ ῬιΌχίπδ ροίπιβ οδα 1, ΠΡῚ ρυπαιπη 856. οἴϊονί ΥῸΧ γεα- 

Τραῖσι, ψαδπι βιρια ἱπ δπποίαίοπθ δά Οδίρ. (Ὁ]. ν. 475. Μὲ5 ἰδπιθι Π]δίαπι υἱάίπιιβ. Εδπι 

Ἰδιαν Π]ο ἀποαμθ δἷν ΘΟΙΓΘΟίοΘ ροβίίδμι 8886, ΘΟΡΠΟΟΪΘπὶ δαίθπι πᾶθῸ ἰδπίππι 50} ]051556. ῥιΐο, 

γεοχμοῖσι ϑεῶν ἐπὶ συντυχίαις, Ομιϊθ80 γεοχμός. Αοοϑαϊέ απο τἰϑπ1 ἀ]οΘ ΠῚ ΟΟπΥ ΘΒ μίΠ|5 

εβί γεοχμὸν συντυχίαν ἀ]Ἰοὶ χαδπι γεοχμὸν βασιλέα. 

ζ ( ὔ Ἵ [-} ς-- ,ὕ 
Υ. ἀ02. εἷς γάρ τις ἦν ἕχαστος οὐξειργασμένος, 

ἡδεὶ Ξ) δ 2 Ὁ ΥΝ μἢ)2 - Ν “ 

χούθεις ἐνάργης, ἄλλ ἔφευγε πᾶς τὸ μή. 

23... α " ς Φ . .. 5 9 Ἁ 

Γι ροραίαν ἀλλ᾽ ἔφευγε τὸ μὴ εἰδέναι. 1π αιΐθιβ πιθίι! νἱιππ ποι ρό586 δουϊϑίο ἔφυγε 58Ὁ- 



ΓΕ ΑΗ ΤῸ: ΧΥΠ 

ΒΕ πο πο {01} ἀπάιπη ἃ 8118 δϑί δηϊπιδάνθυβιιπι. ΜΠΠ1 ἴρ5ἃ βϑηίθπίίυιπη οΟπβθοιο ἰπνο- 

ἈΪΘΠΟΙ ὙΘΥΙ σίδπι Ὑεἀθίτ", πη ῃβί μα} Σ πᾶπι ΡΟϑ ΓΘ ΠηΪ8 Ὑ6 1018. Ἰάθπι οομεπουὶ ἄθρϑί φιοά ἀπίδ 

ἀἸχοναί ἤν ἕχαστος οὐξειργασμένος. πο ύ αἱ εἰδέναι ἱπίουρυοίῖ ἀθθουΐ θαι βίπιθμι Θἴψι6. πὸ 58- 

15 δοοιπαίθ. αιΠ46π| 1πίθιρυθίδίο : πθαμ8 Θπὶπὶ 00, 564] μοί ἐξειργασμένος εἶναι ΟΟΡ 8 0Π6 

ΘΡΘΙ ορονίθί. ΕἾ ἰοἹ(π" θἰθοίο γθϑαίμὶ! πᾶς, Ομιΐβϑιπ., αὖ νἹ δία, οὁχ απὸ εἰδέναι ἴῃ γούϑαπα 

εϑί 1Ππιπι. τὸ μὴ δμπίθπι πὶ ἤπθ βοπίθῃδθ 5] πη 61 ροβιηΐ ροοία ἱπῖτα ν. 443. 

β καὶ φημὶ δρᾶσαι χοὺκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 

οἱ 1π Αἴδοθ συ. 90. 
’ ’ 33 3 αν» ᾽ 

κόμπος πάρεστι χοὺκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 

Υ͂. 324, χόμψευε νῦν τὴν δόξαν] ϑοΙο]Π δία δά ἤτπιπο Ἰοσῦπι Δπποίίἰοποπι, σεμγνολόγει, 

ἢ τὴν δόχησιν περιλάλει, οἴπῃ ροθίδθ Ὑ81}015 ρϑυπιβοι ΜΟΒΟΠορα]π5. περὶ σχεδῶν Ρ. 20. “4)όκη- 

σις, ὡς παρὰ Σοφοχλεῖ,, Κόμψευε τὴν δόκησιν ““ εἰ ἸοΙάθμν Ρ. θῶ. Κομιψεύειν τὸ περιλαλεῖν, 

ὡς παρὰ Σοφοχλεῖ,,, Κόμψευε τὴν δόκησιν.“ Θοά διγολιπι σϑπιβ ἱπ ΜΟΒΟΠΟρΙ, 1,θοδρεπὶ, 

᾿ΕΔΥοΥπὶ Δ]]Ονππιαπι6 Θἰπ5θπν ϑοίδι5. σΥαπηπη Δ ΠΟοΥππι ΠῸ115. ποι ἰπίθαμπθπβ ραβδία ἀδοθρὶΐ ὙἱγῸ8 

ἀοοίοβ εἵ φιοάδπιπηοο πιθ Ἰρϑιπι, ἀπππὶ ἀἸσπἂπι ΟΟΠ5Ι Δ ογϑίι Ο]1πὶ Πι ἸΟα 6 πὶ ΜΙΟΒΟΠΟρΙΠ βοι- 

Ρίυταπι ἴπ ΑΥἸΒΙΟρΡ] 8 π|5 ΕΠ. γν. ὅ2θ. ὃς ἐπὶ πολλῷ ῥεύσας ποτ΄ ἐπαίνῳ, χπδθ Θ(81 116 Ρ. 8]. 

ῬΙΟΡίο ἤππιὸ Ἰρϑῖμαι πιϑιιπι ῬΓΘΘΡΟΒΙ ΠΟ πῚ5. ἐπί δία], ἀπδπὶ τθοίθ πη {π|πηΐ ΘΟ 1065 ΑΥΙΒΙΟΡ] ΙΔ Π18, 

ἴδπιοπ πἰ ἢ} ΑἸϊμα 6δὺ φοραί ἀπδπι ἰπ ΘΧΘΠΙρΡ]ΑνΪ 50 ἐπὶ ρ᾽οββθπιὰ {586 δἀβουρίιπι, αυοά 

μΏ]|8. ΘΕ τϑί0π6 ΠΘΡΙἃ οϑύ διρ!οχιβ. Ρ]υτᾶ δὲ 1πϑ]οηΐα [λππ|5. 5611 ΠΟΡ] ]σΘμΠ86 561 ᾿πϑρίδθ 

οΟμϑιθίπ]π15 θχθρία ἃ Γ,.. ΠΙΠΔογῆο ἴπ ρτϑοίαοπθ δά ΧΘΠΟρ Ομ 15. Απαθᾶβιη βαπί οΟ] οί 

Ρ. Χι- οἱ ἴπ Αρρϑμῃάϊοθ ρ. 30. 31]. ΒΟΠοΠδβίαπι ΤΊ] ΘΘΟΥ ἢ [πὰ 511 θυτότα ἀθρυθθπβιπι ποίαν] 

δ ΑὐἹβίορ δηῖ8 Πάρι. ᾿. 20. 
Ϊ 
᾿ 

. .Ψ ᾿ 

Υ. 357. πάγων αἴϑρια καὶ] Ηϊνο γϑιϑιῖ τοϑροπάοί ν. 308, νόμους παρείρων χϑονὸς, πἰ 
᾿ 5 

᾿ Αἰτοσαίσιιπη οΟΥπρίαπι 6558 ραΐθαί, ἈΠῸ (οἴπι5 ΟΔΥΠΙΪπῖ5 πηϑίτἃ ΘΟμΒ᾽ ἀούϑμ! πὸπ Δα ίππι Ὑ]46- 
Φ . Φ ᾽ν Φ Φ 9 .Φ ͵ « 7 

᾿ἔα! απ ΒΌΡἶΟ0 ὙΘΙ511 πιθάθυϊ οροτίοδί, 1Δδπιαι6 βαπδὶΐ ΒΟΘΟΚΊΤ5, 411 πάγων στὑπαίϑρεια 
.ο». . .ο Φ ις 

χαὶ οοὐτίοϊ, αἱ πάγων ὑπαιϑοίων ΑΘϑΟΠγιθ. ΑἸχις ἴῃ. Αρϑπι. ν. 855. Ἐοπμδπι ὑπαίϑρειος 

πδπινὶβ πη ὙἱΔΙ Θχθπιρ] 15 Β(Δ ΡΠ πὶ, π1}}}} ἀπ ΓΔ ἰοπ5. Παίρονθ ριιο, ἀπαιπν πα [μππιβπιο αὶ 
Ὁ . . “ . 39 7 ὩΣ 

ΤΑΤΙΟΓΘ Θχθηιρῖο ἀϊχοεῖπί ροοίδθ, οἵ ΒΘΌρ 0165 ρβ8 ποι πιρᾶο ᾿Εφέσειος ργὸ ᾿Εφέσιος 5151 ᾿πάπι}- 
.Φ Φ Φ .Φ Φ 2 Υ. 

ΒΟΙ, 56 60 πϑ416 ῬγΟΟΘββου αὖ εὐτυχίαν ργορίοι' πΙ6 1 πρϑοθϑϑιίαίθπι 1π εὐτύχέιαν ΟΟΠΙ ἃ Ο0πι- 
. . . - 4 7 

πλιποπὶ ΟἼΘΘΟΟΙΊΙΙ τιϑῖπὶ ΘΠ ΟῚ οοπγουίου. Νϑαιθ ΘΡῸ Ἰηἶα ν. 814. γυϊδαίο ἐπινυμφίδιος, 

φιρά πιρίτο δάνειβαίαι, ἐπινύμφειος βυρβάϊαογ ἀπβ]αΥ]. 

Υ. 3604. νόσων δ᾽ ἀμιηχάνων } φυγὰς ξυμπέφρασται] φυγὰς κ᾿ Πρι15. δ γϑύβιπῃ ῥγᾶθοθ- 

ἀδπίοπι ποὸπ τθοίθ (δ ατ, ΕἸπίταν. οδΥπηθη σϑῦϑιι ῬϑΟΟΙ 00, πο πιϑίτὶ σθπιδ δίζδπι 811] 

γοίϑαθπι ἀοβουρίοπο ΟΡ ογδίιπι δηϊπιδάν θυεἶπιτιβ. πὶ τθοΘ ΠΟΥ 118. {ΓΔ ΡΊοοσππι ΘΠ ΠΟ πΐθιι8 : πᾶπι 

οἀϊίοποθ υθίογε οἱ ΠῚ βουρι νϑύβιιβ ὈΔΟΟ Δ 005 Ρ] ΘΙ ππη 116 Ἰμίο πιο αΐ05. βθυν δππΐ; γ 1 1ῃ 

ΡΙυνῖθι5. Τππιτὶρ 45. Θαρρ] ουπι 0018, Ιαυδαπάπϑαμιθ. πλ1}1 Π00 πομπιΐηθ οδπι ΑὐἹβίορἢδη]5. οὐάθχ 

..........0..-.---ς-- --------Ἕ--.---θ-ἨἨ.Ἐ------  -  -Ἑ ὁ. ..-.--------..-----ἡ-- - οΘ-.-.Ψ.τ ----ς-.ς͵ς --- τἸΞΈΞΟΣΞ ΣΕ τεσ ις πο τιν ΩΣ 5: --- Ν χ..α.π..............-...ὕ.0 ΒΕ 5 "5 Πού ύ -  --- -Ὸ-- -- τς τ ΑΤττττοοποσσοσ ΤΣ το ΞΟΣ ΞΞΞΞΞΟΞΞ Ξε ξξ πτ Ξ ΞΞΞΞΞΞΞ ΞΘ ς Σ, 

δὲ ἈΚ Ἂ 
ῬΟΕΤΑΕ Β5ΟΕΝΙΟΙ͂ς 



ΡΠ τ ΧΥΠΙῚ 

Βανθηπᾶβ οϑί, πὶ ἴῃ Ὑ οϑρὶβ ν. 317.) Ιοοὺ τη] 15. πιπ]οντπη ΟΡ πΙοπ θ15 Ὑοχϑίο, βο τ πιοϑίχπιπι. 

Ῥδοομίδοιπι οπβίο νου], απὸ δρίθ 1ΠΠ10 πιδῖ5 οϑί ροθίδ, 

φίλοι, τήκομαι μὲν 

πάλαι διὰ τῆς ὑπῆς 

ὑμῶν ὑπακούων. 

φιθιιδαπιοάιπι οδΥπηθη ΘΙ γοοπθῖμπι ΘΧΟΥΒι5. οϑί ΕΠ ρΙ 465. πὶ ΘΠ ρΡΡΠοῖριι9 ν. 990. 

τί φέγγος, τίν᾽ αἰγλαν 

ἐδίφοευε τόϑ'᾽ ἅλιος 

σελάνα τὲ κατ᾽ αἰϑέρα- 

Ιπ ΘΟΡΠΟΟ] 15. δαίοπι ΨΘΙΘ1, ΟἸΪπΠ5. οιιθ88 ἰδοὺ ἀσθθαπι, νυϊσαία σθύϑιθπι ἀἸν 1510 Ῥιορίονοα 

ἴουνὶ πϑαι]τ, απο ἀϊροάία ἰτοο!αῖοα πθαπθ τιβιϊδίθπη. πθαάπιθ ἃρίθππι {Ππιθπ0 ΟδΙ ΝΠ] πηθί μι 

ΡΓδοροί. Ῥιδθβθηΐ γθῦὸ Ἀ8ΟΟΪ], 4α]]|0115 5᾿ ΠΏ] Π| Ρ Ῥ]Ὲ5. Βθπι 6] πιϑῖ8. εϑί Ἐπ ρ1 468. 

Υ. ὅ95. φϑιμένων] [Πα 1511 πιδηϊοϑίο υἱ0. Ἡθιπιᾶππιβ φϑιτῶν. Ἐθάθπι ΘΙ ΤΌΤ φϑιμέ- 

νων ἵπ ἘΠῚ ρ1415 ΑἸοοβί. ν. 100. ΠῚ] ορίπι! ααΐπααα ρτῸ φϑιτῶν Ριδθθοπί, 

Ὗ. 8380. Ηδθὸ 1π 110115 1(ἃ βαμΐ βοιρία 

καίτοι φϑιμένῳ (1 ---- ῳ) μέγ᾽ ἀκοῦσαι 

τοῖς ἰσοϑέοις ἔγκληρα λαχεῖν 

ζῶσαν καὶ ἔπειτα θανοῦσαν, 

5181 ααροα ΑἸάπ5 ροβί ϑπγαμι Ὑθιβιπη ΟΠ|151. Ορίπιο ᾶθο οοΙ Το χι ΗδΙδπππ9.9 Θποά οὐπι- 

ΠΙΘΠΊΟΙΆΥ, πί 00 ἀπ0ηι16 ΘΧΘΙΙΡ]Ο ἰπί8]]Π] σου δία: χα 5101 ΠΟΘΙ ἴῃ ᾿δὸ [018 ραυίαγνοεϊπί 

δΥδΠΠ 810]. 

Υ. δῦ]. πιο αποαιθ γϑίϑιιπι {π|ΡΙ 6 Ὁ Ιηςο οἸδίαπι 1001 οχηροπί οὔτ᾽ ἐν βροτοῖσιν 

(βροτοῖς πιὸ πο]θπίθ ὁχ ΤῊ] πο δἀϊίαμι) οὔτ᾽ ἐν νεχροῖσιν, ρᾶνίπι δχ ῬΙΌΧίπο ψϑίδι, μέ- 

ἈΠ οὐ ζῶσιν, οὐ ϑανοῦσιν, οοπΠοίιπι, τί Ορὶποῖ. ἈΠι4 απ ΘΟΡΠΙΟΟΪ6 5. βοιρβοιαί, 46 

4π0 ΟΟπΙΘοίιΠ᾽85 ῬΓΟΓΘΙ 6 ἴππ}|68 1 4100, ἸΙἀδαπθ 46 σεϑῖδι 94]. ἀϊοίππι γ010, τὴν βασιλίδα 

μούνην λοιπήν, ἘΔΟΙΠΟΙῚ οροια ΤΥΪΟΠΠΙ ορὶπίοποβ 46 γϑυβίριβ 887. 888. ρυοῆιραπιιβ, 41] ἴῃ 

τῦι δηίαι15. Ι(ἃ ΒΟΥ ]ρϊ δαπί, εἶτε χρὴ ϑανεῖν | εἴτ᾽ ἐν τοιαύτῃ ζῶσα τυμβεύειν στέγῃ, 46 

αΐθιι5 116 ποία οἱ ἱπαπία ἀϊθραίαί, ααοτιπι βιπηπιᾶ Πδ6Ὸ 6ϑί, πθὸ ζῶσα τυμβεύειν π6ο, ποά 

81105 ῬγΆθθοιθ, ζῶσαν τυμβεύειν ἴον! ρο05886, 584 ζῶσα τυμιβεύσει 6558 ΒουἼΒοπάππ : οὕτω γὰρ, 

ἱπαμη, ἁρμόζει τῷ μέτρῳ. ΑἸΪααδπίο, αΠΠ]Π1οΣ νϑίθυϊβ βομο]Π]βίαθ δᾶ γϑιρα εἶτε χρή δηποίδίϊο 

᾿6δϑί, εἰ χρήζει καὶ ϑέλει, οαἷπ5. ἱπάϊ!οο γϑυᾶπι ΒΟ Πρ π ἂπι τ Θϑία{π|, εἶτε χρῇ θανεῖν. πο πιϑιπὶ 

'ΕΥΡῚ δηποίαν, οἰϊδπη Ἠδδγοθῆιθ, Χρῇς: ϑέλεις, χρήζεις. 

970. ΤΑΡΙῚ 41 ἀγχίπολις, 411 ἀγχίπτολις, αιοα τοοθρὶ: πᾶπὶ ἴπ ΔΗ ἰΒΠΌΡ] 0 Ροΐ 5 ΟΟΙῚ]- 

δοπάιπι νἹάθίμν δὲ σπέρμ᾽ ἀρχαιογόνων. εβροπάθμί 510] ἄϊνθιβᾶθ β᾽ γοοπϑὶ Ὑϑίβιιβ ἔογπιδθ, 

αἰ τὰ Οδάϊρο (0]. ν. 511] -- ὅ22, υ}] π11}}} πιιίαπάιιαι νἱἀοίατ. ἡ 

ΡῬΡΗΙΠΟΟΤΕΤΕ ΒΘ. ΡΨ. 11. βοῶν, Ἰύζων] Ψυϊρο βοῶν, στενάζων. ἹΠυὰ εχ 1μ80- 

ΤΘΠΠΆΠῚ Γ᾿ ΒΟΙΊρΠπιια βοῶν ἠῦζον 6] οι, οοπιρᾶῖαίο ΤΥΔΟΙ ἡ πΙϑυππι Υ. 787. 



ἊΨ ΙΑ ΝΜ ΝΑ ΤΟ 1 Ὁ: 

γ. 290. τάλας] ΝΠ 5. πιοδηθπῇ οδί απο ΔΡια 50 ]Π 0] ἀβίδμν δα συ, 709, ποσὶν ΒΟΥΙρίπχη 
2 

ΠΕ]0 ΠΠπΔ γουΐπθ απδπι απ0α Ι4Θπὶ ὙΘΙΒΙ ῬΙΌΧΙΠΙΟ οἴπη ΠΙΡΥΪ5 οπμηΐθι5. ὀχ βοΐ δύστηνος 
7 . Π . . Φ ΠΡ ΩΞ β, Ἶ 

Ἀεοίθ Οδηίθειιβ δύστηνον. ΘΙΠΜΠ]πλπὶ ΒΟΥ ΡΔΙΊπ ΘΙΓΌΓΘπΙ ἴπ ΤΊΔΟΙΝ 5 οοιτοχὶ υ, 66]. 11 
Ἄς . . . . 7 

τάλαιναν ΠῸΝ 51Π6 Τη6[ΠἹ 46 Ἰπιθηίο πὶ τάλαινα οοΥπρίιπι ἸΘρ δία". 

Υ. 080. Τιορεθαίι: ᾿Ιξίονα χατ᾿ ἄμπυκα (οοάθχ Ηδιοίδπιβ χάμπυχα) δὴ δροιιάδα δέ- 

σμίον ὡς ---- 86 ἥἡϊπιπὶ πὸπ τ ΒρΟπάθτοπί Ὑθυβα] ΘΠ 5 1ΌΡ]100, 4115 ΔΠΠΟΡ Ὑἱπο πηϑάουὶ ΡΪα- 

οἰἠΐ, Εδσο εἱθοίο δέσμιον ΘΟΥΕΧΙ ᾿Ιξίον᾽ ἀν᾽ ἄμπυχα δὴ δρομάδ᾽ ὡς ---ς Νδπι,ι8 εχ δηίὶ- 

ΒΟΡΠΟ Δ]Παποΐ 5Ύ118 085 ΘΧΟΙ 1556. τ] ΠῚ ποπ ὙἹάθίμι Ὑ6ΓῸ 511}116, 

Υ. 8601. ἀλλ᾽ ὡς τίς τ᾽ ᾿Τΐδῳ παρακείμενος] ΑΒϑιδί τε. Ἐδϑίϊ ἐουπηδηι Θρίοδπι ἀλλ᾽ 

ὡς τίς τε. δ΄ο ροβί Ηοπιούιπῃ ΑΡΟ]]ομἶπ5. ἩΠοάΠι5, ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελώριος ὑψόϑι 
᾽ 

πεύχή- 

. . . ἔ [εἹ αΦ Ξ . 

Ὑ. 1381. ΓΑΡῚ πηϑ]ογθ8, ἅ σοί τε κἀμοὶ χαλῶς δρῶ τελούμενα, ἀδίοιϊοτος κάλ᾽ δρῶ. 

Βαβαί λῷσϑ᾽ ὁρῶ, αιοά ἴῃ χαλῶς ΔΌΠῚ Θοάθπι [616 ΘΟ 6 410 κίστην ἴῃ κακίστην ἴπ ΠΡτῸ 

Ἠδγνδππαίθ ΑΥΙΒορ δ πῖ5. Ὗ 68ρΡ. ν. ὅώθ. 

Ὑ. 1407. Ηδθο ἴπ οΟα]οΙθιι5 [(ὰ βοιρία ῥγοβίδμί 

γε, πῶς λέγεις; 

 «-Ο- 7. -«-, ὔ; 

φι. εἰρξω πελάζειν σῆς πάτρας. 

γε. ἀλλ εἰ δρᾷς ταῦϑ᾽ ὥσπερ αὐδᾷς, 

ΟΞ ἐνγίῇ ᾿ ϑό οστειχὲ προσχυσᾶς χυονα- 

6Χ σαῖθι5 8111 ἄϊι05 [δοθυιπιί ἰθί ϑ ΘΠ 5.,), ΠΟΘ ἹΠΠΠΠΠ 9. 5108 {15 απ8 6. ΠΟμ ΒΟΡΙρϑουδί Ροβίᾶ. 51- 

ΒΕῈ Ροπάδια σϑιβοῦιαι αὐδᾷς δὲ ποῖον ἘΠοοίτα6. νϑύβιπι 857. ΠΡοιαν τ ΒΡαποΚίμ8. 

ΕΠ ΒΒ ΤΡ ἢ) 1 ΕΟ, 
τ᾿ -- ........--.-ὄ- 

ΒΗΒ συ 5. ΥΟ. 23. ὁπλίζου χέρα, συμμάχων ---Ἴ Ὑιδο, ὁπλίζου γέρα σύμμαχον. 

Οοττοχῖς Ηδυδηπιβ ἴπ Ορι80. γ0]. ΠΠ. ρ. 3501. 

Υ. 224. 2038. Ηοος οδΐπιθη οἵ Ὑθιβιθι5 πὸπ Τϑοίθ «680 11ρὲ15 ἀοίονιηδπιπι [ου θδπιν οἵ 

βουρίθιτα τ] 9 πη0 15 ρϑυίπι Δ ΠΡΥΔΙΠ5. Οὐρία ρᾶυΐπι 80 ΘΟΙΓΘΟΙΟΥΊθιι5. πμθίν 1015. ἱπίοτρο- 

ἰαίας. Θιιδθ οπιπία ρυἸβίίπδ6 ᾿πίθουδί! τὰ ΠΙΟοϊΠς τοϑπιθτθ πὶ Π1}1] ἀπ] δ 0115 τϑΠ]οὕπιπι ν]468- 

ἴα, πἶδὶ χιΐβ γεῖρθα ὦ (ἃ ἐγροιπεία ΑἸΑΐπιβ: οοάϊοα ομῆπθ8 ὦ} δία κεφαλά ἱπ ΥἹῈΪ βιβρὶ- 

οἴοποπι δἀδμιοοτα γϑ]τ, 4π|ᾶ86 παμ 15 {γα ΡΊοἱ ᾿θοίουθι5 οἰ δηβίοηὶ [π588 οὔθ, θᾶ δπίπι ροθίδθ 

Ἔ τ5] βιιπί ριοβοϊα δῖα, δαπάθπι ἰγᾶρΊο08. 6888. βθοιίο 8. ΘΟΠΠΉΙΠΠ15. ΟΡΪΠ10 6βί, πΌβ010 4110 

διοίοτα τα ϊα. Νάπι Ηοιοάϊαπιβ 01 46 πιθηϑια [λπ1π|8 γΘΟΘΌΙ] δος 1. ἸΟαιπΠίπι τ 501 ππὶ 

δρίοογιι. πδιπὶ Βρθοία5588, 46 Αἰ1015. ποι ΠΟΙ γ 1558 ὙἹάΘδίιΠ', πῖ8] ΑὙΟΔῚ δρίίοπι [ΔΠ1ΐ 

Ρ. 194, 28. σεσημείωται τὸ μία καὶ τὸ δῖα γυναικῶν, οἵ 4] Ῥνδοοπὶβ ποπιθα πηθη {π|8 ΗθΓο- 

ἀϊαπὶ βουϊρία οοπιρι!αυ Ρ. 79) 17. τὰ εἰς ος λήγοντα ὅπότε ἔχει ϑηλυκὸν εἰς α λῆγον, πάν- 



ἘΝ ΠΗ ἊΝ ἘΠ 

τως ἔγχει ἐχτεταμένον τὸ α ---- σημειωτέον ἄρα κατὰ χούνοῦ τὸ δῖα γυναικῶν: Ῥοδίδιπιπι 811-᾿ 

(θαι Αἰεἰοουύτιαν ΘΧΘμρ]α Ρ]θιδηπθ᾽ δα οοςποβοθπάδπι ΔΙ ΓΘν 5. ΒΎΠΠ6 Βα 6. πιθηβιδιι πὲ} οοπουπηΐ,, 

αὐ ΑΘΘΟΒΎΗ ἴῃ ΘΌΡΡ ΠΟ. ν᾿. ὅ. Νείλου. δίαν δὲ λιποῦσαι, Ῥεϑοίθη! ἄπι05. 0005, απ] ἰπίππι δ θοϑέ 

αὖ γα] σανοπι οοπῇνιμθηΐ ΟΡ ΐοπ6πι, π΄. Ἀπ ββίπιθ ϑυουίδηί. Ἐουῖπη Α]ΐ6᾽ τὸ ἈΠ6ΒΙ γΟΥΒΉ5. 

οϑί. 4ιθ πὶ π6 418 ΡΙΟΡίοι πιϑιϊϑίδμι ᾿δίδμη 1π ΤἈΠΗ1Π1Δ}1 βούπιοπο ΘΟ ρ 6 ]δίοποιν χεφαλή βιι5ρθ-ι 

οἰδί, μορίᾳ βαίί5 οαυἱῦ 6δὸ χιοά ἱπῖνα αἰχῖς γ. 902. ὦ φιλία φιλία κεφαλά, δχθμιρίδ βϑοιίῃβ 

Ηοπιοιῖοα. ΑἸτθυ Ιθοιι5 ἴῃ ΤρΠΙρθηα Ταυτῖοα οϑί νυ. 40, τὰ ἴῃ ΠΡΥ15. βουρία8 

ἔβασαν ἔβασαν ἄμικτον αἴαν, ἔνϑα κούρα 

διατέγγει 

βωμοὺς καὶ περικίονας 

γαῶν αἷμα βοότειον. 

ἀΠΠΡῈ18. ὙοΥβιθι5. ἀντίστροςοι γοϑροπάοῃηί 

πλάνητες ἐπ᾿ οἴδμα πόλεις τε βαρβάρους περῶντες 

κειγᾷ δόξα. 

γνώμα δ᾽ οἷς κ. τ. ἕ. 

101 ἃ ΕἸΠΙΒ]610 ἀδπιιπὶ οϑί ρθιβρθοίαπι ὙΠ] βθάθμν ποὸη ἴπ ΘΗ 5ΠῸΡΠ0, οὐἶπι8. οἱ βου ρίαν εἴ 

ΠΙΘίΠΠΠῚ ΟΠΊΠ65 ΠᾶΡοί γου δ 18. ὨΙΠΘΙῸ5, 564 ἴῃ ΒΡ ιᾶ 6556 πδοιθπάδμι, ΠῚ οἱ χούρα 5'πθ 

ΘρΠΠθίο ἰθίαπθ ἀϊοίππι ἀρ σοι ἀπάμπμ ἀεθαθαί οὐ ρουπίοίοδα πιθίιο γὸχ διατέγγει 60 πιᾶ- 

818. Ροίθιδί Θπιθπδυὶ, «ἀποα πα]]ππε πϑαμᾶπι [ππἴπ|5 γουθὶ ΘΧΘπιρίππι ταρθιΐαπι εϑί, ὩΪβὶ ἀ18 

ΑΘΒΟΠΥΙ ΠΡτόνιπ βουρίαταπι ἴῃ ῬΘΙ515 ν. 538. γϑβιβοίίαι υοπί, διὰ μυδαλέοις | δάκρυσι ξόλπους 

Ι τέγγουσ᾽, ἄλγους μετέχουσαι, τϑοίο, αἱ νἱἀοίαμ, ἃ Ῥοϊβοπο ἴπ διαμυδαλέοις πιιίαίαπι, 6 ἴδ- 

πιθπὶ ΡΘΙ ἴθο θπιθπἀδίίοποπι ἘΠ πη] 615, πὶ οοὐτὶσονεί ἔνϑα κούρᾳ δίᾳ τέγγει βωμούς, φαρά τϑοίθ 

Το Ιθοῖί ΜΔ 6. Ἐπί γϑῖὸ πὸ ππᾶ χυΐάοπι Πίίοενα δά αϊία βου θοπάιπῃ, ἔνϑα κούρα [δία τέγγει ] 
Ἁ τ . . Φ .» 

βωμοὺς --- Ἰ --- αἷμα βρότειον, ογαίίοπα͵ εοἄθπι πιράο οοπίονπιδία, απὸ Τρ] Πρϑπΐα γ. 295. 41101- 
Ἶ ς , , “«- 7 “" Ε ΜΉ "Ἢ ΐ {π᾿ αἰμορράντων δυσφοόρμιγγα 1 ξείνων αἱμοῦσ᾽ ἄταν βωμούς, ΠῚ Βίπ!α αυδοάδαη δἰ 

ΘΙ Ποῖπι8, Βοα νϑάθο δά ἩΪ]δϑὶ οᾶνπιθπ, αὶ ργοχίπια ἰΐὰ διαμί νϑιβίθηβ ἀϊνίβα, μόλε το-] 

ξήρης, ἵχου δ᾽ ἐγγύχιος ] ἁγειιὼν ἀγέ α ὶ γενοῦ χαὶ ξύλλαβε Ζαρδανί Ἴθης, χ ἐγνύχιος  ἀγεμὼν σωτήριος Ϊ ἀνέρι πομπᾶς | καὶ γενοῦ χαὶ ξύυλλαβεὲ ΖΦαρδανί- 

δαις. 1πᾳ αθ 15. Ῥυϊπηῖπ ἀ6]οπάα Γαΐ δὲ ρανίίοι!α, [πὶ οοάϊοα Ὑ δἰίοαμο 909. Ἡανηΐθπβὶ οἱ ΕἸο- 

ΓΘΠΙ.Π15. ἀποΐι15. ΟΠι858., απᾶπι αὶ 86 4141 πιϑίτο οοπϑυίασιιβ οτδπηπηδίίοιια. ρᾶνίον ἀπ 15 ΓῸ1]-- 

οαπὶ ὙΘΥβι ΤηίοΡροίαν 285. ϑυμέλας | οἴχων πάτρας ᾿Ιλιάδος. δὶ πατρὸς ᾿Ιλιάδας τεδιταὶ; 

48π| ΒΟΓΙρΡ πὶ 6Χ τπιπ0 ἰδπίπμι Πῦτο Ε]ον θη πο οοποίρηανιΐ Δι Π186, 6ρῸ 6χ Ὗ δίϊοθαπο 6πο- 

(δίαπι ᾶθθ0. εἰπάθ γϑῦρᾶ καὶ γενοῦ ΠΡΥΑΥΙ͂Ϊ ΘΙτογΘ ἰπ Ιοοιπι Δ] ἰθπιπι διαί ἀοἰθοία, φιθιι8 

πὶ 5:ιᾶπι| 56 48π| γΘΒ {{{|18. οπηηΐα Ομ ἶπι8 Ριοοοἀππΐ, 

2) Ύ « ον 
“ἥπολλον, ὦ δία χκεφαλὰ, μόλε τοξήρης, ἵκοῦ ἐννύχιος 

καὶ γενοῦ σωτήριος ἀγέρι πομιπᾶς 

ἀγεμὼν καὶ ξύλλαβε Ζαρδανίδαις. 

αἰξουίαιιθ μᾶ6 θπηθπαί9 οίϊδπι 1Ππ4{ ὁοπιμοάϊ αὐ Ροβίμθπιδ Ὀυϊπηΐ γϑύβιι5 5016 58 ρτοάαοία δοοιι- 



ΩΝ ἥν ΕΥ̓͂, τ 

Τϑίθ τοϑροπάθαί ἀμ 5 ΠΡ 0. ἱχοῦ ἐγνύχιος δαίοπι πὸπ Ορτ5 Πᾶρεΐ δά ἁγεμῶν, 564 ἀϊοίππι 

αϑέ τπιῊὸ ἔγγυχος μολὼν γϑῖϑι 50]. 

Υ. 245. σπανία] Μυΐβο σπάνις. Ἐπιθηάαίμππι 6χ οοα]οῖρι8. Ηΐδπο [Ὀνπμαπι ψο δ} 8η- 

ποίαν ῬΠοίμι5 Ρ. ὅ29, 12, Σπανίαν: σπάνιν, οἷ 5᾽πηΠΠ6᾽ ἩΘΒΎΟΙΙ5. 

Υ. 247. δυσάλιος Ἐροία δυσάλιον ἄπο ορά]665 ΜΔ 86, αα]}5 πππὸ δοοοα  Ὑ δἰἀοδητ8. 

Υ. 249. χαὶ σαλεύη πόλις, ἔστι Φρυγῶν τις 
Ὗὔ Ἵὔ Ἅ “ 

ἕστιν ἄλκιμος" ἕνι δὲ ϑοάσος 

ἐν αἰχμᾷ" ποτὶ Π]υσῶν ὃς ἐιιὰ ᾿ γίαν ἀτίζε ἐν αἰχμῇ τὶ Π]υσῶν ὃς ἐμὰν συμμαχίαν ατίζεις 

Πα δηΐπι συϊοδίμππι ἐν αἰχμαῖς ποτὶ ΘΟΥΙΘΘπάππι {|| 6χ οὐ οἰδιι5. ἴῃ ααΐθιβ ἐν αἰχμῷᾷ ποτὶ 

5'π86 αἰβίποϊοπ δχδιδίμπι. ππθ πη 0115 οτία “αουππδπι ἰπἰουριθίδι9, απᾶπι πιθπιογδΐ 

ζων, πρὸς ἢϊυσῶν ἐστίν. ὙΘίϑιι5 δαίθπι 1π 0115 Πο6 πιοάο 5ππηΐ ἀ6βοιρί!, χαὶ σαλεύῃ πόλις 
ο υ,ὔ 5}. ᾿) ᾿ . α ο 

..| ἔστε Φρυγῶν τις ἔστιν ἄλκιμος ] ἕνι δὲ ϑράσος (ΑἸάϊπα ϑάρσος) ἐν αἰχμαῖς ποτὶ Π]υσῶν [ 

οἵ ΘΟΠΡΙ τ Θηΐοι' ΠΠ1Ο ΤΔΙΟΠΙ ἴῃ ΔΗ ΒΡ] Ο. 

. . 9 ς Ν , 3. ἘΠ 5 ς, 05 2 7 

Ε- Βοβίᾳφπδπι 1056 ὙΘΙΆΠῚ ΡΙΌΡΟΒιΠί ἤδηοοθ, ὁ τὴν συμμαχίαν ἀτίζων, ὃ ἔστιν εὐτελί- 

Υ. 2560. ὕἱάπια [υπ8 ὙΘΙθι5 νῸΧ 'π ΘΟΠΠοπ6 ΑἸα πα ἰγροίΠθίαθ, Ορίποι 9. οὐρα οπιϊδϑᾶ 

{ππί. Οὐάϊοε5. γε] ἐπὶ γαίας γε] ἐπὶ γαίᾳ γε] ἐπὶ γαῖαν. Ἐνροὸ δι ἐπὶ γᾶς δυΐ ἐπὶ γᾷ δαί 

: β 
ἐπὶ γᾶν 50 πάππι. Θαοά ἴα Ηδυῃίθπδὶ οϑί ἐπὶ γαῖαν ἔχων, 1ἰθταυαπι γοῦθα ἔχων ἐπὶ γαῖαν 

᾿ΟΔΪΔμΩ ἰαρϑ {ΓΔ ΠΒΡΟΒΙ 1556. ̓ π61οὰῖ. Νάπι [πῃ Ὗ Δίἰοᾶπο, 4υθοῖπι ΘΟ πηιμθ πὶ ΟΥσΊποπὶ Παἰοΐ 

Ηδυπίθμ515, βοιρίιμι ἔχων ἐπὶ γαῖαν ϑηρὸς ἕλοι --τος Οδίοηππι ΡΔ11 ΘΕΌ 18) ΡῬΙΓΟΧΙΠΊΙΒ 3 ᾿ Ζ γ θοὸς 

ὙΘΙΒ5. πὶ Ρ]ααῖθιι5. ΘΟΘ ΠΟΙ 5. δοδίδ]θοίμ5 [Δοπ8 οϑί, ΠΊενέλαν ἴῃ Π]ενέλαον τααπίδίο. 

ν. 457. ἐθέλοι τὸν ἀμφὶ σοῖσι Ἡδυπιᾶπηὶ δπηθπδίο 6ϑ, πὶ δη βΠΟρἸοδμὰ [ππι1π| ΟΔΥΤη1- 

᾿Πἰβ ΤΑ ΠΟ πο πὶ ὈΥΪπλπ5. ἈροΙΠ.. ΠΡ] ἐθέλοι ἀμφὶ σοῖς. 

β Υ. 459. πρὶν] πρίν ποτ᾽ ἨδΙπιδμΠι8. 

Ὑ. 461. πῶς γάρ μοι ᾿χιλλεὺς ] τὸ σὸν ἔγχος ἂν δύναιτο | Ἠδυπδηπιθ, οἵ υ. 465, εἰ 

γὰρ ἐγὼ τόδε γ᾽ ἦμαρ εἰσίδοιμι᾽. εἰσίδοιμι᾽ ρναοθοί ΑἸΑΪπᾶ. 

Υ. ὅ82. ἔγρεσϑε πρὸς φυλακάν] ἘΜΠΠΠΟΠ]6 ἀϊοία οϑύ πὐταπι ἶο ἂπ ΔΗ ΓΒ ΓΟΡ]Ο115. ὙΘΙΒΙΙΒ 

ποίμνια." νυχτιβρόμου σοΥγιρίθδπι βαθ] ον. Ηοο Ἠθιηδηποὸ ριΌ 8 }}16 υἱάθίιμ;, ποιμινῇα ὁ01- 

υἱσοπί, Ππ4 4115, 4] ἰάπιοπ [ἈΠ ππίαν ἅπππι πρὸς φυλακὰν αἰἰοπίαπί, αιᾶθ Ὑϑῦρᾶ 58Π185- 

5Βιπιδ 5Βιιηΐ, 

γ. 670. σιυϊρο ϑεῖνε ϑεῖνε. Ἐπ ορίπιϊ5. οΟα]οῖΡι5, ἴα αυΐδτιθ. Ὑ δἰἰοᾶπιβ δ, Θ 1] ϑένε 

ϑένε. Ἡδύυῖΐι5. ἱπιρογδίίνί δχθιηρίππι οβί ἀρπᾶ Αὐἱβίορμδπθπι ἴθ ΑΥΐριθ ν. ὅᾷ. τῷ σκέλει ϑένε 

τὴν πέτραν. 

Υ. 087. οὐ μενῶ] οὐ μὲν οὖν Τ,ΔΟΠπιδηπιβ πὶ ΠΡγῸ 46. ΟΠ ο11015 βγβίθπιδί 8. Ρ. 20. 

Υ. 7602. Ὑυΐρο, ἐπεὶ γὰρ᾽ ἡμᾶς εὔνασ᾽ “Ἐχτορεία χείφΡ. Νοπ ἀορεβραΐ {Π011] Ηδυπίθμβ18 

βορίατα “Ἑχτορέα χεὶρ εὔνασε ἰοχία! ἱπίοιη, ἡπᾶπι γα]46 βυβρθοοίαπι το α1 ΠΡῚῚ Ὑ δἰοδηὶ 

Ἰεοίίο χτορεία χεὶο εὔνασε. Βδοία Ππαεί “Εχτόρεια οουτορία 50}18}08 ροβίϊοπιᾶ. ἘΜ ΠΒΠΙΟΔΙ οβί 



χχπ τς ὡς ὠλοδωωοι 
ἘΞΟΟΙοβῖαζ, ν. 1029. 

Υ. 822. Ηδιπδπηιβ, τότ᾽ ἄρ᾽ ἔμολεν, ὅτε σοι ] ἄγγελος ἦλϑον ἀμφὶ ] ναυσὶ πυραῖϑον. 

ὑπ 
πῆγα 

ἤργος, [ ἐπεὶ ἄγρυπνον ὄμμ᾽ ἐν εὐφρόνῃ 1 οὔτ᾽ ἐκοίμισ᾽ οὔτ᾽ ἔβριξεν, οὐ τὰς | Σιμοεντιάδας ἢ 
Ἂ" « ’ « ,’ὔ Ὁ Ἷ 

ς. [μή μοι κότον, ὦναξ, Ϊ τόδε ϑῆῇς" ἀναίτιος γὰρ ] πάντων Ἔ Ἐ. ᾿ 

Ὑ. 900. ἀπὸ μιὲν φαμένας ἐμοῦ πορευϑεὶς, [ ἀπὸ δ᾽ ἀντομένου πατρὸς βιαίως] Τιορορα- 

"(αι ἀποπεμψαμένας, [7715 Ἰπΐθι Ποο οἱ ἀποπεμφομένας εἰ ἀπομεμυψαμένας γανϊαπθαθ. Θπο- 

ἰὰ Οπιπΐτπὶ ΘΟΠΙΠΙΙΠἾ6 ΟΙ5Ὸ δϑύ 6Χχ βουρίανα Ὑϑίθι! Θχρ]!οαπάοιππι ἀπὸ μὲν φαμένας, ουΐπδι 

Ρίυτα ἴῃ ΟΟαΙΟΙθι5 αὶ δα ποβίλδπι θυ θπθιΐ δοίδίαπι Ὑθβί]5 18 βιρθιθιπί, 510 ΒαυθημδΒ 

Αὐβίορδμῖ5 ΠΡῸ ἷπ ΑΥὐἱθιβ ν. 1094. ἐμ Φαναῖσι. π᾿ Ὑ 65ρ18 ν. 399. ἤμι πως. ἰπ Ἐοϊοβίαζ. 

ν. 1035. ἤιει περ. ἴῃ ΤἼΘΒΙΟρ ο". ν. 1034. ξὺμι παιῶνι. ἀπὸ μὲν δαίθπι τί τοϑαπϑίμν: 60 πιᾶ- 

δὶθ εϑ πθοθββδιῖπῃ απο ἀπὸ δὲ Βθημίίι!: ΟἸΪΙΒΙΠΟ [πὸ [005 μιὲν ραν ουϊαπι τἱχ ππάπϑηι 

Ομ μπΐ ΒΟΓΙΡίογ 65. ΟἸδΘΟΙ- 

Ὑ. 912. ὑπό τ᾽ ᾿Ιλίῳ ὦλεσε μὲν τὰ Τροίας φίλτατα Ἠρογπιδηππβ.. 

ΗΙΡΡΟΠΎΥΤΙ νυ. 1197. τὴν εὐθὺς “Ἴργους κἀπιδαυρίας δδόν] Ὁ]ιίΐοιπα. πο 6δέ, ἄθ' {πο 

συξάθπν ἀϊσαιθ οροίδθ ρυθίϊππι 510, ἱπ γϑίθιπιπι ΑἰΠοουιη. ΒΟΥ ρ.15 ΘΧθμαρίππι ρᾶιίίοι]αα εὐθὺς, 

ΡῬΙο εὐθὺ ροδιίδθ, δρεϊίαπι ἂν ῬΙοίο Ρ. 82, 125. Εὐϑὺ (τεοίο εὐθὺς ΜοΙπΕΚῖμ5 Φυαοιί, 

᾿β0θπ. ΠΠ, Ρ. 33.) «Ζυκείου: τὸ εἰς “Τ1ύχειον" ὃϑεν ᾿Ερατοσϑένης χαὶ διὰ τοῦτο ὑποπτεύει 

τοὺς Πϊεταλλεῖς. καὶ Εὐριπίδης οὐκ ὀρϑῶς,, Τὴν εὐθὺς “ἥργους καὶ ᾿Ἐπιδαυρίας ὅδόν.““ Αἱ 

"51 σϑύπμι οϑί ΕἸΠΊρΡΙ48πιὶ ΒΟ Ἴρ5ῖ8586 εὐθὺς, ἘταΙΟΒΙ ΘΠ Θπι, ἀπ6πὶ Υἱχ πο {πἸΡῸΓΘ Ροίοϊδί, [αἴ6π- 

Ξε. ὥς -"--- ἄτπη δύ [θυ ββίπιο οοπίτα Πή]εταλλεῖς [ἀΡτ8π|, 0 παι] 18 ΠΟΥ ΟΕ {ἸΠαίαπι., πιβιπη 6556 ΔΙῚ - 

πιϑηίο. Ναπι 51 ἘππΊρΙα] ργορίθι' πηοίυ! ΔΠ πα πὶ πΘοΘββιίθηι, 51 πι00 111 [υἱ{, εὐθὺς ἀΙοοΓ6 

Ἰιοαῖ οοπίτα Αὐἰοονῖπι Ομ θα Ἴπθπι, ἡπ] 1] Ἰάθπν ΘΘαπ4}1 ΠΙΟΙΙοε Ροδίδθ ΡΠοΡθουδ  ΗΠπο 

ΤῊΣ ἡϑία ΒΈΒΡΙΟΙΟ δδϑί,) εὐϑὺς ροβϑί ἘΔίοΒΙ 6 π15. ἀθπνππι ἰθπηροια ἴῃ ἘΠ ρ1415 ΘΧΘΙΙΡΙΔΥΔ 6586 

1Ἰδΐαπι, ροθίαπι ϑιίθπι τὴν εὐθὺ “Ἵργους ΒοΥ]ρ51588. ΟἸπβπη041 Πδίαπι οπιηΐ ΠΌΘύιι δθ56 οἵ-- 

ἰδπβίοπθ εἱ τίο ἀοοθί οὐ βχθπιρ!α πη] ]Ππιὰ οοπἢιπηδηί, [1 ἡδὺ δρᾷ ἈΑπῆρμδποαι ΑἸΠ6- 

" ΥἹΙ, ρ. 258 ε. : 

οὐχ ἧδύ; ἐμοὶ μὲν μετὰ τὸ πλουτεῖν δεύτερον. 

ὉΔῚ ΜΠαδιπῖιθ,. πὸ ΘΧΘρΘΟίΑΥ] ροίοιαί, ἡδύ γ᾽ 6611, αθπηδάπιοάιπη 14θπι, αππι ἰπ ἘΡΕΙΡΡΙ 

γοῖϑι Ὑ1Π. Ρ. 859)». ἢ δύ᾽ ἴκ ἡδὺ οοαἰτίθ88. πὸπ ἀπ πιθἀν θυ δθοί, ἡδύ γ᾽ ἱπίουροϊαν. Εἰ 

ΝΣ ἃπίθ ΑπιρΠᾶπθπι ΑἸΌΒΠ]Οοἶν5. ἀρ Θιοθάθιπι ΟΧ,, 10, γο], ΠΠ, ρ. 404. 

- ()») σφὶν ϑαλάσσης ἠχέεντα κύματα ᾿ 

φίλτερ᾽ ἠπείρου γένηται, τοῖσι δ᾽ ἡδὺ ἢ ὅρος. 

ὀξὺ Ἐπιροάοοϊοβ Υ. 15δ., εα. δία. ; 

ὀξὺ δ᾽ ἐπ᾽ ὀξὺ ἔβη, ϑερμὸν δ᾽ ἐποχεύετο ϑερμῷ. 

ΑἸ ΟΒ5ΤΙΒΙ5. νυ. 103. πο Ἰοοίμα ἀπο ΑἸάΐπα ἀΐα Θχ]ηβθοῖ ἧπὶ πιΐϑογοβ γϑδοίαπι 

ΔΒΔΡΔΘΒίοβ 



ΡΝ ἈἘ ΕΓΕΣ Α ΤΥ ΤΌ; 

7 2 “) ᾿ ΤΑῚ ᾽ὔ »-ἷο 

χαίτα τ΄ οὔτις ἐπὶ πρόϑυρα τομαῖ- 

ος, ἃ δὴ νεχύων πένϑεσι πιτγνεῖ 
3 ο“΄Ὁᾧ" .α »“- 

οὐ δουπεῖ νεολαῖα γυναικῶν. 
Φ 9 . . . Φ .Ψ 9 Φ 9 

ἴῃ αἀαὴθη5 πὸπ ΟΠΓΠΟΙΠΓΟΙ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥῚΒ πηϑηππι ΔΘ ΠΟΒΟΩ5, ΟἹ ΠΠ86 ἴῃ ὈΥΠΊ15 ὙΟΥΡ15 ἀορυδυυί 

μππῸ 6χ ΠΡ οπιοπάδία Παθοπιιβ: 564 ἀμ θιαίαν 46 ροβίγεπιϊβ, ἵπ αῖθι5 ποὺ ααΐάθπι ἀροῦ- ] 

ἴππὶ εϑὲ πένϑει εχ Ὑαίοαπο, Ηδυπίθηβὶ οἵ 8115 6588 τϑβδίπϑπάϊπη. Ποπάθ ΠΡΡ βουρῇ ρ6- 

παπιπη ΡγΘΘθθηΐ οὐ ποπὶ γϑυβονῖπη πένϑει πίτνει οὐδὲ νεολαία 1 δουπεῖ χεὶρ γυναικῶν. πδθ ' 

4αππὶ πῸπ 5815 ΘΟΠρτπδπί ὙΘΡΡῚΒ ἴπ ΒΠΌΡΠΔ ρΟ51{15, εἰ γὰρ μεταχύμιος ἄτας, [ ὦ Παιὰν, φα-"} 

γνείης, δρίββπηδ ᾿ἰπὺ ΙοοῸ ρϑυοαία οὐδὲ ροβίμαθιία δύ ΑἸάϊπαθ ΘΟ ΘΟ 0η1 οὖ; αποά πιθ8 

Βοπίθπηα πὸὰ ἀδρι Ποῖ. Νὰ νεολαία ροίϊι8. ΘΟΥΓΘΟΠΟΠΙ5. Ἱπάϊσθί,. οππ|5 ψΟΟΔΌΜΠ Δ|18Π| 

Ῥγδϑίθι πιβιἰϑίαπι ΘΧβΕ {1556 ΓΟ πΙᾶπὶ 6χ ῬΠΟΓΙ νου} 15 ἀθμμοπβί "811 ροίοβί Ρ. 295, 8'ρΜ' Νεολαίαν;: 

τὴν νεότητα τετρασυλλάβως οἱ ᾿“ττικοί. Βαβυλωνίοις Ὦ Ζεῦ, τὸ χρῆμα τῆς νεολαίας ὡς ' 

καλόν.“ Θιῃ 1581 ἀἰπιπποῦδιθ ΒΥ 085 Ἰθοίουιθιι5 γ ]ς, δα ἀϊνδιβαπι πθοθθβθ δϑί [Ουτηϑηὶ 

ΒρΘοίδυ τ, απ88 πὸπ Θϑϑθί 8 Ὁ ]5γ 408. ἘΕπΔ' δυίθπι {πηῖ, οΟρίπον, χαᾶπι ἘΠΙΡΙΡΙΔῚ γθβαςαὶ ψγο-- 

λαία, αιᾶθ δϑάθπι οϑί ἃπδ]ΟρΊα ἰοιτηδία δίαιθ νοσσὸς ΡιῸ γνεοσσὸς, 4πὸῸ Θἴίδπι γϑίθι 5 ΑἰΠ008 

Ἰπίοτἀπτ τπ|ι805 6586 οὐπϑίαί, Νὰπ Νοσσόν: χωρὶς τοῦ ε. «“ΓϊἸσχύλος Κήρυξιν, παῖς ΑΠΠ- 

αἰποϊδία Ρ. 109, 22, εἐ νοττία ΑὐἹβίορϑῃι ἴπ Αυὐἱθιβ νυ. ὅ00. (537. Β΄.) ἀπάππηι τοβαϊα 

τά τε νοττία χἀμαυτὸν οἰχήσω. 

ΟαΪ ψΈΥΒα: [66πὶ ἴοι απο Ἐπ ρ1 460 δοοίάοναί, υἱ, βουγαία ΠΡγόστπι βουρίατα γεοττία, 4616- 

χαία τε, απο δᾶπὶ οἱ ἃ} βϑπίθπί υϑύθοιιπὶ οὐ 80 διοίουδίθ οοάϊοιιπι οοπηπιθη ἀδίίοποπι Παἰοὶ 

πὶ το οἱ πῖβὶ ἰθπμθῖθ πϑαιθαί. Εδμ τὸν γεοττὸν ἴπ Νθπδμαν! σϑῦβι ΝΘ πθ κὶπβ Ρ. 19. 1π τὸν 

γοττὸν ροίεγδί πτιίδι8. Νϑηιὶ ΒΥΠΘΟρΡΠΟΠ 6515 γΌΟΔΙΠΠ, 4πᾶπι ἰουΐαβ58 οὐαί 411 Δα ΠΙ 6.1 σπ]- 

᾿βαίδα 5ου!ρίι 88 γϑ]ϊπΐ, Δ ΘΟπηοοΥπμι τιϑῖι ΔΡΠοΙΤοί, πθὸ απ ἀαπιϑπι ριΌΠοΪα8, 51 Ὑθυῖββιμδθ ἢτη0 Γ 
ἰ ΟΡβουυϑίίομὶ Ε]Ππι516 1} (84 Δοράθαπι Ρ. 253.) δ πιϑηϊοβία αιδοάδπι ρϑοοαία ΠΡΥδυϊουτπι Ορρο- 

πᾶϑ διΐ οοπίθοίιτα5 ΟὐἹΠΙΟοσπη. Οἱ] 5011 Δ] πᾶ οἴπι ὙΘ11 Βρθοΐθ δἰζουνὶ ροββίπί 100} ΑὐἹβίορδ- 

πἶβ ἱπ Ὑ εβρὶβ νυ. 1067. 1069... 00] γεαγικὴν εἰ νεανιῶν {5116 08 βιπιΐ, ἴπ Π15 οοπί!δοίαθ [0 1- 

Τη86 5πηΐ τοδί πθηδθ ναγιχὴν οἱ ναγιῶν, 4πᾶ6 ΘΙΔΠΙΥ5. 80 ΘΥΔΠμ8Ε1015. 4π0α ΒΟΙ8Π|9 ΠῸΠ 

ἀἰβουίθ δηποίδίαθ, π0Π Θροιποπάδπι ποίου δίθπι Δ γῆγις οἱ νῆ νἱἀοπίων Πάθθγ 6, απὲ5 6χ Ηθ- 

Το ἰΔηὶ δουρί οοσπουίπιιβ. Ῥδοὶβ δυίοπι ὑϑύβι 900. χορ οχ ΠΡῚ]5. Δηί (115 τϑ  αΐππὶ δϑί 

ϑέασ᾽ ὡς προϑύμως ὃ πρύτανις παρεδέξατο, 

ἴπ τϑοοπῆρθι5 οὐ Ἰοἶθιι5 πα ἴδ᾽ ὡς τηπίϑίαπι, ἱπά!οῖο οϑί Αἰοοβ θδμι Πόνῖοα ἰοσμια ϑᾶσαι 1π- 

(ορἄμππι 6556 τ|ι508, τϑπθπάα 14 ΤἼ Θϑπιορ μου ζιιβαυιπα πθη16. γοιϑι 80, Θ016 5 Ὀ ϑθίθιιθο 

, .Ψ . .Φ Φ .Φ Φ .Φ .Φ . ΓῚ 

αἰϊὰ ποηηῖ}8 5Υπίζαβθοβ Θχθιηρία, απ86 ἶρβᾶ “ποι ἰρπονδι15. ΘΧΟ ΜΠ ΒΙΠΟΥΊθτι5. αι ιιβάδπι γὸ- 

ΘΑ α]ονι ἰουπιῖ5 ἀθθοπιι5. (ΟἸππβπι0411 βιιηΐ ἰουπιδθ πιοποβυ ΠὰΡὰ6 ὦ οἵ ἀ ριῸ ἐῶ εἰ ἔα, 

ἨΒΒΑΟΘΙΠΙΘΑΒΟΜΝ ν. 21. [ιεσεραίαν πόλιν προτιμῶν ᾿Ἵργος οὐ σμιχρὰν φίλων Ϊ 

᾿ἔχϑραν γε ϑέσϑαι (ΑἸάϊπα γενέσθαι). Θιυίβθιβ. αιδίίιου απι86 ἰπϑιιηί Ὑ]18.,. δου ππππιπὶ (Δ Π- 

᾿ἔδιι18.. Πηϊπ ΔΙ ΠΒΟΤΑΥΤΙ5. 5πβί] οστιαΐ γΘροϑιίο προτείνων οἵ γὲ 1π τὲ τρηϑίο » ἄπο 4115 το πθ- 



Ἀν . »» ὥ ἘΣ ὝἜΦ : εὐλι ὺ νι του. προ Σ ΣΝ Ἂ συ πο δὶ ΡΣ ἐγ αν γ΄. ΨΉΗΜΟῪ 
: ἰξρν ἡ : ἊΝ δ 

ὸ ᾿ νὰν; “τ 

᾿ ἰωῶ ΒΗΛ ΝΑ ΠῚ 

᾿ δ οοὐροπάα. Νά απρα ΜΠΙΒΡΡΑΥΪΟ Ρ] οι φιλεῖν ἔχϑραν τε ϑέσϑαι, 46 μι6}14 ἀρέζιϑ 

᾿ψαᾶπι ἄδ οἰν!αίθ ἀοα8. ΘΟ θπάτππι οὐαί οὐ σμικρὰν φίλην 1 ἐχϑράν τε ϑέσϑαι. Νοι εχὶ-ο 

δίπιπι ἡ Ἰπίθυβθβθ ἃἰΐ ΔΙΉ]005. ἃπ Ποδίοβ Βα θθα5. Αὐρῖνγοβ : ἡπᾶπι βθηξθπίίθμι Β πη {δι ΘΧρυοβϑὶς 
. .α- « ωο- -Ά κΞ 

ΤΗογ ἀἸ4651, 80. χωρίον προσλαβεῖν ὁ μετὰ μεγίστων καιρῶν οἰχειοῦταί τε χαὶ πολεμοῦται. 

Ὑ. 777. ἐπεί σοι πολύϑυτος ἀεὶ] “πῇ κραίνεται] ΤΑΌΥΙ 41} ἀλλ᾽ ἐπί σοι, 8 ἀλλ ἐπεί 

σοι, πἀπᾶθ Ηδιϊηδππι5 ἐπεί σοι, ἀβ]θίο ἀλλά: απᾶθ ΟεΥ ἰββίπιᾶ Θπμθπάϑίο οί, ϑθᾶ απο ἰάθη 

πολύϑυτος, πὸ Ειπὶρι 465. Θίδπι ἴῃ ΠΡ]  Θπΐα ΑἸη]]άθηβὶ ν. 185, ἀϑὰ5 εβί, ἴπ πολύϑοινος, νο- 

οαθυΐαπι ΔΠ01 ποι ἰδθοίπιπι, πηίαί, ῬΓΟΡΔΡΠΠΟΡ ΠΏ} πὰ ῥγοιηρία δπιθπάδίο οϑέ πολύϑυστος. 

Ηιϊΐϊ5 ἔουπιὰθ Θχθπῖρίιπι δχβίαί ᾿π ΘἸπιοπ  ἀϊ5. ΘΔ πεΐπ6. 46 πη] θυ θ5. ν. ὅθ. ἃρπά Θιοθαθιμη, 

ἄϑυστα δ᾽ ἱρὰ πολλάκις κατεσϑΐίει. 

Χπ6 πὶ ὙΘΙΒΙΠΙ ὉΡῚ αἰουί ΑΟΠθπᾶθιβ , Ρ. 179 ἀ. δοάθπη χπὺ ἴῃ ἘππΊρ 5. οοαϊοίδιις. ΟΥΓΌΥΘ 

ἄϑυτα 5οιϊρίιπη 6θί. Νϑᾷιθ Ποὺ ππϊοππι οϑί δὰ οοπιοηἀδηάδπι θη θπἀδθπθη τηθᾶπιὶ 40- 
᾿ οο ἐπ γννν. ὡς ς ΘΑ ἊἽ 

το σαν στ ν  ς τυσ τς ἀν ρον κα Ἶ ΟἸΙ ΘΗ Π1Π}. 

ΞΌΡΡΙΙΟΥΜ. ν. 136. ΑἸΙΔι5 οἀϊάϊε Τυδεῖ τε ΠΠολυνείχει τε. Οοἄϊοο5 τυδεῖ πολυγείς 

χει τεὶ αποᾶ Ἰρϑίπῃ 50. ]ρ515588 ἘΠπΊρΙ 465 ὙἹάθίιν, βθά τὸ ΤΎΖΕΙ πὸπ Τυδεῖ εἰρπίποατεί, 564 

Τυδῆι, ααυριηδάἀιπηοάιϊμπ Ἰ΄θμν 1ὲ ἩΘΙΔ0]1415 ν. 541. Ἡρακλῆος αἰχη 

πέφυκας ραχλῆος" οὐδ᾽ ἀδέχϑ δε δ 

4π6πὶ ὙΘέβπὶ τί ἔπθυππί απ] ργορίονθα ἱπάϊοανθπί οουταρίιπι αιοα Ἡρακλῆος δρίσιπι οϑβϑί, 

ἰίϊὰ ποπ τπαΐραθον δὶ αὶ Τυδῆι τοϊοίοπί ῥτορίολθα απο ποι 5ἰΓ ἃὉ ΘΡΙΟΙ5. πϑιπρδίπῃ. Αἄθοὸ 

ΠΟΧΙΡ116. Ποὺ δύριπηθηΐ ΘΘΠῚΒ. Οϑί. 

Ὑ. 421. εἰ καὶ γένοιτο μὴ ᾿μαϑὴς ἔργων ὕπο.] Ἐστορία ᾿ᾶθο ΟΟΥΤπρίΔ6 ΠΡΤΟτμ 50 1- 

Ρίανδθ πέγοιτο χἀμαϑὴς Θιμθπάδιο ἴῃ ΤΡ ΘΟ Π|Ρ6110 46 δροβίιοριο 46] θβοῖ ρ. 41. Θποᾶ 

δυΐοπι χκἀμαϑὴς Θχδτδίππι {ηῖ, δα Ὑθίθυθιι βου θ6 Πα] τπόγθπι ἀποὶς μἀμαϑὴς, ἄδ 4πὸ γοιίβ- 

βίπιᾶ δϑέ δἀβοηο ἘΠΊ δά θυ Πα, γ. 400. ψιθῖὶ δρῸ ἴῃ Αὐἱβίορμδηΐϑ ΓΑΡυ 5. σπηὶ 

ΒΘΟΙΠΠΙ8. 

ἸΠΟΑΘΟΌΜ νοῖθιβ 840. 841. «ἱἱ να]οὸ [ἃ βου βιπέμν ᾿ 

Ἔρως Ἔρως, ὃς παρὰ 

Ζαρδάνια μέλαϑρά ποτ᾽ ἤλϑες, 

ἴῃ ΘΧΘΙΉΡἢ 5 ΡΥΟΟΘΙ Θαβηϑο1 ἀδοίυ Ἰοοσπη ἰθμ π 18 ΠΠΠΊΘΙ ΔΙῚ 5016π|. Οποά ποη γϑοίθ Πειὶ δγ- 

διπὲ ἀἴγουβα ΒΟ Ἰρίπνἃ , απιᾶπι ΘΧῖπηπιπὶ 1π|4 ρδι οὐάϊοιπι, Ὑ δἰίοαπιι5 9ῦ9, οἱ Ἡδνηϊθπθῖβ, βοὺ- 

γατιμιΐ, ὃς τὰ δαρδάνια, οπιΐδθᾶ ΡΓΘΘΡΟΒΙΟΠ6, απὰ οἰΐδμν ΔΠ| αιμάδμν οὐάίοθ5. οδγθηΐ, Ετρὸ 

ΒΟΙΡΟΠ Δ ππὶ 

Ἔρως Ἔρως, ὃς τὰ Ζαρδάνεια μέλαϑρά ποτ᾽ ἦλϑες, 

ΟἿ δυο αίθ τοϑρομπάθί Ὑθιβιι8 1π βίΓΟρἢ ἃ ῬΟΒΙ (5 

μάταν ἄρ᾽, ὦ χρυσέαις ἐν οἰνοχύαις ἁβρὰ βαίνων. 

Αἀϊοοῦνι! ἴοτπια Ζ)΄αρδάνειος υἱϊίαν ΤΥΟΟΡμνο ΑἸοχαμάνδα ν. 1257. Οὐμίτα τοί Βαβοὶ ΠΘΩΙΘ 

11} ΒαΒΡΊΟΙΟμ: ΟΡ ΠΟΧΙΒ δϑί ῬγΟΟΘἰθιιβιηδίιοι5 πὶ ΑὙΊθι8. ΑΥἹβίορμδηΐ5 ν. 1752. 



ΡΣ »Ὥὐυ ἐν λι ἀδξιω ον αν ᾽ -- Ἢ" 

. » -ἰ 

δ Ἔχ 

διὰ σὲ τὰ πάντα χροτήσας, 

Π Ιοοι5 8111 πιοπιοπί Παροί δά ἀοθίεπάθμηδμππι οπιβάθπι ροθίαθ γθίβιπι Δημδρδθϑίϊοιιπι ἴπ 

ΝαΒΙΡα5. ν. 910. 

διὰ σὲ δὲ φοιτᾶν οὐδεὶς ἐθέλει. 

ΤΟΝΙΒ νυ. 714--- 724, Τὰ δροάϊ [πππ5 πηθίγ5 5 Πποι ΘΠ 158. πὸῃ Ορίπ6 γουβδίμβ οϑί 

ΑἸάπ5. Ναπι οἱ ἀοΟΠ πηῖδ008. ΠΙΠΙΘΙῸΒ Ρδυπὶ ΟΡ βοΙΥ,) αποά ἰᾶπὶ Δ 8115 ΘοΥΓδοίμμ οϑί, οἱ 

ΘΧ ΒΟμΙ5 ὙΘΙΒΙΡι5. ἄποθι5 {165 [6011 [πΠ]ΠΠΒΠ]0 4] 
ο’ , 2 ᾽ὔ 2 ’ἤ 

γα Βάχχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων 

’ Ἁ - 

πευχας λαιψηρὰ πηδᾷ 
,ὔ « δ ᾽ὔ 

γυχτιπύόλοις ἅμα σὺν Βάχχαις. 

Ἀροιΐππ Ὑ6ΙῸ οϑί ᾿ΐὰ ᾿880 6886 ἀθβουθαπάα, αιθπδάπιοάιμη οἰΐδαι 80 Βοί ο 6856 ἀ6- 

βοιρία ὙἹάθ0, 
ν , 3 μ 5. τ ’ 
ἵνα Βάχχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων πεῦχας 

λαιψηρὰ πηδᾷ νυχτιπόλοις ἅμα σὺν Βάχχαις. 

ῬΙΙΟΙΙΒ ὙΘΙΘΊΙ5. πηθίσπιπὶ ΤΟ 1 τη γν. 1442. 

χϑόνιον μετὰ Περσεφόνας τ᾽ ἐδόκουν ναίειν. 

εἴ ἴπ Αματοιηδοθα ν. 480. 

κατὰ πηδαλίων διδύμα πραπίδων γνώμα. 

ΑἸΈΘΥ 5. σϑίϑιιθ Θχθπ ρα ἀπο διπΐ ἴῃ Ἠδοιρὰ νυ. 047. 6048. 

ἐπὶ δορὶ καὶ φόνῳ χαὶ ἐμῶν μελάϑρων λώβᾳ" 
», Α ’ὔ 2 Ἁ ᾿ 27 7 ὔ 

| στένει δὲ χαί τις ἀμφὶ τὸν εῦροον Πυρωταν. 

Εχίγεπια δαίθπι ΘΡΟΩῚ γοῦρᾶ ἴῃ ΟΠ ΙΟΙΡι5. ἰϑυτίοι. οουπιρία διπί 
“) , ς [0 ΤΆ 2 Ὰ ἣὃ 

αλίσας ὁ πάρος ἀρχᾶγος 

ὧν ᾿Ερεχϑεὺς ἄναξ. 

Ἂ ΓῚ . . . Γ Ἂ 7α ς Ρ - 

4αθι5. ΟΟΙΤΊΡ ΘΠ 415 84 γϑύππὶ ΡΙΌΧΙΠΙΘ δοσδϑϑιί ΘΌΔΠσ ΘΙ, ααπιπὶ ἅλις ἅλις ὁ πάρος ὑθΡΟπΟΙοΐ. 

ΒΟ θοπππ Ὑ6ΙῸ, τ ΠΟ 5οπίθη!86 ἰδπΐμμ, 564 δἤδηι πηθ Ὁ βδ 5Πδί, 
ΓΑΡΕΝΝ Ἐκ 3 Ε ὔ 5 Χ οἱ 
ἀλίας ἁλίας ὁ πάρος ἀρχαγὸς ὧν 

Ϊ 

3 Ἁ Ἵ]ὔ « 

Ἐρεχϑεὺς ἀναξ. 

ἁλίας γϑτο ἰβίια, βθὰ ἅλιας πιδν1β.,, 5] [ουία ἡπδοιὶθ αι! 5ἰσπϊβοοί, βοϊίο 14 ἰρβίπα 6686 αποᾶ 

᾿Ῥίδοιής ΒΟΔΠΘΟΙῸ ἅλις. Εἰγπιοϊοο. ΜΙ. Ὁ. 63, 18. λιας: ἔστιν ἅλις, καὶ πλεονασμῷ τοῦυ 

α ἅλιας. ἔστι δὲ μονῆρες τὸ ἐπίρρημα. οὐδὲν γάρ ἐστιν εἷς ας ἐπίρορημα προπαροξύτονον, 

τοῦτο δὲ μόνον" τὸ δὲ αἴτιον τοῦ τόνου ὃ πλεονασμός" ἀλλ᾽ ἢ ὀξύτονον, ὡς ἐπὶ τοῦ ἕχάς 

ἐμιπάς, ἢ παροξύτονον, ὡς τὸ ,.““τρέμας ἦσο (ΠΠ1Δ4. β, 200.).“6 οὕτως Ἡρωδιανός. Ἰοδμμαβ 

ΑἸεχαπάνίπιιβ Ὁ πὶ βαϊειβ ρ. 38, 12, Τὸ μέντοι πέλας βαρύνεται καὶ τὸ ἀτρέμας, ὃπερ καὶ 

'χωρὶς τοῦ σ λέγεται ἀτρέμα. τὸ δὲ ἁλίας παρ᾽ “Ἱππώνακτι παροξύνεται ἀπὸ τοῦ ἅλις, πλεονά- 
ς Ἂ ᾧ - . Γ . « 

σαν τὸ α. ουΐαθ ἰπ Ὑοιρὶβ ἅλιας δὲ προπαροξύνεται οοτϊροπάσπι. ΘοΟἰιπιῖο δαΐίοπι δ ἀλιὰς 

'ἅλιας ὃ πά- ρος 5ἰ ΗΠ] πιπ5 ἴῃ ΟἸοβίθ οϑί νυ, 149. ἀτρέμας ἀτρέμας ἰϑ1. 

: Ἅε ἘΚ λῈ 
ῬΟΕΤΑΕΞΕ 5ΟΕΝΊΙΟΙς 

ὩΡ τν Ὑ ἄθκ ἈΠ -' 



᾿ ὮΝ ΡΥ τ μ᾿ ἐπ τ ὦ ΝΣ 
᾿ " τὰ 

ΗΑ ΕΑ ΡΘ, 

ΐ ᾽ “Ψ ἂς ΡῚ » ᾿ ἢ [τύ " 

Ὑ. 999. ᾿Πριχϑόνιον οἶσϑας, τί δ᾽ οὐ μιέλλεις, γέρον;] Ὑιΐσὸ ᾿Ἐριχϑόνιον οἶσθ᾽; ἢ τί 

γ οὐ μέλλεις, γέρον; πο πιοάο αὶ Ἰοομι5. 510 65 Ὸ ΠΟΥῚ ΠπΘΙΝΪη6πι. [βιαίαν 1π' 18}1 5θῃ- 

(δπίΐα [Ὀὐπηᾶπι ἸΟχιιθ πα] τί δ᾽ οὐ, ἥτπιᾶθ πιθ 8 βθπίθπίδο Ἱπίθιυ 01 5016[.). Βουναιιπι 1001 ΒΟΥ ΡΕ 
2 

{65 δριιὰ Μδἴαπι, ἴῃ ααῖθιι5. οἶσϑ᾽ ἢ τί δ᾽ οὐ μέλλεις δχαιαίιπι, οἱ Ὑ δἰλθαμιβ Ῥδ]δίληι8 

287. 411} 5: ρθιβοιρίο 10 γ᾽ οἂϊοί. Ηοο ἱπάϊοῖο εϑί οὖ γὲ ἃ δου θοίο!θ 6556 ροϑιίι οἱ ἢ 

ἱπερίβ 1]ίπιπι, δχ πὸ οἶσϑ' ΒΟ101 οοθρὶί. Ἀοβάπι οἶσϑας, 46 ατιο, πὸ 8118 {πᾶ8 ἄ]ο] ρο5- 

Βοπί οπεϊίᾶπι, γ6 16 ριδθορὶ ῬΠοί5 Ρ. 328, 195, Οὖἶσϑας: ἀντὶ τοῦ οἶδας. λέγεται δὲ χω- 
κ᾿ ἂν Α ᾿ “ . Ὁ ᾿ . ,ὔ ». ᾿ . κι » ,ὔ ’ 

οὶς τοῦ σ, μετὰ δὲ τοῦ σ ποτὲ ἢ διὰ τὸ μέτρον, ἢ διὰ τὸ μὴ συγκροῦσαι σύμφωνα (φωνήεντα). 

Ῥγορίει: θᾶπάθπι πιθίι] προρϑϑιίαίθπι οἷδας ΔἸΧΙ ἴα ΑἸσοοϑ 8 νυ. 780. 
Ἁ ἣ ’ 2 5 ΩῚ » 7 

τὰ ϑνητὰ πράγματ᾽ οἶδας ἣν ἔχει φύσιν; 

αὖ πῸπ ἱπηρΓΟ θᾺ }1}15 οοπϊθοίιχσα [ογοί, 51 418 πίτοαιιθ ἴῃ Ὑθῦϑι δι οὖσθας δῖ οἶδας 50.186 π-} 

ἄτι 6586 οθηβοι οἴ, 

Υ. 1410. λέγ᾽: ὡς ἔχει τι δεινὸν ἢ τόλμη γέ σου] Ὕαϊοο τόλμα. τόλμη Θοἴϊδπι γϑίθιθβ 

Αὐῇοο5. ἰπίθυππι αἸχίββθ δχ Ῥ]ΡΥΠΙΟΪ ὙΘΥΡ18 0019] ροίοϑί 1π Απϑοάοιβ ΒΘΚΙΚοα 1. ρ. 00, 28. 

Τόλμη καὶ τόλμα, πρύμνη καὶ πρύμνα. νάρκη δὲ διὰ τοῦ ἡ. πρύμνην ΒΟρίιοο}1 

ἴπ ΡΙμ]οοίοία γν. 482. οἱ Αὐ]Ἱβίοριιϑηϊ πὶ Ὑ 6βρὶ8 νυ. 3090. χιολιπι ἰπ ΟΟΠΙΟΙΡθε5. πρύμναν 16ρ1- 

(1, τ βπἸθη Δππ 6556 δηϊπιϑ νον ΕἸπιβ] οι. 564 δίψη ἴῃ ΟἸΟΘρ]ιου 15. Αθβομυ] ν, 750. τϑοίδ, 

πἰ ΟρΙποι, Τοριάϊαί Βιππδππιβ ᾿π δνᾶπιπι. γο]. Π. Ρ. 30. τόλμα δαίΐίεπι ριοαποία ΔΙίοτα 501- 

Ἰαρᾶα πα αιηβ ἰουίθ ῬΙπάδι! δχθηρ]ο ἀοίοπάαί ΟΙγμρ. ΙΧ, 122, ΧΙΠ, 14., 5βοϊθπάϊπ εϑὲ ο- 

τίοδθ 00 6886 ἀἸδίθο : αἰ π1}}} οδιιββαθ δἰ. ον γέννα π᾿ ἃπαραθβίϊθ. ϑροπάϊδοῖβ ἀρ Εμρὶ- 

ἄοπε ἱπ γενεά τηπίοίιμ", ἴπ δοῦρα ν. 160. 
,’ 2 7 ’ ’ 

τις αμύῦνξει οι; ποιὰ γέννα, 

ποία δὲ πόλις. 

οἱ ἴπ [ρ ῆσοηῖα Ταιπῖοα ν. 154. 
ΒΩ “ οἴμιοι φροῦδος γέννα. 

Υ. 1481]. λέγεις λέγεις μοι δόλια χοὺ σαφῆ τάδε] 1ία ᾿ππιο γϑύβαπι τϑαϊπίθρτανὶ ἀμ}}1-} 

οαΐο. λέγεις, πο πιῆρϑι θίίδπι ΒΥ Ππ8 ἴθο. Ἐπθαιθιπα ἰπ πος σοποδ βιμιΐ ροοοαία ΠΡτατο- 

ΤΠ, Δ ΟΥ1ΟΪ5. 586 ρ6. ποῦ δηϊπιδάγνοιβα, Ὑϑὶ 15 ΟΥοϑία νυ. 188, τὶ Ἰορορδίαν 

ΧΟ. ϑρόει τίς κακῶν τελευτὰ μέγει. 

ΗΓ ,. ϑανεῖν. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ εἴπω; 

γϑοίθ δ Ῥ]υυπιῖθ ΠΡι15. αθοβὲ ἰδία γ᾽ εἴπω, 56 πὐ ἰπ ΔΠ15 ἸΘρ τη" γ᾽ εἶπας : ὑπᾶθ Ρϑίοὶ β0.1- 

βεπάνιπι 6586, 4ιρα,, εἰδὶ πὶθ [4}ΠΠ{ πιοπιουΐα, ἰᾶπι 8} ἃ|10 Ριοροβίίμ ν] 4], 

ϑανεῖν ϑανεῖν" τέ δ᾽ ἄλλο; Ι 

πη Απάτοπιδοίδα γοῖθε 1208. 

ϑανεῖν ϑανεῖν σε, πρέσβυ, χρῆν πάρος τέκνων, 

4πππι ρδυ]ΐο δἰίθυιιπι θανεῖν ἵπ αιπβηβάαπι οοαϊοίθυ5 Θχοιἰββοί, Πρυδυ ΑΠ]| πάρος Πηλεῦ 
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᾿ 

τέχνων, Δ] πάρος τῶν σῶν τέχνων ἸπίοΥροϊατιπί. [πὶ Ἠθτοι]θ {ππθπίθ υ. 807, δ]ίθυιμι χαρά 
] 
Ι 

᾿δυδμπθναί οὔποτε τεϑίίι οἱ ἸΡΊΙ4οπι γν. 919. λέγε ἀπ ρΠ]0ΔΥ]. 

Υ. 1484. χρυπτόμενον λέχος ηὐνάσϑην} Ιπ Πυῖπι8. ὙΘΙΒ.15. ΠΘΓῸ Ρ61 586 Π1}}] δϑί χποά 

45. τοργθθπάδί, 564 ῥγοχϊ ππουππὶ Ὑθίϑιιπι πηθίγα ΟΟΠΒΙ ἀθγδἢΠ ριΌΡΆΡΙ 5. ν]ἀθθΠπν ἔπππο 

ΠπΘα 6 ΠῸΠ ΟΧ ἡ δοίυ]ο, 564 6Χχ οὐ θίϊοο οἱ ἀθοίπηῖο {{||586. οοπιροβιίαπι. Ἐονίαθβο ἰϑιίαν χρυ- 

πτόμενον ἐς λέχος ηὐνάσϑην 5βουθοπάιϊπη. ᾿ 

Υ. 1489 ---1409]1. Προοίε. Ποθ. γϑιβϑιι8 οἱ ἀἰβιϊμοίοβ οἵ βουρίοβ θα πιθιπί ΑἸ Δ π5, ἢ151] ᾳιοὰ 

τάδε, ] ἐνῆννα ΘἀἸ41|ι 14 φαοπιοο δοοοπποάαία δ πιϑίγιπι ΟΟΥ 191 οροιίθαί ῬΔΙΙΒΙΩ1 Ο061018 

βοιρίασα ἀνῆιψα οδίθμΠ. ΒοΟΙθοπάιπι οηΐπι τάδ᾽ ἁνῆψα. 

ΗΕΙῈΕΝΑῈΕ νοιβιβ 80. ἀτὰρ τίς εἶ, πόϑεν, τίνος, ἐξαυδᾶν σὲ χρή οἱ Ἰομὶδ ν. 147]. 

ἱπῶς εἶπας; ἄλλοϑεν γέγονας γὰρ ἄλλοθεν ἀ1{Π01165 5αμί οπιθηάδίι. [πὶ πόαπ6 ἰογίαβθο ἃ]1ἃ 

δϑί ὙΠῚ βθ8β. ἡιιᾶπι Ὑπ] 90 ῥῃίαίμν. [πὶ Δ]ΙΟΓῸ γὰρ οπμ{ οοάοχ Ὗ αἰϊοᾶπιιβ Ῥα]αίπι5 287. 

Ὑ. 124, οὔχουν ἐν ργει οὐδ᾽ ἐπ᾿ Εὐρώτα ῥοαῖς] .“4ργει γ᾽ Μαβρτδνιθ. Εππάθδῃ [16- 

ἴυπιὶ ΘΟ 1065 ρυδθθθηΐ ᾿π ἘΠΙΠΠΡπ5. ΑΥΙΒΙΟΡ] Δ η15 ν. 405. 

οὔχουν μ΄ ἐν Ἄργει οἷα πράττει λανϑάνει. 

Ὑ. 177. Ῥεῖου φιοά 'ἰπ ἤπα ἢπῖπ5 Ὑοβιιθ δα πΠππὶ Ἰοσοραίμῃν παιᾶνας, απο ΒοΠο]] δία 

Δ Πατ5. χάριτας ε6ϑ8{ Ἰπἰουριοθίαίβ: αὐ ποθὴ πη πάππι 510 Π1}}} 'π γοβιι ἀμ ΠΒΠΠΌΡ]ΙΟ 6886. 4υρα 

᾿μυΐο γοοᾶραο ΓΟΒΡοπάθϑί. 

Ὑ. 812. Ε.1, καὶ τἀμπαλίν γε τῶνδ᾽ ἀληθείας σαφῆ] Ἰοο εδὲ δι᾿ ἀληϑείας, Ῥτδθρο51- 

(ἰοπθ 6Χχ ρυϑθοθ θμ θι15 Ο]ΟΙ1 γ  θ15 τοροϑίοπάα, πόλλ ἂν γένοιτο καὶ διὰ ψευδῶν ἔπη. 1,0- 

οἴμπι 58 1551 πητ1π| ΟΟΠΙ ΘΟἴτ15. σοΥ αίπι νοχᾶγιπί οὐ]. Θπρά οἰίᾶπι σϑῖβι! 334. δου ϑέλου-- 

σαν οὐ μόλις χαλεῖς, ἍΡῚ οὐ μόλις 5΄πΠῖῸΡ ἀϊοίππα οδί δίαιθ 1π ψουβιθι8 ΑΘβοιυ 1615 ἀρὰ- 

ΠΟΙ ΠΟ 15 1082. οἱ Ἐππιοηϊάμπι 804. 

Υ. ὅθὅ. δόμων ἄναχτα προσμενῶ" ἔχει δέ μοι] προσμενῶ γ᾽ Βαγποβῖπιϑ. 

ΑΝΒΒΟΜΑΟΘΗΑΕἙ ν. 4604. Τ,ερεραίω οὐδέποτ᾽ ἂν δίδυμα λέκτρ᾽ ἐπαινέσω βροτῶν. 

Θυδθ οὐαΠοποπὶ βο]οθοᾶπι τ ἂν μδγίοι]α, τοί αροϑί ἃ ΠΡΙῚ5 βοιρβ οὐδέποτε ρτᾶθ- 

θεμαρι5. Νοὸπ ἔπη ὙΘΥβΠπ|, 564] ΒΗ Π5ΠΌΡΙΙομπι παιίαιθ 46 θοαὶ. Α165 

οὐδὲ γὰρ ἐν πόλεσι δίπτυχοι τυραννίδες, 

ΡΠ οὐδ᾽ ἐνὶ πόλεσι γὰρ οοΥοχίπηιβ. ΝῸοα ρϑυ Π]Ογοπὶ πηϑηππὶ ργοάυμΐ πᾶ ᾿πίτα ν, 770. 

Θἀορδπίμν 
» ΞΣ νι 4 2 “, εἴ τι γὰρ ἂν πάσχοι τις ἀμήχανον, 
2 .“«- 2 2 2 ’ὔ 

ἀλχᾶς οὐ σπάνις εὐγενέταις " 

κηρυσσομέγοισι δ᾽ ἀπ᾽ ἐσϑλῶν δωμάτων ---- 

οἱ ἴῃ ΔΗ ΒΡ] 10 
««"» ᾿ ᾽ ὔ - “- 

ἡδὺ μὲν αὐτίκα τοῦτο βροτοῖσιν, 

ἐν δὲ χρόνῳ τελέϑει ξηρὸν 
, Ἁ Α 2 ’ὔ Ὑὔ Υ καὶ μὴν χαὶ ὀνείδεσιν ἔγκειταε δόμων. 

..»»...---Ἕ----».Ἀττ’ 

μὲ ττκθκος ταν δ τατος. αν ας αν κόρ, δου ππερσσε τα, δαριασναπατενς, κατ αῦν, λοις - τα ας τῆν αμκον-------------------- -ὺοπςς τιασακοαν ονὐ.--.------ - ττ΄ὦὃἃὦἷὮἷἝἷ [ὦ ΟὅὕὃΌῳ0.....-.-..-- ὁ 5ὅὃῦϑὃὕὃ......ν ῦὃΘὉ ΄΄ὃ  ΄ ΄΄’οὦὃ[ὃ[ὃὃοοςο ----...-- Θθῦ6[ΓΠἠ  ι-τ᾿..΄.ψ.(ᾧΨΆ.ΡᾷΡ.ὄ 



ἐσ ὅπερ εν δ 

|Ρ.. 295.) Ἰορτίας 

φγὰ μὰ 5) 7 

: 

ΧΧΥΙΠ μα  πλ πτὺ: εἰ. 

Θιυιϊ Ιοοτι5 ᾿πϑῖσπὶ ἀοοιππδπίο οϑὶ ἡιιᾶπι ρᾶγιπι δοιία ὙἹἀθυϊηΐ ΘΟ Θοίο 65 Ὑϑίθι 85. πιθί μου 5ίπ- 

ἀἴο51. Ῥυΐπιο ϑῃΐπὶ ὧν πιᾶ]6 οϑί 1Π]Πδίππι, οἵ Τουίᾶβθα οἰΐϊαπι πάσχοι ρήὸ πάϑοι ροδβίίιππ : οὐΐμ] 

ΘΙΤΟΡΙ5. ΠΟ 8]|1ἃ... Ορἶποι, οδιιδδᾶ {πὴ ἀπδπὶ «θα ἴῃ Δα 5 ΌΡΠ0 γὰρ 6Χ οοαίοθ αἰΐψαο θχοὶ  18- 

5οί, σιοά 1] Παπ6 Ορί 1 ΠΡῚῚ βουγαιπί, ἡδὺ μὲν γὰρ αὐτίχα ---.- οίπάθ. ααπππ ἀρουία, 

ΓΟΒΡΟΠΒΙΟΠΙ5 ΥἹΠᾶ. 4πᾶ86 ἴπ γυϊσαία νϑιβίππ ΕΠ 6501 ἸΡΊΈΊ0Π6 Ἰηϑιπΐ, ΠῸΠ Θϑβθπί Ἀπ πα 8 Ὑ 6188. Ῥο-] 

ΒΕ ΘΠ. ὙΘΙΒΊΙΒ ὙΘΙΡῚ5 χαὶ μὴν ἀποίῃ5. δϑί, πᾶ δ ΘΟ ΙΟΙΡτι5. Ρ]ουίβαιια οππηῖθιβ νἱΔθπίαι 8}}-| 

6586. ἴῃ [5 οἰίαπι Ηδυπίθηβίβ οϑί, αὶ αυοά ξηρὸν ἀφανὲς καὶ ὀνείδεσιν ργδεῖθαί, ποι δϑί, 

ἃ" ΠΡγανΐο βουϊρίαπι, αυΐ οἰ βοινᾶπι ἔπι5586. οὐ οἷθ 5ιπ βουρίαναπι ἰπαϊοανα γϑ]]εΐ, ἀπ86 δβϑί 

ΜΕ Π]ὰ6 ποϑίιϊ βοπίθπία, 564 «αἱ 1Πυβίλανθ ροίτβ ῥγοροδίίαπι Παθανοί. Νὰπι ξηρὸν πέρι} γ6- 

ἰαΐι5. οϑί ἀφανὲς, αυρά, εὐ Βί, ροβίπιοάιπη 1π ΟΠ ἐμ πΔ ΠΟ π πὶ ὙΘΙ ΒΟΥ, δδί ΠΠδίτππι. 

ΕΙΈΟΤΕ ΑἙ νούϑιη 142. ἐπορϑοβοάσω τεϑροπάεοί 159. ἐώ μοί μοι, χιᾶθ πὶ δχδβθαπᾶ- 

Τοπίμι", ἰώ μοι ἰώ μοι ροβιζιπη δϑΐ, χιοά ρᾶνιππ ριΌΡΑΡΙΠΡ 1 Ἰοοππι πιϑ1811 ΙΒΠπ|5 {γ8 1015 

ἰώ εὖ μοι ἰπΐοναθβ. ΜΠῊ πὸπ ἀπθίππι οδϑί απ ἐπορϑοβοάσω, 56 ροίϊι5 ἐπορϑροβοάσω, αἱ 

Ταπδαμ}} ΕΆΒΡΟΙ ΘΟ σοραί, ϑοππππδθ 5810 ἱπίθυργθίδίο βουρίιπδ ἐπορϑρεύσω. 

Υ. 170. ΓΙΑΡῚῚ 411 ὀρειβάτας 811} οὐρειβάτας : αποά οὐριβάτας Βουθοπάππι {π|558. οβίθμαὶ 

Δ Αὐβίορ ϑηῖβ Ανθθ νυ. 278. γ. 86. : 

ΟΥ͂, 497. παλαιόν τε ϑησαύρισμα “ιονύσου τόδε] Οον ορίαπι ἀρ] Πποπριπα Πιουππέ αι 

116 βιιβροοίαμι ΠΔΡΟΙΘπΐ : 5684 απο δᾶπι ΟὉ οδιιδθᾶπι παλαιὸν ἱπ ἃ|π|5 σοὶ βϑάδπι, γϑὶπῇ 

πολιὸν, ταϊσυᾶβ56. οθηϑοπί, πη]Πὶ Ὑἱ θπίμν [πὶ ΘΙΤΌΤΘ γα 8811. Νϑάιθ πΐ 810 γοοᾶθι]0 5115 

εβϑέ Εππὶρί θα. πϑῆτϊι ΟΟΥΙΡΙΙ ἀἰρμ οποιππ., 564 παλεόν βου ρβὶ. {π πᾶπι τδπὶ {ἴθιι5. παἰίπητν 

ἀοσιπηθηῖϊ8. ΑΟ ρῥυϊπιπι ααϊάοπι ὁχ Ἠογοάϊδπο ρϑέπηιβ, 401 ἴῃ ΠΡτῸ περὶ μονήρους λέξεως 

Ρ- 8, 18. υ}1 48 δοοδπίπι ποιηΐπππι ἴῃ ἀλέος ΘΧθιπίπιπι ἃΡῚ{9. "ἃ 50}161{, ἐπὶ γὰρ τοῦ τέλους 

λαμβάνει καὶ τὴν ὀξεῖαν, ὡς ἔχει τὸ γαλεὸς, ἀλεὸς, παλεός: πᾶπι 1ἃ ἀροιΐα οΟΥροπᾶδ β0ν]- 

Ῥίατα οο61015 παλαιός, πᾶ 00 χιϊάθπι πὶ ἰ000 ποῃ πιϊππ8 ὙἹΠ]088 οϑύ ἀπᾶπὶ ΤΘΔΏΣΙΠΘμ515 ΠΟΥῚ 

γαλαιὸς γῖο γαλεός. οΐπάθ 1π ΘΌρ 100115 ΟΥ̓ γίαθ Γταριμθπίο θ5ὅ. (ριά Θιμαβθοπθηι ὙΠ]. 

ὙὙπέρ τε πόντον πάντ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατα χϑονὸς 

γυχτός τὲ πηγὰς οὐρανοῦ τ᾽ ἀναπτυχὰς 

(Ῥοίθου τε πωλαιὸν χῆπον --:. 

οὐ δρι Αὐ]βίορμδπθπι ἰῃ Τ,γϑἰβίι. υ. 988. 

ὑπὸ τῆς ὁδοῦ. παλαιόρ γα ναὶ τὸν Κάστορα. 

ιυοβ. ἀρουζιπι οί ραγίίο ἀἰχίθθα παλεὸν οὗ παλεόρ.. Ἰοριίαιθ παλεὸς ἐπ ΑΥΒορ ᾶμ]8. Ὑοϑαι 

ΒΟΒΟΙΠΠ]βίδ. 

ΒΑΟΘΟΗΑΠΟΜ ν. 7. καὶ δόμων ἐρείπια [ τυφόμενα δίου τ᾽ ἔτι πυρὸς ζῶσαν φλόγα] 

Ηδθο βουρίι!α., πᾶ Ῥογβοπὶ οοπίθοίαναθ ἀεβροία, οχ Με ἴδ οἀϊίοπθ πὰ ποβίγαπι {νϑπβ τ. 

564 αιπιπὶ 1π᾿ ΘΟ ἸοἴΡιι5 βουρίππι δἰΐ δίου τε πυρὸς ἔτι, ἀρπᾷ ῬΙπίανομτππ δαίοπι ἱπ υἱία Κ010- 
Ψ 2 Α “πὰ “" ᾿ «. »Σ“ΣἬ. Ὧ15 Ὁ. 79 ἃ. ἀλλὰ παρέμεινεν ἐχεῖνα τὰ δίκαια καὶ παρεφύλαξε τυφομένην ἁδροῦ πυρὸς ἔτι 
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ζῶσαν φλόγα τὴν ἐρωτικὴν μνήμην χαὶ χάριν, ρᾶγιπιν ὙΘΙΒΙ 1118. δβί υθυβθουιπι ἰδία ἰτϑηβροβὶ- 

(ἰο εἰ πι]ο ρυΟθΔΡΙΠ 5. τὲ 6556 ἀοἸθπάμπι, αποά 'π ΒΔΙΠ6511 δαἀϊοπθ βθῖι οᾶβι 5611 ΟΟΠ51Π0 

[δοίαπι 6ϑί. Πίϑαιια μοβί τυφόμενα οοπηπιαία ἀἰβιϊπρτιθπάτι., 118 δυίομν δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν 

φλόγα γρεδοοθάθηι βοπίθπίαθ δϑάθπι Ομ ΠΠΟΟπ6 διαί δαἀϊθοία αὰὰ ργοχίπια γερὰ ἀϑάνατον 
δ, Σ ΣΡ. 3 Σ δὰ [οἱ 

Πρας μητέρ εἰς ἐμὴν τὕὉβοιν. 

Υ. 115. Τιορεβαίι ὅστις ἄγει: ΠΡ1Ὶ ΒΟΙΡῈ ἀμίαι! ὅτ᾽ ἀγη, ἀπάθ ὅταν ἄγῃ βουθομάαπι, 

ἀποα πιᾶ]6 Ἔχρύθϑϑιιπι δϑί ὅταν ἀγάγῃ. Ὑἢ 

Ὑ. 126. βάχχια, αποά εοπιεπάδίθ ἴῃ οοάϊοα ῬδυβΙη0., ΟΟΙρίΘ ἴῃ ΘαΙ ΠΟ ΠΙθ15 σϑίθυϊθιιβ 

βαχχεία βουρίππη οβί, ἀπθηαίαν «ποπιοάο 510 ᾿πίοιριοίαπάιπη. ἌΜΠῚ1 αἰ εὔτα ἀϊοίαπι νυἹάδία 

- εὔνον, γ. 157. ὙΠ|οβα αριά Θίγαθοποαι Χ. τ, 470. ΠΡΥῚ 8111 Θαχγεῖα γυδοθοπί. 81} βαχχείω, αποά 
Χ Ρ ᾿) "6 ν 2 

ΠΡΥΔΓΗ Ῥτορίοι υἱἹοίππιπι συντόνῳ Ῥοβίουπηΐ. Ἧν 

Ὑ. 0380. ἥσυχος δ᾽ ἐχβὰς ἐγὼ 1] δωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς] Τία Βοίπ5 οπιοπάανἹ ὙἹΠοβϑι 

ἰδοίζοποπι ΠΡιόσγιπι ἥσυχος δ᾽ ἐκ βάχχας ἄγων δωμάτων, παπι ΠΡΥΆΓ ΙΒ. ΘΙ ΤΌΘ 1ῃ Π80 4π|- 

ἄθπι Βδοομάιιπι [Ἀθθια 5415 Θχοιβα Ὁ }} ἐχβάκχχας ῥμῖὸ ἐχβὰς 5οιρβίββαί, ροβίᾳμοάππι ἐγὼ ἴπ 
᾿" . . . . . ᾽ 

ἄγων ἴμπι παιίαίιπη , ΠΙΘΠΙΥΒ. Π1}}}} Πῖο οϑί φαρά βϑοὰπὶ «ποδί Ὠ]ἸΟΠΥΒ118. 

Υ. 982. Ῥοβί μαινάδων χοάς βυ αρθα ππᾶ, δυΐ οοὐπρίαπι οϑύ χατάσχοπον. Ὑ οἴϑα ρῖῸ- 

χῆπο πρῶτα ἱπ πρώτα ταμίαν], τὖ ἰητα ν. 1120. τϑοίθ δ Ηθεπίϑηπο ΟοΙΘοίππη οϑί. ἔπ Ὑθ θα 

ΔΠΠΒΙΓΟΡ ΘΟ ΟΟΙΕΙσο πάπα. υἹἀθίιπ γγώμα σώφρων. 

ΡΗΟΕΝΙΘΒΘΑΒΟΜ. γοιϑιβ 264. χη ρῖο. 6856 ροίεδί «πᾶπὶ αβϊοβιπι {πους δης1- 

{Ππ|π| ΘΈΠΙ5 ΠΙΒ ΠΟ ΠτΠπ, 51 γϑτα παυτᾶΐ ΒΟ] βία, οὐἶπ8 Πᾶθ 0 οί δά βου ρίπνθιι υὐ]σδίδπι οὗ 

ϑῶσ᾽ (41 ὺχ ἀφῶσιν ἄ ἀλ) ἑ μιὲν γράφου ὑκ ἐφρῶσιν (οὔ μὲ φρῶ μεθϑῶσ᾽ δἃπποία!ο, οὐχ ἀφῶσιν ἄτρωτον. ἄλλως. οἱ μὲν γράφουσιν οὐκ ἐφρῶσιν (οὐ μὲ φρῶ- 

ὅϊς: 
Φ Φ - ς ἐν ’ Ἁ 7.- Ἁ 

σιν οοἶεχ Ηδυπίθη515). οἱ οὖν ὉὑὉποχριταὶ διὰ τὸ δυσέχφορον μεταπλάττουσι τὴν λέξιν. καὶ 
. 7-ε ’ «ς Ἢ , »"Ὃ» .- ’ Ἁ 

Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων, ὃτε διαλαμβάνει περὶ τοῦ φοῶ, ταύτην τὴν 
υ 

χρῆσιν φησίν. φυΐι5. ΘΧ ὙΘΙΡῚ5. ΠΡ ΓΟΥ5. πο 6556 ἀπάππι ππᾶ 8441 Πἰοτα οὐπίιπι απ04 5011- 

μ᾿. τιιιιτιιτιτιτΠππ-Ππ|ι|||..0ὲῷᾺῈὖὉὨἃ;.«5τἀιν λοι νυνυυ, ..ὕὦὦ »-» . . ᾿ Φ 2 

᾿Ῥβεγδί ροθίᾶ, οὐχ ἐχφρῶσ᾽, απδια Ἰδοίίοπομι οἰδπὶ Ρ]ιοίπι5. ὙἹἀθίπι: ἀσπόβοθρο Ρ. 359, ὃ. Οὐχ 
2 - 

ἐχφρῶσιν: οὐχ ἐξαφῶσι. Σοφοχλῆς. Ναιπι οἴβ1 π|1] πηαρθαϊς αποπηπιβ Πἰβάθπι Ὑ 6115. πιϑυπη 

ἮΝ ΘΌΡΠΟΟΙοπι οχἰβίπηθιιπβ, πλμ] 0 ἰάπιοπ ρΙΌΡΑΡΙΠ 5. θδί ροθίδυιπη ποπιπδ, αὖ 8115. 1π 0018 

ΡἰαΊθτΒ., ΠΙΘΠΙΟΙΔ6 ΘΙΤΟΙΘ 6586 Ρδεπηπίδίᾶ. "ΝΜ 

ΙΡΗΙΘΕΝΙΑΕ ΤΑΥΒΙΟΘΑΕ ν. 1007: παρὸ βιπεῖ Οὐδβεῖβ δ Τρῃϊσοπίαπι γοιβὰ , 
Ρ Ὁ α7455}} , “- Ὧ Α ) Ί ὴ ἜΥ Οὐχ ὧν γενοίμην σοὺ τὲ χαι μητῷος (φογεῦς, 

! “} Ἂ " ΠΣ σ΄ 7 . τς γέ ἅλις τὸ κείνης αἷμα, κοινόφοων δέ σοι 
.“»- . 2 ᾿ Χ ον ΒΩ 

καὶ ζῆν θέλοιμι ἂν χαὶ ϑανὼν λαχεῖν τσϑν.. 
εἴτ ν ΟῚ ») ΞΎ ΣΝ ᾿ "Ὁ , 
ἥξω δέ γ᾽, ἤνπερ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω; 

Ἁ “, »}) -“᾿ ἈΝ - ’ὔ 

πρὸς οἴχον,. ἢ σοῦ χατϑάγων μενῶ μετα.. 

. Ἂς . . . Ὁ, ΦΙΑ Ε ἬΝ 

π αΌΡη5. οοέιπ οϑέ 1ρϑἃ βϑηίοπίδ Ροβίπ] πΐο οοΥεἰρϑπάμη 6586 μὴ αὐτὸς, απο Ροὲ Οὐα51η 

ν᾿ . . .ν ΟῚ Α . 7 Α Ἶ ΜΝ 

βοιρίππι μαὐτὸς 5011 6πιηὶ εὐγοτο τπὶ καὐτὸς ΡΠ, τὸ μάμαϑης τα χαμαϑῆς, ἄδ πο βιρτγὰ αἱ 

Ι 

| 

δῶν Αια μοο φιήἤάοπν ἀπάαπι ᾿πί6 Π]Π6χὶς ΜΑνοϊαμάπθ, (μα ΠΙΥ15. οθίθια ἨΘῈ [οΠτοῖτιβ ΝΡ, 



ΤΥ ΜΑΣ 

“ΟἹ νΝ Ἁ 5] - ν ν -- -»“Ὁο ς »-οὋ -“ 

τριπταῖ, οὕτω δὲ καὶ ἐνταῦϑα. ἔστι δὲ τοῦ μὲν ἐνταῦϑα ὃ Ζωρισμὸς ἁπλοῦς, διπλοῦς δὲ ὃ 

ἘΈΑ τ Ύ ΔΝ μοῦ ἐπα τον ΣΕΥ ΗΕ. ΟΝ 
οι καὶ 

ΧΧΧ ῬΟΗΥΑ. ΚΣ ΕΑ ΎΤΙ Τὴ ΟἿ 

ΑἸ ἐνδοίαπβ, {Ππ4ἀ γϑῦὸ ποὸῃ Δηππδἀνθυ!, ροβίγθπιοθ Ὑθ ϑιι8 ἅπο, αιήθιι5 (δηίππάθπι ἴδ γ6 οοπ-ὶ 

ἀπορίαν «4ιδπίππι γουθὶ5 ργαθοθἀθμίίθιιβ ἀϊοίαπι ἔτ). πὸ 6588. 80 Ἐπ ρΙ 46 βουρίοβ, 568 δϑη-, 

ἄδπι ΠάΡογτΘ οὐἱϊοίπθαν αυᾶπιὶ (οὐ 41186 πᾶρθπί βθπίθηδνιπι ἐπεξεργασίαι ἴπ ἘπιτΙρίάθπι ΠΠ]Πδίδθ). 

485. οὐπὶ ΠΝ ἰππὶ ἱπρυῖπιϊθ Ὑ ΔΙΟΚΘπανΊ5. Ρου6 πιοπϑίγασιπί, Ὑοῖρὰ κατϑαγὼν μενῶ ἴον- 

(4888 6Χ Ἰοηὶβ νυ. 1037. βιιιί κἄνπερ διέλϑῃ λαιμὸν, οὔποϑ᾽ ἵξεται ] κλεινὰς ϑήνας, κατϑα- 

νὼν δ᾽ αὐτοῦ μενεῖ. Ἱποδιίο δαίΐοπι 586 ργΟ ΙΔ 411 Ὑοίϑιιβ 105 Βουρ51 Θαπι 60, αποά 1πι:- 

βἰἰαίαπι {γα σὶοὶβ ουπιᾶπι δάνθ!! ἐνταυθοῖ ἱπία], ἀπδπι πθπῖὸ ἴδπι οὐἹΐ ΠΙΡτδτϊουιπα Πάοὶ δά- 

βἰσϊοίιβ αι ἀπὸ ΘΧΘμΙΡ]ο Ἐν ρΙ 45. ὁχ ΜΙΟΙαπίρρα ἀρυ ϑίοραθιμι ΓΧ ΧΙΥ͂, θ. νο]. ΠΙ. ρ. 08. 

ἀοἴδθπβιιπι οδΐ, 
Ά 4 τίσασϑε τήνδε" χαὶ γὰρ ἐνταυϑοῖ νοσεῖ 

τὰ τῶν γυναικῶν. 

ὉΡῚ οοτία Ἐ]πΙ516 11 θιμθηάδο δβϑί ἐγτεῦϑεν νοσεῖ, Δ ρ50 ροθία βιρροά!ίαία Απαγοιιδοῖαθ Ὑθῦϑιι 

949. κἀντεῦϑεν δόμοι | νοσοῦσιν ἀνδρῶν. ΝΕΡΊοχΙς Ποο Βυίαπδππιβ ἴπ οταπιπθίοα γὉ]. 1. 

Ῥ- 288. πϑαιιθ β δπηπιδΠ ον πὶ ψϑίθιτπιπι ταοπθπι ΠΑΡ ε, σαοτιπ βθπίθηϊδπι τϑίι 1 ἘΠπιβία Πἶτι8 

Ρ. 1899, 00. σημειοῦνται δὲ οἵ παλαιοὶ ὡς τὸ μὲν ἐνταυϑοῖ τὴν ἐν τόπῳ σημασίαν δηλοῖ, τὸ 

δὲ ἐνταῦϑα καὶ τὴν ἐν τόπῳ χαὶ τὴν εἰς τόπον. Θποά 5ΙρηΠοδίοπῖ5 ἀἰβουπηθπ 41 Θχοοριία- 

ταπί, μαπα ἀπθ16 δἰγπιο]οσῖοα τόπο ἀπο] Πιϑυπΐ, 46 πὰ οοπἰδοίασ!ᾶπι ἔδοθιθ Ποθί ἐσ ριδ6- 
-. 

οοὐοπέθιιβ ᾿πιϑία! } γθ 1015, τὸ δὲ ἐνταυθοῖ δοχεῖ “Ιωρικὸν εἶναι, εἶ καὶ παρ᾽ “Δττιχοῖς τέἔ- 

αὖ» 5 «ν Ὶ ὌΝ ῳ ᾿Ὶ -« νὔ »οἦὖ φ ἃς --Ὁ 

τοῦ ἐνταυϑοῖ. καὶ δῆλον ἐντεῦϑεν. ἔϑος Δωριεῦσιν, ὡς καὶ ἐν τοῖς τοῦ Πινδάρου φαίνεται, 

, "ὔ͵ “ Ἁ ») “ - 3 ᾿ - 

συντάσσειν ἔστιν ὃτε τὴν ἐν πρόϑεσιν μετὰ αἰτιατικῆς, ἔτι δὲ χαὶ τὸ ἔνδον λέγειν ἐνδοῖ ---- 
- Α Ν δ δ “Οἦ᾽ Ἂ πράου 2 Α -»- 5 » ’ὔ κε! 4 υϑ Ὑ » 

καὶ τὸ πέδον πεδοῖ ἐπιρρηματικῶς ἀντὶ τοῦ εἰς γῆν --. τούτων ουὐν οὕτως ἐχόντων εἴη ἂν 
Ἁ ’ « Ἁ 2 -« . -- . . . 

“Ζ]ωρικὴ σύνταξις τὸ ἐνταυϑοῖ (00 ΠΘΟΘΒΒΔ110 ἐνταῦτα βου! θοπάμππι, απᾶπι ἰοΥπιᾶπι βουγαυ 1π- 
- - Ὁ - - 252 2 ,ὔ Ὑ] - ᾿. ΒΟ ρο ΕἸοὰ ἀρ Βοθοϊ πα 1. Ρ. 20. τῷ ᾿νταῦτ᾽ ἐγραμμένῳ) ἤγουν εἷς τοῦτον τὸν τόπον, 

κ 57 -“-Ο -- ᾽ὔ Ά , - - -.ΟὋ ο-ὡν 

χαὶ αὖϑις τροπῇ 4ωρικῇ ληγούσης τὸ ἐνταυτοῖ, καὶ τροπῇ συνήϑει τοῦ ψιλοῦ εἰς δασὺ ἐνταὺ- 

..-ν- του πποσασκικιν......... 

σξ « ,ὔ ν᾿ 7.. - » 

ϑοῖ. ὁμοίᾳ δὲ συντάξει τῆς ἐν προϑέσεως χαὶ ἀντιμεταχωρήσει τοῦ ἀφώνου γίνοιτ᾽ ἂν καὶ 
4 ΟῚ -- . Φ . Ἢ Ε 

τὸ ἐνταῦϑα. Βτονῖιβ οἱ γϑβ ΗΘ ΙΔμι5 δρια Ιοᾶππθαι ΑἸΟΧϑπεπιπι Ρ. 80, 2. τὸ ἐν- 
9. «- Ἁ ΕΣ Ν Σ» ; ὔ « ΟῚ αν " Φ . Φ . .Φ ΓΝ 

ταυϑοῖ τὴν αὑτὴν ἔχει σημασίαν τῷ ἐνταῦϑα. αυἰἱτᾶπιαιιθ. Θμΐπι ἰουμδπὶ 51π6 1110 515: ΠΟΔΙΠΟΠΙ5 

αἀἸβου  πΉ] 6. π|5 ΡΥ [Δ0116 Δηϊπηδαγοιίθί αι ἀϑιιπὶ βου] ρίογαπι 41Π 0 ηίπ5 Ορβουναγθ σοἱϑί, 

ΑΘΒΟΒΥΠ οἱ Θόρ 0115 {ταριπθπίουιπι απ86 [δυο θαπίιν οΟ]]δοίΐοποα ἃ ϑίδη]οϊο οἱ Βυπποῖκῖο 

ΟΟΠΙΡΟΒΙία 6. αππιπὶ ΠΟΒΙΓΟΤΙΙπ ΘΠ ρΟΙΙπ 1510 115 πιΐπιι5. 6556 δοοοπιπιοάαίαα νἱάἀθγοπίαν, 10οἷβ ρ]- 

ΥἼΠῚ15. τιίαίδ5 ΘΧΠΙΡιΪ : α1|88 ἰδπιοθπ ραιάθθο δὶ πιὸχ ΔΡΟΙα5. ὙἹᾺΘυῸ πιϑ]]ουῖθιιβ ρᾶγα5 Πατιπὶ 

τ ΠαπΠδυιπα ΘΙ ΠΟΠΙΡῸ5, ααδ]θπι ἀθ ΑΘβο ιν ]οἷβ 0 Ηθυπιδηπο δχβρθοίδπιιβ, ουἶτπ5 δχίπηῖαθ βαηΐ 

ἀθ μευ 115 δψιοί ρορίαθ {ἈΠ ι]15 οοπιπιθπία οπθα δοδἀθπιοαθβ. [αίουίπι οαγανὶ αἰ οπιῖθδα, ἤπι86 

αιμάθπι πηβὶ πὸπ ἱπίθπίο βίμ 10 ἀυδογθπί ἐπ ργοπιρία δοβοπΐ, δοοβάθγθιϊ, δ] ἰθπᾶ Ρ]πτα, πθῸ 



ῬΑ Ν ΚΑΤ τ Ὁ. ΠΑ τ 

ἰᾶπηοπ οπιπὶα, ἀθί ΘΓ μίπ1", ΡοΘίδυπιπι διιίθπι Ὑ θᾶ 51 ΠΟ πηι] Θπμοπάδίι5, οαὐίθ Ῥϑι]10} 

ΘοοιΓαἰΠπι5. Βουρία ρυο ἸΡθπί Προγδίδημιθ οὐ Ποουτπι απὰ 6 ΓΘΥ}Ὶ ποθ ροίοτδηΐ οοπθοίατ!5 ΡΠ Ἰπιΐ5, 

4πᾶ5 ἰδοῖθ, 41 δϑί ΠΙῸ5. ΠΊΘΙ159 ΘΙΙΟΥ͂ οἵ τ ΠΘΠΙΪΠῚ ΠΒΩΠΠΙ ΘΥΤΟΓΘΠΙ ΘΧΡΙΌΡΥΒΥΘΙΙ. 

Επτρι 415. οὐ ΑὐἹβίορδπβ ἔτασππθπία ππιροῦ ἃΡ Απριδίο δέδια οἱ ἃ πιθ δἀϊία χασπη μ1}}1] 

Οδιθθαθ δϑϑϑί οἷν ροϑύ βϑιιοοβ ΠΠΘΉ565 ἄθπι0 {Υ}15 ἀ6βου Θ θπίμη", ΘΟῸ οἰᾶπι ἃ πᾶο δαποπὸ 

ΒΧΟΙ ϑιπ5. Εὰ ἰᾶπηθη. τι ἰρ58 4πθαιθ δ δι θηίιπ οχ 1115 αι ΑἾΧῚ ΘΠ ἸΟμ]θιι5. ϑιπηπηὰ απ 

Πετὶ μοί Ὀτονυτὲδίθ δχοοιρία ΠΡΥΔΥ 5. ΟΟΠΟΘ581 ροίθη 115, απππὶ πὸπ ὙἹἀθιθπίαν. 6 16. βιιᾶ 

6558. ἰδοίιτι, 51 {πιὰ μαι πηϑποῖπι ᾿06 ΟΟΥ̓ΡΙΙΒ ροθίδιπιπι δ (6.6 πί. ΑὐἹβίορ Δ 6 18. ποπηι]]ἃ 

δοροββοιτιηΐ ἐπ ΘἀἸοπθ ρυΐογθ οπιϊββᾶ. 

ΟΡ θᾶ Γι ἰρ5ῖ8θ ππθπϑὸ Οοίοθι! ἃ. ΜΏΓΟΟΓΧΧΙΝ, 

ἢ 



ῥαδινῶν λειβομένα δέος οἱ ἱπ ἀπιϊϑίνορμ ἀπδίτιον 5Ύ]]αΡασιπι ἀβἔθοίπις. ἐπ] οϑηᾶτια 401 ἔτεγξε] ἔτεγξα͵ 

432 ξυμπιτνῶν) ξυμπίτνων 548 ἰδίᾳ] ἐν ἰδίᾳ 717 “Ὑβοιστὴν] ὑβαιστὴν 912 ἐχπιτνῶν)} ἐχπίτνων 

ΒΕΡΤΕΜ. 182 Ποσειδῶν] Ποσειδὰν .759 πιτνὸν] πίτνον 888 περιπιτγεῖ]. περιπέτγει 

ΡῬΕΒΒΑΕ. 180 131 ἴἰπ πἀπππὶ ὙΘδιπ ΘΟΠΙ ΠΏ σΘΠΩΙ., δὲ ἴῃ Δ 5 ΠΌΡΒΟ 450 ὅτα»] ὅτ᾽ ἂν ᾿ 
481 αἱοοῦνται] αἴρονται . 9839 Ἰαχχαν] ᾿Ἰαχᾶν 1001 δ᾽ ἀοΙοπάιϊπ ὦ 

Ξ5ΌΡΡΙΓΙΟΘΕ ο ὅ εἐ 1068 δῖα») δίαν 287 χρεοβροότους] χρεοβότους δυϊ χρεοβόρους θ45 δαν»- 
τες] σαντὲς 

ΑΘΑΜΕΜΝΟ. 2156 δ᾽ 9᾽ 297 πεδίον] πεδίον 968 οἵ Δ11}1 εὐξάμη»] ηὐξάμην 

1115 τί γ᾽] τι 1147 περιβάλοντό] περεβάλοντό ᾿ 
ΟΗΟΕΚΡΗΌΒΟΈΕ. 8ϑά εὐϑθήμοντες] εὐθήμονες 801 προσπιέζει] πρὸς πιέζει 

Βοος 

1591 πόλις] πόλις" 

[1149 ἀπειμ᾽ ;] ἄπειμ᾽, 

ποη πιιΐαία οοαΐοιπι σουρίανα ἔσει μάλιστά γε 

φελοκχχυγέας] Νεζφελοχοκκυγίας 

τ πΠΠπ 1 ἅτ ΠΤ ΙΓ ς 

ΑἙἘΟΗΥΤ 5 

ΡῬΕΟΜΕΊΤΉΗΕΌΝ. 28 ἀπηύρω] ἐπηύρου 108 ὑπέζευγμαι] ἐνέζευγμαι 400 ῥαδινῶν δέος] ᾿ 

5ΟΡΗΟΟΠΙΠΜΕ ΚΑ 

ΑἸΑΧ. 766 ὑφῳόμπως] ὑψιχόμπως 
ἘΤῈ ΤΕ Α. 461 ὑπούργησα»] ὑπούργησον 753 διφηλάται] διφρηλάται 1281 ὦ φίλαι ἃ» 
γ ΘΙ͂Ν: ΘΡ ΡΠ ἃ 

ΟΕΌΙΡΟΝ ΒΕ Χ. 461 μ᾽ ἀοΙοπάππι 1238 γζινψμαιἿ νίψαι 
ΟΕΡΙΡΟΒ ΟΟΙΟΝΕῦ. 46 ἔδρας] ἔδοας 902 ἐγὼ,] ἐγὼ 1160 ϑαχήμαπι] ϑαχήματι 
ΡΗΙΓΤΓΟΟΊΤΕΤΕ ΚΒ. 862 ρυποίυμπ) ἴπ ἤπ6 ΘΧΟΙΠ 

ΕΥΟΒΙΡΙΌΕ 5 

ΒΠΈΕΒυϑ. 240 “ΖϊἹακίδα] «4ϊἹἸακίδαᾳ 

ΜΈΡΕΑ. 479 ϑανάνιμον)] ϑανάσιμον 845 ξυνέργους] ξυνεργοὺς δ΄ πον ἩΠΡΡΟΙΥΕ τ. 528. 676. 
ΑἸ ΟΕΒΊΤΙΒ: 76 ἱερὸς] ἱρὸς 166 σύζευζον] σύζευξον 

ΞΌΡΡΙΙΟΕ ΒΒ. 1064 οδχοϊαϊε οοπιπια ροσί “2ϑηνῶν 697 τὴν] μὴν 
ἸΒΟΑΡῈΕ 5. 68 τύχη] τύχης (ὁχ Ψαιίσαπο 909. οἱ 411|ς Μ55.) 157 Τρῳάσιν ; Τρφῳάσιν, 
ΤΟΝ. 601 ψόφου] φόβου (ᾳυοὰ οεἴαπι ἱπ οοάϊοος Ὑαίίοαπο Ῥα]διἷπο 661) 1608 δεινὰ] δειναὶ 

ἨΕΤΙῈΝ.Α. 89 τάσδ᾽] τούσδ᾽ 1010 ἡμὶ»] ἡμῖν 
ΑΝΘΒΟΜΑΟΘΗΔΑ. 286 »νῆψαν] νέψαν 

ἘΤΈΟΘΤΕ ΑΔ. 117 οἐ 989 Τυνδαρέου] Τυνδάρεω 884 χεῖρος] χεῖρες 
ἨἘΕΒΟΙΠῈ 5. 814 τοὐντεϑεῦν] τοὐντεῦϑεν 

ΒΑΟΘΟΗΑΈ. 04 ἀμιβάλλονται} ἀμφιβάλλονται 990 δέ γέ τινος ἢ] δέ τινος δδ᾽ ἢ 

ΟΒΕΞΊΤΕΒ. 537 μιὴ ᾽πίσαινε] μὴ ᾿πέίβαινε 
ΤΡΗΙΘΕΝΙΑ ΑΥΠΙΠῈΝΒΙ 5. 288 γυναικείαν] γυναικεῖον (οὐ Ἡυπδπη0) 864 ἀοϊοπάιπ5, 

ΑΒΙΒΤΟΡΠΗΠΑΝΕ ΝΜ 

ἘΟΘΓΓΙΤῈ 5. 1067 χυχκαλώπεχα] κυναλώπεχα 
ΝΌΒῈΕ ΝΒ. 890 ἐπάγει παπαππὰξ]) ἐπάγει παπαπαππὰξ 
ῬΑΧ. 616ὅ ποίνυν] τοίνυν 

ΑΥ̓ΕΚ5, 49 χωρώγη] κορώγη 880 εἰνήνη»] εἰρήνην θ69 ἀριστίσο»] ἀρίστισον. 968 Νε- 

ΤΥΒΙΝΤΆΑΤΑ, 740 μἀάποδαίρης] μάποδείρης 

ἸἘΠΕΝΜΟΡΗΠΟΒΙΑΖΟΜΝΑΕ. 494 ἕνα,], ἵνα ; 

ΒΑΝΑῈ, 1274 ““Ζτρέμιδος] ᾿ἀρτέμιδος 

ἘΒΑσσΜΕΝΤΑ 

Ῥαρ. 24 ἴναριω. 844 (616 ϑιυϊάδε 
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ῬΡΟΕΤΆΔΕ ΒΟΕΈΝΙΟΙς 1 

- σοι ἸΣ οιεν 



ΑἸΣΧΎΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΊΤΗΟ 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΑΡΑΜΆΤΟΣ. ΠΡΟΣ ΏΤΕΑ 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ. 

ΠΦΑΙΣΤΟΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. β 
ΧΟΡΟΣ ὩΚΕΑΝΙΩ͂ΩΝ ΝΥΎΥΛΦΩ Ν. 

ὩΚΕΛΆΑ͂ΝΟΣ. 

ΙΩὼ Η ΙΝΑΧΟΥ. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

Π' ρομηϑέως ἐν Σχυϑίᾳ δεδεμένου διὰ τὸ χεχλοφέναι τὸ πῦρ πυνϑάνεται ᾿Ιὼ πλανωμένη ὅτι χατ Αἴγυπτον 

γενομένη ἐκ τῆς ἐπαφήσεως τοῦ “ιὸς τέξεται τὸν Ἔπαφον. Ἱρμῆς δὲ παράγεται ἀπειλῶν αὐτῷ χεραυ-- 

γωϑήσεσϑαι, ἐὰν μὴ εἴπη τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι τῷ «1ιί. προέλεγε γὰρ ὁ Προομηϑεὺς ὡς ἐξωσϑήσεται ὁ Ζεὺς 

τῆς ἀρχῆς ὑπό τινος οἰκείου υἱοῦ. τέλες δὲ βροντῆς γενομένης ἀφανὴς ὃ Προμηϑεὺς γίνεται. 

Κεῖται δὲ ἡ μυϑοποιία ἐν παρεχβάσει παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν Κολχίσι, παρὰ δὲ Εὐριπίδη ὅλως οὐ 

χεῖται. ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Σχυϑίᾳ ἐπὶ τὸ Καυκάσιον ρος" ὃ δὲ χορὸς συγέστηχεν 

ἐξ ᾿Ωχεανίδων νυμφῶν. τὸ δὲ χεφράλαιον αὐτοῦ ἐστι Προομηϑέως δέσις. ὰ 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὐ χατὰ τὸν κοινὸν λόγον ἐν Καυχάσῳ φησὶ δεδέσϑαι τὸν Προμηϑέα, ἀλλὰ “πρὸς 

τοῖς Εὐοωπαίοις μέρεσι. τοῦ ᾿Ωχεανοῦ, ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν ᾿Ιὼ λεγομένων ἔξεστι συμβαλεῖν. 

ἢ, ΤΣ 

ΠΠρομηϑέως ἐχ Διὸς χεχλοφότος τὸ πῦρ καὶ δεδωκότος ἀνθρώποις, δὲ οὗ τέχνας πάσας ἄνϑρωποι εὕροντο, 

ὀργισϑεὶς ὁ Ζεὺς παραδίδωσιν αὐτὸν Κράτει χαὶ Βίᾳ, τοῖς αὐτοῦ ὑπηρέταις, καὶ “Πφαίστῳ, ὡς ἂν 

ἀγαγόντες πρὸς τὸ Καυχάσιον ὄρος δεσμοῖς σιδηροῖς αὐτὸν ἐχεῖ προσηλώσαιεν. οὗ γενομένου παραγίνονται 

πᾶσαι αἱ ᾿Ωχεαναῖαι. νύμφαι πρὸς παραμυϑίαν αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ωχεανὸς, ὃς δὴ χαὶ λέγει τῷ 1ρο- 

μηϑεῖ, ἵνα ἀπελθὼν πρὸς τὸν 4ία δεήσεσι καὶ λιταῖς πείσῃ αὐτὸν ἐχλῦσαι τοῦ δεσμοῦ Προμηϑέα. καὶ 

Προμηϑεὺς οὐκ ἐᾷ, τὸ τοῦ Διὸς εἰδὼς ἄκαμπτον καὶ ϑρασύ. καὶ ἀναχωρήσαντος τοῦ ᾿Ωχεανοῦ παραγί- 

νεται ᾿Ιὼ πλανωμένη, ἡ τοῦ Ἰνάχου, χαὶ μανϑάνει. παρ αὐτοῦ ἅ τε πέπονθε χαὶ ἃ πείσεται, καὶ ὅτι τὶς) 
» - δ, ἯΣ ς - - - “ ν 

τῶν αὐτῆς ἀπογόνων λύσει αὐτὸν, ὃς ἡν ὁ “Πιὸς ᾿Πραχλῆς, καὶ ὅτι ἐκ τῆς ἐπαφήσεως τοῦ «“Ἱὸς τέξει τὸν 

τ τ πὰ θ θη Σ βο Ν 

β 
2. 

Ἔπαφον. ϑρασυστομοῦντι δὲ Προμηϑεῖ χατὰ Ζιὸς. ὡς ἐχπεσεῖται τῆς ἀρχῆς ὑφ᾽ οὗ τέξεται παιδὸς, χαὶ 

Ἰάλλα βλάσφημα λέγοντι, παραγίνεται Ἕρμῆς. “Πὸς πέμψαντος, ἀπειλῶν αὐτῷ χεραυγὸν., εἰ μὴ τὰ μέλ- 

λοντα συμβήσεσϑαι τῷ Ζιὲ εἴπη" χαὶ μὴ βουλόμενον βροντὴ χαταρραγεῖσα αὐτὸν ἀφανίζει. 

Ἢ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Σχυϑίᾳ ἐπὶ τὸ Καυχάσιον ὕρος, ἡ δὲ ἐπιγοαφὴ τούτου 

ΠΡΟΩΠΠΘΙΥΣ ὩΓΣΜΩΊΗΣ. 

-ςΞ-- Ξς.- .-.------- ..ὕ ..... ................- 



ΠΡΟΜΗΘΕΥΞ ΔΕΞΣΜΩΤΗΣ. 

ΚΠ ΎΌΟΣΣ. 

Χϑονὸς μὲν εἰς τηλ ουρὸν ἥκοιιεν πέδον, 

Σιχύϑην ἐς οἶμον, ἄβατον εἰς ἐρημίαν. 

Ἥφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς 
ἘΝ κ ὩΣ ᾿ Α 

ὡς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις 
ὅ ὑνψηλοχρήμνγοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι 

ΟῚ Σ ᾿- , 2 

ἀδαμαντίνων δεσμῶν ὃν ἀρρήστοις πέδαις. 

τὸ σὸν γὰρ ἄνϑος, παντέχνου πυρὸς σέλας, 

ϑνητοῖσι χλέινας ὠὦπασεν " τοιῶσδέ τοι 

ἁμαρτίας σφὲ δεῖ ϑεοῖς δοῦναι δίχην, 
10 ὡς ἂν διδαχϑῆ τὴν “]ιὸς τυραννίδα 

στέργειν, φιλανϑρώπου δὲ παύεσϑαι τρόπου. 

Η «Ὁ» Α1ΣΤ Ο Σ. 

Κράτος Βία τε, σφῷν μὲν ἐντολὴ “ιὸς 
»Μ »" κ 2 Νν Α Μ» 

ἔχει τέλος δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι" 
Σ Ἷ “- ᾿ 

ἐγὼ δ᾽ ἀτολμός εἶμι συγγενῆ ϑεὸν 
Ἐῶ - , ᾿ : » ᾿ 

16 δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. 
» ὁ 2.5 “ - ,. , Σ - 

πάντως δ᾽ ἀναγκὴ τῶνδέ μοι τόλμαν σχεϑεῖν " 

ἐξωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 
τῆς ὀρϑοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ, 
κοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλ κεύμασι 

20 προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ, 

ἵν οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βοοτῶν 
ὄψει, σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβη φλογὶ 

χροιᾶς ἀμείψεις ἄνϑος" ἀσμένῳ δέ σοι 

ἡ ποιχιλείμων νὺξ ἀποχρύψει τζάος" 

2ὅ πάχνην 8ϑ' ἕῳαν ἥλιος σχεδᾷ πάλιν" 
ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδὼν χαχοῦ 
τρύσει σ᾽" ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκχέ πω. 
τοιαῦτ᾽ ἀπηύρω τοῦ φιλανϑρώπου τρόπου. 
ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον 

80 βροτοῖσι τιμὰς ὠπᾶσας πέρα δίκης. 

ἀνϑὲ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν, 
ὀρϑοστάδην, ἀῦπνος, οὐ χάμπτων γόνυ: 
πολλοὺς δ᾽ ὀδυομοὺς χαὶ γόους ἀνωφελεῖς 

᾿φϑέγξει" «Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες 
36 ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ὧν νέον χρατῆ. 

ἊΚΡΟΡΤΊΟΣΣ: 

εἶεν, τί μέλλεις χαὶ χατοιχτίζει μάτην ; 

. τί τὸν ϑεοῖς ἔχϑιστον οὐ στυγεῖς ϑεὸν, 
ὕστις τὸ σὸν ϑνητοῖσι προὔδωχεν γέρας; 

ΠΠΡΕΖΤΙΣ Τ' ΟἿΣ: 

τὸ ξυγγενές τοι δεινὸν ἢ ϑ᾽ ὁμιλία. 
ἸΘΡΕῚ ὙΨ0ΟἿΣ. 

ἀ0 ξύμφηιἴ, ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων 

οἱόν τὲ πῶς; οὐ τοῦτο δειμαίγεις σιλέον; 

᾿ς γϑδὰ βθνν ΠΕ ΔΙ ΘΑ. ΠΟΣΕΤΊΘΕΣ 
᾿ἀεί γε δὴ νηλὴς σὺ καὶ ϑράσους ἀρ λῖν. 

ΚΡΟΑΙΘΕΣ. 

ἐΐκος γὰρ οὐδὲν τόνδε ϑρηνεῖσθαι" σὺ δὲ 
τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. 

ΠΦῸΑΙΣΈΤ. Ο Σ. 

4δ ὦ πολλὰ μισηϑεῖσα χειρωναξία. 

ἘΦ ΚΟΣΣ 

τί νιν σον πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ 

τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη. 
: ΠΦΑΙΣΤΟΣ. 

ἔμπας τὶς αὐτὴν ἄλλος ὥφελεν λαχεῖν. 

ΚΡΑ͂ΤΟΣ 

ἅπαντ᾽ ἐπράχϑη πλὴν ϑεοῖσι ΤΑΝΕ 
80 ἐλεύϑερος γὰρ οὔτις ἐστὺὴ πλὴν «Ἰιός. 

ΠΦΟΑΙΣΤΊΤΟΣ. 

ἔγνωκα τοῖσδε χοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 
ΟΡ ΤΚΟΘῈΣ: 

οὔχουν ἐπείξει δεσμὰ τῷδε περιβαλεῖν, 
ὡς μή σ᾽. ἐλινύοντα προσδερχϑῇ πατήρ; 

ΠΦΑ͂ΙΣΤΟΣ.. 

καὶ δὴ πρόχειρα ψάλια δέρχεσϑαι πάρα. 
ΚΡΆΤΟΣ. 

δὅ λαβών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγκρατεῖ σϑένει, 

᾿ῥαιστῆρι ϑεῖνε, πασσάλευε πρὸς πέτραις. 
ΠΦΑ,ΙΣΤΟΣ. 

περαίνεται δὴ κοὺ ματᾷ τοὔργον τόδε. 
ΚΡΆΤΟΣ. 

ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμῆ χαλ α. 
ταῦ γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρους. 

ΠΡΆΙΣΤΌΟ Σ. 

60 ἄραρεν. ἦδε γ᾽ ὠλένη δυσεκλύτως. 
ΚΡΑ͂Τ.ΟΣ. 

χαὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα 
το σοφιστὴς ὧν «Ἰιὸς νωϑέστερος. 

ΠΦΡΑ͂ΙΣΤΟΣ. 

πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίχως μέμψαιτό μοι. 
ΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

ἀδαμαντέίνμου νῦν σφηνὸς αὐϑάδη γνάϑον 
θὅ στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ ἐρρωμένως. 

ἩΦΑΙΣΤΟΣ. 
αἰαῖ, Προμηϑεῦ, σῶν ὕπερ στένω πόνων. 

ΚΡΑ͂ΓΤΟΣ 

σὺ δ᾽ αὖ χατοχγεῖς τῶν “Ζ]ός τ᾿ ἐχϑρῶν ὕπερ 
στένεις; ὅπως μὴ σαυτὸν οἱχτιεῖς ποιέ. 

ἩΦΆΑΙΣΤΟΣ. β 
ὁρῷς ϑέαμα δυσϑέατον ὕμμασιν. β 

ΚΡΑ͂ΤΟ Σ. 

70 ὁρῶ χυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε. ᾿ 
ΠΦΆΑΙΣΤΟΣ β 

δρᾶν ταῦτ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγκέλευ ἄγαν. 

} 

Ι 
᾿ 

ἊΣ: 
ἿΖ : ’ γ ; .ι Ὁ , 
ἢ μὴν χελεύσω χἀπειϑωύξω γὲ προς. 

χώρει χάτω, σχέλη δὲ χκίρκωσον βίᾳ. 
ΠῸΦΡΑ͂ΙΣΤΟ  Σ. 

« ν᾿ Ὑ ᾽ ἢ -ὦ , 

76 χαὶ δὴ πέπρασται τούργον οὐ μακρῷ πονῷ. 



ΕἸ Ἀ1 

ΚΡΑΩΑ͂ΤΟΣ. 

ἐρρωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδας. 
ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς. 

ΠΦΑ͂ΙΣΤΟ  Σ. 

ὅμοια μορφὴ γλῶσσά σου γηρύετᾶι. 
ΡΆΧΎΟΣ. 

σὺ μαλθακίζου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐϑαϑδίαν 
80 ὀργῆς τε τραχύτητα μὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 

ἩΦΆΑ͂ΙΣΤΟ Σ. 

στείχωμεν, ὡς χώλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει. 
ἈΚΡΑ͂ΤΟΣ. 

ἐνταῦϑα νῦν ὕβριζε, καὶ ϑεῶν γέρα 
συλῶν ἐφημέροισι. προστέϑει. τί σοι 

οἷοί τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων; 
86 ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηϑέα 

χαλοῦσιν " αὐτὸν γάρ σε δεῖ Προμηϑεώς, 

ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυλισϑήσει τύχης. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
ὦ δῖος αἰϑὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαὶ, 
ποταμῶν τὲ πηγαὶ, πογτίων τὲ χυμάτων 

90 ἀνήριϑμον γέλασμα, παμμῆτόρ τὲ γῆ, 
χαὶ τὸν πανόπτην χύχλον ἡλίου καλῶ" 
ἴδεσϑέ (ὦ οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεύός. 
δέρχϑηϑ' οἵαις αἰχέαισιν 

διαχγαιόμενος τὸν μυριετῆ 
95 χρόνον ἀϑλεύσω. 

τοιόνδ᾽ ὁ νέος ταγὸς μακάρων 

ἐξεῦρ᾽' ἐπ ἐμοὶ δεσμὸν ἀεικῆ. 
φεῦ φεῦ, τὸ παρὸν τὸ τ' ἐπερχόμενον 
πῆμα στενάχω, πῆ ποτε μόχϑων᾽ 

100 χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 
καίτοι τέ φημί; πάντα προὐξεπίσταμαι 

σχεϑρῶς τὰ μέλλοντ᾽, τὰς μοι ποταίγιον 
πῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 
αἰσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα, γιγνώσχονϑ' ὅτι 

106 τὸ τῆς ἀνάγκης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος. 

ἀλλ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 
οἷόν τέ μοι τάσδ᾽ ἐστί. ϑνητοῖς γὰρ γέρα 

ι 3 ω - Ἐς , [ 
πορὼν ἄναγχαις ταῖσδ᾽ ὑπέζευγμαι ταλας " 

γναρϑηχοπλήρωτον δὲ ϑηρῶμαι πυρὸς 
110 πηγὴν χκλοπαίαν, ἣ διδάσκαλος τέχνης 

πάσης βροτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πόρος. 
τοιάσδε ποιγὰς ἀμπλακημάτων τίνω, 
ὑπαιϑοίοις δεσμοῖσι πασσαλευτὸς ὦν. 
ὦ ἀ, ἔα ἔα. 

116 τίς ἀχὼ, τίς ὀδμὼὰ προσέπτα μ᾽ ἀφεγγὴς, 
ϑεόσυτος, ἢ βοότειος, ἢ χεχραμένη, 
ἵχετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον 
πόνων ἐμῶν ϑεωρὸς, ἢ τέ δὴ ϑέλων; 
ὁρᾶτε δεσμώτην μὲ δύσποτμον ϑεὸν;, 

120 τὸν «1ιὸς ἐχθρὸν, τὸν πᾶσι ϑεοῖς 

δὲ ἀπεχϑείας ἐλϑόνϑ'᾽ ὁπόσοι 
τὴν “ιὸς «αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, 

διὰ τὴν λίαν φιλότητα βοοτῶν. 
φεῦ φεῦ, τί ποτ᾽ αὖ χκινάϑισμα χλύω 

126 πέλας οἰωνῶν ; αἰϑὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς 

πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει. 

πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 
ΧΟΡΟΣ 

μηδὲν φοβηϑῆς " φιλία γὰρ ἧδε τάξις πτερύγων 

ΧΈΞΌΛΙΟΣΥΕ 

ϑοαῖς ἁμίλλαις προσέβα τόνδε πάγον, πατρῴας 
130 μόγις τε ΣΙ ΠΠΘΡ ΝΥ, φρένας. 

χραιπνοφόροι δέ μὶ ἔπεμψαν αὖραι" 
χτύπου γὰρ ἀχὼ χάλυβος 
διῆξεν ἄντρων μυχὸν, ἐκ δ᾽ ἔπληξέ μου τὼν!" 

ϑεμερῶπιν αἰδῶ" 

186 σύϑην δ᾽ ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

αἰαῖ. αἱαῖ, 

τῆς πολυτέχνου Τηϑύος ἔχγονα, 

τοῦ περὶ πᾶσάν ϑ'᾽ εἰλισσομένου 
χϑὸν ἀκοιμήτῳ δεύματι παῖδες 

140 πατρὸς ᾿Ωχεαγοῦ" ϑέρχϑητ᾽ Ἶ ἐσίδεσϑ᾽, 
οἵῳ δεσμῷ προσπορπατὸς : 
τῆσδε φάραγγος σκοπέλοις ἐν ἄχροις 
φρουρὰν ἄζηλον αὐονν 

ΧΟΡΟΣ. 

λεύσσω, Προμηϑεῦ" φοβερὰ δ᾽ ἐμοῖσιν ὕσσοις 

ὁμέχλα 

1456 προσῆξε πλήρης δαχρύων, σὸν δέμας εἰσιδούσᾳ 
πέτραις προσαυαινόμενον 

ταῖσδ᾽ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις" 

γέοι γὰρ οἱαχογόμοι 
1580 χρατοῦσ' Ὀλύμπου " νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις Ζεὺς 

ἀϑέτως κρατύνει, 
τὰ πρὶν δὲ πελώρια νῦν ἀϊστοῖ. 

ΠΡΟΜΠἊΠΘΕΎΣ. 

εἰ γάρ μὶ ὑπὸ γῆν νέρϑεν τ' ᾿Αἴϑδου 
τοῦ νεχροδέγμονος εἰς ἀπέραντον 
Τάρταρον κεν, 

10ὅ Ἴππος ἀλύτοις ἀγρίοις πελάσας, 
ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος 
τοῖσδ᾽ ἐπεγήϑει. 
νῦν δ᾽ αἰϑέριον κίγυγμ ὁ τάλας 
ἐχϑροῖς ἐπίχαρτα πέπονϑα. 

ΧΟΡΟΣ. 

τίς ὧδε τλησιχάρδιος 

1600 ϑεῶν, ὅτῳ ταδ᾽ ἐπιχαρῆ; 
τίς οὐ ξυνασχαλᾷ χακχοῖς 

τεοῖσι, δίχα γε Διός; ὁ δ᾽ ἐπικότως ἀεὶ 
τιϑέμενος ἄγναμπτον γόον, 
δάμναται οὐρανίαν 

166 γένναν " " λήξει, πρὶν ἂν ἢ κορέσῃ κέαρ, ἢ ἢ 
παλάμῳᾳ τινὲ 

τὼν δυσάλωτον ἕλη τις ἀρχών. 
ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

ἢ μὴν ἔξ ἐμοῦ, χαίπερ πρατεραῖς 

ἐν γυιοπέδαις αἰχιζομένου, 
χοείαν ἕξει μακάρων πρύτανις, 

170 δεῖξαι τὸ νέον βούλευμ᾽ ὑφ᾽ ὅτου 
σχῆπτρον τιμάς τ᾽ ἀποσυλῶται. 
χαί μὲ οὔτι μελιγλώσσοις πειϑοῦς 
ἐπαοιδαῖσιν 
ϑέλξει, στερεάς τ᾽ οὔποτ᾽ ἀπειλὰς 

175 πτήξας τόδ᾽ ἐγὼ χαταμηνύσω, 

πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων δεσμῶν χαλάσῃ, 
ποινάς τε τίνειν 
τῆσδ᾽ αἰχίας ἐϑελήση. 

128 --- 185, --- 144 - 15], 

159 --- 160. --- 178 --- 18ὅ, 



ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Ξ ΔΕΞΜΩΤΗῊΗΣ. ὃ 

ΧΟΡΟΣ. τὸ πῶν ἔχρηζεν ζλλο φιτῦσαι νέον. 

σὺ μὲν ϑρασύς τε καὶ πιχραῖς 
δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷς, 

180 ἄγαν δ᾽ ἐλευϑεροστομεῖς. 
Ν κ » ΄΄ δ ΘΑῚ 

ἐμὰς δὲ φρένας ἐρέϑισε διάτορος φόβος" 
΄ 2 κ - δέδια γὰρ ἀμφὶ σαῖς τύχαις, 

πᾷ ποτὲ τῶνδε πόνων 

χρή σὲ τέρμα χκέλσαντ ἐσιδεῖν. 
ἤϑεα καὶ κέαρ 

186 ἀπαράμυϑον ἔγχει Κρόνου παῖς. 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

οἶδ᾽ ὅτι τραχὺς καὶ παρ ἑαυτῷ 
τὸ δίχαιον ἔχων Ζεύς" ἀλλ᾿ ἔμπας 
μαλακογνώμων 

ἔσται ποϑ', ὅταν ταύτῃ ῥαισϑῆ" 
᾿ γ ͵ ᾽ 2 ι 

190 τὴ» δ᾽ ἀτέραμινον στορέσας ὀργὴν 
ι - ἀπ 

εἰς ἀοϑμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα 
σπεύδων σπεύδοντί ποϑ' ἥξει. 

ἐντ' ᾿4 « γ. » «, χὴὶ «α"ζ., ᾿ ξ πν λόν παρε ἔχκαλυψο» χαὶ γέγων ἡμῖν λόγον, 
΄ ’ ᾿ γ ’ 

ποίῳ λαβων σὲ Ζεὺς ἐπ᾽ αἴτιάματι, 

196 οὕτως ἀτίμως καὶ πιχρῶς αἰχίζεται" 

δίδαξον ἡμῶς, εἴ τι μὴ βλάπτει λόγῳ. 
ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

3 " , κι ΄ ᾿ , ἀλγεινὰ μέν μοι χαὶ λέγειν ἐστὶν τάδε, 
2 Α - - δ Ν᾽ 

αλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῆ δὲ δύσποτμα. 
’ ΣΉΝ Ε: 7 

ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαίμονες γόλου 
, 

200 στάσις τ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 

οἱ μὲν ϑέλοντες ἐχβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, 
ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆϑεν, οἱ δὲ τοὐιπαλιν 

᾿ « κ , ἊΝ ἢ ξ - Ἐξ 

σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς μηποτ κρζειὲν ϑεῶν, 

ἐνταῦϑ' ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 
206 Τιτᾶνας. Οὐρανοῦ τὲ καὶ Χϑονὸς τέχνα, 

ΒῚ Ξ᾿ ’, ς ’ Α κ 

οὐχ ἡδυνηϑὴν" αἱμυλας δὲ μηχανὰς 
᾽ ΄ - ; 

ἀτιμάσαντες χαρτεροῖς φρονήμασιν 
Ψ ΕῚ 2 ῶνχΝ Χ ,ὕ 2 

φοντ «μοχϑὶ πρὸς βέαν τε δεσπόσειγν» 
Η͂ ’, “- [ ΄ 

ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις 
" ᾿ τ πε 3 ᾿ ΩΝ ΄ 210 καὶ Ταῖα, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μέα, 

᾿Ὶ -- τ: , ᾿ 

τὸ μέλλον ἡ χραίνγοιτο προὐτεϑεσπίχει, 

ὡς οὐ χατ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερὸν 
, ’ Χ ,΄ - χρείη. δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερέχοντας χρατεῖν. 
“Σ πῶ ζ χα δ, “- ͵ 

τοιαῦτ ἐμοῦ λογοισιν ἐξηγουμένου 

216 οὐχ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν. 
᾿ , - 

χράτιστα δὴ μοι τῶν παρεστώτων τότε 
Ἂ ΕΑΝ. ᾿ Ν 

ἐφαίνετ εἰγαι προσλαβοντα μητέρα 
-Ξ ΕΣ ς ΝΣ - 

ἑχογϑ' ἔχοντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν. 
τι Η - , - 

ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς 
Α } - 

220 χευϑμὼν χαλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον 
αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 
ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ὠφελημένος 
χαχαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μὴ ἐξημεέινατο. 

ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι 
226 νόσημα τοῖς φίλοισι μὴ πεποιϑέναι. 

«' ᾿ - 5 , Ων. Ὑδ 

ὃ δ᾽ οὐν ἐρωτᾶτ', αἰτίαν χαϑ' ἥντινα 
αἰχίζεταί με, τοῦτο δὴ σωφρηγιῶ. 
ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς ϑρόνον 
χαϑέζετ᾽, εὐθὲς δαίμοσιν νέμει γέρα 

280 ἄλλοισιν (λλα χαὶ διεστοιχίζετο 

ἀρχήν" βοοτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον 
ἐξέ ,᾿ Ἂς 2 ᾽ 5». 42 ΕΣ ’ ᾿ , 

οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ ϊστωσας γένος 

χαὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 
286 ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽ - ἐξελυσάμην βροτοὺς 

- κ᾿ ͵ “- 

τοῦ μὴ διαρραισϑέντας εἰς “Διδου μολεῖν. 

τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι, 
, " - - τιν πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰχτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν" 

ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴχτῳ προθέμενος. τούτου τυχεῖν! 
σῶν ΣΝ, πὰ - 

ἀχίχητα γὰρ) 240 οὐχ ἠξιωϑὴν αὐτὸς, ἀλλὰ νηλεῶς 
ὧδ᾽ ἐρρύϑμισμαι, Ζηνὶ δυσχλεὴς ϑέα. 

ΧΟΡΟΣ. 

σιδηρόφρων τὲ κἀκ πέτρας εἰογασμένος 

ὅστις. Ποομηϑεῦ, σοῖσιν οὐ ξυνασχαλᾷ 
’ δρῦς τ ι ἴδ. ΘᾺ Ξ ἘΞ ῃ 

μοόχϑοις" ἔγω γὰρ οὐτ' ἂν εἰσιδεῖν ταϑδὲ 

240 ἔχρηζον εἰσιδοῦσά τ ἠλγύνϑην κέαρ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

καὶ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ “ὦ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿ ’ 3) 2 π ᾿ 
μὴ ποῦ τι προυβης τῶνδε χαὶ περαιτέρω; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ϑνητούς γ᾽ ἔπαυσα μὴ προδέρχεσϑαι μόρον. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φόρμαχον νόσου; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Ἂ 3 ᾽ - ΄ , 
2ϑδ0τυφλὰς ἕν αὐτοῖς ἐλπίδας χατῴχισα. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέγ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 
ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

πρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ σφιν ὦπασα. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς ἐχμαϑήσονται τέχνας. 
ΧΟΡΟΣ. 

το ’ ᾿ ) ξεῖν ΤΆ 
2οδτοιοῖσδε δὴ σὲ Ζεὺς ἐπὶ αἰτιάμασιν 

αἰχίζεταί τε χοὐδαμιῆ χαλᾷ χαχῶν, 

οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμια σοι προχείμεγον ; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

οὐχ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν. πλὴν ὅταν κείνῳ δοκῇ. 
ΧΟΡΟΣ. ; 

δόξει δὲ πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 

260 ἥμαρτες; ὡς δ᾽ ἢ ες οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγ 260 ἥμαρτες; ὡς δ᾽ ἥμαρτες οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 
« κ᾿ 2 27 ι «ὦ Η͂ 

χαϑ' ἡδονὴν σοί τ ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
- 27 ΝΣ τὰν «- ἢ ᾿ 

μεϑῶμεν, ἄϑλων δ᾽ ἔχλυσιν ζήτει τινά. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 

ἔχει παραινεῖν νουϑετεῖν τὲ τὸν χαχῶς 
2605 πράσσοντ᾽ " ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. 

«ς Α ς ᾿Ὶ [ Ἴ τὶ ’ . 

ἑκὼν ἑκὼν ἥμαρτον, οὐκ ἀρνήσομαι 
ΣΟ ἀν ν᾽ δι τν  Ὦ ᾿ 

ϑγητοῖς δ' ἀρηγων αὑτὸς ευὐρόμην πονοῦυς. 
, - , ΄ ΄, 

οὐ μήν τι ποιγαῖς γ᾽ φόμην τοίαισέ με 
χατισχνανεῖσθαν πρὸς πέτραις πεδαρσίοις, 

“70 τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 
᾿ ; ι κ , κ , 2» »» 

χαί μοι τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσϑ' ἄχη, 
΄ " - Χ ’ ’ 

πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς προσερπούσας τύχας 
- ’ ΝῺ « γε ν ᾿ “ -“ 

ἀχουσαύῦ;, ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πῶν.- 

πείϑεσθϑέ μοι. πείϑεσϑε, συμπονήσατε 
27ότῷ νῦν μογοῦντι. ταὐτά τοι πλανωμένη 

. 27 4 2) 5“... 

πρὸς αἀλλοτ' ἄλλον πημονὴ προσιζάγει. 

ἘΧΘΡΌΣ: 
’; “5. 

οὐχ ἀχούσαις ἐπεϑώῦξας 



τοῦτο, ΠΙῸροομηϑεῦ. 

καὶ νῦν ἐλαιρρῷ ποδὲ χραιπνόσυτον 

280 ϑᾶχον προλιποῦσ᾽,. 

αἰϑέρα ϑ' ἁγνὸν πόρον οἱωνῶν 
ὀχριοἕέσση χϑονὶ τῆϑε πελῶ" 
τοὺς σοὺς δὲ πόνους 
χοήζω διὰ παντὸς ἀκοῦσαι. 

᾿ ὩΛΚΕΆΑ͂ΝΟΣ. 

ἥχω δολιχῆς τέρμια χελεύϑου 
2865 διαμειψάμεγος πρὸς σὲ, Προομηϑεῦ, 

' τὸν πτερυγωχῆ τόνδ᾽ οἷἴωνὸν 
γνωμῃ -στομίων ἄτερ εὐθύνων" 
ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, ἴσϑι, συναλγῶ. 

τὸ τὲ γάρ με, δοχῶ, ξυγγενὲς οὕτως 
290 ἐσαναγχάζει, 

χωρίς τὲ γένους οὐκ ἔστιν ὅτῳ 

μείζονα μοῖραν γείμαιμ ἢ σοί. 
γνώσει δὲ ταϑ᾽ ὡς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτην 
χαριτογλωσσεῖν ἔνι μοι" φέρε γὰρ 

29ὅ σήμαιν ὃ τι χρή σοι ξυμπράσσειν ". 

οὐ γάρ ποι’ ἐρεῖς ὡς ᾿Ωχεαγοῦ 
φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι. ον 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

ἔα, τί χρῆμα; καὶ σὺ δὴ πόνων ἐμῶν 

ἥχεις ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας, λιπὼν 

800 ἐπωνυμόν τὲ ῥεῦμα καὶ πετρηρειὴ 
αὐτόχτιτ᾽ ἄντρα, τὴν σιδηρομήτορα 
ἐλϑεῖν ἐς αἶαν; ἡ ϑεωρήσων τύχας 

ἐμὰς ἀφῖξαι καὶ ξυνασχαλῶν χαχοῖς; 

ϑέρκου ϑέαμα, τόνδε τὸν “Τιὸς φίλον, 
806 τὸν συγχαταστήσαντα τὴν τυρανγίϑδα, 

οἵαις ὑπὶ αὐτοῦ πημοναῖσι κάμπτομαι. 

ΘΩΚΕΆΑ͂ΝΟΣ. 

ὁρῶ, Προμηϑεῦ, χαὶ παραινέσαι γέ σοι 
ϑέλω τὰ λῷστα, χαίπερ ὄντι ποικίλῳ. 
γίγνωσχε σαυτὸν χαὶ μεϑάρμοσαι τρόπους. 

810 νέους " γέος γὰρ καὶ τύραννος ἐν ϑεοῖς. 

εἰ δ᾽ ὦδε τραχεῖς καὶ τεϑηγμένους λόγους 
δίψεις, τάχ ὧν σου χαὶ μαχρὰν ἀνωτέρω 
ϑαχῶν χλύοι Ζεὺς, ὥστε σοι τὸν νῦν χόλον 

παρόντα μόχϑων παιδιὰν εἶναι. δοκεῖν. 
815 ἀλλ, ὦ ταλαίπωρ᾽, ὡς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, 

ζήτει δὲ. τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγᾶς. 
ἀρχαῖ᾽ ἴσως σοι φαίνομαι λέγειν τάδε" 
τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑψηγόρου 
γλώσσης, Προμηϑεῦ, τἀπίχειρα γίγνεται... 

820 σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινὸς οὐδ᾽ εἴχεις καχοῖς, 
πρὸς τοῖς παροῦσι δ᾽ ἄλλα προσλαβεῖν ϑέλεις. 
οὔκουν ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ 
πρὸς χέντρα χῶλον ἐχτενεῖς, ὁρῶν ὅτι 
τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος κρατεῖ. 

325 χαὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι χαὶ πειράσομαι 

ἐὰν δύνωμαι τῶνδέ σ᾽ ἐχλῦσαι πόνων " 

σὺ δ᾽ ἡσύχαζε μηδ᾽ ἄγαν λαβροστόμει. 
ἢ οὐχ οἶσϑ' ἀχριβῶς ὧν περισσόφρων ὅτι. 

γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρίβεται; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ, 

330 ζηλῶ σ᾽ ὁϑούνεχ ἐχτὸς αἰτίας χυρεῖς, 
πάντων μετασχὼν χαὶ τετολμηκὼς ἐμοί, 
καὶ νῦν ἔσσον μηδέ σοι μελησώτω. 

πάντως γὰρ οὐ πείσεις νιν" οὐ γὰρ εὐπιϑής. 
πάπταιγνε δ᾽ αὐτὸς μή τὶ πημανϑῆς ὁδῷ. 

φ ΚΙ ΝΣ» σὐνούδεναι 
386 πολλῷ γ᾽ ἀμείνων τοὺς πέλας φρενοῦν ἔφυς 

ἢ δαυτόν- ἔργῳ κοὐ λόγῳ τεχμαίρομαι. “ἡ 
ὁρμώμενον δὲ μηδαμῶς ἀντισπάσης. 
αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρεὰν ἐμοὺ 

δώσειν «1, ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων. 
ΠΡΟΝΗΘΕΎΣ. 

810τὰ μὲν σ᾽ ἐπαινῶ χοὐδαμῆ λήξω ποτές 
προϑυμίας γὰρ οὐδὲν ἐλλείπεις. ἀτὰρ . 
μηδὲν πόνει" μάτην γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν 

ἐμοὶ πογήσεις, εἴ τι καὶ πονεῖν ϑέλεις. 
ἀλλ ἡσύχαζε σαυτὸν ἐχποδὼν ἔχων" 

815 ἐγὼ γὰρ οὐχ εἰ δυστυχῶ, τοῦδ᾽ οὕνεχα 
ϑέλοιμ' ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 

; ὩΚΠΆΑ͂ΝΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί. μὲ χαὶ κασιγνήτου τύχαι Σ᾿: 
τείρουσ᾽ “ἄτλαντος, ὃς πρὸς ἑσπέρους τόπους 

ἕστηχε χίον᾽ οὐρανοῦ τὲ χαὶ χϑονὸς ὁ 
860 ὦμοιν ἐρείδων, ὥχϑος οὐκ εὐάγκαωλον.. 

τὸν γηγενῆ τε Κιλικίων οἰκήτορα 
ἄντρων ἰδὼν ᾧχτειρα, δάϊον τέρας, 
ἑχατογχάρηγον πρὸς βίαν χειρούμενον 
Τυφῶνα θοῦρον, πᾶσιν ὃς ἀνέστη ϑεοῖς, 

885 σμερδναῖσι γαμφηλαῖσι συρίζων φόνον " 

ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας," 
ὡς τὴν «Διὸς τυραννίδ᾽ ἐχπέρσων βίᾳ" 

ἀλλ ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος, 
χκαταιβάτης κεραυνὸς ἐχπνέων φλόγα, 

360 ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑψηγόρων 
χομπασμάτων. φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 
ἐφειναλώϑη χἀξεβροντήϑη σϑένος. 
χαὶ νῦν ἀχοεῖον καὶ παρήορον δέμας 

χεῖται στενωποῦ πλησίον ϑαλασσίου 

366 ἰπούμενος ῥίζαισιν ΑἸἰτναίαις ὕπο" 

κορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄχραις ἥμενος μυδροχτυπεῖ 
ἍἭἭΠφαιστος, ἔνϑεν ἐχραγήσονταί ποτε 
ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γγνάϑοις. 

τῆς χκαλλικάρπου Σικελέας λευροὺς γύας". 
870 τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει χόλον 

ϑερμοῖς ἀπλήστου βέλεσι πυρπγόου ζάλης, 
καίπερ χεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωμένος.. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
ὺ δ᾽ οὐκ ἄπειρος, οὐδ᾽ ἐμοῦ διδασκάλου 

χα ἥξεις " σεαυτὸν σῶζ᾽ ὅπως ἐπίστασαι" 

376 ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην, 
ἔς τ᾿ ἂν «Ιιὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλου." 

ὩΩΚΕΆΩΑ͂ΝΟΣ. 

οὔχουν, Προμηϑεῦ, τοῦτο γιγνώσχεις ὅτε 
ὀργῆς νοσούσης εἰσὶν Ἰατροὺὶ λόγοι; ! 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
ἐάν τις ἐν καιρῷ γε μαλϑασσῃ χέαρ 

2 

380 χαὶ μὴ σφριγῶντα ϑυμὸν ἰσχναίνῃ βέᾳ- 

ὩΑΚΕΖΑ͂ΝΟΣ. 

ἐν τῷ προμηϑεῖσϑαι δὲ καὶ τολμᾶν τίνα 
ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίδασχέ με.. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

μόχϑον περισσὸν κουςόνουν τ᾽ εὐηϑίαν. 

Θ, 



ΠΡΟΜΉΘΕΙΣΞ 

ΦΚΈΜΝΟΣ. 
ἔκ μὲ τήνδε τὴν νόσον νοσεῖν, ἐπεὶ 

3860 χέρδιστον εὖ φρονοῦντες μὴ δοχεῖν φρονεῖν. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ: 

ἐμὸν δοκήσει τἀμπλάκηιὁ εἶναι. τόδε. 
ΩΚΕΙΙ͂Ν 

σαφῶς μὴ ἐς οἶχον σὸς λόγος στέλλει πάλιν. 
ΠΡΟΜΜΘΕΎΥΣ. 

μὴ γάρ σε ϑρῆνος οὑμὸς εὶς ἔχϑοαν βάλῃ. 
ΩὩΚΕΩΑ͂ΝΟΣ. 

ἡ τῷ νέον ϑαχοῦντι παγχρατεῖς ἕδρας; 
ΤΡΟΜΉΞΘΕΎΣ. 

ϑϑΟτούτου φυλάσσου μή ποτ ἀχϑεσϑὴ κέαρ. 

ὩΚΉΗΖΝΟΣ. 

ἡ σὴ, Προμηϑεῦ. ξυμφορὰ διδάσχαλος. 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

στέλλου, χομίζου. σῶζε τὸν παρόντα νοῦν. 

ΩΚΈΖΝΟΣ. 

ὁρμωμένῳ μοι τόνδ᾽ ἐϑώύξας λόγον. 

τὰ 
“--- 

λευρὸν γὰρ οἶμον αἰϑέρος ψαίρει πτεροῖς 
396 τετρασχελὴς οἰωνός " ἄσμενος δέ τῶν 

σταϑμοῖς ἐν οἰχείοισι χάμψειεν γόνυ. 
ΧΟΡΟΣ. 

στέγω σε τῶς οὐλομένας τύχας, ΤΠρομηϑεῦ, 
400 δακρυσίσταχτον δ᾽ ἀπ ὄσσων ῥαδιγνῶν δέος 

παρειὰν 
ΜΆ, » » Ἔ - Ξ 39 Α ὔ 

γοτίοις ἔτεγξε παγαῖς" ἀμέγαρτα γὰρ. τάδε 

Ζευς 
»Ὁ»ὔ᾽ , ’ ε ’ - 
ἰδίοις νόμοις χρατύνων ὑπερηφανον ϑεοῖσι 

- , " , 

ἀρό τοῖσι πάοος δείκνυσι» αἴχιαν. 
Ν νί 

’ ᾿ ᾽Ὶ 2 , , ’ 

προπαᾶσα δ᾽ ἡδὴ στονοὸὲν λέλαχε γωρα, 
᾿ ’, - ᾿: ᾿ ι 

μεγαλοσχήμονε τ' ἀρχαιοπρεπῆ στένουσι τὰν σὰν 
“, ’΄ ΙΝ φ ’ , «ς - 

410 ξυνομαιμονων τὲ. τιμαν, ὁποσοι τ᾽ ἔποιχον ἁγνῶς 
ἊΝ [“, ΄ ’ - 

“σίας ἕδος νέμονται. μεγαλοστογοισι σοῖσι ᾿ δ, ͵ 
’ ’ ΓΞ 

πήμασι συγχάμνουσι ϑνητοί 

415 Κολχίδος τὲ γᾶς ἔνοιχοι 
Σ , γ} 

παρϑένοι, μαχᾶς ατρέστοι, 
, ΄“ - 

χαὶ Σ΄χύϑης ὅμιλος. οἱ γᾶς 
» , κ » , 

ἔσχατον τόπον ἀμφὶ Πῖαιῶτιν ἔχουσι λίμναν, 
΄᾿ , , 

420᾽ Τραβίας τ' ἄρειον ἄνϑος. 
«ε ΄, ’ ι ὑννίχρημνόν ϑ᾽ οἱ πόλισμα 

, “5 ΄ 
Καυχασου πέλας νέμονται, 

ἤ,. ᾿ δον , 5 - 

δαΐος στρατὸς. ὀξυπρῴροισι βοέμων ὃν αἰχμαῖς. 
’; τ ’ 27 ’ 

425 μόνο» δὴ πρόσϑεν (λλον» ἐν πόνοις 

δαμέντ᾽ ἀχαμαντοδέτοις Τιτῶνα λύμαις 
᾿ ͵ « 

εἰσιδόμαν θεὸν 'Ἅτλαν, 

ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος χραταιὸν 
, , ,. ’ ς " 

430 οὐράνιόν τε πόλον νώτοις ὑποστεγάζει. 
βοᾷ δὲ πόντιος χλύδων 

ξυιπιτνῶν.. στένει βυϑὸς, 
- 27 ΠΕ « ͵ -" 

χελαινὸς “Ἥϊδος δ᾽ υποβοέμει μυχὸς γέεςς: 

435 παγαί 9' ἁγνορύτων ποταμῶν στένουσιν (λγος 

οἴχτούν. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ: 

’ . - - , 

μή τοι χλιδὴ δοχεῖτε μηδ᾽ αὐϑαδίᾳ 
- ΄ Α ᾿ 

σιγᾶν με" συννοίᾳ δὲ δάπτοιιαι κέαρ, 

ὁρῶν ἐμικυτὸν ὧδε προυσελούμενον. 

χαίτοι ϑεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρα 

3597 - 405. 406 -- 414. 

416 - 4190, 420 .--- 424. 

Ὶ 

δ ΙΝ ΤῊΣ. 
" ͵΄ γ2)7 4 4 νι. 2 ι δ΄ , 

440 τίς ἄλλος ἡ ᾿γὼ παντελῶς διωρισεν; 
"} “2 τ " - Η ν ΕἸ ᾿ κι. 

αλλ αὐτὰ σιγῶ. χαὶ γὰρ εἰδυίκισι» ὧν 
, »] Γς Ξ-- . τι ’ 

υμῖν λέγοιμι" τὰν βροτοῖς δὲ πηματα 
2 , 2 « - ΄ 

ἀχκούσαϑ', ὡς σφᾶς νηπίους ὄντας τὸ πρὶν 
2 » ν - ’ 5 

ἕννους ἔϑηχα χαὶ φοενῶν ἐπηβολοῦύς. 
Ρ. κ ΄ Ι. “ 

4λ5 λέξω δὲ, μέμιρεν οὔτιν᾽ ἀνϑροώποις ἔχων, 
ϑἴώ 532 μὲ: 2 Η γ ἐν Ρ ; ᾿ Σ 
αλλ ὧν δέδωχ εὑυνοιαν ἐξηγούμενος" 

᾿ - Ὡς , , 
οἱ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην, 

ΟΣ 2 2 ; 

χλύοντες οὐκ ἤχουον, ἀλλ᾽ ὀνειράτων 
᾿} ΄ - ᾿ κ ’ 

ἀλίγχιοι. μορφαῖσι τὸν μαχρον χοονον 
" τ ’ ΕΥ ΕΝ 

450 ἔρυρον εἰχῆ πάντα, κοὔτε πλινϑυφεῖς 
“5 τ δόμους προσείλους ἦσαν. οὐ ξυλουργίαν" 

κατώρυχες δ᾽ ἔναιον ὥστ᾽ ἀήσυροι 

μύρμηκες ὄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις. 

ἣν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέχμαρ 

456 οὐ ἀνϑεμώδους ἦρος οὔτε χαρπίμου 

ϑέρους βέβαιον, ἀλλ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 
ἔποασσον. ἔς τε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 
ἄστοων ἔδειξα τάς τε δυσχοίτους δύσεις. 

χαὶ μὴν ἀριϑμὸν ἔξοχον σοφισμάτων 
460 ἐξεῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συγνϑέσεις, 

μνήμην 8 ἁπάντων μουσομήτορ᾽ ἐργάτιν. 
χάζευξα πρῶτος ἐν ζυγοῖσι χνώδαλα 

ζεύγλαισι δουλεύοντα " σωμασίν ' ὅπως 
ϑνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχϑημάτων 

ἀ4θὅ γένοινϑ', ὑφ᾽ ἅρματ' ἤγαγον φιληνίους 

ἵππους. ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. 

ϑαλασσόπλαγκτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ ἐμοῦ 

λινόπτερ᾽ εὗρε ναυτίλων ὀχήματα. 
τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐξευρὼν τάλας 

470 βοοτοῖσιν, αὐτὸς οὐκ ἔχω σόφισμ᾽ ὅτῳ 
τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

Δ ΟΥΘΙΘΕΣ: 

τὲς πῆμ. ἀποσφαλεὶς φρενῶν 
πλανᾷ, καχὸς δ᾽ Ἰατρὸς ὡς τις ἐς νόσον 
πέπονϑας αἱξζ Ἶ 

Ἁ ΞἊ ΒΕ 

σεαυτὸν οὐχ ἔχεις 
κι ΕῚ ἘΠ Ἢ 

πέσων αϑυμεῖς χαὺὶ 
- ’ ’ 

475 εὑρεῖν. ὁποίοις «αρμάχοις Ἰάσιμος. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΥΣ. 
. ’ ; , Ω 

τὰ λοιπά μου κλύουσα ϑαυμάσει πλέον, 
ε ΄ ἐὰν τα , 32 ’ οἵας τέχνας τὲ χαὶ πόρους ἐμησάμην. 

, ,ὔ , τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις εἷς γόσον πέσοι. 
ὑχ ἦν ἀλέξηι᾽ οὐδὲν οὔτε βοώσιμον οὐχ ἡν ἀλέξημ. οὐδὲν οὐτὲ βρωσιμον, 

27 ᾿ 32 Ἁ ’ 

480 οὐ γχοιστὸν. οὔτε πιστὸν. ἀλλὰ φαρμάκων 
΄, “» κι ι ᾿ 

χοείᾳ χατεσχέλλοντο. πρὶν ἐγὼ σφίσιν 
“Ξ , 2 ’ 

ἔδειξα χράσεις ἠπίων ἀχεσματων, 
Σ ’ ΕΞ ’ , 

αἰς τὰς ἁπάσας ἔξαμύυνονται νόσους. 

τρούπους δὲ πολλοὺς μαντικῆς ἐστοίχισα, 
ον ρήσίι - 5 Ρ , Ἐς ἐν ΟΝ 

485 χάχριγα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων (( χρῆ 
- Ξ , 

ὕπαρ γενέσθαι, χληδόνας τε δυσχρίτους 
, ΡῚ ᾿ - 2 ΄ “ 

ἐγνώρισ αὐτοῖς " ἐνοδίους τὲ συμβολους 

γαμινωνύχων τὲ πτῆσιν οἴωνῶν σχεϑρῶς 
“ ’ 

διώρισ᾽. οἵτινές τε δεξιοὶ (φύσιν 

490 εὐωνύμους τε. καὶ δίαιταν ἥντινα 
΄ “ Αἱ ἴκαι 

ἔχουσ᾽ ἕχαστοι, καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 

ἔχϑραι τὲ χαὶ στέργηϑρα καὶ συνεδρίαι" 
’ ’ ᾿Ὶ 

σπλαγχνων τε λειότητα. χαὶ χοοιαν τίνα 
ϑ», Ὅι Ἃ Ἕ ͵΄ Α .«ρ ν Ξ 

ἔχοντ᾽ ἀν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν, 
λῃκ. πῆ γο τ, ἔκ Ζ, 32 , 496 χολῆς λοβοῦ τε ποιχσίλην εὐμορ(ίαν, 

, τς ΟἹ ’ " 

χνίση τε χῶλα συγκαλυπτί" χαὶ μαχραν 
Ὶ , ΄᾽ 

ὀσφὺν πυρώσας δυστέχμαρτον εἰς τέχνην 



8 ΜΗ 

ὥϑωσα ϑνητούς" χαὶ φλογωπὰ σήματα, 
ἐξωμμάτωσα, πρόσϑεν νύ ἐπάργεμα. 

ὅ00 τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽ - ἔνερϑε δὲ χγϑονὸς 
κεχρυμμέν᾽ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα, 
χαλχὸν, σίδηρον, ἄργυρον. χρυσόν τε τίς 
(φήσειεν ὧν πάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ; 

οὐδεὶς, σάφ᾽ οἶδα, μὴ μάτην φλῦσαι ϑέλων. 
806 βραχεὶ δὲ μύϑῳ πάντα συλλήβδην μάϑε, 

πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐξ Προμηϑέως. 

ΧΟΡΟΣ. 

μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει χαιροῦ πέρα, 
σαυτοῦ δ᾽ ἀκήδει δυστυχοῦντος " ὡς ἐγὼ 

εὔελπίς εἰμι τῶνδέ οὐ ἐκ δεσμῶν ἔτι 

ὅ10 λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν «“1ιός. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά πω τελεσφόρος 
πρᾶναι πέπρωται, μυρίαις δὲ πημοναῖς 

δύαις τε καμφϑεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω" 
τέχνη δ' ἀνάγχης ἀσϑενεστέρα μαχρῷ. 

ΧΟΡ ΟΣ. 

ὅ1ὅ τίς οὖν ἀνάγχης ἐστὶν οἱακοστρόφος; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ' ᾿Εριγνύες. 
ΧΟΡΟΣ. 

τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσϑενέστερος. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

οὔχουν ἂν ἐχφύγοι γε τὴν 1} 
ΧΟΡΟΣ 

τί τὴν πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὺ κρατεῖν; 
ΠΡΟΜΠΗΘΕΎΥΣ. 

ὅζθτοῦτ᾽ οὐχ ἔξ ἂν πύϑοιο μηδὲ λιπάρει. 
ΧΟΡΟΣ 

ἡ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ξυναμπέχεις. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἄλλου λόγου μέμνησϑε, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 
χαιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος 
ὅσον μάλιστα " τόνδε γὰρ σώζων ἐγὼ 

ὅ2δ δεσμοὺς ἀειχεῖς χαὶ δύας ἐχφυγγάγω, 
ΧΟΡΟΣ. 

μηδάμ᾽ ὃ πάντα νέμων 
ϑεῖτ ἐμᾷ γνώμᾳ χράτος ἀντίπαλον Ζεὺς, 

ὅ30 μηδ᾽ ἐλινύσαιμι ϑεοὺς ὁσίαις ϑοίναις ποτιγισ-- 

σομέγνα 
’ 2 

βουφογοις, παρ 
’ 

πόρον, 
α ἢ 

μηδ᾽ ἀλίτοιμι λόγοις " 
᾽ , σι ἴθ, ἢ5 , 
ἀλλὰ μοι τοῦ ἐμμένοι 

ὅ35 χαὶ μήποτ᾽ ἐχταχείη. 

ἡδύ τι ϑαρσαλέαις 

τὸν μακρὸν τείνει» βίον ἐλπίσι, φαναῖς 
ὅ10 ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις. φρίσσω δέ 

σε δερχομένη 
’ 

μυρίοις μοχϑοις διαχναιόμεγνον Ὁ τστς 

Ζῆνα γὰρ οὐ γε ὐωνὴ 
Ν ͵ 

9». δὴ , “2 ἰδίᾳ γγώμῃ σέβε 

ϑνατοὺς ἄγαν, π᾿ 

δά φέρ ὕπως ἄχαρις χάρις, ὦ φίλος, εἰπὲ, ποῦ 

τίς ἀλχώ; 

5206 --- ὅ8ὅ. -Ξ- 586 --- 544, 

Ὅ40 --- 552. -Ξ- δ88 - - ὅθ0. 

2 - Η͂ 3) 

“χεαγοῦ πατρὸς αἀσβεστον 

ἐδοσ ς τ} 

" 3 ΄ 2} “- ».Φ9. 9 τίς ἐφαμερίων αρῆξις; οὐδ᾽ ἐδέρχϑης 
5 , 2 

ολιγοδρανίαν ἀπιχυν, 

ἱσόνειρον, ᾧ τὸ φωτῶν 
ὅ50 ἀλαὸν ἘΞ Ὲ γένος ἐμιπεποδισμένον; 

2 ᾿ . ες ᾿ - “. 

οὑποτε τὰν “Ἴος ἁρμονίαν ϑγατῶν παρεξίασι 
βουλαί. 

ἔμαϑον τάδε σὰς προσιδοῦσ᾽ ὀλοὰς τύχας, Προ-- 
δή Ξ ΟΣ 

556 τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος ἌΝ 
τόδ᾽ ἐκεῖνό 8 δὲ ἀμφὶ λουτρὰ 
“χαὶ λέχος σὸν ὑμεναίουν 
ἐότατι γάμων, ὅτε τὰν ὁμοπάτριον 

ὅ600 ἕδνοις ἄγαγες Ἡσιόναν πιϑὼν δάμαρτα κοινό- 

λέχτρον. ΐ 
12. 

τίς γῆ; τί γένος; τίνα φῶ λεύσσειν 
τόνδε χαλινοῖς ἐν πετρίγνοισιν 
χειμαζόμενον; 
τίνος ἀμπλαχίης ποιναῖς ὀλέχει; 
σήμηνον ὅπη 

ὅθ γῆς ἡ μογερὰ πεπλάνημαι.. 
ἀἁ ἀ, ἔα ἔα" 

χοίει τις αὖ μὲ τὰν τάλαιναν οἴσερος, 

εἴδωλον Ἄργου γηγενοῦς, ἄλευ δᾶ, 
τὸν μυριωπὸν τοῦτον, βούταν. 

570 ὁ δὲ πορεύεται δόλιον ὄμμὶ ἔχων, 
ὃν οὐδὲ χατϑανόντα γαῖα χεύϑει. 
ἀλλά με τὰν τάλαιναν 

ἐξ ἐνέρων περῶν πυνηγετεῖ, 
πλανᾷ τε νῆστιν ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμον. 
ὑπὸ δὲ χηρόπλαστος ὀτοβεῖ δόναξ 

ὅ7ὅ ἀχέτας ὑπνοδόταν νόμον" Ἰὼ Ἰὼ, πόποι, 
- ᾿ -Ὁ 2 2 ’ 

ποῖ. πόποι, ποῖ μ'ὶ ἄγουσι τηλέπλανοι πλαγαι.! 
΄ ΄ 2 ἿΣ , 

τί ποτέ μ΄. ὦ Κροτιξ 

παῖ, τί ποτε ταῖσδ᾽ ἐνέζευξας εὑ-- 
ρὼν ἁμαρτοῦσαν ἐν πημοναῖσιν, 

ὅ80 ὃ ἔ, οἰστρηλάτῳ δὲ δείματι δειλαίαν. 
παράχοπον ὧδε τείρεις; 

[μὲ φλέξον, ἢ χϑονὶ χάλυι ἢ πυρί μὲ φλέξον, ἢ χϑονὲὶ χαλυψον., ἢ 
" , ο ποντίοις δάκεσι δὸς βορὰν, 

μηδέ μοι φϑονήσης 
εὐγμάτων, ἄναξ. 

ὅ8ό ἄδην μὲ πολύπλανοι πλάναι 
γεγυμνάχασιν, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπὴ 
πημονὰς ἀλύξω 

ΑΨ, " - , 

χλυεις φϑέγμα τὰς βουχέερω παρϑένου ; 
ΠΡΟΜΠΗΠΘΕΎῪΣ. 

- Ὁ » ; - [2 [4 

πῶς δ᾽ οὐ χλύω τῆς οἰστροδινήτου χορῆς 

ὅ90 τῆς ᾿Ιναχείης; ἣ «ιὸς ϑάλπει χέαρ 
», « - «ς 4} ; 

ἔρωτι, καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους 
ε΄ . ᾿ » , 
Πρῳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζεται. 

1. 
’ 3 - ᾿ ι 27 3. ϑήμδνλ 

ποϑὲεν ἔμου σὺ πατρὸς ογοιν ἄζύεις, 

εἶπέ μοι τᾷ μογερῷᾷ τίς ὧν, τίς ὥρα μ᾽, ὦ τάλας, 

ὅ9ὅ τὰν ταλαίπωρον ὧδ᾽ ἐτήτυμα προσϑρθεῖς, 

ϑεόσυτὸν τε νόσον 

ὠνόμασας, ἃ μαραίνει μὲ χοί- 
ουσὰ πέντροισι, φοιταλέοισιν. 

600 ἔ ἔ. σχιρτημάτων δὲ γνήστισιν αἴχίαις 

δ74. - 588. --- 598 -- 608. 
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λαβούσυτος ηλϑον, Ἥρας 

ἐπιχότοισι μήδεσι δαμεῖσα. δυσ- 

δαιμόνων δὲ τίνες οἱ, ὃ ἢ, 
οἱ᾽ ἐγὼ μογοῦσιν; 
ἀλλά μοι τορῶς 

60ὅ τέχμηρον ὅ τι μ᾽ ἐπαμμένει 
- ᾽ - ,͵ ’ [2 

παϑεῖν, τί μῆχαρ, ἢ τί φάρμαχον νόσου, 
δεῖξον, εἴπερ οἰσϑα" 

τον ̓ φράζε τῷ δυσπλάνῳ παρϑένῳ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπερ χοήζεις μαϑεῖν, 

610 οὐχ ἐμπλέχων αἰνίγματ᾽, ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ, 
ε “, Χ , » , ὥσπερ δίχαιον πρὸς φίλους οἴγειν στὸμα. 

ΒΞ ἘΤῚῚ - πὰ 2 Ὁ πες . 

πυρὸς βοοτοῖς δοτῆο᾽ ὁρᾷς Προμηϑέα. 

ΩΣ 

ὦ κοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανεὶς, 
λῆ Π. ϑεῦ υ δί Ἵ δε; τλῆμον Προμηϑεῦ, τοῦ δίκην πάσχεις ταδε; 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

61ὅ ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς θρηνῶν πόνους. 
ἡ 

οὔχουν πόροις ἂν τήνδε δωρεὰν ἐμοί; ϑγΆν θοις Ν {0 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἰτεῖ" πᾶν γὰρ ὧν πύϑοιό μου. 
ὙὩς 

σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγί σ᾽ ὦχμασε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

βούλευμα μὲν τὸ δῖον, Πφαίστου δὲ χείρ. 
ΙΩ ΚΕ 

620 ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τίγεις; 

οΟ ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 
τοσοῦτον ἀρχῶ σοι σαφηνίσαι μόγον. 

ΤΏ. 

καὶ πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης 
δεῖξον τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

τὸ μὴ μαϑεῖν σοι χρεῖσσον ἢ μαϑεῖν τάδε. 
Ως 

626 μήτοι μὲ χρύψης τοῦϑ᾽ ὅπερ μέλλω παϑεῖν. 
Π ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος. 
711). 

τέ δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γεγωνίσχειν τὸ πῶν; 
ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

’ Α Ὕ Η ᾿ ΕῚ - - ὕ 

φϑόονος μὲν οὐδεὶς, σὰς δ᾽ ὀκνῶ ϑρᾶξαι φρένας. 
: 

ἡ μου προχήδου μᾶσσον ὡς ἐιιοὶ γλυχύ μὴ μ ροχὴ ᾿ ὡς ἐμοὶ γλυζυ. 

ΠΡΟΜΠΘΠΎῪΣ. 
« -.- κ ΄ ᾿ γ ’ 

680 ἐπεὶ προϑυμεῖ, χρὴ λέγειν" ἄχουε δή. 
ΧΟΡΟΣ. 

’, - ΡῚ « - 7 « , 

μήπω γε" μοῖραν δ᾽ ηδονῆς κἀμοὶ πόρε, 

τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορησωμὲεν γοόσον, 

αὐτῆς λεγουσῆης τὰς πολυφϑορους τύχας" 

τὰ λοιπὰ ὃ ἄϑλων σοῦ διδαχϑήτω πάρα. 
ΠΡΟΜΙΠΘΕΎῪ Σ. 

686 σὸν ἔργον, ᾿Ιοῖ, ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν, 
“ Η ’ ΄ 

(λλως τε τιάντως χαὶ χασιγνήταις πάτρος. 

ὡς τἀποχλαῦσαι χκἀποδύρασϑαι τύχας 

ἐντιιῦϑ᾽, ὅπη μέλλει τις οἴσεσθαι δάχρυ 
- ᾿ 2 5.2 .. Ἀγ 

τρις τῶν χλυόντων, ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 

ΟΣ 
ξ τ - - 

640 οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ὑμῖν ἀπιστῆσαί μὲ χρὴ, 
-" κ᾿ “- . ’ 

σαφεῖ δὲ μυϑῳ πᾶν ὅπερ προσχρήζετε 
πεύυσεσϑε" καίτοι χαὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι 
ϑεόσσυτον χειμῶνα χαὶ διαφϑορὰν 

μορφῆς, ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 
3ϑν. ε ΡΒ »ἤ 

6465 ἀεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πολεύμεναι 

ἐς παρϑενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 

λείοισι μύϑοις " ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον κόρη, 
τί παρϑενεύει δαρὸν, ἐξόν σοι γάμου 

τυχεῖν μεγίστου; Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει 

650 πρὸς σοῦ τέϑαλπται καὶ ξυναίρεσϑαι Κύπριν 
΄ ν Σ᾿ - , ͵ 

ϑέλει" σὺ δ᾽, ὦ παῖ, μὴ ᾿πολακτίσης λέχος 
τὸ Ζηνὸς, ἀλλ ἔξελϑε πρὸς «“Ἱέρνης βαϑὺν 
λειμῶνα, ποίμνας βαυστάσεις τὲ πρὸς πατρὸς, 
ὡς ἂν τὸ δῖον ὄμμα λωφήσῃ πόϑου. 

τὸς , 2 , 2 , 

θ55 τοιοῖσδε πάσας εὐφρονας ὀνείρασι 

ξυνειχόμην δύστηνος, ἔς τε δὴ πατρὺ 
ὕ» - 4 δ Δ τὸ . 
τυ» γεγωνεῖν πττυλαι Πὐθλασο δ, : 

Ο δ᾽ ἔς τε Πυϑὼ χἀπὶ Ζωδωνης πυκνοὺς 
’ Ψ « ͵ " ᾿ 

σοῦ τουΣ ἴαλλεν, ὡς μαϑοι τέ χρὴ 

660 δρῶντ᾽ ἢ λέγοντα δδνοφὶν πράσσειν φίλα. 
ἧκον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 

χρησμοὺς ἀσήμους ϑυσχρίτως τ τ᾿ εἰρημένους. 
᾽ Α ». ’ὔ 

τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ηλϑὲν ᾿Ινάχῳ 
σαφῶς ἐπισκήπτουσα χαὶ μυϑουμένη 

666 ἔξω δόμων τε χαὶ πάτρας ὠϑεῖν ἐμὲ, 

ἄφετον ἀλὥσϑαι γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροις " 

χεὶ μὴ ϑέλοι, πυρωπὸν ἐκ “ιὸς μολεῖν 
χεραυνὸν, ὃς ὌΝ ἐξαϊστώσοι γένος. 
τοιοῖσδε πεισϑεὶς «1οξίου μαντεύμασιν, 
δ, " Ὁ) ΣῈ , 

670 ἐξηλασέν μξ “ἀπέχλεισε δωμάτων 

ἀχουσαν ἄχων" ἀλλ᾿ ἐπηνάγκχαζέ νιν 
“ιὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 
εὐθὺς δὲ μορφὴ χαὶ φρένες διάστροφοι 

’ «ς « - “ , 

σαν, χεράστις δ᾽, ὡς ὁρᾶτ᾽, ὀξυστόμῳ 

675 μύωπι χφισϑεῖσ᾽ ἐμμανεῖ σχιρτήματι 
κ᾿ 2 ’ “ ς4 

ησσο» πρὸς εὑὐὑποτὸον τε Κερχνξίας ὑξος 
, 27 δ τς " ᾿ 

«“ξρνης ἀχρὴν τέ βουκόλος δὲ γηγεένης 
2 » ᾿ 2 «ς -ν 

ἐοσιυς θΟ 7» ΤΟ 70: τρρε ζλθὴν ξυι το 

οσσοις δεδορκὼς τοὺς ἐμοὺς κατὰ στίέβους. 

680 ἀπροσδόχητος δ᾽ αὐτὸν ἀφνίδιος μόρος 
- - 2 , , ξ ΒῚ ᾿ 

τοῦ ζῆν ἀπεστέρησεν. ; οἰστροπληξ δ᾽ ἐγὼ 

μάστιγι ϑείᾳ γὴν πρὸ γῆς ἐλαυνομαι. 
᾿ ᾿ , 2 γ»ν - [ κλύεις τὰ πραχϑέντ᾽ " εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὁ τὶ 

λοιπὸν πόνων, σήμαινε" μηδέ μἰ οἰκτίσιις 

686 ξύνϑαλπε ἬΝ ινευδέσιν " νόσημα γὰρ 

αἴσχιστον εἶναί φημι συνϑέτους λόγους, 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔα ἔκ, ἄπεχε, φεῦ" 
οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν ξένους μολεῖσθαι λόγους 

690 ἐς ἀχοὰν ἐμὰν, 

οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέετα χαὶ δύσοιστα 

πήματε, λύματα, δείματ ἀμφήκει 

χέντρῳ ψύχειν ψυχὰν ἐμᾶν" 

ἴω ἴω μοῖρα μοῖρα, 

695 πέφριν"" εἰσιδοῦσα πρᾶξιν ᾿Ιοῦς. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

πρό γε στενάζεις καὶ φόβου πλέα τις εἶ" 
ἐπίσχες ἔς τὶ ἂν χαὶ τὰ λοιπὰ προσμάϑης. 

ΡΟΕΤΑΕ 5ΎΟΈΝΙΟΙ-. 2 
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ΧΟΡΟΣ. 
λέγ᾽, ἐχδίδασκε" τοῖς νοσοῦσέ τοι γλυκὺ 
τὸ λοιπὸν ἄλγος προὐξεπίστασϑαι τορῶς. 

: ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ... 

700 τὴ» πρίν γε χρείαν ἠνύσασϑ᾽ ἐμοῦ πάρα 
κούφως" μαϑεῖν γὰρ τῆσδε πρῶτ᾽ ἐχρήζετε 
τὸν ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἀϑλον ἐξηγουμένης " 

τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσαϑ', οἷα χρὴ πάϑη 
τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε τὴν νεάνιδα. 

706 σὺ δ᾽. Ἰνάχειον σπέρμα, τοὺς ἐμοὺς λόγους 
ϑυμῷ βάλ᾽, ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐχμάϑης ὁδοῦ. 
πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 
στρέψασα σαυτὴν στεῖχ᾽ ἀνηρότους γύας " 
Σχύϑας δ᾽ ἀφίξει γομάδας, οἱ πλεχτὰς στέγας 

710 πεδάρσιοι ναΐίουσ᾽ ἐπ᾽ εὐκύχλοις ὄχοις, 
ἑκηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτημένοι" 

- Ἁ τς 5 δ) « ’ [2 

οἷς μὴ πελάζειν. ἀλλ᾽ ἁλιστόγοις πόδας 
χοίμπτουσα δαχίαισιν ἔχπερᾶν χϑόνα. 

λαιᾶς δὲ χειρὸς οἱ σιδηροτέχτογες 
-ρ᾿ ᾿Ὶ Ν, ; » 

716 οἰχοῦσι Χάλυβες, οὖς φυλάξασϑαί σε χρή- 
ἀνήμεροι. γὰρ οὐδὲ πρόσπλαστοι ξένοις. 

 “, Υ ᾿ ᾿ Ρ] , 

ἥξεις δ᾽ “Ὑβροιστὴν ποταμὸν οὐ ψευδωνυμον, 
ει ᾿ , 2 Α 27 -Ὁ 

ὃν μὴ περάσῃς. οὐ γὰρ εὐβατος περᾶν, 
« 53ι ἢ δΥμενι - ’ ἢ - ν 

πρὶν ἂν πρὸς αὑτὸν Καυχασον μόλης, ὁρῶν 

720 ὕψιστον. ἔνϑα ποταμὸς ἐχφυσῷᾷ μένος 
’ ων ὈΣΕ γων 2 ΄ κι δὴ 

χροτάίρων ἀπ᾿ αὐτῶν. ἀστρογείτονας δὲ χρὴ 
. ε , ΕἸ . 

κορυφάς υὑπερβαλλουσιν ἐς μεσημβοινὴν 
- , Ψὔ 3 - ᾿Ὶ 

βῆναι κέλευϑον, ἔνϑ'᾽ ᾿Δμαζόνων στρατὸν 
ἕξει. στυγάνορ᾽, αὲ Θεμίσκυράν ποτὲ 

-μ Α ’ , 

725 κατοιχκιοῖσιν ἀμφὶ Θερμωδονϑ'. ἵνα 
τ - - ’ 

τραχεῖα πόντου Σαλμυδησία γναϑος 
»“. ’ ᾿ - 

ἐχϑρόξενος ναύταισι, μητρυιὰ γεῶν" 
τ ΄ ς , κ 3 Ε »" 

αὑταί σ᾽ ὁδηγήσουσι καὶ μαλ᾽ ἀσμένως. 

765 ϑέορτον, ἢ βοότειον ; 

ΑΙΣΧΥΎΥΎΛΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἦ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ὥϑλους φέροις, 
ὅτῳ ϑανεῖν μέν ἔστιν οὐ πεπρωμένον" 
αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή: 

ὔο νῦν δ᾽ οὐδέν ἔστι τέρμια μοι προχείμενον 

ἐυχθ Όνς πρὶν ἂν Ζεὺς ἐχπέσῃ τυραννίδος. “᾿ 
ΠΩ; 

ἊΣ ; 2 Α 35 32 “ , ἢ γάρ ποτ᾿ ἐστὶν ἐκπεσεῖν ἀρχῆς Δία; . 
ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

ἥδοι᾽ ἂν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα ἴς μή 
ἡ ς ; 

“ 3 2 ΕἸ Ἁ ’ “ 

“πῶς δ᾽ οὐκ ἂν, ἥτις ἐχ «Διὸς πάσχω χαχῶς;, 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

760 ὡς τοίνυν ὄντων τῶγδέ σοι μαϑεῖν πάρα. 

1.2: 

πρὸς τοῦ τύρανγνα σχῆπτρα συληϑήσεται; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. . 
αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ χενοφρόνων μεν μῆνα 

͵ ΤΣ 

ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις ΕΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ ποτ᾽ ἀσχαλᾷ. 
ΨΠΣ 

εἰ ῥητὸν. φράσον. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τί δ᾽ ὅντιν᾽ ; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι τάδε. 
1. 

πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται ϑρόνωγ; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἢ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 

«θυ 

σϑμὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις 17]0 οὐ δῆτα, πρὶν ἔγωγ᾽ ἂν ἐχ δεσμῶν λυϑείς. 
4830 ἈΑιμμεριχὸν ἥξεις, ον ϑρασυσπλάγχγνως σὲ χρὴ 

λιποῦσαν αὐλῶν ἐχπερῶν Ἰακιωτικόν " 

ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰσαεὶ λόγος τ τς 
τῆς σῆς πορείας. Βόσπορος δ᾽ ἐπώνυμος 

χεχλήσεται. λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον, 
78ὅ ἤπειρον ἥξεις ᾿Δσιαϑ᾽. 

ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνϑ'᾽ ὁμῶς 
τῆδε γὰρ ϑνητὴ ϑεὸς 

ιν 5. ἣς - - 

αρ᾽ υμῖν δοκεῖ 

βίαιος εἰναι; . 

χοηήζων μιγῆναι τάσϑ᾽ ἐπέρριψεν σιλύνας. 

πικροῦ δ᾽ ἔχυρσας, ὦ κόρη, τῶν σῶν γάμων 

740 μνηστῆρος. 

εἶναι δόχει σοὺ μηδέπω ᾽ν προοιμέοις. 

Ὑ 0. 

οὺὃς γὰρ νὺν ἀχήκοςς λόγους, 

, »““» ἰώ μοέ μοι, ὃ ἔ. 
Ἱ ΠΡΟΜΗΘΕῪ Σ. 

σὺ δ᾽ αὖ κέχριιγας χἀναμυχϑέζει - τέ που 

δράσεις, ὅταν τὰ λοιπὰ πυνϑάνη χαχώ; 
ΧΟΡ 0 ς. Ἐς 

γἡδ ῇ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημότων ἐρεῖς; 

ΠΡΌΜΗ ΘΙΓῪ Σ. 
΄ , ΄ : - ’ 

δυσχείμερον γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης. ᾿ 
ἼΡΚΟΩΝ 

τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῆν κέρδος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχει 
ἔρριιν᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας,. 

“ῆΦ2-ὉΡ ’; - ’ 

ὅπως πέδῳ σχήψασι τῶν πάντων πόνων 
ΡΣ τῷ φ . " Ἂς 

750 ἀπηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰσάπαξ ϑωνεῖν 
ν ς ᾿ ε ’ - 

ἡ τὰς ἀπάσας ἡμέρας πασχειν καχῶς. 

β 
β 

β 

78 ἐμοὶ δὲ τὸν λύσοντα " τοῦτο γὰρ ποϑῶ. 

12. 

οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστροφὴ τύχης; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

1. ἮΝ 
τίς οὖν ὁ λύσων σ᾽ ἐστὶν ἄχοντος “ιός; 

7ΠΠ᾿ἹῬἩῬ ΟἾἼΗΘΕ ΩΣ, 

τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν ἐχγόνων εἶναι χρεών. 

' 1: 

πῶς εἶπας; ἡ ᾿μὸς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει χακῶν; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Ἴμτρ: γε γένγαν πρὸς δέχ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 
1... 

770 ἢ οὐχ ἔτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ χοησμῳδία. 

ΠΡΟΜΉΘΕῸΥΣ. 

καὶ μηδὲ σαυτῆς ἐχμαϑεῖν ζήτει πόγους. 
α (). 

μή μοι προτείνω» κέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 
ΠΡΟΛΙΗ ΘΈΣΙ | 

δυοῖν λόγο!» σε ϑατέρῳ δωρήσομαι. 

ἐπ. 

ποίοι» πρόδειξον αἵρεσίν τ᾽ ἐμοὶ δίδου. : 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

780 δίδωμ᾽ - ἑλοῦ γὰρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά σοι 
φράσω σαφηγῶς, ἢ τὸν ἐκλύσοντ᾽ ἐμέ. 

ΧΟΡΟΣ. ἰ 

τούτων σὺ τὴν μὲν τῆδε, τὴν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 
ϑέσθαι ϑέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσης λύγους" 

χαὶ τῆδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάγη», 

᾿ 



! 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ͂Ξ ΔΕΞΣΜΩΤΗῊΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
ἐπεὶ προϑυμεῖσϑ', οὐκ ἐναντιώσομαι 

ΠΕ δ ". 2 - - [“ » 

τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν πᾶν οσον προσχροηζξτε. 
-»"Ὕ - ’; ὧἕν.ἢ. ’ 

σοὶ πρῶτον. ᾿Ιοῖ, πολύδονον πλάνην φράσω, 
ει . ’ ι , » -» 
ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 

790 ὅτ σης ῥεῖϑ' ἡπεί ὅρον» ὅταν περάσης ῥεῖϑρον ἠπείρων ὅρον, 
ΕΣ κ - « - 

πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς ὁ Ἔ Ἔ 
, “ - »᾿ 3. ΖΝ 5, 

σιόντου περῶσα φλοῖσβον. ἕἔς τ᾽ ἂν ἐξίχη 
ν᾿ , Σ , 

σιρος Γοργοόνεια πεδία Κιοϑήνης, ἵνα 

αἱ «Ῥορπίδες ναίουσι δηναιαὶ χόραι 
296 τρεῖς χυχνόμορφοι. χοινὸν ὄμιὐ ἐχτημέναι; 

᾿ς [οἱ 5, 2 ε΄, ΄ 

μογοόδοντες, (ςς οὐϑ᾽ ἥλιος προσδέρχεται 
ἀκτῖσιν οὐὔϑ᾽ ἡ νύχτερος μήνη ποτέ. 

τὰ 3. 9 ᾿ « - ἘΣ , 
πέλας δ᾽ α«δελραὶ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι, 

’ - 

δραχοντόμαλλοι Γοργόνες βοοτοστυγεῖς, 
[ο ᾿" « ᾿Ξ ᾿ Ξ , 

800 ἃς ϑνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ἕξει πνοίς" 

τοιοῦτο μέν σοι τοῦτο (φοούριον λέγω. 
ἄλλην δ᾽ ἄκουσον δυσχερῆ ϑεωρίαν " 
ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀχραγεῖς κύνας 

-» ξ , - , 

γοῦπας φύλαξαι, τὸν τὲ μουνῶπα στρατὸν, 
2 Ν ὦ ͵, ἐ 

806.-4ριμασποὸν ἱπποβαμον᾽. οἱ χρυσόρρυτον 

οἰχοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα Πλούτωνος πόρου" 
τούτοις σὺ μὴ πέλαζε. τηλουρὸν δὲ γῆν 
ἥξεις κελαινὸν φῦλον, οἱ πρὸς ἡλίου 
ναίουσι πηγαῖς, ἔνϑα ποταμὸς Αϊϑίοψ,. 

7 [ς᾽ “-» 810 τούτου παρ᾽ ὄχϑας ἕρφ᾽, ἕως ἂν ἐξίχη 
χαταβασμὸν, ἔνϑα Βυβλίνων ὀρῶν ἄπο 
ἕησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον δέος. 
οὗτός σ᾽ ὁδώσει τὴν τρίγωνον ἐς χϑόνα 
Νειλῶτιν, οὗ δὴ τὴν μαχρὰν ἀποιχίαν, 

816 1οἵ, πέπρωται σοί τε καὶ τέχγοις χτίσαι. 

τῶν δ᾽ εἴ τί σοι ψελλόν τε χαὶ δυσεύρετον, 
ἐπαναδίπλαζε, χαὶ σαφῶς ἐχμάνϑανε" 

ν , ὉᾺ ΄ ’ 2) 
σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω πάρεστί μοι. 

39 , -Ὁ Ν ΒΝ " 
εἰ μέν τι τῆδε λοιπὸν ἢ παρειμένον 

820 ἔχεις γεγωνεῖν τῆς πολυφϑόρου πλάνης. 
λέγ᾽ " εἰ δὲ πάνή εἴρηχας, ἡμῖν αὖ χάριν 

κ ε' ») ’, ΄ , 

δὸς ἥντιν᾽ αἰτούμεσθα, μέμνησαι δέ που. 

ΠΡΟΜΒΘΕΎΣ. 

τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέριἡ ἀχήχοεν. 
ὅπ Ξ δ᾽ ὉᾺ ἰδῇ Ἁ , " 1} ’ 

οπῶως Ων εἴθ) μὴ ματὴν χλυουσὰ μοῦ»ς 

“: ᾿ Ξ ἜΣ 5. ΥΕΕ , δ2ὅ ὅ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐχμεμόχγϑηχεν φράσω, 
’, - ᾿ ᾿ ’ » 

τεχμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς μύϑων ἐμῶν. 
327 ι τ - ΄ 
οχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον ἐχλείινω λόγων, 
πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμι τέρμα σῶν πλανημάτων. 

ἐπεὶ γὰρ ἠλϑὲς πρὸς Μῆολοσσὰ δάπεϑδα, 
880 τὴν αἰπύνωτόν τ ἀμφὶ «““ωδώνην, ἵγα 

μαντεῖα ϑῶχός τ ἐστὲ Θεσπρωτοῦ “1ιὸς, 

τέρας τ ἄπιστον, αἷ προσήγοροι δρύες, 
ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν αἰνιχτηρίως 

προσηγορεύϑης ἡ “]ιὸς χλεινὴ δάμαρ 
886 μέλλουσ᾽ ἔσεσθ᾽, εἰ τῶνδε προσσαίνει σέ τι, 

ἐντεῦϑεν οἱστρήσασα τὴν παραχτίαν 

χέλευϑον ἦξας πρὸς μέγαν χόλπον Ῥέας, 
᾿Ξ - “ ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγκτοισι χειμάζει δοόμοις" 

’ὔ Α “5.4 , }] 

χούνον δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχὸς, 
δ8δί0 σαφῶς ἐπίστασ᾽, ᾿Ιόνιος χεχλήσεται, 

τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς. 

σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενὸς, 

ὡς δέρχεται πλέον τι τοῦ πεφασμένου. 
τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῆδέ τ᾿ ἐς χοινὸν φράσω, 

845 ἐς ταυτὸν ἐλϑὼν τῶν πάλαι λόγων ἔχνος. 
3» ’ ’ 2 δ κ ἵ 
ἔστιν πὸλις Καγωβος ἐσχάτη γϑονὸς, 

Νείλου. πρὸς αὐτῷ στόματι χαὶ προσχώματι" 
ἐνταῦϑα δή σε Ζεὺς τίϑησιν ἔμφρονα, 
ϑ - 2 - « κ Χ ; 

ἐπαίρων ἀταρβεῖ χειρὶ χαὶ ϑιγὼν μόνογ.- 
’, , κ » Α ’ 

8560 ἐπώνυμον δὲ τῶν 4]ιὸς γεννημάτων 
βίον 27) 

τέξεις κελαινὸν "“Ππαφον " ὃς χαρπώσεται 
ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει χϑόνα" 
πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηχοντάπαις 
πάλιν πρὸς ᾿“Ἧργος οὐχ ἑχοῦσ᾽ ἐλεύσεται 

866 ϑηλύσπορος. φεύγουσα συγγενῆ γάμον 
ἀνεψιῶν" οἵ δ᾽ ἑπτοημένοι φρένας, 

, 5 - 2 Ξ Ν ΄ 

χίρχοι πελειῶν οὐ μακραν λελειμμένοι, 
τ ΄ ’ » ͵ 

ἥξουσι ϑηρεύσοντες οὐ ϑηοασίμους 

γάμους, φϑόνον δὲ σωμάτων ἕξει ϑεύός" 

860 Πελασγία δὲ δέξεται ϑηλυχτόνῳ 
27 , ’ 

“ρει δαεμέντων νυχτιφρουρήτῳ ϑράσει" 

γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἕχαστον αἰῶνος στερεῖ, 
δίϑηχτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος " 

τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλϑοι Κύπρις. 
8665 μίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει τὸ μὴ 

χτεῖναι σύνευνον, ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑήσεται 
γνώμην" δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται, 
χλύειν ἄναλκις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος " 
αὕτη χατ᾽ ἅργος βασιλιχὸν τέξει γένος. 

-ὖ , -Ρ -- 50 5 “" 5 -ὕ-ὅ» 

870 μαχροῦ λογου δεῖ ταῦτ ἐπεξελϑεῖν τορῶς. 
- κ - τ 

σπορᾶς γε μὴν ἐκ τῆσδε φύσεται ϑρασὺς 
ἤ πϑ ᾿ ,’ὔ -" 

τόξοισι χλεινὸς, ὃς πόνων ἐκ τῶνδ᾽ ἐμὲ 
’ ; ᾿ «ς δ 

λύσει. τοιονγδὲ χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς 
’ τ ν ’ 

μήτηρ ἐμοὶ διῆλϑε Τιτανὶς Θέμις " 

870 ὅπως δὲ χώπη,. ταῦτα δεῖ μακροῦ χρόνου 
εἰπεῖν, σύ τ᾿ οὐδὲν ἐχμαϑοῦσα χερδανεῖς. 

ὶ : ἸΔΩΣ 

ἐλελεῦ ἐλελεῦ, ὑπὸ μ᾽ αὖ σφάχελος 
᾿ » ΄ , ᾽ 

χαὺὶ φροενοπληγεῖς μανίαι ϑαλπουσ᾽, 
3, ) 1.30 ΄ ΡΥ ΠΕ.) 

880 οἴστρου δ᾽ αοδὲς χρίει μ᾽ ἀπυρος" 
΄ Δ ας τὶν ΄ “- χραδία δὲ φοβῳ φρένα λακτίζει. 

-, 2, ςη’ τροχοδινεῖται δ᾽ ομμαϑ' ἑλίγδην, 
»ν- κ , γ: , 
ἔξω δὲ θρόμου φέρομαι λυσσης : 

’ 9 

πνεύματι μάργῳ, γλώσσης ἀχρατῆς 
8δ0 ϑολεροὶ δὲ λόγοι παίουσ᾽ εἰκῆ 

-" ’ 27 

στυγνῆς πρὸς χύμασιν ἄτης. 

ΧΟΡΟΣ. 
-- ᾿ τ “Ν [5 
ἡ σοφὸς ἡ σοφὸς ὃς 

18} 

απδῷ αν στο τα λυ φάνταν τρόνφονς γατιν ἀντ παρα ιν τ φῖττν “το τι οτουρ τὰ το τ σοον σολυνϑον τονε σοτοτωσεήνντο, σὐ ταν τος τασςϑιονπῆρου νοι ὐνσαυσιανα»ν ον σ»,ο...".-ςὐτὐν...........»....ὕ............ὕ.................................... ΄’ῤὃϑ ὦΠΡϑὄῸ΄ὖὺΡὖὺὖᾷϑὅπΠρΠ5Ππγ5πτπππ|..-..ρὖθῦῸῦθϑΘῦΟΌῦὖῦΌΟὕῷὃὨ6|0:-ὩὍ6ζ0-.ϑὕ.5.5.5...--Ὄ... 

πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάστασε καὶ γλώσσᾳ, 
διεμυϑολόγησεν, 

890 ὡς τὸ κηδεῦσαι χαϑ'᾽ ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρᾷ " 

χαὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαϑρυπτομένων 
μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων 
ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. 
μήποτε μήποτέ μ᾽, ὦ 

896 Ἐ ἘῈ ἡοῖραι λεχέων Ζ΄ὸς εὐνάτειρων ἴδοισϑε 
πέλουσαν " 

μηδὲ πλαϑείην γαμέτῳᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 
ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρϑενίων 
εἰσορῶσ᾽ ᾿Ιοῦς μέγα δαπτομένων 

900 δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. 
887 --- 893, --- 8θά --- 900. 



ἔρως ἄφυχτον ὄμμα προσδράκοι με. 
ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὃ πόλεμος, ἄπορα 

906 πόριμος " οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοίμαν. 
τὰν “Πὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ 

ΠΕΡῚ ςς ΠΣ 
μῆτιν ὅπα φύγοιμ᾽ ἄν. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἢ μὴν ἔτι Ζεὺς, καίπερ αὐϑάδη φρονῶν, 
ἔσται ταπεινὸς, οἷον ἐξαρτύεται 
γάμον γαμεῖν" ὃς αὐτὸν ἐκ τυραννίδος 

910 ϑρόνων τ᾽ ἄϊστον ἐκβαλεῖ" πατρὸς δ᾽ ἀρὰ 
Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς χραγνϑήσεται, 
ἣν ἐχπιτνῶν ἠρᾶτο δηναιῶν ϑρόνων. 
τοιῶνδε μόχϑων ἐχτροπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 
δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς. 

916 ἐγὼ τάδ᾽ οἶδα χῷ τρόπῳ. πρὸς ταῦτα νῦν 
ϑαρσῶν χαϑήσϑω τοῖς πεδαρσίοις χτύποις 

πιστὸς, τινάσσων τ᾽ ἐν χεροῖν πύρπνουν βέλος. 
2 γον ᾿ δ τς - Ἅ. δ ’, , ι 

οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρχέσει τὸ μὴ οὐ 
πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὐκ ἀνασχετά " 

920 τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασχευάζεται 
ἐπ᾽ αὐτὸς αὑτῷ, δυσμαχώτατον τέρας" 
[2 ᾿ - ; 7 ἘΣΎ , 
ὃς δὴ κεραυνοῦ χρείσσον᾽ εὑρήσει φλόγα, 

βροντῆς ϑ᾽ ὑπερβάλλοντα χαρτερὸν χτύπον" 
, “Ὁ , , 

θαλασσίαν τε γῆς τιναζτειρα» ΨΟσῸΡ 

926 τρίαιναν. αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος, σχεδᾷῷ. 
πταίσας δὲ τῷδε πρὸς χαχῷ μαϑησεται 
ὅσον τὸ τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 

ΧΟΡΟΣ. 

σύ ϑὴην ἃ χρήζεις, ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσᾷ “1ιός. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ὥπερ τελεῖται, πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 
ΧΟΡΟΣ. 

980 καὶ προσδοχᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνὸς τινώ; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Α “ἢ , 2 5 , [ 

καὶ τῶνδέ γ᾽ ἕξει δυσλοφωτέρους πονους. 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δ᾽ οὐχὶ ταρβεῖς τοιαδ᾽ ἐκρίπτων ἔπη; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τί δ᾽ ἂν φοβοίμην ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον; 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἵ “ο , 
ἀλλ᾽ ἀϑλον ἄν σοι τοῦδέ γ᾽ ἀλγέω πόροι. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
ε Μ᾿ ΄ 986 ὁ δ᾽ οὖν ποιείτω" πάντα προσδοχητά μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
ε -- κ 2 , , 

οἱ προσκυνοῦντες τὴν ᾿Α“δραστειαν σοφοί. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

σέβου. προσεύχου, ϑῶπτε τὸν χρατοῦντ᾽ ἀεί. 
κι ἘΡΕΣ , ὉΧ Η Ζ 

ἐμοὶ δ᾽ ἕλασσον Ζηνὸς ἤ πη μέλει. ! 

δράτω, χρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν χρόνον, 
940 ὅπως ϑέλει" δαρὸν γὰρ οὐκ ἄρξει ϑεοῖς. 

υλ}᾽ ὶ »" ὃ ᾿) ; δ Ἁ “23 Α ΔῈ 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν “Τὸς τρόχιν, 
᾿ » “ Ἔ , 

τὸν τοῦ τυρᾶνγνου τοῦ νέου διάκονον " 

πιίάντως τι καινὸν ἀγγελῶν ἐλήλυϑε. 

ΕΡΜΗΣ. 

σὲ τὸν σοφιστὴν, τὸν πικρῶς ὑπέρπιχρον, 
- ,’ Ἁ ᾿ 

946 τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἷς ϑεοὺς, ἐφημέροις 
,’ κ᾿ ᾿Ὶ ’᾿ ’ 

πορόντα τιμὰς, τὸν πυρὸς κλέπτην λέγω" 

ἐμοὶ δ᾽ ὅτι μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος 
ἔίΐφοβος, οὐ δέδια, μηδὲ κρεισσόνων ϑεῶν 

πατὴρ ἄνωγέ σ᾽ οὕστινας κομπεῖς γάμους 

ΑἈΙΣΧΥΛΟΤ 

4 

αὐδᾶν. πρὸς ὧν τ’ ἐχεῖνος ἐχπίπτει χράτους" 

καὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνιχτηρίως, “" 

9500 ἀλλ᾽ αὐὖϑ' ἕχαστ᾽ ἔχκφραζε: μηδέ μοι διπλᾶς 

ὁδοὺς, Προμηϑεῦ, προσβάλης" ὁρᾷς δ᾽ ὅτι 
Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑακίζεται. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

σεμνόστομός γε καὶ φρονήματος πλέως 
ὁ μῦϑός ἐστιν, ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 

9656 νέον νέοι κρατεῖτε χαὶ δοχεῖτε δὴ 

ναίειν ἀπενϑῆ πέργαμ᾽ - οὐκ ἐκ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δισσοὺς τυράννους ἐχπεσόντας ἠσϑόμην; 
τρίτον δὲ τὸν νῦν χοιρανοῦντ᾽ ἐπόψομαι 
αἴσχιστα χαὶ τάχιστα. μή τί σοι. δοχῶ 

θ60 ταρβεῖν ὑποπτήσσειν τε τοὺς νέους ϑεούς ; 
πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω. σὺ δὲ 
κέλευϑον ἥνπερ ἦλθες ἐγχόνει πάλιν" 
πεύσει γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ. 

ΕΡΜΗΣ. ἷ 

τοιοῖσδε μέντοι χαὶ πρὶν αὐϑαδίσμασιν. 

966 ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς χαϑώρμισας. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν, 
σαφῶς ἐπίστασ᾽, οὐκ ὧν ἀλλάξαιμ᾽ ἐγώ. 

χρεῖσσον γὰρ οἶμαι τῇδε λατρεύειν πέτρᾳ 
ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 

970 οὕτως ὑβοίζειν τοὺς ὑβοίζοντας χρεών. 

ΕΡΜΗΣ. 

χλιδῶν ἔοιχας τοῖς παροῦσι πράγμασι. 
ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ, 
ἐχϑροὺς ἴδοιμι" χαὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 

, ΕΡΜῊΗΣ. 

ἡ κἀμὲ γάρ τι ξυμφοραῖς ἐπαιτιᾷ; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

᾿ 976 ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχϑαίρω ϑεοὺς, 
ὕσοι παϑόντες εὖ κακοῦσί μ᾽ ἐκϑίκως. 

: ἙΡΜΗ͂Σ. 

χλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ σμιχρὰν γόσον- 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

γοσοῖμ᾽ ἄν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγεῖν. 
ΕΡΜΗΣ. ὲ 

εἴης φορητὸς οὐκ ὧν, εἰ πράσσοις καλῶς. 
ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ. 

980 ὦμοι. 

ΕΡΜΗΣ. 

τόδε Ζεὺς τοῦπος οὐχ ἐπίσταται. 7 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. γι 
ἀλλ᾽ ἐκδιδάσκει πάνϑ' ὁ γηράσχων χρό» ὁς.᾿ 

ΕΡΜΗΣ. 

καὶ μὴν σύ γ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπιστασαι. 
ΠΡΟΜΠΘΕΎΣ. 

σὲ γὰρ προσηύδων οὐκ ἂν ὄνϑ'᾽ ὑπηρέτην. 
ΕΡΜΗΣ. 

ἐρεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν χρήζει πατήρ. 

ΠΡΟΜΠΘΕΎΥ Σ. 

985 χαὶ μὴν ὀφείλων γ᾽ ἂν τίνοιμ᾽ αὐτῷ χάριν. 
ΕΡΜΗΣ. 

ἐχερτόμησας δῆϑεν ὡς παῖδ᾽ ὄντα με. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

οὐ γὰρ σὺ παῖς τὲ κάτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος,. 



ΠΡΟΜΉΘΕΥΣ 

- -- -. ’ 

εἰ προσδοχᾷς ἐμοῦ τι πευσεῖσθϑαι παρα; 

οὐκ ἔστιν αἴχισμ᾽ οὐδὲ μηχάνημ᾽ ὅτῳ 
΄ ὩΣ - ’ 990 προτρέψεταί με Ζεὺς γεγωνῆσωι τάδε, 

᾿ « ΕῚ δ- ῃ ’ 
πρὶν ὧν χαλασϑὴ δεσμὰ λυμαντηρια. 

᾿ - ς ΄ ι -' - ᾿ τς 
πρὸς ταῦτα διπτέσϑω μὲν αἰϑαλοῦσσα φλοξ, 

λευχοπτέρῳ δὲ νιφάδιε καὶ βροντήμασι 
" » ’ ΄ 

χϑονίοις χυκάτω πάντα χαὶ ταρασσἕτω " 
᾿ " γ2φΧχ - , ε « - ᾿ ν 

996 γνάμιμνει γάρ οὐδὲν τῶνδέ μα΄ ὥστε καὶ φρασαι 

πρὸς οὗ χρεών γιν ἐχπεσεῖν τυραννίδος. 
ΣΡ ΠΈΡΙ: 

ὅρα γυν εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ὦπται πάλαι δὴ χαὶ βεβούλευται τάδε. 
ἘΡΜΖΗΣ. 

τόλμησον. ὦ μάταιε, τόλμησόν ποτε 
1000 πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ὀχλεῖς μάτην με χῦμ᾽ ὅπως παρηγορῶν. 

εἰσελϑέτω σε μήποϑ᾽ ὡς ἐγὼ «Ἵιὸς 
γνώμην φοβηϑεὶς ϑηλύνους γενήσομαι 
χαὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 

1006 γυναιχομέμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν. 

λῦσαί μὲ δεσμῶν τῶνδε: τοῦ παντὸς δέω. 
ΕΡΜΗΣ. 

λέγων ἔοικα πολλὰ καὶ μάτην ἐρεῖν" 
τέγγει γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλϑάσσει χέκχρ 
λιταῖς" δαχὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 

1010 πῶλος βιάζει χαὶ πρὸς ἡνίας μάχει. 

ἀτὰρ σφοδούνει γ᾽ ἀσϑενεῖ σοφίσματι. 

αὐϑαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ χαλῶς 
καὐτὴ χαϑ' αὑτὴν οὐδενὸς μιεῖον σϑένει. 
σχέψαι δ᾽, ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆς λόγοις, 

[1018 οἷός σε χειμὼν χαὶ κακῶν τρικυμία 
ἔπεισ᾽ ἄφυχτος" πρῶτα μὲν γὰρ ὀχρίδα 
φάραγγα βροντῇ καὶ χεραυνίᾳ φλογὶ 

πατὴρ σπαράξει τήνδε, χαὶ κρύψει δέμας 
τὸ σὸν, πετραία δ᾽ ἀγχάλη σὲ βαστάσει. 

1020 μαχρὸν δὲ μῆχος ἐχτελευτήσας χρόνου 
ἐψοροον ἥξεις ἐς φάος " Διὸς δέ τοι 
πτηνὸς χύων δαφοινὸς αἰετὸς λάβρως 
διαρταμήσει σώματος μέγα ῥάκος, 
ἄχλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος, 

1026 χελαινόβρωτον δ᾽ ἧπαρ ἐχϑοινήσεται. 

τοιοῦδε μόχϑου τέρμα μή τι προσδόχα, 
πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 
φανῆ, ϑελήσῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 

“Ἅιδην χνεφαῖά τ᾽ ἀμφὶ Ταρτάρου βάϑη. 
1030 πρὸς ταῦτα βούλευ᾽ - ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 

ὁ χόμπος, ἀλλὰ χαὶ λίαν εἰρημένος" 
ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόμα 
τὸ δῖον. ἀλλὰ πῶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ 
πάπταινε χαὶ φρόντιζε, μηδ᾽ αὐθαδίαν 

1036 εὐβουλίας ἀμείνον ἡγήση ποτέ. 
τ Ὁ ΤΩΘῚΣ- 

ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται 
λέγειν" ώνωγε γάρ σε τὴν αὐϑαδίαν 
μεϑέντ᾽ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. 
πείϑου " σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

1040 εἰδότι τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας 

ΔΕ ΣΠ ΜΧΟΤΉΗΣ. 

ε' ἤ ..«. “-- 

ὁδ᾽ ἐθωώῦξεν, πάσχειν δὲ χκαχῶς 
κ Ὁ - Υ 

ἐχϑρὸν ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οὐδὲν ἀεικχές. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ ῥδιπτέσϑω μὲν 

κ ΡῚ κτὰ ; Σ ᾿ 2 

᾿ πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος, αἰϑὴρ ὃ 
1046 ἐρεϑιζέσϑω 

βοοντῇ σφακέλῳ τ᾽ ἀγρίων ἀνέμων " 
ἢ ΤΣ " 2 - ἘΠ ες: 

χϑονα δ᾽ ἐκ πυϑμένων αὐταῖς δίζαις 

πνεῦμα χραδαίνοι, 
ΠΣ Χ ς ΣΤ ΣΕ , χὕμω δὲ πόντου τραχεῖ ῥοθίῳ 
“- ’ - ,; 

ξυγχωώσειεν τῶν τ᾽ οὐρανίων 
3} , 1060 ἄστρων διόδους, ἔς τε χελαινὸν 

; 27 ϑ ς.ς ΄ 

Τάρταρον ὠρδὴν ῥίψειε δέμας 
γ ν Ω) - 2 

τουμοὸν ἀναάγχης στερραῖς δίναις" 

πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ ϑανατώσει. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

[2 - 

τοιαδὲ μέντοι τῶν φρενοπληχκτων 
2 » 3 2 -“ 

106Ὁ βουλεύματ᾽ ἔπη τ᾽ ἐστὶν ἀχοῦσαι. 
τί γὰρ ἐλλείπει μὴ παραπαίειν 
« -» ’ " - - 

ἡ τοῦδε τύχη; τί χαλᾷ μανιῶν; 

ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἱ πημοσύναις 

ξυγχάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 
1060 μεέτώ που χωρεῖτ᾽ ἐκ τῶνδε ϑοῶς, 

μὴ φρένας ὑμῶν ἡλιϑιώσῃ 
» ’ 2 ᾿ ; 

βροντῆς μυκὴην ἁτέραμνον. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ξγ) 2) ’ « - 3 
αλλο τι φωνει χαὶ παραμυϑοῦ μὶ 

ὃ τι χαὶ πείσεις " οὐ γὰρ δή που 
1065 τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἕπος. 

πῶς ιιεὲ χελεύεις χακότητ᾽ ἀσχεῖν; 
᾿) -" 2 ε' Ἀ ’ 5 , 

μετα τοῦδ᾽ ὃ τι γρὴ πάσχειν ἐϑέλω " 
ι ’ ᾿ τι » 

τοὺς προϑοτᾶς γαρ μισεῖν ἔμαϑον, 
»] » 

χοὺκ ἔστι νόσος 
» 2 ε' 2 2 , ϑὰν 

1070 τῆσδ΄ ἡντιν᾿ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 

ΕἘΡΜΠΕΣ. 
) ΕῚ ἐπ Υ ᾿ Νξ 
αλλ᾽ οὐν μέμνησϑ'᾽ ἀγὼ προλέγω 

Ὕ Ἁ 2 { - 

μηδὲ πρὸς «τῆς ϑηραϑεῖσαι : 
, ᾿ 2 Ἵ 

μέμψησϑε τύχην, μηδέ ποτ᾽ εἴπηϑ 

ὡς Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοπτον 
1075 πῆμ᾽ εἰσέβαλεν" 

ι ταν ΤῸ " - δαλτεὰν οὐ ΡΟ, 
μὴ δῆτ᾽, αὐταὶ δ᾽ υμᾶς αὕτας. 

εἰδυῖαι γὰρ κοὺχ ἐξαίφνης 
οὐδὲ λαϑραίως 

᾿͵ ΄ 2) 

εἰς ἀπέραντον δίχτυον ἄτης 

ἐμπλεχϑήσεσϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνοίας. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎῪΥΣ. 

, ) », ( 

1080 χαὶ μὴν ἔργῳ χοὺχκ ἔτι μυϑῳ 
’ 

γϑὼν σεσαλευται" 
βρυχία δ᾽ ἠχὼ παραμυχᾶται 

- «“ ’ βοοντῆς. ἕλιχες δ᾽ ἐχλάμπουσι 

στεροπῆς ζάσευροι, 
" , δ 

1085 στρόμιβοι δὲ χονιν εἱλίσσουσι 
- Ἶ, να ’ , 

σχιοτᾷ δ᾽ ἀνέμων πνεύματα παντῶνῦ 

εἷς ἄλληλα 
στάσιν ἀντίπνουν ἀποδειχνύμενα" 
2 ’ ᾽ Βιν ’ 
ξυντετάρακται δ᾽ αἴϑηρ ποντῳ. 

τοιάδ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ ῥδιπὴ διόϑεν 
’ ΓΝ Ἵ - 

1090 ἘΡΟΜΘΩΒΙ, φοβον ἈΡΓΕ Υπιρολε σίας, 
, - ΄ ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας. ὦ πάντων 

αἰϑὴρ χοινὸν (φάος εἱλίσσων, 
- » ’ 

ἐσορᾷς μ᾽ ὡς ἔχδιχα πάσχω. 

13 



ΑΙΩΧΙΛΟΙΤΟΘΙΓΡΓΑ 111. ΘΗ: 
"να σ.2.....-“........-....... .. 

ΤΆ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡῸΣΞΏΌΏΤΙΓΑ 

᾿ ΕΥΠΟΧΜΖΗΣ. 

ΔΓΓΕΗΑ͂ΟΣ ΚαΑΤΆΑΣΚΟΠΟΕΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΠΑ͂ΡΘΕΝ ἣ-.. 

ΙἸΣΜΗ ΝΗ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ΚΑΡΎῪΥΞ. 

ε Γ , , - , Ο δάϊος τοῦ «Δαβδάκου υἱὸς ὧν ἐβασίλευεν ἐν Θήβαις, γυναῖκα χεχτηιμένος Ἰοχάστην, τὴν ϑυγατέρα 
“ο΄ ’ τ - , “-“ 2 Ὁ ͵ κ ᾿Ὶ 

τοῦ Μενοιχέως" ἢ συγελϑεῖν χαὶ τέχνα ποιῆσαι οὐκ ἐτόλμα,. τὰς τοῦ Πέλοπος δεδιὼς ἀράς. φασὶ γὰρ 
- ν᾿ [2] ἘΣ - “ ͵ χω - 

ὅτι τὸν τοῦ Πέλοπος υἱὸν Χρύσιππον, ὃς ἣν αὐτῷ ἐξ ἄλλης γυναιχὸς, χαὶ οὐκ ἂχ τῆς ϑυγατρὸς τοῦ 

β 
β 

Φ ΟΕ Ξ 1.5 

ὃ Πέλοψ μαϑὼν τὸν “1αΐον κατηράσατο ἐξ οἰχείας φονευϑῆναι γονῆς. ἐπεὶ γοῦν ὃ Δαΐος δὲ ὃν εἴρηται 
] ’ ΕΥ Τὴ " 5 κ᾿ - » ἊΝ ν , 2 , 5» ἣν ἡ ; 
τρόπον ἄπαις ἤδη παρήχμαζεν, εἷς τὸ τοῦ ᾿Δπόλλωνος μαντεῖον παρεγένετο ἐρωτήσων εἰ δέοι τεχνώ-- 

'σασϑαι. ἐξήνεγχε δὲ αὐτῷ τὸ χρηστήριον 'σασϑαι. ἐξήνεγκ αὐτῷ τὸ χρηστῆς , 

ἹΠὴ σπεῖρε τέχνων ἄλοχα δαιμόνων βίᾳ. 
Ἧὦ »" "Ὁ ῳ Ἶ “« ς ζα: “ 

λαβὼν δὲ τὸν χρησμὸν χαὶ ἀπελθὼν ἐφύλαττε μὴ συνευνᾶσϑαι τῇ ἰδέᾳ γυναιχί. ἐν μιᾷ δὲ τῶν ἡμερῶν 
τι ᾿ - - ε - 3 δ » ᾿ , 

τῷ οἴνῳ βαρυνϑεὶς συνῆλϑε τῇ γυναικὶ αὑτοῦ, ἀφ᾽ ἧς ἔσχε τὸν Οἰδίποδα. φοβηϑεὶς δὲ τὸν χρησμὸν 

εἰπόντα 

Τὶ γὰρ τεχνώσεις παῖδ᾽, ἀποκτενεῖ σ᾽ ὁ φὺς, 
« , ’ - 

χαϑὼς καὶ ἸΤέλοψν κατηράσατο, ἡνίχα ὁ Οἰδίπους ἐγεννήϑη, διατορήσας τοὺς πόδας αὐτοῦ χαὶ χουσέους 

χρίχους διαπερονησάμενος, ἐν Κιϑαιρῶνι τοῦτον ἐξέϑετο. εὑρόντες δέ τινὲς αὐτὸν ποιμένες χαὶ ἀγαλα- 

βόντες ἀνήνεγκαν τῷ τότε βασιλεῖ Κορίνϑου Πολύβῳ: ὃς λαβὼν αὐτὸν ἐπιμελείας ἠξίωσε καὶ εἰς ἀνδοῶν 

ἡλικίαν ἤγαγεν. ἔπειτα δὲ Οἰδίπους παρά τινος ὑβροισϑεὶς καὶ ὀνειδισϑεὶς ὡς νόϑος ἐστὶ χαὶ οὐ γνήσιος! 

τοῦ Πολύβου, ἀπῆλθεν ἐρωτήσων εἰς τὴν Πυϑίαν, ἤγουν εἰς. τὸ τοῦ ᾿Δπόλλωνος μαντεῖον, τίς τε εἴη 

καὶ τίνος υἷός. εἶπε δὲ αὐτῷ τὸ μαντεῖον ὅτι πρόχειταί σοι φονεῦσαι τὸν πατέρα σου χαὶ μητρί σου συν-- 

ευνασϑῆναι. ἀχούσας δὲ τοῦ χρησμοῦ κατέλειψεν ἀπελϑεῖν εἰς Κόρινϑον πρὸς τὸν Πόλυβον διὰ τὰ εἴρη-] 
« “- ᾿ , , ν , ᾿ « . ΕῚ - ἊΣ . ,΄ « »Ἐωω 

μένα, ὡς δοκῶν τὸν ΠῺολυβὸν λέγειν τὸ χρηστήριον πατέρα χαὶ τὴν αὐτοῦ γυναῖχα μητέρα " χαὶ ἀπῆλϑε 

τὴν ἐς Θήβας ὁδόν. διεπορεύετο δὲ τὴν ὁδὸν ἐχείνην χαὶ ὃ “Δαΐος, ὃ τούτου πατὴρ, ἀπερχόμενος καὶ 

οὗτος εἷς τὸ μαντεῖον ἐρωτήσων περὶ τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ ἐχτεϑέντος παιδὸς, ἤγουν τοῦ Οἰδίποδος, τέ γέ- 
- “7. ἘΣ κτ γονε, ἐπεὶ δὲ συνήντησαν ἄμφω, οἱ τοῦ «Δαΐου δορυφόροι πρὸς τὸν Οἰδίποδα εἶπον" παραχώρησον ὦ 

ξένε τῷ βασιλεῖ τῆς ὁδοῦ. ὃ δ᾽ οὐχ ἐπείσϑη" πληγεὶς δὲ παρὰ τοῦ Δαΐσυ, ἐμάνη ἐπὶ τούτῳ καὶ ἀπέχτει-- 
ΘΙ ΝΈΝ κι (, » 7 Ε] Ὁ « κι , Ὁ - εν κι » ὧ ὥ ᾿ 

γὲν αὐτὸν καὶ παᾶντας τοὺς μιεετ᾽ αὐτοῦ" ἕνα δὲ μόνον ἀφῆκεν, ὃς στραφεὶς οἴχοι ἀπήγγειλε πᾶντα. 
’ ς ὟΣ ἴτ᾽ - , ἐλθὼν δὲ εἰς Θήβας ὁ Οἰδίπους ὕστερον εὑρε χαχὸν αὐτοῖς ἐπιχείμενον μέγα, τὴν Σφίγγα" ἥτις αἱνί- 

ΕΣ κ Ἁ Ἀ » ’ - ΕῚ Α , ΄ Α » Α -- ᾽ὕ, - « ’ 

γματα ἔλεγε χαὶ τὸν μή. ἰσχύοντα λῦσαν αὐτὰ κατήσϑιε. προέχειτο δὲ τότε παρὰ τῶν Θηβαίων τῷ εὑρόντι 

τὸ αἴνιγμα τῆς Σφιγγὸς βραβεῖον ἡ τοῦ “Δαΐου γυνὴ Ἰοχάστη, δοθησομέγνη αὐτῷ εἰς γάμον. εἰπούσης 
τ -- ᾿ Α ΕΝ ᾿ ’ 2 : Ἔ ᾿ ει , ν 2 

ἱοὺν τῆς ΖΦρφιγγὸς τὸ αἴνιγμα τὸ, τετράπους δίπους τε χαὶ παλιν τρίπους, ὁ σημαίνει τὸν ἀνϑρωπον. 



ΠΗ ΘΟ. ΘΕ ΞΣΕΣ. 15 

ΐ 
ς᾽ »9.᾽ 

ἐφεῦρε τοῦτο ὁ Οἰδίπους " ἡ δὲ Σφὶγξ μανεῖσα ἀνεῖλεν αὑτήν. συνελϑὼν οὖν ὁ Οἰδίπους τῇ ἰδίᾳ μητρὶ 

δ σε τέσσ Πολ γ ν ᾿Ἐτεοχλῆν, τὴν ᾿Αντιγὸ καὶ τὴν ᾿Ισμὴή ὕσ παῖδας ἐποίησε τέσσαρας, τὸν Πολυγνείχην καὶ τὸν τεοχλῆν, τὴ ἰγονην καὶ τὴν ᾿Ισμήνην. ὕστερον 

δὲ μαϑὼν τὸ ἀνόμημ α ὃ ἔδρασεν ἐτύφλωσεν ἑαυτὸν, τοῖς δὲ εἰρημένοις υἱοῖς αὑτοῦ τὴν βασιλείαν κατέ- 

λειψεν. ἐπεὶ δὲ οὗτοι τοῦτον ὄντα τυφλὸν ἐν οἰχίσχῳ χαϑεῖρξαν, κατηράσατο αὐτοὺς ὥστε διὰ ξίφους καὶ 

πολέμου τὴν βασιλείαν διαμερίσασϑαι. οὗ ἕνεχα χαὶ φοβούμενοι τὸ ὁμοῦ μὲν εἶναι ἐν ταῖς Θήβαις καὶ 

βασιλεύειν κατέλειψαν " συμπεφωνήχασι δὲ ἵνα τοῦ ἑνὸς ἐξερχομέγνου τῆς πόλεως καὶ ἀποδημοῦντος ἐπὶ 
ς " 'χοόνεν ἕνα ὁ ἕτερος βασιλεύοι. χαὶ πάλιν τοῦ ἀποδημοῦντος εἰσεορχομένου ὑποχωροίη ὁ ἕτερος, ὡς ἂν 

ἐκ τούτου φύγωσι τὴν ἀράν. ὃ γοῦν Πολυγνείχης πρῶτος ὧν ἐχράτησεν ἐν χρόνῳ ἑνὶ τῆς βασιλείας, εἶτα 

ἰἐξῆλϑε τῷ Πτεοχλεῖ παραχωρήσας αὐτῆς. τοῦ χῤόνου δὲ συμπληρωϑέντος ἐπὶ τὸ βασιλεύειν ὁ Πολυνείχης 

χαὶ αὖϑις εἰς τὰς Θήβας παρεγένετο χατὰ τὸ συμπεφωνημένον " μὴ παραδεχϑεὶς δὲ ὑπὸ ᾿Ἐπτεοχλέους εἰς 

τὸν τοῦ “ἄργους βασιλέα “᾿ΑἋδραστον ἀπῆλϑε, χαὶ τούτου γαμβρὸς ἐπὶ ϑυγατρὶ γέγονεν, ἐπὶ ὑποσχέσει 

τοιαύτῃ, ἵἕναῳ συνεργήση αὐτῷ ὃ ᾿Αδραστος ἐπανελθεῖν εἷς τὴν ἰδίαν πόλιν, χαὶ βασιλείας δράξασϑαι. 

᾿λαβὼν τοίνυν ἐχ τοῦ ᾿ἄργους στρατιὰν πλείστην ἄπεισιν εἷς Θήβας χατὰ τοῦ οἱκείου ἀδελφοῦ. ἔνϑα καὶ 

αὐτὸς καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἐφονεύϑησαν. 

' Ἢ μὲν οὖν σχηνὴ τοῦ δράματος ἐν Θήβαις ὑπόκειται" ὁ δὲ χορὸς ἐκ Θηβαίων ἐστὶ παρϑένων" ἡ 

ΒΕ. Πολυνεέχους. ἐδ φοῦτου δὲ ὑπόϑεσις τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, διὰ τὸ ἑπτὰ στρατηγοὺς φυλάσσειν τὰς 

πύλας τῶν Θηβῶν. εἰσὶ δὲ αὗται αἱ Θῆβαι ἑπτάπυλοι" αἱ δὲ ἐν τῇ «Τἰγύπτῳ οὖσαι ἑχατοντάπυλοι. 

} 

β 
Προλογίζει δὲ ᾿ΕΞτεοχλῆς, παρασχευάζων τὸν τῶν Θηβαίων δῆμον εἰς φρουρὰν τῆς πόλεως. 

ΓΤ μ᾿ 

Οἰδίπους μαϑὼν ὡς ἀϑέσμως συνῆν τῇ μητρὶ ἐτύφλωσεν ἑαυτόν" οἱ δὲ παῖδες αὐτοῦ ᾿Ετεοκλῆς καὶ 

“Πολυνείκης, ϑέλοντες λήϑη παραπέμψαι τὸ τοιῦτον μίασμα, ἐγκαταχλείουσιν οἱχέσχκῳ αὐτόν. ὁ δὲ τοῦτο 

ὺὴς τελέσωσιν οἱ ϑεοὶ, ἔγνωσαν δεῖν ἔχεσθαι τὴν βασιλείαν παρὰ μέρος, ἕχάτερος ἐνιαυτὸν ἄργων ἀρὰς τελέσωσιν οἱ ϑεοὶ, ἔγ χ ) ρὰ μέρος, ἕχάτερος ἐνιαυτὸν ἄρχων. 

ξ 

Ε΄ ἕγα τῶν ἑπτὰ τὸν ἄδροαστον λέγει" αΑϊσχύλος δὲ ἕτερον τῶν ἑπτὰ Ἔτέοκλον ἀντὶ ᾿Αδράστου προσϑ είς. 

μὴ φέρων ἀρᾶται αὐτοῖς διὰ σιδήρου τὴν βασιλείαν λαχεῖν. οἱ δὲ εἰς φόβον πεπτωχότες ἐνταῦϑα μὴ τὰς, 

πρῶτον οὖν Ἐτεοχλῆς ἤροξεν, ἅτε χαὶ πρεσβύτερος ὧν Πολυνείκους, εἰ καὶ “Σοφοκλῆς νεώτερον λέγει. 

τὸ σχῆπτρον, οὐ μόνον» οὐχ ἔλαβεν, ἀλλὰ καὶ ἀπεπέμῳφϑη κεγὸς παρ᾽ ᾿Ετεοχλέους, οὐ βουλομένου ἐχστῆ--, 

'γαὶ τῆς ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ἐγχοατῶς ἐχομένου ταύτης. ὅϑεν καὶ Πολυνείχης ἐχεῖϑεν ἀπάρας εἰς “ἄργος ἔρχεται, 

᾿λαβὼν 7 παρ᾽ αὐτοῦ συχνὴν στρατιὰν ἀφιχνεῖται χατὰ Θηβαίων. ἤρχον δὲ τῆς τοιαύτης ἀρχῆς μετὸ Πολυ-᾿ 
κ “5 Χ τε ἘΣ « ΒΝ Ἁ ᾿ (Ξ Α ς »“Ἥ - [ 5 ᾿ Ϊ 

γείχους ἑπτὰ στρατηγοὶ, ἕβδομος γάρ οὗτος ἡ», ὡς ὧν πρὸς τὰς ἑπτὰ πυλὰας τῶν Θηβῶν ἕχαστος ἐπαγα- 

χης δὲ χαὶ τεοκλῆς μονομαχήσαντες πρὸς ἀλλήλους ἀναιροῦσιν ἀλλήλους. σημείωσαι δὲ ὡς Εὐριπίδης; 

΄ τῷ ΄ [, ") ι 
"δὲ ὑπόϑεσις, στρατιὰ ᾿“ργείων πολιορχοῦσα Θηβαίους, τοὺς χαὶ νικήσαντας " χαὶ ϑάγατος τειβοκλέους, 

| 

Ϊ 
᾿ 
ὶ 
ΐ 

β 
Πολυνείχης δὲ ὑπεχώρησε. τελεσϑέντος δὲ τοῦ συγκειμένου ἐγιαυτοῦ, ἐπειδὴ Πολυνείχης ἐλϑὼν ἀπήτει. 

"καὶ τὴν πρρυδωη θυγατέρα γήμας πείϑει τοῦτον συνάρασϑαί οἱ πρὸς τὴν τῆς ἀρχῆς ἀνάληψιν" καὶ" 
| 

] 

- - ι ἘᾺ Ὡ Ἢ βυ Ὥ 2 

γοι λόχον πολιορχοῦντα. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι στρατηγοὶ ὑπὸ Θηβαίων ἀνηρέϑησαν ἐν τῷ πολέμῳ" Πολυνεί-. 

Ϊ 



ΕἾΤΑ ἘΠῚ ΘῊ ΒΆΑΥΣΣΦ, 

ἙΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

’ - Α ᾿ ν᾿ νὰ ’ 

Πκϑμου πολῖται, χρὴ λέγειν τὰ χαίρια 
ε, ’ - ’ ’ 

οστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνη πόλεως 
᾿ ῷ ᾿Ὰ κ - 

οἴακα ἜΘΟΥΣ βλέφαρα μὴ χοιμῶν ὕπνῳ. 
᾿ , Σ πο 

εἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία ϑεῶν " 
5 ὶ δ 5.29 « ἣν , ν , 

ε αὖυϑ'. ὁ μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύχοι, 
32 , ΒᾺΝ Σ ᾿ Α [4 

τεοχλέης ἂν εἰς πολὺς χατὰ πτόλιν 
ε -Ω ΟΕ» Ε - ΄ , 
ὑμνοῖϑ' ὑπ ἀστῶν φροιμίοις πολυρρόϑοις 

.- ΩἋ ς Α . “ , ει 

οἱἰμωγμασίν ϑ', ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριος 
ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει. ὦ 

10 ὑμᾶς δὲ χρὴ νῦν, καὶ τὸν ἐλλείποντ' ἔτι 
ἥβης ἀχμαίας, καὶ τὸν ἔξηβον χρόνῳ, 
βλάστημον ἀλδαίνοντα σώματος πολὺν, 
ὥραν τ' ἔχονϑ' ἕχαστον, ὥστε συμιπρεπὲς, 
πόλει τ ἀρήγειν χαὶ ϑεῶν ἐγχωρίων 

16 βωμοῖσι, τιμὰς μὴ ᾿ξαλειφϑῆναί ποτε" 
Φ - Α , πὸ ἃ 

τέκνοις τε, γῇ τε μητρὶ, φιλτάτῃ τροφῷ 
͵ [4 5) - ,’ 

ἢ γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ, 
ΕΝ ΝΟ 27 

ἅπαντα πανδοκοῦσα παιδείας ὅτλον, 

ἐϑοέψατ᾽ οἱκιστῆρας ἀσπιδηφόρους 
δ εἰ ͵ , ,) [4 

20 πιστοὺς ὅπως γένοισϑε πρὸς χρέος τοδε. 

χαὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἡμαρ εὖ ῥέπει ϑεός " 
2) ; , 

χρόνον γὰρ δὴ τόνδε πυργηρουμένοις 

καλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐκ ϑεῶν χυρεῖ. 
νῦν δ' ὡς ὃ μάντις φησὶν, οἰωνῶν βοτὴρ, 

2ὅ ἐν ὠσὶ νωμῶν χαὶ φρεσὶν, πυρὸς δίχα, 
; 2 3 τὸ 2 Ἶ 

χθηστηρίους ὀργιϑᾷς. ἀψευδεῖ, τέχνῃ 

οὗτος τοιῶνδε δεσπότης μαντευμάτων 

λέγει μεγίστην προσβολὴν ᾿χαΐδα 
νυχτηγορεῖσϑαι χἀπιβουλεύειν πόλει. 

30 ἀλλ ἔς τ ἐπάλξεις χαὶ πύλας πυργωμάτων 
ὁρμᾶσϑε πάντες, σοῦσϑε σὺν παντευχίᾳ, 
σιληροῦτε ϑωρακχκεῖα, χἀπὶ σέλμασι 

πύργων στάϑητε, χαὶ πυλῶν ἐπὶ ἐξόδοις 

μίμγοντες. εὖ ϑαρσεῖτε, μηδ᾽ ἐπηλύδων 

856 ταρβεῖτ' ἄγαν ὅμιλον" εὖ τελεῖ ϑεός. 

σχοποὺς δὲ κἀγὼ χαὶ χατοπτῆρας στρατοῦ 
ἔπεμιψα, τοὺς πέποιϑα μὴ ματῶν ὁδῷ " 

τ ρ τ Ὡς , Ε “Ὁ 

χαὶ τῶνδ᾽ ἀχοῦσας οὐ τι μὴ ληρϑῶ δόλῳ. 
ΑΓΙΓΈΕ.ΟΣ. 

᾿Πιεόχλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ, 
40 ἥχω σεμκρῆ τἀκεῖϑεν ἐκ στρατοῦ φέρων, 

3] τ ’ Ὗ γ, κ » 

αὐτὸς κατοπτης δ' εἴκὁ ἐγὼ τῶν πραγμάτων " 
27 ΩΝ δ ς ᾿ η. ’ γὲ 

ανδοὲς γάρ ἑπτὰ ϑούριοι λοχαγέται, 
- 12 Ὗ ᾿, 

ταυροσφαγοῦντες ἐς μελάνϑετον σάχος 
’ κ᾿ 

χαὶ ϑιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου, 
7 2 ι ᾿ ΄ 

456 1ρη τ΄, ᾿Πνυὼ, χαὶ φιλαίματον «Ῥόβον 
, ὉᾺ ’ 

ὠὡρχωμότησαν ἢ πόλει χατασχαφὰς 

ϑέντες λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ, 
ἢ γῆν ϑανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ" 
μνημεῖά ϑ' αὑτῶν τοῖς τεχκοῦσιν εἰς δόμους 

-ι.οὡὠ---......---.-.-...........ς.-...... .  -. ὁ. . -  -.... - -.- ... ΄-΄ὦὦ΄ ὁ ὁ ς΄ τ΄  ΄΄ .  -  -.. 

ὅ0 πρὸς ὥἅρμ᾽ ᾿Αδράστου χερσὶν ἔστεφον, δάχρυ 
λείβοντες" οἶχτος δ᾽ οὔτις ἡν διὰ στόμα. 
σιδηρόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων 
ἔπνει, λεόντων ὡς ΄ἅρη δεδορχότων. 
χαὶ τῶνδε πύστις οὐκ ὄκνῳ χρονίζεται. 

δ χληρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν 
ἕχαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγοι λόχον. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐχχρίτους πόλεως 

πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισι τάγευσαι τάχος " 
ἐγγὺς γὰρ δὴ πάνοπλος ᾿Αργείων στρατὸς 

60 χωρεῖ, χονίει, πεδία δ᾽ ἀργηστὴς ἀφρὸς 
χραίνει σταλαγμοῖς ἱππιχῶν ἐκ πνευμόγων. 

σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς χεδνὸς οἱαχοστρόφος 
φράξαι πόλισμα, πρὶν χαταιγίσαι πνοὰς 
'ἄρεος" βοᾷ γὰρ χῦὕμα χερσαῖον στρατοῦ" 

θὅ χαὶ τῶνδε χαιρὸν ὅστις ὠπκιστος λαβέ" 

χἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσκόπον 
ὀφθαλμὸν ἕξω, χαὶ σαφηνείᾳ λόγου 

εἰδὼς τὰ τῶν ϑύραϑεν ἀβλαβὴς ἔσει. 
ΕΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

ὦ Ζεῦ τε χαὶ Γῆ χαὶ πολισσοῦχοι ϑεοὶ, 
70.4ρ« τ᾽ ᾿Ερινὺς πατρὸς ἡ μεγασϑενὴς, 

μή μοι πόλιν γε πρυμνόϑεν πανώλεϑρον 
ἐχϑαμνίσητε δηάλωτον, Ἑλλάδος 
φϑόγγον χέουσαν, καὶ δόμους ἐφεστίους " 
ἐλευϑέραν δὲ γῆν τὲ χαὶ Κάδμου πόλιν 

75 ζυγοῖσι δουλείοισι μήποτε σχεϑεῖν " 
γένεσϑε δ᾽ ἀλχή" ξυνὰ δ᾽ ἐλπέζω λέγειν" 

πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τέξει. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑρεῦμαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη, 
μεϑεῖται στρατὸς στρατόπεδον λιπὼν, 

80 ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας". 
αἰϑερία χόνις μὲ πείϑει φανεῖσ᾽, 

ἄναυδος, σαφὴς, ἔτυμος ἄγγελος " 
ἑλεδεμνὰς πεδιοπλόχτυπός τ' 
ἐγχρίμπτεται βοὰ, ποτᾶται, βρέμει δ᾽ 

8ὅ ἀμαχέτιου δίχαν ὕϑατος ὀροτύπου. 
ἰὼ ἰὼ ϑεοὶ ϑεκί τ᾽ ὀρόμενον 
χαχὸν ἀλεύσατε. 
βοᾷ ὑπὲρ τειχέων 

90 ὁ λεύχασπις ὄρνυται λαὸς 
εὐτρεπὴς, ἐπὶ πόλιν διώχων. 
τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρ᾽ ἐπαρχέσει 

ϑεῶν ἢ θεῶν; 
96 πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; 

ἰὼ μάχαρες εὔεδροι, ἀκμάζει βρετέων 
ἔχεσθαι. τί μέλλομεν ἀγάστονοι; 

100 ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κεύπον; 
πέπλων χαὶ στε(φέων 

σιότ᾽, εἰ μὴ νῦν, ἀμφὶ λίταν᾽ ἕξομεν; 
χτύπο» δέδορχα, πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 
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106 τί ῥέξεις, προδώσεις, παλαίχϑων ἴάρης, τὰν 
ὌΡΕΙ ΐ 

τεὰν γᾶν; 
ὧ χουσοπήληξ δαῖμον, ἔπιδ᾽ ἔπιδε πόλιν, 
ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου" 

ϑεοὶ πολισσοῦχοι χγϑογὸς, 
110 τ᾿ ἴτε πάντες, 

ἔδετε παρϑένων ἱχέσιον λόχον 
δουλοσύνας ὕπερ. 
κὕμα γὰρ περὶ πτόλιν 

11ὅ δοχμολ όφων ἀνδρῶν χαχλάζει πνοαῖς 
“ἄρεος ὀρόμενον. 

ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ παντελὲς. 
πάντως ἄρηξον ϑεύωον ἅλωσιν. 

120᾽ “ργεῖοι γὰρ πόλισμα Κάδμου 

χυχλοῦνται" φόβος δ᾽ ἀρείων ὅπλων" 

διάδετοι δέ τοι γενύων ἱππείων 
χιγύρονται φόνον χαλινοί. 

ἑπτὰ δ᾽ ἀγήνορες πρέποντες στρατοῦ 
128 δοουσόοις σάγαις πύλαις ἑβδόμαις 

προσίστανται πάλῳ λαχόντες. 

σύ τ᾽ ὦ “ιογενὲς φιλόμαχον χράτος, 
180 ῥυσίπολις γενοῦ, Παλλὰς, ὃ 9 ἵππιος 

ποντομέδων ἄναξ, 
ἰχϑυβόλῳ μαχανᾷ Ποσειδᾶν 
ἐπίλυσιν φόβων ἐπίλυσιν δίδου. 

136 σύ τ᾽ ἴάρης, φεῖ φεῦ, Κάδμου ἐπώνυμον 
πόλιν φύλαξον, χήδεσαί τ᾿ ἐναργῶς. 

140 χαὶ Κύπρις, ἅτε γένους προμάτωρ, 
ἄλευσον. σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος 

γεγόναμεν" λιταῖσί σε ϑεοκλύτοις 
ἀπύουσαι πελ αξζόμεσϑα. 

146 χαὶ σὺ, ““ὐχει᾿ ἄναξ, “ύχειος γενοῦ 
το δαΐῳ, στόνων αὐτᾶς 

σύ τ᾽ ὦ ΜΔατογένεια χούρα, 

τόξον εὖ. πυξάζου, 
1δ0Ἴρτεμι φίλα. ὃ ὃ ὃ ἔ. 

ὅτοβον ἁρμάτων ἀμφὶ πόλιν κλύω, 
ὦ πόιν᾽ ρα" 
ἔλαχον ἀξόνων βριϑομένων χνόαι, 
Ὥρτεμι φίλα. ἢ ὃ ἢ. 

106 δορυτίναχτος αἰϑὴρ ἐπιμαίνεται- 

τί πόλις ἄμμι πάσχει, τί γενήσεται; 
ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει ϑεός; ὃ ὃ ἢ ἔ. 

ἀξροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρχεται. 

ὦ φίλ᾽ Ἴάπολλον, 

160 χόναβος ἐν πύλαις χαλχοδέτων σαχέων, 
χαὶ “Πιόϑεν πολεμόχραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχαις. 
σύ τε μάχαιρ᾽ ἄνασσ᾽ "Ογκα πρὸ πόλεως 

106 ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. 
ἐὼ παναλκχεῖς ϑεοὶ, 
ἰὼ τέλειοι τέλειαί τε γᾶς 
τασδε πυργοφύλακχες, 
πόλιν δορίπονον μὴ προδῶϑ᾽ 

170 ἑτεροφρώνῳ στρατῷ. 
χλύετε παρϑένων χλύετε πανδίχους 
χειροτόνους λιτᾶς. 
ἰὼ φίλοι δαίμονες 

176 λυτήριοί τ᾽ ἀμφιβάντες πόλιν, 
δείξαϑ᾽ ὡς φιλοπόλις, 

. μέλεσϑέ 8' ἑερῶν δημίων, 

μελόμενοι δ᾽ ἀρήξατε" 
180 φιλοϑύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων 

μνήστορες ἔστε μοι. 
ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

ὑμᾶς ἐρωτῶ, ϑρέμματ οὐχ ἀνασχετὰ, 
ἡ ταῦτ᾽ ἄριστα χαὶ πόλει σωτήρια, 
στρατῷ τὲ ϑάρσος τῷδε πυργηρουμένῳ. 

186 βοέτη πεσούσας πρὸς πολισσούχων ϑεῶν 
αὔειν. λαχάζειν, σωφρόνων μισήματα; 
μήτ᾽ ἐν χακοῖσι μήτ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ 
ξύνοιχος εἴην τῷ γυναιχείῳ γέγει. 
χρατοῦσα μὲν. γὰρ οὐχ ὁμιλητὸν ϑράσος, 

190 δείσασα δ᾽ οἴχῳ χαὶ πόλει. πλέον χακόν. 

χαὺὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόμους φυγὰς 
ϑεῖσαι διερροϑήσατ᾽ ἄψυχον χάχην" 

τὰ τῶν ϑύραϑεν δ᾽ ὡς ἄριστ᾽ ὀφέλλετε, 

αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἔνδοϑεν πορϑούμεϑα. 
196 τοιαῦτα τῶν γυναιξὶ συνναίων ἔχοις. 

κεῖ μή: τις ἀρχῆς τῆς ἐμῆς ἀκούσεται," 

ἀνὴρ γυνή τε χὠ τι τῶν μεταίχμιον, τ 
ψῆφος χατ' αὐτῶν ὀλεϑρία βουλεύσεται, 
λευστῆρα δήμου δ᾽ οὔ τι μὴ φύγῃ μόρον. 

200 μέλει γὰρ ἀνδρὶ, μὴ γυνὴ βουλευέτω,. 
τἄξωϑεν" ἔνδον δ᾽ οὖσα μὴ βλάβην τίϑει. 
ἤχουσας ἢ οὐκ ἤχουσας, ἢ κωφῆῇ λέγω; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ φίλον Οἰδίπου τέχος, ἔδεισ᾽ ἀκού--.᾿ 
σασα τὸν ἁρματόχτυπον ὕτοβον ὅτοβον, 

206 ὅτε τε σύριγγες ἔχλαγξαν ἑλίτροχοι, 
ἱππιχῶν τ᾿ ἀύΐπνων πηδαλίων διὰ 

στόμα πυριγενετᾶν χαλινῶν. 

Ε ΤῈ ΟΚΖΗΣ. 

τί οὖν; ὃ ναύτης ἄρα μὴ Ἂς πρῷραν φυγὼν 

πρύμνηϑεν εὗρε μηχανὴν σωτηρίας, 

210 νεὼς χαμούσης ποντίῳ πρὸς κύματι; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ δαιμόνων πρόδρομος ἤλϑον ἀρ- 
χαῖα βοέτη, ϑεοῖσι πίσυνος, νιφάδος 

ὅτ᾽ ὀλοᾶς νιφομένας βρόμος ἐν πύλαις, 
δὴ τότ᾽ ἤρϑην φόβῳ πρὸς μακάρων λιτὰς, 

21ὅ πόλεος ἵν᾽ ὑπερέχοιεν ἀλχάν. 

ΕΤΕΟΚΜΗΣ. 

τώ στέγειν εὔχεσϑε πολέμιον δόρυ. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὔχουν τάδ᾽ ἔσται πρὸς ϑεῶν; 

ΕΤΕΟΚΌἍΖΠΣ. 

ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς 
τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεος ἐχλείπειν λόγος. 

ΧΟΡΟΣ 

μήποτ᾽ ἐμὸν κατ᾽ αἰῶνα λίποι ϑεῶν 
220 ὧδε πανάγυρις, μηδ᾽ ἐπίδοιμι τάνδ᾽ 

ἀστυδρομουμέναν πόλιν καὶ στράτευμ᾽ 
ἁπτόμενον πυρὺ δαΐῳ. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

μή μοι ϑεοὺς καλοῦσα βουλεύου κακῶς" 
σπειϑαρχέα᾽ γάρ ἔστι τῆς εὐπραξίας 

226 μήτηρ γυνὴ σωτῆρος. ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 
ον 208. ---- 907. ΞΞΞ 211] -- 215.. 

219 --- 222. -ΞΞΞ-. 220 --- 229, 

πο ττν τυ δον ςς 0. ὕ0.ὅυμὼ ὡξυυ νυ ὡυωωμουως εν τυ σμεος ιρειεε εσες κιείευις 
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ΧΟΡΟΣ. 
ἔστι ϑεοῖς δ᾽ ἔτ᾽ Ἰσχὺς καϑυπερτέρα" 
πολλάκι δ᾽ ἐν χακοῖσι τὸν ἀμήχανον 
χὰχ χαλεπᾶς δύας ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων 
χρημναμενᾶν γεφελᾶὰν ὀρϑοῖ. 

ΕἸΕΟΚΜΖΗΣ. 

280 ἀνδρῶν τάδ᾽ ἐστὶ, σφάγια χαὶ χρηστήρια 
ϑεοῖσιν ἕρδειν, πολεμίων πειρωμένων " 
σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγᾶν καὶ μένειν εἴσω δόμων. 

ΧΟΡΟΣ. 

διὰ ϑεῶν πόλιν νεμόμεϑ᾽ ἀδάματον, 
δυσιιενέων δ᾽ ὄχλον πύργος ἀποστέγει. 

935 τίς τάδε νέμεσις στυγεῖ; 

ΕΤΕΟΚ.ΜΗΣ. 

οὔτοι φϑονῶ σοι δαιμόνων τιμᾶν γένος" 
] ἀλλ᾽ ὡς πολίτας μὴ χαχοσπλάγχνους τιϑῆς, 

Ι ἕκηλος ἴσϑι μηδ᾽ ἄγαν ὑπερφοβοῦ. ᾽ 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿ ποταίνιον χλύουσα πάταγον ἀνάμιγα 
210 ταρβοσύνῳ φόβῳ τάνδ᾽ ἐς ἀχρόπτολιν, 

τίμιον ἕδος, ἱκόμαν. 
| ἙΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

μὴ νῦν, ἐὰν ϑνήσχοντας ἢ τετρωμέγους 
πύϑησϑε, κωκυτοῖσιν ἁρπαλίζετε. 
τούτῳ γὰρ “Ἥρης βόσχεται φόνῳ βροτῶν. 

| 

᾿ 

ἱ 

ΧΟΡΟΣ 

245 καὶ μὴν ἀχούω γ᾽ ἱππιχῶν φρυάγμάτων. 
ΕΤΕΟΚΟ.ΖΗΣ. 

μὴ νῦν ἀκούουο᾽ ἐμφανῶς ἄκου ἄγαν. 
ΧΟΡΟΣ. 

στέγει πόλισμα γῆϑεν., ὡς χκυχλουμένων. 
ἙἘΤΕΟΚΜΗΣ. 

οὐκοῦν ἔμ᾽ ἀρκεῖ τῶνδε βουλεύειν πέρι. 
ΧΟΡΟΣ. 

δέδοιχ᾽, ἀραγμὸς δ᾽ ἐν πύλαις ὀφέλλεται. 
ΕἸΕΟΚΜΖΗΣ. 

250 οὐ σῖγα; μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς κατὰ πτόλιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

| ὦ ξυντέλεια, μὴ προδῷς πυργώματα. 
| ἙΤΕΟΚΜΗΣ 

οὐκ ἐς φϑόρον σιγῶσ' ἀνασγχήσει τάδε; 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑεοὶ πολῖται. μή μὲ δουλείας τυχεῖν. 
: ΕΟ ΉΣΣ 

αὐτὴ σὺ δουλοῖς χἀμὲ καὶ σὲ χαὶ πόλιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἫΣ ἑ - ᾽ 5 . » 

2ύδω παγχρατὲς Ζεῦ, τρέψον εἷς ἔχϑρους βέλος. 

ΓΊΠΟΚΜ.“ΗΣ. 

ὦ Ζεῦ, γυναικῶν οἷον ὥπασας γένος. 

ΧΟΡΟΣ. 

μοχϑηρὸν, ὥσπερ νδρας ὧν ἁλῷ πόλις. 
ΕΤΒΟΚΌ.ἍΗΣ. 

παλιγστομεῖς εὖ ϑιγγάνουσ᾽ ἀγαλμάτων ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀψυχίᾳ γὰρ γλῶσσαν ἁρπάζει «φόβος. 
ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

Ι. 280 αἰτουμένῳ μοι χοῦφον εἰ δοίης τέλος. 
ΚΕ ΟἾὟΥΘΙΣ: 

λέγοις ὧν ὡς τάχιστα, χαὶ τάχ εἴσομαι. 

238 -- 285, ΞξΞ 239 -- 241. 

ΑΙΣΧΥΛΟΎ. 

ΕἘΤΕΟΚΟ.Η͂Σ. 

δἰ σον . ὦ τάλαινα, μὴ φίλους φύβει. 
ΧΟΡΟΣ. - 

σιγῶ" σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μόρσιμον. 
ΕΤΕΟΚ.ΉΗΣ. 

τοῦτ᾽ ἀντ᾽ ἐκείνων τοὔπος αἱροῦμαι σέϑεν. 

205 χαὶ πρός γε τούτοις, ἐχτὸς οὐσ᾽ ἀγαλμάτων, 
εὔχου τὰ χρείσσω ξυμμάχους εἶχναι ϑεούς" 
χἀμῶν ἀκούσασ᾽ εὐγμάτων, ἔπειτα σὺ 
ὀλολυγμὸν ἱρὸν εὐμενῆ παιάγισον, 
᾿Ελληνικὸν γόμισμα ϑυστάδος βοῆς, 

270 ϑάρσος φίλοις, λύουσα πολέμιον φόβον. 
ἐγὼ δὲ χώρας τοῖς πολισσούχοις ϑεοῖς, 
πεδιονόμοις τὲ χἀγορᾶς ἐπισχόποις, 
«“Ἱίρκης τε πηγαῖς, οὐδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ λέγω, 
εὺ ξυντυχόντων καὶ πόλεως σεσωσμένης, 

276 μήλοισιν αἱμάσσοντας ἑστίεις ϑεῶν, 

ταυροχτογοῦντας ϑεοῖσιν, ὧδ᾽ ἐπεύχομαι 
ϑήσειν τροπαῖα, πολεμίων δ᾽ ἐσθϑήματα, 
λάφυρα δάων δουρίπληχϑ'᾽ ἁγνοῖς δόμοις. 
τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου μὴ φιλοστόνως ϑεοῖς, 

280 μηδ᾽ ἐν ματαίοις χἀγρίοις ποιφύγμασιν" 
οὐ γάρ τι μᾶλλον μὴ φύγῃς τὸ μόρσιμον" 
ἐγὼ δ᾽ ἐπ’ ἄνδρας ἕξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ 
ἀντηρέτας ἐχθροῖσι τὸν μέγαν τρόπον 
εἰς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω μολὼν, Ὁ 

286 πρὶν ἀγγέλους σπερχνούς τε καὶ ταχυρρόϑους 

λόγους ἱκέσϑαι χαὶ φλέγειν χρείας ὕπο. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέλει. φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώσσει κέαρ" 
γείτονες δὲ καρδίας 

μέριμναι ζωπυροῦσι τάρβος, 

290 τὸν ἀμφιτειγὴ λεὼν, ἢ 
δοάχοντας ὥς τις τέχνων 
ὑπεοθέθοικεν λεχαίων δυσευνάτορας 
πάντροφος 72 πελειάς. 

29Ὁ τοὶ μὲν γὰρ ποτὶ πύργους 

που ἡμεὶ πανομιλεὶ 

ΡΒ Ό ΘΟΕ τί γένωμαι; 

τοὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἀμφιβόλοισιν 
ἰάπτουσι πολέταις 

800 γερμάδ᾽ ὀκχριόεσσαν. 
παντὶ τρόπῳ, “Ιιογενεῖς 
ϑεοὶ, πόλιν χαὶ στρατὸν 
Καδμογενῆ ῥύεσϑε. 
ποῖον δ᾽ ἀμείψεσϑε γαίας πέδον 

805 τασδ᾽ ἄρειον. ἐχϑοοῖς ' 

ἀφέντες τὰν βαϑύχϑον᾽ αἴαν, 

ὕϑωρ τὲ «“Ἰιρχαῖον εὐ-- 
τοαφέστατον πωμάτων 

810 ὅσων ἵησιν Ποσειδὰν ὁ γαιάοχος 

Τηϑύος τὲ παῖδες. 
πρὸς τάδ᾽. ὦ πολιοῦχοι 
ϑεοὶ, τοῖσι μὲν ἔξω 

πύργων ἀνδρολέτειραν 
815 χαὶ τὰν δίψοπλον ἄταν 

ἐμβαλόντες ἄὥροισϑε 
κῦδος. τοῖς δὲ πολίταις 

“καὶ πόλεως ῥυτῆρες 

287 - - 308. ΞξΞ 80Έ--- 320. 

ἘΞ τ το Ξ Ϊ 
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εὔεδροί τε στάϑητ᾽ 
820 ὀξυγόοις λιταῖσιν. 

οἰχτρὸν γὰρ πόλιν ὧδ᾽ ὠγυγίαν 
᾿Ἄἴδᾳ προϊάψαι, δορὸς ἄγρων, 
δουλίαν ψαφαρᾷ σποδῷ 
ὑπ᾽ ἀνδρὸς ᾿Δχαιοῦ ϑεόϑεν 

9260 περϑομέναν ἀτίμως, 

τὰς δὲ χεχειρωμένας ἄγεσϑαι, 
ἔ ὃ, νέας τε καὶ παλαιὰς 
ς κι ὔ 
ἑππηδὸν πλοχάμων, 

πὲριροηγνυμένων φαρέἕωγν. 

880 βοᾷ δ᾽ ἐχκενουμένα πόλις, 
λαΐδος ὀλλυμένας μιξοϑρόου" 

ἊΝ 8 .,." 
ἐτοδίος τοι τυχας ππΠΒ ΕΘ ΟΠ 

2 3 3 δ πριν 
χλαυτὸν ἃ ἀρτιτρόποις ὠμοδοοπων): 

'“ψομίμων προπάροιϑεν διαμεῖναι 
8336 δωμάτων στυγερὰν ὁδόν. 

’ δ ΄ ᾿ ΔΙ ΝΩΣ 

τί; τὸν φϑίμεγον 760 προῖλἕγω 

βέλτερα τῶνδε πράσσειν. 
πολλὰ γὰρ εὐτε πτόλις δαμασϑῆ, 
Φδι.᾽Ὶ΄Ά΄Ἅ - ,ὔ ᾿ 

ἕξ, δυστυχῆ τε πράσσει. 
ΕῚ ὌΠ 32 Ξ 

810 ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἄγει, 

φονεύει, τὰ δὲ καὶ πυρφορεῖ " 
χαπγνῷ χραίνεται πόλισμ᾽ ἅπαν. 
εἰαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεῖ λαοδάμας 

μιαίνων εὐσέβειαν “Ἄρης. 
Ἢ ΣΟ ΎΘΥ, 

845 χορχοουγαὶ δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ, 

ποτὲ πτόλιν δ᾽ ὀρχάνα πυργῶτις. 
Α ) Α » ΞῚ Ἁ ἐν ΄ 

πρὸς ἀνθοὺς δ᾽ ἀνὴρ δορὶ καίνεται" 

βλαχαὶ δ᾽ αἱματόεσσαι 
τῶν ἑπιμαστιδίων 
2 - , 

860 ἀρτιβοεφεῖς βοέμονται. 
« κ τς - ε , μ᾿ 

ἀρπαγαὶ δὲ διαδρομῶν ομαΐμονες 
ξυμβολεῖ φέρων φέροντι, 

καὶ κενὸς κενὸν χαλεῖ, 
ξύννομον ϑέλων ἔχειν, 

855 οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἴσον λελιμμιένοι. 
ΟΣ - γ , , , 

τίν᾽ ἐκ τῶνδ᾽ εἰχασαι λόγος πάρω; 

παντοδαπὸς δὲ χαρπὸς 
χαμάδις πεσὼν ἀλγύνει κυρήσας. 

πικρὸν δ᾽ ὄμμα τῶν ϑαλαμηπόλων" 
860 πολλὰ δ᾽ ἀχριτόφυρτος 

γᾶς δόσις οὐτιδανοῖς 

ἐν ῥοϑίοις φορεῖται. 
διιωίδες δὲ καινοπήμενες νέαι 

τλήμον εὐνὰν αἰχμάλωτον 

866 ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος, ὡς 

δυσμενοῦς ὑπερτέρου. 

ἐλπίς ἔστι γύχτερον τέλος μολεῖν, 

παγκλαύτων ἀλγέων δαήμδ ρίαν υς 
ἩΜΜΙΧΟΡΙΟ.Υ͂. 

ὅ τοι κατόπτης, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, στρατοῦ 
8270 πευϑώ τιν᾽ ἡμῖν, ὦ φίλαι. νέων «ρέρει, 

σπουδὴ διώκων πομπίμους γνύας ποδῶν. 
ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

καὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ αὐτὸς Οἰδίπου τόκος 
εἰς ἀρτίχολλον ἀγγέλου λόγον μαϑεῖν" 
σπουδὴ δὲ χαὶ τοῦδ᾽ οὐκ ἀπαρτίζει πόδα. 

521. -3532..ΞΞ 338.---- 344. 

846. - 866, -Ξ-ΞΞ 867 --- 868. 

ΖΖΓΓΕΜΖΟΣ. 
, ἋΣ - 

876 λέγοιμ᾽ ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων, 
εἰ γ , - τὸ ρὲ δέρι 
ὡς τ᾽ ἐν πύλαις ἕκαστος εἴληχεν πάλον. 

Τυδεὺς μὲν ἤδη πρὸς πύλαισι Προιτίσι 

βρέμει, πόρον δ᾽ Ἰσμηνὸν οὐκ ἐᾷ περᾶν 
ὁ μάντις" οὐ γὰρ σφάγια γίγνεται καλά. 

880 Τυδεὺς δὲ μαργῶν καὶ μάχης λελιμμένος 
μεσημβριναῖς κλαγγαῖσιν ὡς δράχων βοζ " 

ϑείνει δ᾽ ὀνείδει. μάντιν Οἰἱχλείδην σοφὸν, 
σαίνειν μόρον τε χαὶ μάχην ἀψυχίᾳ" 

το ΠΡ - “ ΄,᾿ , τοιαῦτ᾽ ἀὐτῶν τρεῖς κατασχίους λόφους 
886 σείει, χράνους χαίτωμ᾽, ὑπ᾽ ἀσπίδος δὲ τῷ. 

χαλκήλατοι χλάζουσι κώδωνες φόβον " 
ἔχει δ᾽ ὑπέρφρον σῆμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος τόδε Χ οφΩ “ἢ ς 3 

͵ « 2 Α ΄ 

φλέγονθ᾽ ὑπ᾽ ἄστροις οὐρανὸν τετυγμένον " Ϊ 
λαμπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν μέσῳ σάκχει, 

890 πρέσβιστον ἄστρων, νυχτὸς ὀφϑαλμὸς, πρέπει." 
- , - (φ [, ’ 

τοιαῦτ᾽ ἀλύων ταῖς ὑπερχόμποις σάγαις 
τς 27 2 τῷ 5» 

βοᾷ παρ᾽ ὄχϑαις ποταμίαις, μάχης ἐρῶν, 
ἵππος χαλινῶν ὡς χατασϑμαίνων μέγει, 

ὅστις βοὴν σάλπιγγος ὁρμαίνει μένων. 
8396 τίν᾽ ἀντιτάξεις τῷδε; τίς Προίτου πυλῶν 

, ͵ - ,) χληϑρων λυϑέντων προστατεῖν φερέγγυος ; 
ΕἘΤΕΟΚΟ.Π:. 

’ κι 3 ὃ } 27 ΕΣ Ἃ Ὁ » ὲ ᾽ν κόσμον μὲν ἀνδρὸς οὕτιν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ ἐγὼ, 
3 ς ᾿ ΄ ᾿ ᾿ 

οὐδ᾽ ἑλχοποιὰ γε υιειαια μη στον 

λόφοι δὲ χώδων τ᾽ οὐ δάχκνουσ᾽ ἄνευ δορός. 
400 χαὶ νύχτα ταύτην ἣν λέγεις ἐπ᾽ ἀσπίδος 

ὥστροισι μαρμαίρουσαν οὐρανοῦ κυρεῖν, 
τάχ ἂν γένοιτο μάντις ἡ ̓ γνοία τινί, 
εἰ γὰρ ϑανόντι νὺξ ἐπ᾿ ὀφϑαλμοῖς πιέσοι, 

- -Ρ ͵ ; 

τῷ τοι φέροντι σῆμ᾽ ὑπέρχομπον τόδε 
ἀρό γένοιτ᾽ ἂν ὀρϑῶς ἐνδίχως τ᾽ ἐπώνυμον, 

χαὐτὸς χαϑ' αὑτοῦ τὴν ὕβοιν μαντεύσεται. 
ἐγὼ δὲ Τυδεῖ χεδγνὸν ᾿Δστακοῦ τόκον 

] 
ἱ 
{ 

σποραντνο τ σοι συττιροπουτεηνοο αν ταντν.....».ὕ...--..σὕ..-.νὉ..»ὐὔὐ᾽ τ ὔὐττλατ τ το το΄ “τ τὦοὕὕ0-...ὸ...-....ὕ..-... 

τόνδ᾽ ἀντιτάξω προστάτην πυλωμάτων, 

μάλ᾽ εὐγενῆ τε χαὶ τὸν «Αϊσχύνης ϑρόνον 
410 τιμῶντα καὶ στυγοῦνϑ'᾽. ὑπέρφρονας λόγους. 

᾿αἰσχρῶν γὰρ ἀργὸς, μὴ κακὸς δ᾽ εἶναι φιλεῖ. 

σπαρτῶν δ᾽ ἀπ ἀνδρῶν, ὧν Ἄρης ἐφείσατο, 

δίζωμ᾽ ἀνεῖται, κάρτα δ᾽ ἔστ᾽ ἐγχώριος, 
Μελάνιππος" ἔργον δ᾽ ἐν χύβοις 'ἥρης χριγνεῖ") 

41 “ίχη δ᾽ ὁμαίμων κάρτα νιν προστέλλεται 
εἴργειν τεχούσῃ μητρὶ πολέμιον δόρυ. 

ΧΟΡΟΣ. 
τὸν ἀμόν νυν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν 
ϑεοὶ δοῖεν, ὡς δικαίας πόλεως 
πρόμαχος ὕρνυται" τρέμω δ᾽ αἱματη-- 

420 φόρους μόρους ὑπὲρ φίλων 

ὀλομένων ἰδέσϑαι. 
ἌΑΙΓΓΕ.0ΟΣ. 

τούτῳ μὲν οὕτως εὐτυχεῖν δοῖεν ϑεοί" 
ἈΚαπανεὺς δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Πλέχτραισιν εἴληχεν πύλαις, 
γίγας δ᾽ ἄλλος τοῦ πάρος λελεγμένου 

425 μείζων, ὁ χόμπος δ᾽ οὐ χατ' ἄνϑρωπον φρονεῖν, 
πύργοις δ᾽ ἀπειλεῖ δείν᾽, ἃ μὴ κραίνοι τύχη" 

ϑεοῦ τε γὰρ ϑέλοντος ἐχπέρσειν πόλιν 

χαὶ μὴ ϑέλοντός φησιν, οὐδὲ τὴν Διὸς | 
Ἔριν πέδῳ σχήψασαν ἐκποδὼν σχεϑεῖν. Ἵ 

417. -421, -ΞξΞ 452 --- 450. 

πος 2:::5.2: 

.“- ὧδὰ αν ῷ ἑανζλλς Σ ςφα- πα ΟΣ ΟΣ σεις, ὩΣ. 

ς πο τσ τινα. 
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ἀϑοτὰς δ᾽ ἀστραπάς: τε καὶ χεραυνίους βολὰς 

ΜΕ Ή ΒΆΡΟΣ ϑαλπεσιν. προσήχασεν ᾿ 

ἔχει δὲ σῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον, 

φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ χερῶν ὡπλισμένη" 
χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασιν »πρήσω πόλιν.“ 

ἀ8ὅ τοιῷδε φωτὶ πέμπε; τίς ξυστήσετοι, 

τίς ἄνδρα κομπάζοντα μὴ τρέσας μενεῖ; 
ΕΤΕΟΚ,ΖΠΗΣ. 

καὶ τῷδε κέρδει κέρδος ἄλλο τίχτεται. 
τῶν τοι ματαίων ἀνδράσιν φρονημάτων 
ἡ γλῶσσ᾽ ἀληϑὴς γίγνεται κατήγορος. 

4Δ0 Καπανεὺς δ᾽ ἀπειλεῖ δοᾶν παρεσκευασμέγος, 
ϑεοὺς ἀτίζων " κἀπογυμνάζων στόμα 

χαρᾷ ματαίᾳ ϑνητὸς ὧν ἐς οὐρανὸν 
πέμπει. γεγωνὰ Ζηνὶ κυμαίνοντ᾽ ἔπη. 
πέποιϑα δ᾽ αὐτῷ ξὺν δίκη τὸν πυρφόρον 

. 446 ἥξειν χεραυνὸν. οὐδὲν ἐξηκασμένον 
οὐκ ϑάλπεσιν. τοῖς ἡλίου. 

ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. κεὶ στόμαργός ἐστ᾽ 

αἴϑων. τέτακται λῆμα, Πολυφόντου βία, 

φερέγγυον φρούρημα, “προστατηρίας 
4600. 4ρτέμεδος εὐνοίαισι σύν τ΄ ἄλλοις ϑεοῖς. 

λέγ᾽ ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὕλοιϑ' ὃς πόλει μεγάλ ἐπεύχεται, 
κεραυνοῦ δέ μιν βέλος ἐπισχέϑοι, 
πρὶν ἐμὸν ἐσϑορεῖν δόμον, πωλικῶν ϑ᾽ 

455 ἑδωλίων ὑπερχόπῳ 

δορί ποτ᾽ ἐχλαπάξαι. 
ΔΓΓΕΟ.ΟΣ. 

καὶ μὴν τὸν ἐντεῦϑεν λαχόντα πρὸς πύλαις. 
λέξω " τρίτῳ γὰρ ᾿Ετεόκλῳ τρίτος πάλος 

ἐξ ὑπτίου πήδησεν εὐχάλχου χράνους, 

460 πύλαισι Νηίταισι προσβαλεῖν λόχον. 
ἵππους δ᾽ ἐν ἀμπυχτῆρσιν ἐμβριμωμένας 
δινεῖ., ϑελούσας πρὸς πύλαις πεπτωχέγαι.. 
φιμοὶ δὲ συρίζουσι βάρβαρον τρόπον, 

μυχτηροχόμποις πνεύμασιν πληρούμενοι. 
466 ἐσχημάτισται δ᾽ ἀσπὶς οὐ σμιχρὸν τρόπον" 

ἀνὴρ δ᾽ ὁπλίτης κλίμακος προσαμβάσεις 

στείχει, πρὸς ἐχϑρῶν πύργον, ἐχπέρσαι ϑέλων - 
βοᾷ δὲ χούτος γραμμάτων ἐν ξυλλαβαῖς 

ὡς οὐδ᾽ ἂν “Ἄρης σφ᾽ ἐκβάλοι πυργωμάτων. 
470 χαὶ τῷδε φωτὶ πέμπε. τὸν φερέγγυον 

πόλεως ἀπείργειν τῆσδε δούλειον ζυγόν. 
ΕΤΕΟΚΜΗΣ. 

πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τόνδε. σὺν τύχῃ δέ τῳ» 
καὶ δὴ. πέπεμπται κόμπον ὃν χεροῖν" ἔχων, 

Μεγαρεὺς Κρέοντος σπέρμα. τοῦ σπαρτῶν γένους. 

475 ὃς οὔτι μάργων ἱππικῶν φρυαγμάτων 
βρόμον φοβηϑεὶς ἐκ πυλῶν χωρήσεται, 
ἀλλ᾽ ἢ ϑανὼν τροφεῖα πληρώσει χϑονὶ, 
ἢ καὶ δύ᾽ ἄνδρε καὶ πόλισμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος 
ἑλὼν. λαφύροις δῶμα κοσμήσει πατρός. 

480 ἠρυνηι ἃ ἐπ᾿ ἄλλῳ μηδέ μοι φϑόνει λέγων. 

: ΧΟΡΟΣ. 

ἐπεύχομαι τὰ μὲν εὐτυχεῖν, Ἰὼ 

πρόμαχ' ἐμῶν δόμων, τοῖσι δὲ δυστιηρενη; 

ὡς δ᾽ ὑπέραυχα βάζουσιν ἐπὶ πτόλει 

481 ----485., -ΞΞΞ 521 -- ὅ25. 

5» 

(γα. 

ΧΎΥΎΛΟΥ͂. 

μαινομένᾳ φρενὶ. τῶς νιν 

485 Ζεὺς ΠΠΈμἐτι ἐπίδοι κοταίνων. 
Ὁ ἘΠ ΘΗΣΝ 

τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας ἔχων 

Ὄγχας ᾿άϑάνας, ξὺν βοῇ παρίσταται, 
Ἱππομέδοντος σχῆμα καὶ μέγας τύπος" 

ἅλω δὲ πολλὴν, ἀσπίδος κύκλον λέγω, 
490 ἔφριξα δινήσαντος " οὐκ ἄλλως ἐρῶ. 

ὁ σηματουργὸς δ᾽ οὔ τις εὐτελὴς ἄρ᾽ ἣν 
ὅστις τόδ᾽ ἔργον ὦπασεν πρὸς ἀσπίδι, 
Τυφῶν᾽ ἱέντα πυρπνόον διὰ στόμα 
λιγνὺν μέλαιναν. αἰόλην πυρὸς χάσιν»" 

496 ὄφεων δὲ πλεχτάναισι. περίδρομον χύτος 
προσηδάφισται κοιλογάστορος κύκλου. 
αὐτὸς δ᾽ ἐπηλάλαξεν, ἔνϑεος δ᾽ “4ρει 

βαχχᾷ πρὸς ἀλκὴν Θυιὰς ὡς φόβον βλέπων. 
τοιοῦδε φωτὸς πεῖραν εὖ φυλακτέον. 

ὅ00 φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομπάζεται,. 
ΕΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

πρῶτον μὲν "Ογκα Παλλὰς, ἥτ᾽ ἀγχίπτολις, 
πύλαισι γείτων ἀνδρὸς ἐχϑαίρουσ᾽ ὕβριν 
εἴρξει νεοσσῶν ὡς δράχοντα δύσχιμον" 

Ὑπέρβιος δὲ χεδνὸς Οἴνοπος τόκος 

ὅ0ὅ ἀνὴρ χατ᾽ ἄνδρα τοῦτον ἠρέϑη, ϑέλων 
ἐξιστορῆσαι μοῖραν, ἐν χρείᾳ τύχης, 

οὔτ᾽ εἶδος οὔτε ϑυμὸν οὐὔϑ' ὅπλων σχέσιν 
μωμητὸς, Ἑρμῆς δ᾽ εὐλόγως ξυνήγαγεν. 
ἐχϑρὸς γὰρ ἁνὴρ ἀνδοὶ τῷ ξυστήσεται. 

510 ξυνοίσετον δὲ πολεμίους ἐπ᾽ ἀσπίδων 

ϑεούς" ὁ μὲν γὰρ πυρπγόον Τυφῶν᾽ ἔχει, 
Ὑπερβίῳ δὲ Ζεὺς πατὴρ ἐπὶ ἀσπέδος 
σταδαῖος ἧσται, διὰ χερὸς βέλος φλέγων " 
χοὔπω τις εἶδε Ζῆνά που νικώμενον. 

515 τοιάδε μέντοι προσφίλεια δαιμόνων " 
πρὸς τῶν χρατούντων δ᾽ ἐσμὲν, οὗ δ᾽ ἡσσω-- 

μένων " 
εἰ Ζεύς γε Τυφῶ χαρτερώτερος μάχη " 

δ Ὰ ᾿ς: 2) ιν τα τῇ 
εἰχὸς δὲ πράξειν ἀνδρας ὠδ᾽ ἀντιστάτας " 

Ὑπερβίῳ τε πρὸς λόγον τοῦ σήματος 
ὅ20 σωτὴρ γένοιτ᾽ ἂν Ζεὺς ἐπ᾿ ἀσπίδος τυχών. 

ΧΟΡΟΣ. 

πέποιϑα τὸν “ιὸς ἀντίτυπον ἔχοντ᾽ 
ἄφιλον ἐν σάχει τοῦ χϑονίου δέμας 

δαίμονος ἐχϑρὸν εἴχασμα βροτοῖς τὲ 

δαροβίοισι ϑεοῖσι, 
525 πρόσϑε πυλᾶν κεφαλὰν Ἰάψειν. 

4 ΤῸ ΤΡΥΡΘῺΩΣΣ 

οὕτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω, 
πέμπταισι προσταχϑέντα ΞΒορραίαις πύλαις, 

τύμβον χατ᾽ αὐτὸν διογενοῦς ᾿Δμφίονος" 
2 2 3 «ι ΡΣ “ « - 

ομνυσι δ᾽ αἴχμην ἣν ἔχει μᾶλλον ϑεοῦ 

ὅ380 σέβειν πεποιϑὼς, ὀμμάτων ϑ᾽ ὑπέρτερον, 
Ξ ᾿ “5 2 " δα ἢ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ 

«Ἰιός" τόδ᾽ αὐδᾷ μητρὸς ἐξ ὀρεσκόου 
βλάστημα καλλίπρῳρον, ἀνδρόπαις ἀνήρ. 

:ἷ᾿ 5: " στείχει δ᾽ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηέδων, 
5856 ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα ϑρίξ. 

ὁ δ᾽ ὠμὸν. οὔτι παρϑένων ἐπώνυμον, 
φρόνημα, γοργὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ἔχων, προσίσταται. 
οὐ μὴν ἀχόμπαστός γ᾽ ἐφίσταται πύλαις" 

χαὶ 

) -----« ---.- 
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τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλκηλάτῳ 
» -" ; ’ » 

δ40 σάχει, χυχλωτῷ σωματος προβλήματι, 

Σφίγγ᾽ ὠμόσιτον προσμεμηχανημέγνην 
’ Ψ, 

γόμφοις ἐνώμα, λαμπρὸν ἔχχρουστον δέμας, 

φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῇ φῶτα Καδμείων ἕνα, 
ὡς πλεῖστ᾽ ἐπὶ ἀνδοὶ τῷδ᾽ ᾿Ἰάπτεσϑαι βέλη. 

δάδ ἐλϑὼν δ᾽ ἔοιχεν οὐ χαπηλεύσειν μάχην, 
μαχρῶᾶς χελεύϑου δ᾽ οὐ χαταισχυνεῖν πόρον, 
Παρϑενοπαῖος ᾿Δρχὰς, ὁ δὲ τοιόσδ᾽ ἀνὴρ, 
μέτοικος, “Ἵργει δ᾽ ἐχτίνων καλὰς τροφὰς, 
πύργοις ἀπειλεῖ τοῖσδ᾽ ἃ μὴ χοαίνοι ϑεός. 

; ΕΤΕΟΚΠΛΗΣ. 
ἥ νι , πε - ΡΥ ΝΝ -" 
᾿ὅ80 εἰ γὰρ τυχοιὲν ὧν φρονοῦσι πρὸς ϑεῶν, 

5 - ,΄ 3 ΄ [, 
αὐτοῖς ἐχείνοις ἀνοσίοις κομπασμασιν, 
τ ΄,  , ΕῚ ΄ ἡ τὰν πανώλεις παγκάχως τ᾽ ὀλοίατο. 
ἔστιν δὲ καὶ τῷδ᾽, ὃν λέγεις τὸν ᾿ἄρκάδα, 

ΕΣ « ΥΩ Σ ΄ 

ἀνὴρ ἄχομπος, χεὶρ δ᾽ ὁρᾷ τὸ δράσιμον;. 
ἢ 2, τ ν - ’ ΄ 

δόδιάχτωρ ἀδελφὸς τοῦ πάρος λελεγμέγου " 

ὃς οὐκ ἐάσει γλῶσσαν ἐργμάτων ἄτερ 
ἔσω πυλῶν ῥέουσαν ἀλϑαίνειν καχὰ, 

Β] 2 - ᾿Ὶ ΞῚ ᾿ 2 

οὐδ᾽ εἰσαμεῖψαι ϑηρὸς ἐχϑίστου δάκους 
᾿ ΄ ΄ 32 ΄ εἰχὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾿ ἀσπίδος" 

ὅ60 ἢ ̓ξωϑεν εἴσω τῷ φέροντι μέμψεται, 

πυχγοῦ χροτησμοῦ τυγχάνουσ᾽ ὑπὸ πτόλιν. 
ϑεῶν ϑελόντων δ᾽ ὧν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἑχνεῖται λόγος διὰ στηϑέων, 
Ἁ 2 2 2 , ο ν 

τριχὸς δ᾽ ὀρϑίας πλόχαμος ἵσταταϊ, 

6θὅ μεγάλα μεγαληγόρων χλυούσᾳ 
ἀνοσίων ἀνδρῶν. εἴϑε γὰρ ϑεοὶ 
τούσδ᾽ ὀλέσειαν ἐν γᾷ. 

ΑΓΓΕ.Ζ0ΟΣ. 

ἔχτον λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα σωφρονέσ το» λέγοιμ ἕν φρονέστατον 
᾿) 2 32 3 2 , 

ἄλχην τ΄ ἄριστον μᾶντιν. “μῳιάρεω βίαν " 
ες ΄ } ’ , 

ὅ70 Ὁμολωίσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος 
χαχοῖσι βάζει πολλὰ Τυδέως βίαν, 

᾿ ΕΣ , ᾿ 

τὸν ἀνδροφόντην. τὸν πόλεως ταράχτορα, 
, » -» ’ 

ἐιέγιστον «““ργει τῶν χακῶν διδασχαλον, 
- , " - ’ ; , 
Ἔρινυος χλητῆρα, προσπολον φόγου, 

- ’ - ’ 

δ76 καχῶν τ ᾿δράστῳ τῶνδε βουλευτήριον" 
καὶ τὸν σὸν αὖϑις πρόσμορον ἀδελφεὸν 
ἐξυπτιάζων ὄνομα, Πολυνείκους βίαν, 
δίς τ᾿ ἐν τελευτῇ τοὔνομ᾽ ἐνδατούμενος 
καλεῖ. λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα" 

ὅβϑο0η τοῖο» ἕογον καὶ ϑεοῖσι προσφιλὲς, 

χαλόν τ᾿ ἀκοῦσαι καὶ λέγειν μεϑυστέροις, 
πόλιν πατρῴαν χαὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 

: ϑεῖ ί ᾿ ἐπαχτὸν ἐμβεβληχό στορϑεῖν., στρατευμν ἔπαχτον ἑμβεβληχοτα. 
’ ν ͵ ΄ 7) 

μητρὸς τε πηγὴν τίς κατασβέσει δίχη; 

586 πατρίς τε γαῖα σῆς ὑπὸ σπουδῆς δορὶ 

αλοῦσα πῶς σοι ξύμμαχος γενησέτοι; 
3» " ’ -“ , 

ἔγωγε μὲν δὴ τήνδε πιανῶ χϑόνα, 
μάντις χεκευϑὼς πολεμίας ὑπὸ χϑονός. 

μαχωμεϑ'᾽, οὐκ ἄτιμον ἐλπέζω μόρον. 
590 τοιαῦϑ᾽ ὁ μάντις ἀσπίδ᾽ εὔχυχλον νέμων 

πάγχαλκον ηὐδα" σῆμα δ᾽ οὐχ ἐπῆν χύχλῳ. 
2 ᾿ - 2} 2 2 ἘΣ ΄ 

οὐ γὰρ δοχεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἰναι ϑέλει, 
βαϑεῖαν ἄλοχα διὰ φρενὸς χαρπούμενος, 

ΤΕ Υς ΟΞ . ᾿ ’ , 
ἀφ᾽ ἧς τὰ χεδγὰ βλαστάνει βουλεύματα. 

568 --- ὅ67. -ΞΞΞ 626 --- 630. 

ὅ95 τούτῳ σοφούς τε πἀγαϑοὺς ἀντηρέτας 
πέμπειν ἐπαινῶ. δεινὸς ὃς ϑεοὺς σέβει. 

ΕἘΤΕΟΚΜΠΖΗΣ. 

φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιϑος βροτοῖς 

δίχαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεβεστέροις. 
ἐν παντὶ πράγει δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁμιλίας κακῆς 

600 κάκιον οὐδὲν, καρπὸς οὐ κομιστέος. 
[ἄτης ἄρουρα ϑάνατον ἐχπκαρπίζεται" 

ἢ γὰρ ξυνεισβὰς πλοῖον εὐσεβὴς ἀνὴρ 
γναύταισι ϑερμοῖς καὶ πανουργίᾳ τινὶ 

ὄλωλεν ἀνδρῶν σὺν ϑεοπτύστῳ γένει" 
606 ἢ ξυμπολίταις ἀνδράσιν δίχαιος ὧν 

ἐχϑροοξένοις τε καὶ ϑεῶν ἀμνήμοσι 

ταὐτοῦ κυρήσας ἐχδίχως ἀγρεύματος, 
πληγεὶς ϑεοῦ μάστιγι παγκοίνῳ δάμη. 
οὗτος δ᾽ ὁ μάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω, 

610 σώφρων δίκαιος ἀγαϑὸς εὐσεβὴς ἀνὴρ, 
μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι συμμιγεὶς 
ϑρασυστόμοισιν ἀνδράσιν φρενῶν βίᾳ 
τείνουσι πομιιπὴν, τὴν μαχρὰν πόλιν μολεῖν, 
“ιὸς ϑέλοντος ξυγχαϑελχκυσϑήσεται., 

61ὅ δοκῶ μὲν οὖν σφε μηδὲ προσβαλεῖν πύλαις, 

οὐχ ὡς ἄϑυμον οὐδὲ λήματος κάκῃ, 
ἀλλ᾽ οἶδεν ὥς σφε χοὴ τελευτῆσαι μάχῃ, 
εἰ καρπὸς ἔσται ϑεσφάτοισι .«Ζοξίου. 

φιλεῖ δὲ σιγῶν ἢ λέγειν τὰ καίρια. 
620 ὅμιως δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ φῶτα “Π“ασϑένους βίαν 

ἐχϑρόξενον πυλωρὸν ἀντιτάξομεν, 
γέροντα τὸν νοῦν, σάρκα δ᾽ ἡβῶσαν φέρει, 
ποδῶχες ὕμμα, χεῖρα δ᾽ οὐ βραϑδύνεται 
παρ᾽ ἀσπίδος γυμνωϑὲν ἁρπάσαι δόρυ. 

626 ϑεοῦ δὲ δῶρόν ἔστιν εὐτυχεῖν βροτούς. 
ΧΟΡΟΣ. 

κλύοντες ϑεοὶ δικαίους λιτὰς 
ἡμετέρας τελεῖϑ'᾽ ὡς πόλις εὐτυχῆ, 
δορίπονα χάκ᾽ ἐχτρέποντες ἐς γᾶς 
ἐπιμόλους - πύργων δ᾽ ἔχτοϑεν βαλὼν 

680 Ζεύς σφε κάγνοι χεραυνῷ. 
- ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

τὸν ἕβδομον δὴ τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις 
λέξω, τὸν αὐτοῦ σου κασίγνητον, πόλει 

οἵας ἀρᾶται καὶ κατεύχεται τύχας " 
πύργοις ἐπεμβὰς κἀπικηρυχϑεὶς χϑονὶ, 

θ3ὅ ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιαχχάσας, 
σοὶ ξυμφέρεσϑαι καὶ χταγὼν ϑανεῖν πέλας, 

ἢ ζῶντ᾽ ἀτιμαστῆρα τῶς σ᾽ ἀνδρηλάτην 

φυγῆ τὸν αὐτὸν τόνδε τίσασϑαι τρόπον" 
τοιαῦτ᾽ ἀὑντεῖ χαὶ ϑεοὺς γενεϑλίους 

640 χαλεῖ πατρῴας γῆς ἐποπτῆρας λιτῶν 

τῶν ὧν γενέσθαι πάγχυ Πολυνείκους βία. 
ἔχει δὲ χαινοπηγὲς εὔϑετον σάκος 
διπλοῦν τε σῆμα προσμεμηχανημένον. 

χουσήλατον γὰρ ἄνδρα τευχηστὴν ἰδεῖν 
θ45 ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη. 

“έκη δ᾽ ἄρ᾽ εἶναί φησιν, ὡς τὰ γράμματα 

λέγει «κατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν 
ἕξει πατρῴαν δωμάτων τ᾽ ἐπιστροφάς." 
τοιαῦτ᾽ ἐχείνων ἐστὶ τἀξευρήματα. 

650 σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶϑι τίνα πέμπειν δοχεῖς" 
ὡς οὔποτ᾽ ἀνδρὶ τῷδε χηρυχευμάτων 

τ στ ανο.------ σ.-“σ - τως, 
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ἘΕἘΤΈΕΈΟΚΜἥΖ“ΗΣ. 

ὦ ϑεομανές τε χαὶ ϑεῶν μέγα στύγος, 

ὦ πανδάκρυτον ἀμὸν Οἰδίπου γένος" 
6ὅὅ ὦμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι. 

ἀλλ᾽ οὔτε κλαίειν οὔτ᾽ ὀδύρεσϑαι πρέπει, 
μὴ χαὶ τεχνωϑῆ δυσφορώτερος γόος. 
ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα, Πολυνείχη λέγω, 
τύχ εἰσόμεσθα τἀπίσημ᾽ ὅπη τελεῖ" 

6600 εἴ νιν κατάξει χρυσότευχτα γράμματα 
ἐπ᾿ ἀσπίδος φλύοντα σὺν φοίτῳ φρενῶν. 

εἰ δ᾽ ἡ Διὸς παῖς παρϑένος «Πίχη παρῆν 

ἀλλ᾽ οὔτε νιν φυγόντα. μητρόϑεν σχότον, 
66ὅ οὔτ᾽ ἐν τροφαῖσιν, οὔτ᾽ ἐφηβήσαντά πω, 

οὔτ᾽ ἐν γενείου συλλογὴ τριχώματος, 
“Ἵίχη προσεῖδε χαὶ κατηξιώσατο 
οὔτ᾽ ἐν πατρῴας μὴν χϑονὸς καχουχίᾳ 
οἰμιαί γι» αὐτῷ νῦν παραστατεῖν πέλας. 

. 670η δῆτ᾽ ἂν εἴη ΠΡ Εν ψευδώνυμος 

“Ἰίκη, ξυνοῦσα φωτὶ παντόλμῳ φρένας. 

τούτοις πεποιϑὼς εἶμι χαὶ ξυστήσομαι 
αὐτός " τίς ἄλλος μᾶλλον ἐνδικώτερος; 

ἄρχοντί τ᾿ ἄρχων καὶ χασιγνήτῳ χάσις, 
. 675 ἐχϑρὸς σὺν ἐχϑρῷ στήσομαι. φέρ᾽ ὡς τάχος 

κνημῖδας, αἰχμὴν καὶ πετρῶν προβλήματα. 
ΧΟΡΟΣ. 

μὴ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, Οἰδίπου τέχος γένῃ 
ὀργὴν ὁμοῖος τῷ κάχιστ᾽ καὐδωμένῳ " 
ἀλλ᾽ ἄνδρας ᾿“ργείοισι Καδμείους ἅλις 

680 ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν" αἷμα γὰρ χαϑάρσιον. 

οὐκ ἔστι γῆρας τοῦδε τοῦ μιάσματος. 

ἝΤΕΟΚΜΠΖΗΣ. 

εἴπερ χαχὸν φέρει τις αἰσχύνης ἄτερ, 
ἔστω μόνον γὰῤ χέοδος ἐν τεϑνηπόσι" 

68ὅ κακῶν δὲ κἀσχρῶν οὔ τιν᾽ εὐχλείαν ἐρεῖς. 
ΧΟΡΟΣ. 

«τί μέμονας τέχνον; μή τί σὲ ϑυμοπλη- 

ϑὴς δορίμαργος ἄτα φερέτω" χαχοῦ δ᾽ 

ἔχβαλ᾽ ἔρωτος ἀρχάν. 

ΕΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 

ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα κάρτ᾽ ἐπισπέρχει ϑεὸς, 
690 ἴτω χατ᾽ οὖρον κῦμα Κωχυτοῦ λαχὸν 

«Ῥοίβῳ στυγηϑὲν πᾶν τὸ “1αΐου γένος. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὠμοδακής ο᾽ ἄγαν ἵμερος ἐξοτρύ- 

γει πιχρόχαρπον ἀγνδροχτασίαγ τελεῖν 

εἅπατος οὐ ϑεμιστοῦ. 

ΕΤΕΟΚΟ.ΖΗ͂Σ. 

695 φίλου γὰρ ἔχϑρά μοι πατρὸς τέλει" ἀρὰ 

ξηροῖς ἀκλαύστοις ὄμμασιν προσιζάνει 

λέγουσα χέοδος πρότε ΟΟΡ ὑστέρου μόρου. 

Χ Ο ΡΟΣ. 

"ἀλλὰ σὺ μὴ ᾽ποτρύνου. χαχὺς οὐ χεχλη-- 
σέι βίον εὖ χυρήσας " μελαγναιγὶς οὐκ 

700 εἶσι δόμους ᾿Εοινὺς, ὅταν ἔκ χερῶν 

ϑεοὶ ϑυσίαν δέχωνται. 
686 --- 668, ΞξξΞ 692 --- 694. 

πετν-...,...-.-..-.-Ππ-πιι......΄΄΄ἷἝἷἝἕἝἕ͵..Ν͵ . .. ...............ὕβ.......---...-..΄-......,,....-ῤὖϑ.ΧὼπΠ5ῦὖ τ ττᾺΡὟἮἭΝνσε τ τ ““-π΄Π’Π’---’- 

6098 ---701. -Ξ 706 --- 708. 

μέμψει, σὺ δ᾽ αὐτὸς γνῶϑιε ναυχληρεῖν πόλιν: 

ὮΨ , ᾿ Χ ἂν ἔργοις ἐχείνου χαὶ τρεσὶν., τάχ᾽ ἂν τόδ᾽ ἡν" 

ἀνδοοῖν δ᾽ ὁμαίμοιν ϑάνατος ὡδ᾽ αὐτοχτόγος, 

ΔΚ ΤΠ ἘΞ ΧΤΤΡᾺ ΛΟ Ὶ 

ἙΤΕΟΚΜΛΗΣ. 
ϑεοῖς μὲν ἤδη πως παρημελήμεϑα, 
χάρις δ᾽ τὐν ἡμῶν͵ ὀλομένων ϑαυμάζεται " 
τί οὖν ἔτ᾽ ἂν σαίνοιμεν ὀλέϑριον μόρον; ̓ν 

ΧΟΡΟΣ. 

06 νῦν ὅτε σοι παρέστακεν" ἐπεὶ δαίμων 
λήματος ἐν τροπαέίῳ χρονίᾳ μεταλ-- 

λαχτὸς, ἴσως ἂν ἔλϑοι ϑαλερωτέρῳ 
πγεύματι" γῦν δ᾽ ἔτι. ζεῖ. 

ΕἸΕΟΚΠΖΗΣ. 

ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου χκατεύγματα "᾿ 

710 ὥγαν δ᾽ ἀληϑεῖς ἐγυπνίων φαντασμάτων 

ὄψεις, πατρῴων χρημάτων δατήριοι.. Ἷ 

ΧΟΡΟΣ. 

πείϑου γυναιξὶ, καίπερ οὐ στέργων ὅμως. 
Ἐ͵Ί Ε 0 ΚΆΛΗΣ. 

λέγοι ἂν ὧν ἄγη τις" οὐδὲ χοὴ μαχρών. 
ΧΟΡΟΣ. 

μὴ ϑης ὁδοὺς σὺ τάσδ᾽ ἐφ᾽  ἀβϑδινν πύλαις. 
ΕΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 

715 τεϑηγμένον τοί μ᾽ οὐχ ἀπαμιβλυνεῖς λόγῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

γίχην γε μέντοι καὶ χαχὴν τιμᾷ ϑεός. 
ΕΤΕΟΚ.ΖΗΣ. 

οὐχ ἄνδο᾽ ὁπλίτην τοῦτο χρὴ στέργει» ἔπος. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ αὐτάδελφον αἷμα δρέψασθϑαι ϑέλεις ;" 
ἘΤΕΟΚΌἍΜΗΣ. 

ϑεῶν διδόντων οὐκ ἂν ἐχφρύγοι κεχά. 
ΧΟΡΟΣ. 

720 πέφριχα τὰν ὠλεσίοιχον ϑεὸν, οὐ ϑεοῖς ὁμοίαν, 

παναληϑῆ, χακόμαντιν πατρὸς εὐχταίαν Ἐρινὺν 
72ὅ τελέσαι τὰς περιϑύμους κατάρας βλαψιφρόνως 

Οἰδιπόδα. 

παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις ἄδ᾽ ὀτρύγει. 

ξένος δὲ χλήρους Ἡντολι εἰ Χάλυβος ἐπ κυϑι δον 

ἄποιχος, 

730 χτεάγων χρηματοδαίτας πιχρὸς,. ὠμόφρων σί- 

δαρος, 

χϑόνα ναίειν διαπήλας. ὁπόσαν καὶ φϑιμένοι-: 

ὶ σιν χατέχειγ, 

τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. 
ἐπειδὰν αὐτοχτόνως 

735 αὐτοδάϊχτοι ϑάνωσι, 
καὶ χϑονία χόνις πίη 
μιελαμπαγὲς αἰμα φοίνιον, 
τίς ἂν χαϑαορμοὺς πόροι, 

τίς ἂν σε λούσειεν; ὦ 

740 πόνοι δόμων γέοι ΠΗ 

οἷσι συμμιγεῖς χαχοῖς. 

παλαιγενῆ γὰρ “λέγω 
παρβασίαν ὠχύποινον " 
αἰῶνα δ᾽ ἐς τρίτον μένει. 

“45 “πόλλωνος εὖτε “Δάϊος 

βίᾳ, τρὶς εἰπόντος ὃν 

: μεσομφάλοις 1Πυϑιχοῖς 

χοηστηορίοις ϑνήσχοντα γέν--" 

νας ἄτερ σώζειν πόλιν. 
7720 ---- 726. ΞξξΞ 727 ---- 738. 

7134.--74.1. ἸΞΞΞ 142 --- 749. 
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: ἘΠ͵ΤΑ ἘΠῚ ΘΉΒΑΣ. 

760 χρατηϑεὶς δ᾽ ἐκ φίλων ἀβουλίαις 
, κι , ς- ὦ ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτῷ, 

, - ΕῚ , 

πατροχτόνον Οἴδιποδαν, 
« κ κ ς Ἁ 

οστὲ μὴ πρὸς αγγϑὰν ν 
, ΕΝ Φ δὉ 

σπείρας ον ον ἐν) ἑτραί(βὴ; 

“55 δίζων αἱματοεσσαν 

ἔτλα. παράνοια συνῶγε 
γυμφίους φρενώλεις " : 

χακῶν δ᾽ ὥσπερ ϑάλασσα χῦμ᾽ ἄγει" 

τὸ μὲν πιτνὸν, ἄλλο δ᾽ ἀείρει 

760 τρίχαλον, ὃ χαὶ περὶ πρύ- 
, ,- 

εἰγὰν πόλεως χαχλᾶάζει. 

μεταξὺ δ᾽ ἀλχὰ δι᾿ ὀλίγου 

τείνει πύργος ἐν εὕρει. 
δέδοιχα δὲ σὺν βασιλεῦσι 

765 μὴ πόλις δαμασϑῆ. 
“7, " ς , 3 « τέλειαι γὰρ παλαίφατον ἀραΐ,. 

βαρεῖαι καταλλαγαὶ, 
κ 7 2 ΝΝ ἀὐν 2 Ὡ» , τὰ δ᾽ ὀλοὰ πελομεν᾽ οὐ παρέρχεται. 

΄ δὲ 2: " , 

πρόπρυμνα δ᾽ ἔχβολὰν φέρει 

770 ἀνδρῶν ἀλφηστᾶν 
27 327 Σ 

ολβος ἀγὰν παχυνϑείς. 
φαϑαν 5 » ᾿ , ΓΕ ΡῚ ’ 

τίν᾽ ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐϑαυμασαν 
ϑεοὶ καὶ ξυνέστιοι 

’ ξίρυΣ.: , , 2 ». “- 
πόλεος ὁ πολυβοτὸς τ΄ αἴων βροτῶν, 

775 ὅσον τότ᾿ Οἰδίπουν τίον, 
ἀναρπαξάνδραν 

᾿ ποτ τ τ “ ., Δ . κῆρ ἀφέλοντα χωρας;. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίφοων ρα 
ἐγένετο μέλεος ἀϑλίων 

780 γάμων, ἐπ᾿ ἄλγει δυσφορῶν 

μαινομένᾳ χραδίᾳ 

δίδυμα χάχ᾽ ἐτέλεσεν " 
πατροφόνῳ 7:0 τῶν 

χρεισσοτέχγων ὀμμάτων ἐπλάγχϑη. 
7395 τέχνοις δ᾽ ἀραίας 

ἐφῆκεν ἐπικότους τροφὰς, 

αἰαῖ, πιπρογλώσσους ἀρὰς, 

χαί σφε σιδαρογόμῳ 

δία χεοὶ ποτὲ ἀν 

790 χτήματα " γῦν δὲ τρέω, ; 
Ν ᾽ ΄ ᾿ 3 

μὴ τελέση χκαμψίπους Ἐρινυς. 

ΑΓΟΙΓΕ.20ΟΣ. 

θαρσεῖτε, παῖδες μητέρων τεϑοαμμέναι. 
4 ΄ . «' ἷ 2 ’ 

πόλις πέφευγεν δε δουλειον ζυγὸν" 
- ΕῚ . , 

πέπτωχεν ἀνδρῶν ὀβρίμων χομπασματα " 
795 πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε χαὶ χλυδωνίου 

ἘΞ δὴ ΤῈ "Ὁ ΕΥ ᾿ »Ξ 

πολλαῖσι πληγαῖς ἄντλον οὐχ ἐδέξατο. 
2 κι ’ κ , ’ 

στέγει δὲ πύργος. καὶ πυλᾶς φερέγγυοις 
“. ’ , 

ἐφοαξάμεσθα μονομάζχοισι προστάταις" 
-" 2 Ε ᾿) - 2 ἣν «ς ,ὔ 

χαλῶς ἔχει τὰ πλεῖστ᾽ ἐν ἕξ πυλωμαᾶσι 
. ς Ἁ  εὰν ’ 

ροτὰς δ᾽ ἑβδόμας ὁ σεμνὸς ἑβδοιιαγέτας 

ἄναξ ᾿ἀπόλλων εἵλετ᾽., Οἰδίπου γένει 
, »" »", 2 χοαίγων παλαιὰς «Ταΐου δυσβουλίας. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἐστὶ πρῶγος γνεόκοτον πόλει παρόν; 

750- 7597. ΞΞΞ 758 --- 766. 

700 ΥΣ ΞΞΞ Τ72-:ΞΞ 777. 

778.-- 784. -ξξξ 786 --- 791. 

αὐ ΓΓΕῈ.ΖΟΣ. 

805 ΠΣ τεϑγᾶσιν ἐκ χερῶν αὐτοχτόνωγ. 

ΧΟΡΟΣ. 
΄ Ῥ » τίνες; τί δ᾽ εἶπας; παραφρονῶ φόβῳ λόγου. 

ΑΓΓΕ.Ζ0ῸΟΣ. 

φρονοῦσα νῦν ἄκουσον, Οἰδίπου γένος. 
ΧΟΡΟΣ. 

οἱ ᾽γὼ τάλαινα, μάντις εἰμὶ τῶν κακῶν. 
ΓΓΕΣΤΖΙΧΟΣς. 

οὐδ᾽ ἀμφιλέχτως μὴν χατεσποδημέροι. 

ΧΟΡΟΣ. 

810 ἐχεῖϑιε κήλθον.; βαρέα δ᾽ οὖν ὅμως φράσον. 
ΑΙΓΤΈΜ“ΖΟΣ. 

οὕτως ἀδελφαῖς χερσὶν ἠναίροντ᾽ ἄγαν. 

ΧΟΡ τ Σ. 

οὕτως ὃ δαίμων κοινὸς ἡν ἀμφοῖν ἅμα. 
ΔΑΓΓΙΓΕ.Ζ0Ο Σ. 

αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα δύσποτμον γένος. 
τς , Γ [4 ’ 

τοιαῦτα χαίρειν χαὶ δακρυεσϑαι παρα" 
’ ῪΣ Ν 

815 πόλιν μὲν εὖ πράσσουσαν,, οἱ δ᾽ ἐπιστάται, 
δισσὼ στρατηγὼ,, διέλαχον σφυρηλάτῳ 
Φαυϑη σιδηρῷ χτηματων παμπησίαν. 
«!“- «ι , - 

ἕξουσι δ᾽ ἣν. λάβωσιν ἐν ταφῆ χϑονὸς, 
πατρὸς κατ᾽ εὐχὰς δυσπότμους φορούμενοι. 

’ " , 
820 πόλις σέσωσται" βασιλέοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν 

πέπωκεν αἷμα γαῖ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿ὦ μεγάλε Ζεῦ καὶ 0, 

δαίμονες, οἱ δὴ Καδμου πϑογους 
τούσδε δύεσϑε" 

8256 πότερον Δ χάπολολ ύξω. 
πόλεως ἀσινεῖ σωτῆρι; 

ἢ τοὺς μογεροὺς καὶ δυσδαίμονας 
ἀτέχνους κλαύσω πολεμάρχους ; 
οἱ δῆτ᾽ ὀρϑῶς χατ᾽ ἐπωνυμίαν 

880 χαὶὺ πολυγειχεῖς 
ὥλοντ᾽ ἀσεβεῖ διανοίᾳ. 
ὦ μέλαινα χαὶ τελεία 

γένεος Οἰδίπου τ᾽ ἀρὰ, 
χαχὸν μὲ χαρδίαν τι πεοιπιτνεῖ χρυος. 

8.25 ἔτευξα τύμβῳ μέλος 

Θυιὰς. αἱματοσταγεῖς 

γεχροὺς χλύουσα δυσμόρως 
ϑανόντας" ἡ δύσοορνις ἅ-- 
δὲ ξυναυλία δορός. 

840 ἐξέπραξεν,, οὐδ᾽ ἀπεῖπε 

πατρόϑεν εὐχταία φάτις" 

βουλιὼ δ᾽ ἄπιστοι Δαΐου διήρχεσαν. 
μέοιμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν" 
ϑέσφατ᾽ οὐκ ἀμβλύνεται. 

815 Ἰὼ πολύστονοι τόδ᾽ εἶρ-- 
γάσασϑ! ἄπιστον" ἦλϑε δ᾽ αἷ- 
αχτὰ πήματ᾽ οὐ λόγω. 
τάδ᾽ αὐτόδηλα, προῦπτος ἀγγέλου λόγος " 

διπλαῖ μέριμναι, διδυμάνορα 
Ν 2 μ“ ΄Φς 

΄ , ΄ 

8560 χάχ᾽ αὐτοφόνα,. δίμοιρα 
τέλεια τάδε πάϑη. τί φῶ; 

, γ 27 ΕῚ ὉᾺ ἷ , 

τί δ᾽ ἀλλο γ᾽ ἢ πόνοι πόγωγ, 
ἰφ ΄ δόμων ἐφέστιοι; 

832 --- 839. -ΞΞΞ 840 --- 847. 

-............΄.................................... 
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24 Α1 

ἀλλὰ γόων, ὦ φίλαι, κατ᾽ οὖρον 
866 ἐρέσσετ᾽ ἀμφὶ χρατὶ πόμπιμον χεροῖν 

πίτυλον, ὃς αἱὲν δι᾿ ᾿Αχέροντ᾽ ἀμείβεται 
τὰν ᾿ἄστονον, μελάγκροχον 
γαύστολον ϑεωρίϑδα, 

τὰν ἀστιβῆ ᾽πόλλωνι, τὰν ἀνάλιον, 
860 πάνδοκον » εἰς ἀφανῆ τε χέρσον. 

ἀλλὰ γὰρ ἤχουσ᾽ αἵδ᾽ ἐπὶ πρᾶγος 

πιπρὸν ᾿Αντιγόνη τ᾽ ἠδ᾽ ᾿Ισμήνη, 
ϑρῆνον ἀδελφοῖν" οὐχ ἀμφιβόλως 
οἶμαί σφ᾽ ἐρατῶν ἐκ βαϑυκόλπων 

᾿865 στηϑέων ἥσειν ἄλγος. ἐπάξιον.. 

ἡμᾶς δὲ δίχη πρότερον φήμης 
τὸν δυσχέλαδόν ϑ᾽ ὕμνον ᾿Ερινύος 
ἰαχεῖν “ΔἯιδᾳ τ᾽ 

ἐχϑοὸν παιᾶν᾽ ἐπιμέλπειν. 
870 ἰὼ δυσαδελφόταται πασῶν ὁπόσαι 

στρόφον ἐσϑῆσιν περιβάλλονται, 
χλαίω, στένομαι, χαὶ δόλος οὐδεὶς 
μὴ ᾽χ φρενὸς ὀρϑῶς με λιγαίνειν. 

ἩΜΊΊΠΧΟΡΙΟΝ. 

Ἰὼ Ἰὼ ϑύσφρονες, 
876 φίλων ἄπιστοι χαὶ χαχῶν ἀτρύμονες, 

πατρῴους δόμους ἑλόγτες μέλεοι σὺν ἀλκχᾷ. 

ΠΙΙΧΟΡΙΟΝ. 

μέλεοι δῆϑ'᾽ οἱ μελέους ϑανάτους 
εὕροντο δόμων ἐπὶ λύμῃ. 

ΠΙΠΙΧΟΡΙΟ Ν. 

880 ἰὼ Ἰὼ δωμάτων 
ἐρειψίτοιχοι χαὶ πιχρὰς μοναρχίας 

886 ἰδόγτες, τί δὴ διήλλαχϑε σὺν σιδάρῳ; 

ΠΜΠΙΧΌΟΡΤΙΟ Ν᾿. 
, ΣΕ , 

κάρτα δ᾽ ἀληϑὴ πατρὸς Οἰδιπόδα 
[ἐ 2 δὰ ᾽) 

ποτγι᾿ ᾿Ερινὺς. ἐπέχρανε. 

ΠΙΗΙΧΟΡΙΟΝ,. 

δε᾽ εὐωνύμων τετυμμένοι, 
τετυμμέγοι δῆϑ᾽, ὃμο-- "ἴ 

890 σπλάγχνων τε πλευρωμάτων 
ἘΨΕΕ Ὲ 

αἰαῖ δαιμόνιοι, 
- Ε 2 ; 

αἰαῖ δ᾽ ἀντι(φόνων 
Ἔ ; ΣΟΥ ϑανάτων ἀραί. 

ΠΙΠΙΧΟΡΙΟΝ.: 

διανταίαν λέγεις δόμοισι καὶ 
896 σώμασιν πεπλαγμέγους, 

ἀναυδάτῳ μένει 
ἀραίῳ τ᾿ ἐκ πατρὸς 
διχόφρονι πότμῳ. 

ΠΙΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

900 διήχει δὲ χαὶ πόλιν στόνος, 

στένουσι πύργοι, στένει 

πέδον Ὁ. ΠΌ᾿ μενεῖ 

χτέανά τ᾽ ἐπιγόνοις, 

δι᾿ ὧν αἱνομόροις, 

874. 879. ---- 880. -- 887, 
888 ---899. -- 900---910. 

ΣΟΧ ΤῊ ἠΔ ΛΟ ΓΕῚ 

920 παῖδα τὸν αὑτᾶς πόσιν αὑτᾷ ϑεμένα τούσδ᾽ 

906 δι᾿ ὧν νεῖχος ἔβα, 
χαὶ ϑανάτου τέλος. 

ΠΙΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἐμοιράσαντο δ᾽ ὀξυκάρδιοι, 

χτήμαϑ'᾽, ὥστ᾽ ἴσον λαχεῖγ- 
διαλλαχτῆρι δ᾽ οὐκ 
ἀμεμφία φίλοις, 

910 οὐδ᾽ ἐπίχαρις “άρης. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

σιδαρόπλαχτοι μὲν ὧδ᾽ ἔχουσι, 
σιδαρόπλακτοι δὲ τοὺς μένουσι, 
τάχ᾽ ἂν τις εἴποι, τίνες ; 
τάφων πατρῴων. 'λαχαί. 

ΠΙΙΙΧ ΟΡΙΟ Ν. 

916 δόμων μαλ᾽ ἀχὰν ἐς οὖς. προπέμπει: 

δαϊχτὴρ γόος, αὐτόστονος, αὐτοπήμων, 
δαϊόφρων, οὐ φιλογαϑὴς, ἐτύμως δακρυχέων, 

ἐκ φρενὸς, ἐ 

920 χλαιομένας μου μιγύϑει τοῖνδε δυοῖν ἀνάκχτοιν. 
ΠΙΜΊΙΧΟΡΙΟ Ν. 

πάρεστι δ᾽ εἰπεῖν ἐπὶ ἀϑλίοισιν 

ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίτας, 
9256 ξένων τε πάντων στίχας. 

πολυφϑόρους ἐν δαΐϊ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
Ἰὼ δυσαίων σφὶν ἃ τεχοῦσα 
πρὸ πασῶν ὁπόσαι τεχνογόνοι κέχληνται. 

ἔτεχ᾽, οἵ δ᾽ ὧδ᾽ ἐτελεύ-- 
τασαν ὑπ᾽ ἀλλαλοφόνοις χερσὶν ὁμοσπόροισιν. 

ΠΙΠΙΊΧΟΡΙΟΝ. 

δμόσποροι δῆτα καὶ πανώλεϑροι, 
935 διατομαῖς οὐ φίλαις, 

ἔριδι μαιγομένᾳ, 

γείχεος ἕν τελευτῷ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

πέπαυται δ᾽ ἔχϑος, ἐν δὲ γαίᾳ 
ζόα φονορύτῳ 

940 μέμικται" χάρτα δ᾽ εἰσ᾽ δμάμήν δὶ 
πιχρὸς λυτὴρ γειχέων 
ὃ πόντιος ξεῖνος ἐχ πυρὸς συϑεὶς 

ϑηχτὸς σίδαρος" πιχρὸς δὲ χρημάτων 
946 καχὸς δατητὰς “Ἧρης 

ἀρὰν πατρῴαν τιϑεὶς ἀληϑῆ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἔχουσι μοῖραν λαχόντες, ὦ μέλεοι, 
διοσδότων ἀχέων" 
ὑπὸ δὲ σώματι γᾶς 

950 πλοῦτος ἄβυσσος ἔσται. 

ΠΙΙΙΧΟΡΙΟΝ,. 

ἐὼ πολλοῖς ἐπανϑίσαντες 

πόνοισί γε δόμους 
τελευτῷ δ᾽ αἵϑ᾽ ἐπηλάλαξαν 
ἀραὶ τὸν ὁξ ξὺγ »όμον, 

9565 τετρὰμμένου παντρόπῳ φυγῷᾷ γένους. 
ἕσταχεν “ἄτας τροπαῖον ἐν πύλαις, 

911 --- 921, -ΞΞΞ 922 --- 933. 

984 ---- 9460. -ΞΞΞ 947 --- 900. 



ἙΠΤᾺ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

ἐν αἷς ἐϑείνοντο, χαὶ 

960 δυοῖν χρατήσας ἔληξε δαίμων. 
ΑΝΤΙΓΟΝ΄ΏΉΠ. 

παισϑεὶς ἔπαισας. 

ΙΣΜΗ ΝΗ. 

σὺ δ᾽ ἔϑανες χαταχταγών. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

δορὶ δ᾽ ἔκανες. 

᾿ ΤΣ Π ΝΗ. 

δορὶ δ᾽ ἔϑανες. ; 

ὑεῖς; ΑΔΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
μελεόπονος. 

: , ΤΣ Η ΝΗ. 

μελεοπαϑής. 

. ΑΙ ΝΤΙΓΌΝΠΗ. 

ἔτω δάκρυα. 

ἸΣΜΉΝΗ. 

ἔτω γόος. ι 

ΑΝΤ ΓΟ ΔΝ ΉΗ͂. 

966 προχείσεται χκαταχτᾶς. 
ἠὲ ἠὲ, μαίνεται γόοισι φρήν. 

ΙΣΜΗ ΝΗ. 

ἐντὸς δὲ καρδία στένει... 
ΑΝΊΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἑὼ ἰὼ πάνδυρτε σύ. 
ἸΣΜΉΝΗ. 

σὺ δ᾽ αὖτε χαὶ πανάϑλιε. 
4ΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

970 πρὸς φίλου ἔφϑισο. 

ΤΙΣΙ ΝΗ. 

καὶ φίλον ἔχτανες. 
ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

διπλὰ λέγειν.. 
ΙΣΜΗΝΗ͂. 

διπλᾶ δ᾽ ὁρῶν. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἀχέων τοίων τάδ᾽ ἐγγύϑεν. 

ΤΣΜΜΗ ΝΗ. 

πέλας αἵδ᾽ ἀδελφαὶ ἀδελφεῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

976 ]ὼ μοῖρα βαρυδότειρα μογερὰ, 
πότγνιά τ᾿ Οἰδίπου σχιὰ, 
μέλαιν᾽ Ἐρινὺς, ἡ μεγασϑενής τις εἶ, 

ΣΜΉΝΗ. 

δυσϑέατα πήματα 
δείξατ᾽ ἐς φυγᾶς ἐμοί. 

ΑΝΤΊΙΓΟ ΝΗ͂. 

980 οὐδ᾽ ἔχεϑ' ὡς χατέχτανεν. 

ΣΜΉΝΗ. 

σωϑεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλεσεν. 
ΑΝΤΙΓΟΔΝΗ. 

ἀπώλεσε δῆτα. 

ἸΣΜΉΝΗ, 

χαὶ τόνδ᾽ ἐνόσφισε. 
ΑΔΝΤΙΓΟΝΩΗ͂. 

τάλαν γένος. 

ΙΣΜΗΝΠ. 

τάλανα παϑόν. 

δύστονα κήδε᾽ ὁμώνυμα. 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙς 

ΑΝΤΙΓΟΝΕ. 

986 δίυγρα τριπάλτων πημάτων. 
ΤΣΜΉΗ ΔΗ. 

ὀλοὰ λέγειν. 
ΔΑΝΤΙΓΟ ΜΝ Η͂. 

ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ μοῖρα βαρυδότειρα μογερὰ, 
πότνιά τ᾿ Οἰδίπου σκιὰ, 

. μέλαιν᾽ Ἐρινὺς, ἡ μεγασϑεγής τις εἶ. 
ΑΝΤΊΙΓΟΔΝ ΕΗ. 

990 σὺ τοίνυν οἶσϑα διαπερῶν. 

ἸΤΣΜΗ ΝΗ. 

σὺ δ᾽ οὐδὲν ὕστερον μαϑών. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἐπεὶ χατῆλϑες ἐς πόλιν. 

ΤΣΜΗ ΝΗ. 

δορός γε τῷδ᾽ ἀντηρέτας.. 
ΑΝΤΙΓΟΜΝΗ. 

ὀλοὰ λέγειν. 
ΤΙΣΜΉΗ ΝΗ. 

ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 
ΑΝΤΙΓΟ Δ ΝΗ͂. 

996 ἰὼ πόνος. 
ἸΣΜΗΝΠΗ. 

ἰὼ χαχὰ 

δώμασι χαὶ χϑονὶ, πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί. 
ΑΝΊΤΤΓΟΜΝΗ. ᾿ 

Σὼ Ἰὼ, καὶ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 
ΙΣΜΉ ΝΗ. 

Ἰὼ Ἰὼ δυστόνων χαχῶν 
ἄναξ ᾿Ετεύκλεις ἀρχηγέτα. 

ΑΝ ΤΙΓΟΝΗ͂. 

πάντων πολυστονώτατοι. 
ΙἸΣΜΗ ΝΕ. 

ἰὼ δαιμονῶντες ἐν ἄτᾳ. 
: ΑΝΤΙΓΟΝΗ.. 

Ἰὼ Ἰὼ, ποῦ σφε ϑήσομεν χϑονός; 
ἰὼ ὅπου τιμιώτατον. 

ΣΉ ΝΉ. 

ἐὼ Ἰὼ πῆμα πατρὶ πάρευνον. 
ΚΗΡΥῪΞ. 

1005 δοκοῦντα καὶ δόξαντ ἀπαγγέλλειν μὲ χρὴ 

δήμου προβούλοις τῆσδε Καδμείας πόλεως " 
᾿Ετεοκλέα μὲν τόνδ᾽ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ χϑογνὸς 
ϑάπτειν ἔδοξε γῆς φίλαις κατασχαφαῖς " 

εἴργων γὰρ ἐχϑροὺς ϑάνατον εἵλετ᾽ ἐν πόλει" 
1010 ἱρῶν πατρῴων δ᾽ ὅσιος ὧν μομφῆς ἄτερ 

τέϑνηχεν οὑπερ τοῖς νέοις ϑνήσχειν καλὸν. 

οὕτω μὲν ἀμφὶ τοῦδ᾽ ἐπέσταλται λέγειν. 
τούτου ὃ ἀδελφὸν τόνδε Πολυνείχους νεχρὸν 
ἔξω βαλεῖν ἄϑαπτον, ἁρπαγὴν κυσὶν, 

1016 ὡς ὄντ᾽ ἀναστατῆρα Καδμείων χϑονὸς, 

εἰ μὴ ϑεῶν τις ἐμποδὼν ἔστη δορὶ 
τῷ τοῦδ᾽. ἄγος δὲ καὶ ϑανὼν χεχτήσεται 
ϑεῶν πατρῴων, οὺς ἀτιμάσας ὅδε 
στράτευμ᾽ ἐπαστὸν ἐμβαλὼν ἥρει πόλιν. 

1020 οὕτω πετεινῶν τόνδ᾽ ὑπ᾽ οἱωνῶν δοκεῖ 
ταφέντ᾽ ἀτίμως τοὐπιτίμιον λαβεῖν" 

καὶ μήϑ᾽ ὁμαρτεῖμν τυμβοχόα χειρώματα 

1000 ἰὼ 
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μήτ᾽ ὀξυμόλποις προσσέβειν οἱμώγμασιν, 
ἄτιμον εἶναι δ᾽ ἐχφορᾶς φίλων ὕπο» 

1025 τοιαῦτ᾽ ἔδοξε τῷδε Καδμείων τέλει. 
ΔΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἐγὼ δὲ Καδμείων γε προστάταις λέγω, 
ἣν μή τις ἄλλος τόνδε συνθάπτειν ϑέλῃ, 
ἐγώ σφε ϑάψω κἀνὰ χίνδυγον βαλῶ 

1020 ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ ἀναρχίαν πόλει. 
δεινὸν τὸ χοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύκαμεν, 
μητρὸς ταλαίνης χἀπὸ δυστήνου πατρός. 
τοιγὰρ ϑέλουσ᾽ ἄκοντι χοιγώγει καχῷ 
ψυχὴ, ϑανόντι ζῶσα συγγόνῳ φρενί. 

1025 τούτου δὲ σάρκας οὐδὲ χκοιλογάστορες 

λύκοι πάσονται" μὴ δοχησάτω τινί. 
τάφον γὰρ αὐτὴ καὶ κατασχαφὰς ἐγὼ, 
γυνή περ οὖσα, τῷδε μηχαγνήσομαι 

κόλπῳ φέρουσα βυσσίνου πεπλώματος. 
1040 καὐτὴ καλύψω" μηδέ τῳ δόξῃ πάλιν" 

ϑάρσει παρέσται μηχανὴ δραστήριος. 
: ΚΗΡῪΞ. 

αὐδῶ πόλιν σε μὴ βιάζεσϑαι τόδε. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

αὐδῶ σε μὴ περισσὰ χηούσσειν ἐμοί. 
ΚΗΡῪ ΞΕ. 

τραχύς γε μέντοι δῆμος ἐκφυγὼν χακά. 
δὰ ΔΝΤΙΓΟΜΝΗ. 

1045 τράχυν᾽, ἄϑαπτος δ᾽ οὗτος οὐ γενήσεται. 

ΚΗΡῪ ἔ. 

ἀλλ᾽ ὃν πόλις στυγεῖ, σὺ τιμήσεις τάφῳ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
ἤδη τὰ τοῦδ᾽ οὐ διατετίμηται ϑεοῖς. 

ΚΗΡΎΥΞ. 
οὗ, πρίν γε χώραν τήνδε κινδύνῳ βαλεῖν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

παϑὼν χαχῶς χαχοῖσιν ἀντημείβετο. 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ ΕΠΤᾺ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

ϑάψασ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν, οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 

ΚΗΡῪ Ξ. : ' 

1060 ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντας ἀνϑ᾽ ἑνὸς τόδ᾽ ἔργον ἢν. 
ΑΝ ΤΊΓΟΜΝΗ. 

ἔρις περαίνει μῦϑον ὑστάτη ϑεῶν. 
ἐγὼ δὲ ϑάψω τόνδε: μὴ μαχρηγόρει. 

; ἘΚΡΟΥ Ε,. 

ἀλλ᾽ αὐτόβουλος ἴσϑ᾽, ἀπεννέπω ἃ᾽ ἐγώ. 

δ... ΧΟΡΟΣ. 
«φεῦ φεῦ. 
ὦ μεγάλαυχοι χαὶ φϑερσιγενεῖς 

1066 Κῆρες Ἐρινύες, αἵτ᾽ Οἰδιπόδα 
γένος ὠλέσατε πρυμνόϑεν οὕτως: 
τί πάϑω; τί δὲ δρῶ; τί δὲ μήσωμαι; 
πῶς τολμήσω μήτε σὲ “πλαίειν 
μήτε προπέμπειν ἐπὶ τύμβῳ; 

1060 ἀλλὰ φοβοῦμαι κἀποτρέπομαι 
δεῖμα πολιτῶν. 
σύ γε μὴν πολλῶν πενϑητήρων 
τεύξει" κεῖνος δ᾽ ὁ τάλας ἄγοος 

μονόχλαυτον ἔχων ϑρῆνον ἀδελφῆς 
1065 εἶσι. τίς ἂν ταῦτα πίϑοιτο;. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

δράτω τι πόλις καὶ μὴ δράτω 
τοὺς χλαίοντας Πολυνείχη. 

ἡμεῖς μὲν ἴμεν χαὶ συνθϑάψομεν 

αἵδὲ προπομτστοί. 

1070 χαὶ γὰρ γενεᾷ κοινὸν τόδ᾽ εχος, 
καὶ πόλις ἄλλως 

ἀλλοτ᾽ ἐπαιγεῖ τὰ δίχαια. 
ΟΠΗΜΠΙΧΟΡΙΟ  Ν. 

ἡμεῖς δ᾽ ἅμα τῷδ᾽, ὥσπερ τε πόλις 
χαὶ τὸ δίχαιον ξυνεπαινεῖ. 

μετὰ γὰρ μάχαρας καὶ “Πιὸς Ἰσχὺν 
1075 ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν 

μὴ ᾿νατραπῆγαι 

μηδ᾽ ἀλλοδαπῶν κύματι φωτῶν» 
χαταχλυσϑῆναι τὰ μάλιστα. 



ΝΗ τ Πρ 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΌΏΙΑ 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 
ΑἼἼἸΤΟΣΣ Ἅ. 
ΑΓΓΕΟΚΟΣ. 
ΕΙΖ21Ω ΔΟΝ ΔΜΑΡΕΙΟΎ. 
ΞΕΡΞΗΣ. 

εν 7). ΘΕ ΩΣ 

Ν᾽ ,αὔχος ἐν τοῖς περὶ «Δὶἱσχύλου μύϑων ἐχ τῶν «Ῥοιγισσῶν φησι «Ῥρυνίχου τοὺς Πέρσας παραπεποιῆσϑαι. 

᾿ἐχτίϑησι δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ δοάματος ταύτην, 

Τάδ᾽ ἐστὲ Πεοσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων. 
| ᾿ - - »" οῆμεν ᾿ “ »«, « τ - - πλὴν ἐχεῖ εὐνοῦχός ἔστιν ἀγγέλλων ἐν ἀρχῆ τὴν τοῦ Ξέρξου ἧτταν, στορνύς τὲ ϑρόνους τινὰς τοῖς τῆς 

Ὕ - ἀρχῆς παρέδροις. ἐνταῦϑα δὲ προλογίζει χορὸς πρεσβυτῶν. [τῶν δὲ χορῶν τὰ μέν ἔστε παροδιχὰ, ὡς 

᾿ὅτε λέγει δι᾿ ἣν αἰτίαν πάρεστιν, ὡς τὸ, 

Τύριον οἶδμα λιποῦσα" 

τὰ δὲ στάσιμα, ὡς ὅτε ἵσταται καὶ ἄρχεται τῆς συμφορᾶς τοῦ δράματος" τὰ δὲ χομματιχὰ, ὅτε λοιπὸν 

ἐν ϑρήνῳ γίνεται. χαὶ ἔστιν ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος παρὰ τῷ τάφῳ “]αρείου ἡ δὲ ὑπόϑεσις, 

Ξέρξης στρατευσάμενος κατὰ τῆς Ἑλλάδος μετὰ δυνάμεως πολλῆς, ἵππον μὲν ἄμετρον ἐπαγόμενος, γαῦς 

δὲ χιλίας διαχοσίας ἑπτὰ, ἢ χαὶ δεχατέσσαρας" χαὶ πεζῇ μὲν ἐν Πλαταιαῖς νικηϑεὶς, ναυτικῇ δὲ ἐν 

Σαλαμῖνι, χαὶ διὰ Θεσσαλίας φεύγων διεπεραιώϑη εἷς τὴν ᾿Ασίαν. Ἰστέον δὲ ὅτι οἱ Ἕλληνες τριακοσίας 

μόνον νῆας εἶχον. πρώτη ἔφοδος Περσῶν ἐπὶ “]΄αρείου ἐδυστύχησε περὶ Μί|ίαραϑῶνα. δευτέρα ἐπὶ Ἐέρξου, 

περὶ Σαλαμῖνα χαὶ Πλαταιὰς, τοῦ Θεμιστοχλέους στρατηγοῦ ὄντος τότε τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ δήτορος, χαὶ 

γῆας εἰπόντος ποιῆσαι καὶ ἀντιτάξασϑαι πρὸς τὸν Ξέρξην. οὗ χαὶ γενομένου περιεγένοντο αὐτοῦ. ὁ ̓ 4πόλ-- 

λων γὰρ τοῖς ᾿4ϑηναίοις μαντευομέγοις πῶς τῶν Περσῶν περιγενήσονται εἶπε τείχη ξύλινα χατασχευάσαι, 

χαὶ οὕτω περιγενέσϑαι αὐτῶν. χαὶ οἱ μὲν τείχη ἔλεγον ποιῆσαι εἷς τὴν πόλιν ξύλινα ἀντὶ τῶν λιϑίνων " 

ὃ δὲ Θεμιστοχλῆς οὐχ οὕτως, ἀλλὰ γῆας εἶπε ποιῆσαι, αἱ πολλάχις διὰ τῶν οἱχείων τειχῶν σώζουσι τοὺς 

ἀνϑρώπους. ἐπὶ  ῆένωνος τραγῳδῶν Αἰσχύλος ἐγίχα «Ῥινεῖ, Πέρσαις, Γλαύκῳ Ποτνιεῖ, Προμηϑεῖ. τούτου 

τοῦ Ξέρξου πατὴρ μὲν ἦν Ζαρεῖος ὁ Περσῶν βασιλεὺς, μήτηρ δὲ Ἅτοσσα. γίνωσχε δὲ ὅτι Ζαρεῖοι τρεῖς 

εἶσι" πρῶτος δὲ τούτων υἱὸς Ὑστάσπου, προχριϑεὶς ὑπὸ τῶν Περσῶν καὶ βασιλεύσας αὐτῶν, ὃς ἦν χαὶὺ 

Ἐέρξου πατὴρ τοῦ στρατεύσαντος ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας" δεύτερος δὲ ὁ ᾿Ἰρταξέρξου πατὴρ, Σύρος προσαγο-- 

ρευϑεὶς, ἢ Νόϑος" ἔσχατος δὲ “Ιαρεῖος ὁ ὑπ᾽ ᾿Δλεξάνδρου τοῦ «ριλίππον καταλυϑείς. τινὲς δὲ καὶ τέταρ-- 

τον “ΖΙαρεῖον λέγουσιν εἶναι. 



ΧΟΡΟΣ. 

Ἴἀδὲ μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων 
Ἑλλαδ᾽ ἐς αἴαν πιστὰ χαλεῖται, 
χαὶ τῶν ἀφνεῶν χαὶ πολυχρύσων 
ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν 

ὅ οὺς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 
“Ἰαρειογενὴς 

εἵλετο χώρας ἐφορεύειν. 
ἀμφὶ δὲ νόστῳ τῷ βασιλείῳ 
“χαὶ πολυχρύσου στρατιᾶς ἤδη 

10 χακόμαντις ἄγαν 1 ΟΠ Ο τρ τποε 

ϑυμὸς ἔσωϑεν. 

πᾶσα γὰρ ἰσχὺς ᾿Ζ“σιατογενὴς 

ᾧχωχε" γέον δ᾽ ἄνδρα βαὔΐζει, 
χοῦτε τὶς ἄγγελος οὔτε τὶς ἱππεὺς 

16 ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται" 
οἵτε τὸ Σούσων ἠδ᾽ ᾿Εχβατάνων 
καὶ τὸ παλαιὸν Κίσσινον ἕρχος 
προλιπόντες ἔβαν, 
οἱ μὲν ἐφ᾽ ἵππων, οἱ δ᾽ ἐπὶ ναῶν, 
πεζοί τε βάδην 

20 πολέμου στῖφος παρέχοντες " 

“οἷος ᾿ΔΑμίστρης, ἠδ᾽ ᾿ἀρταφρένης, 
χαὶ εγαβάζης, ἠδ᾽ ᾿Δστάσπης, 
ταγοὺ Περσῶν, 

βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου 
2ὅ σοῦνται. στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι, 

τοξοδάμαντές τ᾽ ἠδ᾽ ἱπποβᾶται, 
φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην 
ψυχῆς εὐτλήμονι δόξη. 
“Ἀρτεμβάρης ϑ᾽ ἱππιοχάρμης, 

.80 καὶ Μασίστρης, ὅ τε τοξοδάμας 
ἐσθλὸς μαῖος, «Ῥαρανδάκης ϑ'᾽, 
ππων τ᾽ ἐλατὴρ Σωσϑάνης. 
ἄλλους δ᾽ ὁ μέγας καὶ πολυϑρέμμων 
Νεῖλος ἔπεμψεν" Σουσισκάγης, 

86 Πηγασταγὼν «Αϊγυπτογενὴς, 
ο΄ ὅ τε τῆς ἱερᾶς Μέμφιδος ἄρχων 

μέγας ᾿Δρσάμης, τάς τ᾽ ὠγυγίας 
Θήβας ἐφέπων ᾿Δριόμαρδος, 
χαὶ ἑλειοβάται ναῶν ἐρέται 

40 δεινοὶ, πλῆϑός τ᾿ ἀνάριϑμοι. 
ἁβροδιαίτων δ᾽ ἕπεται “υδῶν 
ὕχλος, οἵτ᾽ ἐπίπαν ἠπειρογενὲς ξ 
κατέχουσιν ἔϑνος, τοὺς Μίητραγαϑὴς 

᾿Αρκτεύς τ᾽ ἀγαϑὸς, βασιλῆς δίοποι, 
ἀδδ χαὶ πολύχρυσοι Σάρδεις ἐπόχους 

πολλοῖς ἅρμασιν ἐξορμῶσιν, 

δίρρυμά τε καὶ τρίρρυμα τέλη, 
φοβερὰν ὄψιν προσιδέσϑαι. 

στεῦνται δ᾽ ἱεροῦ Τμώλου πελᾶται, 

Σ ΛΕ ΎΉΟΙΝ 

ὅ0 ζυγὸν ἀμφιβαλεῖν δούλιον ᾿Ελλάδι, 
Μάρδων, Θάρυβις, λόγχης ἄκμονες 
χαὶ ἀχοντισταὶ Μυσοί" Βαβυλὼν δ᾽ 
ἡ πολύχρυσος πάμμιχτον ὄχλον 
πέμπει σύρδην, ναῶν τ᾽ ἐπόχους, 

δὅ τοξουλκῷ λήματι πιυτούς " 

τὸ μαχαιροφόρον τ᾽ ἔϑνος ἔχ πάσης 
᾿Ασίας ἕπεται, 

δειναῖς βασιλέως ὑποπομπαῖς. 
τοιόνδ᾽ ἄνϑος Περσίδος αἴας 

60 οἴχεται ἀνδοῶν, 
οὗς πέρι πᾶσα χϑὼν ᾿“σιῆτις 
ϑοέψασα πόϑῳ στένεται μαλερῷ, 
τοχέες τ᾿ ἄλοχοί ϑ᾽ ἡμερόλεγδον 
τείνοντα χρόνον τρομέονται. 

66 πεπέρακεν μὲν ὃ περσέπτολις ἤδη 
βασίλειος στρατὸς εἰς ἀντίπορον γείτονα χώρειν, 
λινοδέσμῳ σχεδίᾳ πορϑμὸν ἀμείψας 

70᾽ “ϑαμαντίδος Ἕλλας, 

πολύγομφον ὅδισμα ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένι 
πόντου. 

73 πολυάνδρου δ᾽ ᾿Ζσίας ϑούριος ἄρχων 

70 ἐπὶ πᾶσαν χϑόνα ποιμανόριον θεῖον ἐλαύνει 
διχόϑεν, πεζονόμοις ἔχ τὲ ὍΘΙ: ΘΝ 
ὀχυροῖσι πεποιϑὼς 

80 στυφέλοις ἐφέταις, χφυσογόνου γενεᾶς ἐσόϑεος 
φως. 

χυανοῦν δ᾽ ὄμμασι λεύσσων φονίου δέργμεις 
δράκοντος, 

πολύχειρ. καὶ πολυναύτης, Σύριόν 8᾽ ἅρμα 
διώχων, 

8ὅ ἐπάγει δουρικλύτοις ἀνδράσι τοξόδαμνον “Ἅρη. 

87 δόκιμος δ᾽ οὔτις ὑποστὰς “μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν 

90 ὀχυροῖς ἕρκεσιν εἴργειν ὥμαχον χῦμα ϑαλάσσης " 

ἀπρόσοιστος γὰρ ὁ Περσῶν στρατὸς ἀλχίφρων 

τε λαός. ᾿ 

938 δολόμητιν δ᾽ ἀπάταν ϑεοῦ τίς ὀρύθῃ: ϑνατὸς 

ἀλύξει; 

96 τίς ὁ κραιπνῷ ποδὲ πηδήματος εὐπετοῦς ἀνάσσων ; 

97 φιλόφρων γὰρ σαίνουσα τὸ πρῶτον παρά) εἰ 
’ 

βοοτὸν εἷς ἀρχύστατα, 
100 τόϑεν οὐκ ἔστιν ὑπὲρ ϑνατὸν ἀλύξαντα φυγεῖν. 

, ᾿ ᾿ “3. τ, , ᾿ ν 

102 ϑεοϑὲν γὰρ χατὰ μοῖρ ἔχρατησεν τὸ παλαιοῦ, 

ἐπέσχηψε δὲ Πέρσαις 

.106 πολέμους πυργοδαΐστους 

διέπειν ἱππιοχάρμας τε χλόνους, πόλεών τ᾽ 
ἀναστάσεις. 

110 ἔμαϑον δ᾽ εὐρυπόροιο ϑαλάσσης πολισινομένης 

πνεύματι λάβρῳ 
θ6---72. -Ξ--Ξ 73. 80. 

81- 86. ΞΞ 87---92. ἰ 

102 --- 107. --- 108 --- 118. 



ΑἸΞΣΧΥΛΟΎ. ΠΕΡΣΑΙ. 

ΒῚ »ΣἢὖῬ ᾽’ 7 

ἐσορᾶν πόντιον ἄλσος, 

χαναῖς. 
ταῦτά -- μελαγχίτων 

116 φοὴν ἀμύσσεται φόβῳ, 

ὀὰ Περσιχοῦ στρατεύματος 
τοῦδε, μὴ πόλις πύϑη- 
ται χένανδροον μέγ ἄστυ Σουσίδος" 

120 χαὶ τὸ Κίσσινον πόλισμ᾽ 
ἀντίδουπον» ἔσσεται, 
ὀὰ τοῦτ᾽ ἔπος γυναιχοπλη- 
ϑὴς ὅμιλος ἀπύων" 

125 βυσσίνοις δ᾽ ἐν πέπλοις πέση λακχίς. 
πᾶς γὰρ ἱππηλάτας 
χαὶ πεδοστιβὴς λεὼς 
σμῆνος ὡς ἐκλέλοιπεν μελισσᾶν σὺν ὀρχάμῳ 

στρατοῦ, 
180 τὸν ἀμφίζευχτον ἐξαμείψας 

ἀμφοτέρας ἅλιον 

πρῶνα χοιγοὸν αἴας. 

λέχτρα δ᾽ ἀνδρῶν πόϑῳ 
πίμπλαται δαχρύμασιν " 

185 Περσίδες δ᾽ ἀχροοπενϑεῖς ἑχάστα πόϑῳ φιλάγορι 
τὸν αἴχμάεντα ϑοῦρον εὐνα- 
τήοα προπεμιψαμένα 

λείπεται μονόζυξ. 

140 ἀλλ᾽ ἄγε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἐνεζόμενοι 
στέγος ἀρχαῖον, 

φοοντίδα χεδγὴν χαὶ βαϑύβουλον 
ϑώμεϑα, χρεία δὲ προσήκει, 
πῶς ὥρα πράσσει Ξέρξης βασιλεὺς. 

145 “Ικρειογενὴς, 
τὸ πατρωνύμιον γένος ἁμέτερον" 
πότερον τόξου δῦμα τὸ γιχῶν, 
ἢ δορυχράνου 

λόγχης ἰσχὺς χεχράτηχεν. 
150 ἀλλ᾽ δε ϑεῶν ἴσον ὀφϑαλμοῖς 

φάος δομᾶται. μήτηρ βασιλέως, 
βασίλεια δ᾽ ἐμὴ, προσπίτνω" 
χαὶ προσφϑόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν 
πάντας μύϑοισι προσαυϑᾶν. 

1565 ὦ βαϑυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη, 

μῆτερ ἡ Ξέρξου γεραιὰ, χαῖρε, “]αρείου γύναι, 

᾿ϑεοῦ ερμᾷ εὐνήτειρα Περσῶν, ϑεοῦ δὲ καὶ μήτηρ 

: ἔφυς, 
εἴ τι μὴ δαίμων παλαιὸς νῦν Π τ υ απ ΠΕ στρατῷ. 

ΚΖ. ΘΑ: 

ταῦτα δὴ λιποῦσ᾽ ἱκάνω χρυσεοστόλμους δόμους, 
100 χαὶ τὸ Ζαρείου τε χἀμὸν χοινὸν εὐνατήριον. 

χαί μὲ  αρϑχαν ἀμύσσει φροντίς. ἐς δ᾽ ὑμᾶς ἐρῶ 

μῦϑον, ἘΣ ἐμαυτῆς οὐσ᾽ ἀδείμαντος, φίλοι, 

μὴ μέγας πλοῦτος κονίσας οὖδας ἀντρέψη ποδὲὴ 

ὄλβον, ὃν Ζαρεῖος ἦρεν οὐχ ἄνευ ϑεῶν τινός. 
165 ταῦτά μοι διπλῆ μέριμν᾽ ἀφραστός ἔστιν ἐν φρεσὶ, 

μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆϑος ἐν τιμῇ σέβειν 
μήτ᾽ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς, ὅσον σϑένος πάρα. 
ἔστι γὰρ πλοῦτός γ᾽ ἀμεμφὴς, ἀμφὶ δ᾽ ὀφϑαλ- 

μοῖς φόβος. 
114-119. ---- 120- -12ὅ. 

126 --- 132. --- 138 --- 139. 

ὄμμα γὰρ δόμων νομίζω δεσπότου παρουσίαν. 
πίσυνοι λεπτοδόμοις πείσμασι λαοπόροις τὲ μη-- 170 πρὸς τάδ᾽ ὡς οὕτως ἐχόντων τῶνδε, σύμβουλοι 

λόγου 

τοῦδέ μοι γένεσϑε, Πέρσαι, γηραλέα πιστώματα. 
’ ΄ 2 ς -“ , ( πάντα γὰρ τὰ χέδν ἐν ὑμῖν ἐστί μοι βουλεύ-- 

ματα. 

ΧΟΡΟΣ. 

εὖ τόδ᾽ ἴσϑι, γῆς ἄνασσα τῆσδε, μή σε δὶς 
φράσαι 

μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ ἔργον ὧν ἂν δύναμις ἡγεῖσϑαι 
ϑέλη. 

17ὅ εὐμενεῖς γὰρ ὄντας ἡμᾶς τῶνδε συμβούλους 
χαλεῖς. 

“4Τ' ΟΣΣ 4. 

πολλοῖς ΠΕ ἀεὶ γυκτέροις ὀνείρασι 

ξύνειμ᾽, ἀφ᾽ οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας στρατὸν 
᾿Ιαόνων γῆν οἴχεται, πέρσαι ϑέλων " 

ἀλλ᾽ οὔτι πω τοιόνδ᾽ ἐναργὲς εἰδόμην 
180 ὡς τῆς πάροιϑεν εὐφρόνης, λέξω δέ. σοι" 

ἐδοξάτην μοι δύο γυναῖκ᾽ εὐείμονε, 
ἡ μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη, 
ἡ δ᾽ αὐτε “ωριχοῖσιν, εἰς ὄψιν μολεῖν, 

μεγέϑει τε τῶν γῦν ἐχπρεπεστάτα πολὺ, 
1856 χάλλει τ᾽ ἀμώμω,, χαὶ χασιγνήτα γένους 

ταὐτοῦ" πάτραν δ᾽ ἔναιον ἡ μὲν Ἑλλάδα 

χλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βάρβαρον. 

τούτω στάσιν τιν᾽, ὡς ἐγὼ ᾿δόχουν ὁρᾶν, 

τεύχειν ἐν ἀλλήλαισι. παῖς δ᾽ ἐμὸς μαϑὼν 
190 χατεῖχε χἀπραάῦνεν, ἅρμασιν δ᾽ ὕπο 

ζεύγνυσιν αὐτὼ χαὶ λέπαδν᾽ ἐπ᾽ αὐχένων 
τίϑησι. χὴ μὲν τῇδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ 

ἐν ἡνίαισί τ᾿ εἶχεν εὔαρχτον στόμια, 

ἡ δ᾽ ἐσφάδαζε, καὶ χεροῖν ἔντη δίφρου 
196 διασπαράσσει, καὶ ξυναρπάζει βίᾳ 

ἄνευ χαλινῶν. καὶ ζυγὸν ϑραύει μέσον" 
πίπτει δ᾽ ἐμὸς παῖς, καὶ πατὴρ παρίσταται 

“Ιαρεῖος οἰχτείρων σφέ" τὸν δ᾽ ὅπως ὁρᾷ 
Ξέρξης, πέπλους δήγνυσιν ἀμφὶ σώματι. 

200 χαὺὶ ταῦτα μὲν δὴ νυχτὸς εἰσιδεῖν λέγω. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀγέστην καὶ χεροῖν χαλλιρρόου 

ἔψαυσα πηγῆς, σὺν ϑυηπόλῳ χερὶ 

βωμῷ προσέστην, ἀποτρόποισι δαίμοσι 
ϑέλουσα ϑῦσαι πέλανον, ὧν τέλη τάδε" 

205 ὁρῶ δὲ φεύγοντ᾽ αἰετὸν πρὸς ἐσχᾶραν 
«Ῥοίβου " φόβῳ δ᾽ ἄφϑογγος ἐστάϑην, φίλοι" 
μεϑύστερον δὲ χίρχον εἰσορῶ δρόμῳ 
σπιτεροῖς ἐφορμαίνοντα καὶ χηλαῖς χάρα 

τίλλονϑ᾽ " ὁ δ᾽ οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ πτήξας δέμας 
210 παρεῖχε. ταῦτ᾽ ἔμοιγε δείματ᾽ ἔστ᾽ ἰδεῖν, 

ὑμῖν δ᾽ ἀκούειν. εὖ γὰρ ἴστε, παῖς ἐμὸς 
πράξας μὲν εὖ ϑαυμαστὸς ἂν γένοιτ᾽ ἀνὴρ, 
χαχῶς δὲ πράξας οὐχ ὑπεύϑυνος πόλει" 

σωϑεὶς δ᾽ ὁμοίως τῆσδε χοιρανεῖ χϑονός. 

ΧΟΡΟΣ. 

21ὅ οὔ σε βουλόμεσϑα, μῆτερ, οὔτ᾽ ἄγαν φοβεῖν. 
λόγοις 

32 κ᾿ -»Ἥ οὔτε ϑαρσύγνειν, ϑεοὺς δὲ προστροπαῖς ἱχνουμένη, 
εἴ τι φλαῦρον εἶδες, αἰτοῦ τῶνδ᾽ ἀποτροπὴν 

. λαβεῖν " 

29 



80 

τὰ δ᾽ ἀγάϑ' ἐχτελὴ γενέσϑαι σοί τε καὶ τέχγοις 

σέϑεν 

καὶ πόλει φίλοις τε πᾶσι" δεύτερον δὲ χρὴ χοὰς 
220 γὴ τὲ καὶ φϑιτοῖς χέασϑαι" πρευμενῶς δ᾽ αἰτοῦ 

τάδε, 
, ; Ὁ ε Ἁ -Ὁ- Ψ Ἴ 

σὸν πόσιν “Ἰαρεῖον, ὅνπερ φὴς ἰδεῖν κατ΄ εὐὖ-- 

φρόνην, 
, ’ " -Ὁ 3» ἐσϑλά σοι πέμπειν τέχνῳ τε, γῆς ἔνερϑεν ἐς 

φάος" 
2} Α “ " ’ 7 3 »ω 

ταμπαλὶιν δὲ τῶνδε γαίας χατοχ᾽ ἀμαυροῦσϑαι 
σχότῳ. 

“ ; Δ Α -Ὁ- ὔ 

ταῦτα ϑυμόμαντις ὧν σοὺ πρευμένωῶς παρηνξσα" 

226 εὖ δὲ πανταχῆ τελεῖν σοι τῶνδε κρίνομεν πέρι. 

4 ΤΘῸΣΙΣ ΘΙ: 
ΓῚ ἦν . ᾽ Ὶ ς - “ω 2 ϑ ’,ὔ 

ἀλλὰ μὴν ξευνοὺυς γ᾽ ὁ πρῶτος τῶνδ᾽ ἑνυπγίων 

κριτὴς 

παιδὶ χαὶ δόμοις ἐμοῖσι τήνδ᾽ ἐχύρωσας φάτιν. 
ἐχτελοῖτο δὴ τὰ χρηστά " ταῦτα δ᾽, ὡς ἐφίεσαι, 
πάντα ϑήσομεν ϑεοῖσι τοῖς τὶ ἔνερϑε γῆς φίλοις, 

230 εὐτ᾽ ἂν εἰς οἴκους μόλωμεν. χεῖγα δ᾽ ἐκμαϑεῖν 
ϑέλω, 

ὦ φίλοι, ποῦ τὰς ᾿ἀϑήνας φασὶν ἱδοῦσϑαι χϑονός. 

ΧΟΡΟΣ. 

τῆλε πρὸς δυσμαῖς ἄναχτος “Ἡλίου φϑινασμάτων. 

Φ Π  ΣῚΣΣ 5. 

ἀλλὰ μὴν ἵμειρ᾽ ἐμὸς παῖς τήνδε ϑηρᾶσαι πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πᾶσα γὰρ γένοιτ᾽ ἂν “Ἑλλὰς βασιλέως ὑπήκοος. 

24.0.5: “4. 

235 ὧδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήϑεια στρατοῦ; 
ΧΟΡΟΣ. 

καὶ στρατὸς τοιοῦτος ἔρξας πολλὰ δὴ ήδους 

κακά. 

ΔΑΊΤΟΣΣ 4. 

χαὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο, πλοῦτος ἐξαρχὴς 
δόμοις; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, ϑησαυρὸς χϑονός. 
ΟἾΣΙΣΙ ἅ: 

, ᾿ ΄. ᾿ » ᾿ ᾿ - » - 
πότερα γὰρ τοζουλχὸς αἰχμῇ διὰ χεροῖν αὐτοῖς 

πρέπει; 

ΧΟΡΟΣ. 

240 οὐδαμῶς" ἔγχη σταϑαῖα καὶ φεράσπιδες σάγαι. 

70 Σ.Σ 2. 

τίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι χἀπιδεσπόζει στρατοῦ; 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔ τινος δοῦλοι χέχληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι. 

3 ΜΘ ΣΑ͂Σ 

πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἐπήλυδας; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὥστε Ζ.αρείου πολύν τε καὶ καλὸν φϑεῖραι στρατόν. 
ΑΤΟΣΞΣ 4. 

246 δεινά τοι λέγεις ἰόντων τοῖς τεχοῦσι φροντίσαι. 
ΧΟΡΟΣ, 

ἀλλ ἐμοὶ δοκεῖν τάχ᾽ εἴσει πιώντα νημερτῆ λόγον. 
- Α ’ Α , τοῦδε γὰρ δράμημα φωτὸς Περσικὸν πρέπει 

ἐιαϑεῖν " 

χαὶ φέρει σοφές τι πρᾶγος ἐσϑλὸν ἢ χαχὸν 
᾿ 

εὐ Ζλύξειν. 

ΔΎΣΙΣ ΤΟΝ ΣΝ 

ΦΓΓΕ.ΟΣ. 

ὦ γῆς ἁπάσης ᾿Δσιάδος πολίσματα, 
280 ὦ Περσὶς αἶα καὶ πολὺς πλούτου λιμὴν, 

ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφϑαρται πολὺς 
ὕλβος, τὸ Περσῶν δ᾽ ἄνϑος οἴχεται πεσόν. 

ὦμοι, χαχὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν καχά " 
ὅμως δ᾽ ἀνάγχη πᾶν ἀναπτύξαι πάϑος, 

255 Πέρσαι " στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄνι᾽ ἅγια χαχὰ, νεόχοτα 
χαὶ δάϊ᾽. αἰαῖ, διαίνεσϑε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἄχος 

κλύοντες. 
ΑΓΙΓΙ 20 Σ. 

2600 ὡς πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνα διαπεπραγμένα" 
αὐτὸς δ᾽ ἀέλπτως νόστιμον βλέπω φάος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἦ μαχροβίοτος ὅδε γέ τις 

265 αἰὼν ἐφάνϑη γεραιοῖς, ἀκούειν τόδε πῆμ ἄελπτον. 

ΑΤΓΙΓΈΕ.ΟΣ: 

καὶ μὴν παρὼν γε χοὺ λόγους ἄλλων χλύων, 
Πέρσαι, φράσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ ἐπορσύνϑη καχά. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὀτοτοτοῖ, μάταν 
τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγῆ 

270 γᾶς ἀπ᾽ ᾿“σίδος ἠλϑ᾽ ἐπ᾿ αἷαν 

δάαν Ἑλλάδα χώραν. 

ἌΓΓΕΔΟΣ. 
πλήϑουσι γεχρῶν δυσπότμως ἐφϑαρμένων 

“Σαλαμῖνος ἀκταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τόπος. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὀτοτοτοῖ, φίλων ἿΣ 

275 ἁλίδονα σώματα πολυβαφῆ 
χατϑανόντα λέγεις φέρεσϑαι. 
πλαγκχτοῖς ἐν διπλάκεσσιν. 

ΑΓΓΕ.ΟΣ. 

οὐδὲν γὰρ ἤρχει τόξα, πᾶς δ᾽ ἀπώλλυτο 
στρατὸς δαμασϑεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

280ἴυξζ᾽ ἄποτμον βοὰν 
δυσαιανή Πέρσαις 

δῴοις ὡς πάντα παγχάχως 

ἔϑεσαν, αἰαῖ, στρατοῦ φϑαρέντος. 
ΑΓΓΈΕΈΜΖΟΣ.. 

ὦ πλεῖστον ἔχϑος ὄνομα Σαλαμῖνος κλύειν" 
485 φεῦ τῶν ᾿ϑηνῶν ὡς στένω μεμνημένος. 

ΧΟΡΟΣ. 
στυγναὶ δ᾽ ᾿ϑᾶναι δῴοις, 
μεμνῆσθαΐξ τοι πάρα 
ὡς πολλὰς Περσίδων μύταν 

ἔχτισαν ἐὐνιδας ἠδ᾽ ἀνάνδρους. 
:, ΠΙΘΟΣΌΣ ς 

290 σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐχπεπληγμένη 
κακοῖς’ ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορὰ, 
τὸ μήτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάϑη. 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πημονὰς βροτοῖς φέρειν 
ϑεῶν διδόντων" πᾶν δ᾽ ἀναπτύξας πάϑος 

296 λέξον χαταστὰς, κεὶ στένεις χαχοῖς ὅμως, 
250. -259. ξξξξ 262- - 2θὅ. 

“09.- 271: ΞΞΞ 2 .14.-Ξ 277: 

280 ---- 288. -ΞΞΞ 2886 --- 289. 



ῃ 

ΤΕ « ΔὉ' 

τίς οὐ τέϑνηχε, τίνα δὲ χαὶ πενϑήσομεν 
τῶν ἀρχελάων ὅστ᾽ ἐπὶ σκηπτουχίᾳ 
ταχϑεὶς ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου ϑαγώνγ. 

ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

Ξέρξης μὲν αὐτὸς ζῆ τε χαὶ φάος βλέπει. 
4. ἸΞΟΘΙΣΌΣ ΖΞ. 

800 ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα 
χαὶ λευκὸν ἦμαρ γυχτὸς ἐκ μελαγχίμου. 

ΖΦΓΓΕ.Ζ0ΟΣ. 

᾿Δρτεμιβάρης δὲ μυρίας ἵππου βραβεὺς 
στύφλους παρ᾽ ἀκτὰς ϑείνεται “Σιληνίων. 

χὼ χιλίαρχος 4αδάκης πληγῇ δορὸς 
806 πήδημα χοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο: 

Τενάγων τ᾽ ἄριστος Βαχτρίων ἰϑαγενὴς 
ϑαλασσόπληκτον νῆσον «Αἴαντος πολεῖ. 
«Τΐλαιος, ᾿Δρσάμης τε κἀργήστης τρίτος, 
οἵδ᾽ ἀμφὶ νῆσον τὴν πελειοϑρέμμονα 

810 γιχώμενοι κύρισσον Ἰἰσχυρὰν χϑόνα" 
πηγαῖς τε Νείλου γειτονῶν «Αἰγυπτίου 

᾿ἀρχτεὺς, ᾿4δεύης, καὶ «Ῥερεσσεύης τρίτος, 
«Ῥαρνοῦχος. οἵδε ναὸς ἐχ μιᾶς πέσον. 
“Χρυσεὺς Μίάταλλος μυριόνταρχος ϑαγνὼν, 

816 ἵππου μελαίνης ἡγεμὼν τρισμυρίας, 
πυρσὴν ζαπληϑῆ δάσχιον γενειάδα 
ἔτεγγ᾽, ἀμείβων χρῶτα πορφυρᾷ βαφῆ. 
χαὶ Μίᾶγος “ἄραβος, ᾿ἀρτάμης τε Βάκτριος, 
σχληρᾶς μέτοιχος γῆς ἐχεῖ χατέφϑιτο. 

820΄“1μηστρις ᾿Αμφιστρεύς τε πολύπογνον δόρυ 

γωμῶν, ὃ τ᾽ ἐσϑλὸς ᾿Πριόμαρδος. Σάρδεσι 

πένϑος παρασχὼν, Σεισάμης ὁ Πύσιος, 
Θάρυβίς τε πεντήκοντα πεντάκις νεῶν 

ταγὸς, γένος “υρναῖος, εὐειδὴς ἀνὴρ, 
326 κεῖται ϑανὼν δείλαιος οὐ μάλ᾽ εὐτυχῶς" 

“Συέννεσίς τε πρῶτος εἰς εὐψυχίαν, 

Κιλίχων ἄπαρχος, εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον 

ἐχϑροῖς παρασχὼν, εὐχλεῶς ἀπώλετο. 
τοιῶνδέ γ᾽ ἀρχῶν νῦν ὑπεμνήσϑην πέρι. 

330 πολλῶν παρόντων δ᾽ ὀλίγ ἀπαγγέλλω χαχά. 
ΣΑΣ ἌΓ ΘΣΣΊΣΙ. 

αἰαῖ, χακῶν ὕψιστα δὴ χλύω τάδε, 
αἴσχη τε Πέρσαις χαὶ λιγέα χωχύματα. 

ἀτὰρ φράσον μοι τοῦτ᾽ ἀναστρέψας πάλιν, 
πόσον τι πλῆϑος ἦν νεῶν Ἑλληνίδων, 

996 ὥστ᾽ ἀξιῶσαι Π]ερσιχῷ στρατεύματι 

μάχην συνάψαι γαΐοισιν ἐμβολαῖς. 
ΑΓΓΕΜΟΣ. 

πλήϑους μὲν ἂν σάφ᾽ ἴσϑ᾽ ἕχατι βαρβάρους 
ναυσὶν χρατῆσαι. χαὶ γὰρ Ἕλλησιν μὲν ἦν 

ὁ πᾶς ἀριϑμὸς ἐς τριαχάδας δέχα 
810 ναῶν, δεχὰς δ᾽ ἦν τῶνδε χωρὶς ἔχχριτος" 

Ξέρξη δὲ, χαὶ γὰρ οἶδα, χιλιὰς μὲν ἦν 
ὧν ἦγε πλῆϑος, αἱ δ᾽ ὑπέρκομποι τάχει 
ἑχατὸν δὶς ἦσαν ἑπτά ὃ" ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 

μή σοι δοχοῦμεν τῇδε λειρϑῆναι μάχη; 

315 ἀλλ᾽ ὧδε δαίμων τὶς κατέφϑειρε στρατὸν, 

τάλαντα βρίσας οὐχ ἰσορρόπῳ τύχη. 
ΝΟΣ ΣΕΣΨΘΑ: 

ϑεοὶ πόλιν σώζουσι Παλλάδος ϑεῶς. 

4. ΓΙΞΡΘΟΣ, 

ἔστ᾽ ἀρ᾽ ᾿4ϑηνῶν ἔστ᾽ ἀπόρϑητος πόλις. 

Ἑ ΖΑΙ͂ 1. 931 

ἀνδρῶν γὰρ ὄντων ἕρχος ἐστὶν ἀσφαλές. 
ἍΤ ΟΣ Α͂: 

850 ἀρχὴ δὲ ναυσὶ ξυμβολῆς τίς ἦν φράσον, 

τίνες κατῆρξαν, πότερον Ἕλληνες, μάχης, 
ἢ παῖς ἐμὸς, πλήϑει χκαταυχήσας γεῶνγ. 

ΠΕ Ζ.0Σ. 

ἤρξεν μὲν, ὦ δέσποινα, τοῦ παντὸς χαχοῦ 
φανεὶς ἀλάστωρ ἢ χαχὸς δαίμων ποϑέν. 

806 ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην ἐξ ᾿4ϑηναίων στρατοῦ 

ἐλθὼν ἔλεξε παιδὺὶὲ σῷ Ξέρξῃ τάδε, 
ὡς εἰ μελαίνης νυκτὸς ἵξεται χνέφας, 
Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασι 
γαῶν ἐπενϑορόντες ἄλλος ἄλλοσε 

3600 δρασμῷ χρυφαίῳ βίοτον ἐκσωσοίατο. 
ὁ δ᾽ εὐθὺς ὡς ἤχουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον 
Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν ϑεῶν φϑόνον, 
πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον" 
εὐτ᾽ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χϑόνα 

860ὅ λήξη, χνέφας δὲ τέμενος αἰϑέρος λάβη, 

τάξαι νεῶν στῖφος μὲν ἐν στίχοις τρισὶν, 

ἔχπλους φυλάσσειν χαὶ πόρους ἁλιρρόϑους, 

ἄλλας δὲ χύχλῳ νῆσον «Αἴαντος πέριξ" 

ὡς εἰ μόρον φευξοίαϑ᾽ Ἕλληνες χακὸν,. 

870 ναυσὺὶν χρυφαίως δρασμὸν εὑρόντες τινὰ, 
πᾶσε στέρεσθαι χρατὸς ἦν προχείμεγνον,. 

τοσαῦτ᾽ ἔλεξε χάρϑ᾽ ὑπ᾽ ἐχϑύμου φρενός" 
οὐ γὰρ τὸ μέλλον ἐχ ϑεῶν ἠπίστατο. 
οἱ δ᾽ οὐχ ἀχόσμως, ἀλλὰ πειϑάρχῳ φρενὶ 

876 δεῖπνον τ᾿ ἐπορσύνοντο, γαυβάτης τ᾽ ἀνὴρ 
τροποῦτο χώπην σχαλμὸν ἀμφ᾽ εὐήρετμον. 
ἐπεὶ δὲ φέγγος ἡλίου χατέφϑιτο 
χαὶ νὺξ ἐπήει, πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄγαξ 

ἐς ναῦν ἐχώρει πᾶς ϑ᾽ ὅπλων ἐπιστάτης" 
8480τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει γεὼς μαχρᾶς" 

πλέουσι δ᾽ ὡς ἕχαστος ἦν τεταγμένος, 
χαὶ πάννυχοι δὴ διάπλοον χκαϑίστασαν 
γαῶν ἄνακτες πάντα ναυτικὸν λεών" 
καὶ νὺξ ἐχώρει, κοὐ μάλ Ἑλλήνων στρατὸς 

8385 χρυφαῖον ἔκπλουν οὐδαμῆ καϑίστατο " 
ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα 
πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 
πρῶτον μὲν ἠχοῖ κέλαδος “Ἑλλήνων πάρα 
μολπηδὸν εὐφήμησεν, ὄρϑιον δ᾽ ἅμα 

890 ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 

ἠχώ" φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρὴν 
γνώμης ἀποσφαλεῖσιν" οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 

παιῶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε, 
ἀλλ᾽ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ ϑράσει. 

895 σάλπιγξ δ᾽ ἀῦστῇ πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν" 
εὐθὺς δὲ κώπης δοθιάδος ξυνεμβολὴ 
ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ χελεύσματος, 

ϑοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐχφαγεῖς ἰδεῖν " 

τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάκτως χέρας 

400 ἡγεῖτο χόσμῳ,, δεύτερον δ᾽ ὁ πᾶς στόλος 
ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ χλύειν 

πολλὴν βοὴν, ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, 

ἐλευϑεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευϑεροῦτε δὲ 
παῖδας, γυναῖχας, ϑεῶν τε πατρῴων ἕδη, 

ἀρύ ϑήχας τε προγόνων" νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. 
χαὶ μὴν παρ᾽ ἡμῶν Περσίδος γλώσσης ῥόϑος 



82 ΑΙΣΧΥΛΟΥ: 

ὑπηντίαζε, κοὐχ ἔτ᾽ ἦν μέλλειν ἀκμή. 
εὐθὺς δὲ ναῦς ἐν νηὶ χαλχήρη στόλον 
ἔπαισεν" ἡρξε δ᾽ ἐμβολῆς Ἑλληνικὴ 

410 γαῦς, χἀποϑραύει πάντα «Ῥοινγίσσης νεὼς 

κόρυμβ᾽, ἐπ᾿ ἄλλην δ᾽ ἄλλος ἴϑυνεν δόρυ. 

τὰ πρῶτα μὲν δὴ ῥεῦμα Περσικοῦ στρατοῦ 
ἀντεῖχεν " ὡς δὲ πλῆϑος ἐν στενῷ νεῶν 
ἤϑροιστ᾽, ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν, 

416 αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἐμιβολαῖς χαλχοστόμοις 
παίοντ᾽, ἔϑραυον πάντα χωπήρη στόλον, 
Ἑλληνικαΐί τε νῆες οὐκ ἀφραδιμόνως 

κύχλῳ πέριξ ἔϑεινον, ὑπτιοῦτο δὲ 
σχάφη νεῶν, ϑάλασσα δ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἣν ἰδεῖν, 

420 γαυαγίων πλήϑουσα χαὶ φόνου βροτῶν " 
ἀχταὶ δὲ νεχρῶν χοιράδες τ᾽ ἐπλήϑυον " 
φυγῆ δ᾽ ἀκόσμως πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο, 
ὅσαι πὲρ ἦσαν βαρβάρου στρατεύματος " 
τοὶ δ᾽ ὥστε ϑύννους ἡ τιν᾽ ᾿Ιχϑύων βόλον 

426 ἀγαῖσι χωπῶν ϑραύσμασίν τ᾽ ἐρειπίων 
ἔπαιον, ἐρράχιζον, οἰμωγὴ δ᾽ ὁμοῦ 
χωχύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα, 
ἕως χελαινῆς νυχτὸς ὄμμ᾽ ἀφείλετο. 

χακῶν δὲ πλῆϑος, οὐδ᾽ ἂν εἰ δέκ᾽ ἤματα 
430 στοιχηγοροίην, οὐκ ἂν ἐχπλήσαιμί σοι. 

εὖ γὰρ τόδ᾽ ἴσϑι, μηδάμ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ 
πλῆϑος τοσουτάριϑμον ἀνϑοώπων ϑαγεῖν. 

ΑΊἾΓΟΣῈΕΣ 4. 

αἰαῖ, χαχῶν δὴ πέλαγος ἔρρωγεν μέγα 
Πέρσαις τε χαὶ πρόπαντι βαρβάρων γένει. 

ΑΙ ΓΙΓΉΈΖΟΣ. 

486 εὖ νῦν τόδ᾽ ἴσϑι μηδέπω μεσοῦν κακόν" 
τοιάδ᾽ ἐπὶ αὐτοὺς ἦλϑε συμφορὰ πάϑους, 
ὡς τοῖσδε χαὶ δὶς ἀντισηχῶσαι ῥοπῇ. 

ΦΩΘΙΣΙΣ. Α. 

χαὶ τίς γένοιτ᾽ ἂν τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίων τύχη; 
λέξον τίν᾽ αὖ φὴς τήνδε συμφορὰν στρατῷ 

440 ἐλϑεῖν κακῶν ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα. 
1} 1.7 ΟἿΣ: 

Περσῶν ὅσοι πὲρ ἦσαν ἀκμαῖοι φύσιν, 
ψυχήν τ᾽ ἄριστοι κεὐγένειαν ἐχπρεπεῖς, 
αὐτῷ τ᾽ ἄναχτι πίστιν ἐν πρώτοις ἀεὶ, 
τεϑνᾶσιν» οἰχτρῶς δυσχλεεστάτῳ μόρῳ. 

ΠΝ ΘἾΣΣΕΣΞΊ. 

445 οἱ ᾽γὼ τάλαινα ξυμφορᾶς χακχῆς, φίλοι. 

ποίῳ μόρῳ δὲ τούσδε φὴς ὀλωλέναι; 
ΑΓΓΕΜΖΟΣ. 

νῆσός τις ἐστὶ πρόσϑε Σαλαμῖνος τόπων, 

βαιὰ, δύσορμος ναυσὶν, ἣν ὁ φιλόχορος 
Πὰν ἐμβατεύει, ποντίας ἀκτῆς ἔπι. 

450 ἐνταῦϑα πέμπει τούσδ᾽, ὅπως ὅταν νεῶν 
φϑαρέντες ἐχϑοοὶ νῆσον ἐκσωζοίατο, 

χτείνειαν. εὐχείρωτον Ἑλλήνων στρατὸν, 
φίλους δ᾽ ὑπεχσώζοιεν ἐναλίων πόρων" 

καχῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν. ὡς γὰρ ϑεὸς 
455 ναῶν ἔδωχε χῦδος Ἕλλησιν μάχης, 

αὐθημερὸν φράξαντες εὐχάλκοις δέμας 
ὅπλοισι ναῶν ἐξέϑρωσχον" ἀμφὶ δὲ 
κυχλοῦντο πᾶσαν νῆσον, ὥστ᾽ ἀμηχαγεῖν 
ὅποι τράποιντο. πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ χερῶν 

460 πέτραισιν ἠράσσοντο, τοξικῆς δ᾽ ἀπὸ 

ϑώμιγγος Ἰοὶ προσπίτνοντες ὥλλυσαν" 
τέλος δ᾽ ἐφορμηϑέντες ἐξ ἑνὸς δόϑου 

παίουσι, χρεοχοποῦσι δυστήνων μέλη, 
ἕως ἁπάντων ἐξαπέφϑειραν βίον. 

4665 Ξέρξης δ᾽ ἀνῴμωξεν καχῶν ὁρῶν βάϑος"" 

ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ, 
« ᾿ 32) 2) ᾿ ἜΑΡ ὰ 
υψηλὸν οχϑον ἄγχι πελαγίας αλος" 
ς-“. κ᾿ " 3 , ᾿ ῥηξας δὲ πέπλους κἀνακωκχύσας λιγὺ, 
πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματι, 

, . -- ,." 

470 ἵησ᾽ ἀκόσμῳ ξὺν φυγῆ" τοιάαγδὲε σοι 
πρὸς τῇ πάροιϑε ξυμφορὰν πάρα στένειν. 

ΑΓΥΤῸΟΣΣ Α, 
τ ᾿ - « 5). οὐ 97 πες ὦ στυγνὲ δαῖμον, ὡς αρ᾽ ἔψευσας φρενῶν 
Πέρσας πιχρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρίαν 

» » ζὰ ΕῚ Ἷ 

κλεινῶν ᾿“ϑηνῶν εὗρε, κοὺχκ ἀπηήρχεσαν 
4γὅ οὗς πρόσϑε Μαραϑὼν βαρβάρων ἀπωλεσεν" 

ὧν ἀντίποινα παῖς ἐμὸς πράξειν δοκῶν, 

τοσόνδε πλῆϑος πημάτων ἐπέσπασε. 
σὺ δ᾽ εἰπὲ ναῶν αἱ πεφεύγασιν μόρον, 
ποῦ τάσδ᾽ ἔλειπες " οἶσϑα σημῆναι τορῶς; 

ΑΓΤΙΤΕΖΟΣ. 

480 γαῶν γε ταγοὶ τῶν λελειμμένων σύδην 
2 ἊΣ 3 27 ε - ᾽ 

κατ᾽ οὐρον οὐκ εὔχοσμον αἱροῦνται φυγήν. 
Ἁ «ς Ἁ »ἤ᾿ Ὁ στρατὸς δ᾽ ὁ λοιπὸς ἔν τε Βοιωτῶν χϑονὲ 

διώωλλυϑ', οἱ μὲν ἀμφὶ Κρηναῖον γάνος 
, - ς ς 2) 

δέψη πονοῦντες, οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀσϑματος χενοὶ 

Ὧ486 διεχπερῶμεν ἔς τε «φωχέων χϑόνα 

καὶ “Ιωρίδ᾽ αἶαν, Μηλιᾶ τε κόλπον, οὗ 
Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ " 

χκἀντεῦϑεν ἡμᾶς γῆς ᾿άἀχαΐδος πέδον 
χαὶ Θεσσαλῶν πόλισμ᾽ ὑπεσπανισμένους 

Ὧ490 βορᾶς ἐδέξαντ᾽ " ἔνϑα δὴ πλεῖστοι ϑάνον 

δέψη τὲ λιμῷ τ᾿ " ἀμφότερα γὰρ ἠν τάδε. 

Μαγνητιχὴν δὲ γαῖαν ἠδὲ Μακεδόνων 
’ ΕῚ , 2 5, 5 2 ἰ 

χωραν ἀφιχόμεσϑ', ἐπ᾿ «Αξίου πορον, 

Βόλβης 8ϑ᾽ ἕλειον δόγακα, Παγγαῖόν τ᾽ ὅρος, 
᾿ 495 Πδωνίδ᾽ αἷαν" νυχτὶ δ᾽ ἐν ταύτῃ ϑεὸς 

χειμῶν᾽ ἄωρον ὠρσε, πήγνυσιν δὲ πᾶν 
ῥέεϑρον ἁγνοῦ Στρυμόγος " ϑεοὺς δέ τις 

. . ““ ΟῚ - γ᾿ ΕΒ 
τὸ πρὶν νομίζων οὐδαμοῦ, τότ΄ ηὐυχετο 
λιταῖσι, γαῖαν οὐρανὸν τὲ προσχυγῶν. 

500 ἐπεὶ δὲ πολλὰ ϑεοχλυτῶν ἐπαύσατο 
στρατὸς, περᾷ κρυσταλλοπῆγα διὰ πόρον" 

γ7) ς Ὁ 4 - » 
χώστις μὲν ἡμῶν, πρὶν σκεδασθῆναι ϑεοῦ 
ἀχτῖνας, ὠρμηϑη, σεσωσμένος χυθρεῖ. ᾿ 

,) Ν ᾿) - ΑΝ ς , 

φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου χυχλος 
8506 μέσον πόρον διῆχε, ϑερμαίνων φλογέ" 

το ΝΣ ΟΣ Ὁ , 3 κι Ἷ 
πῖπτον δ᾽ ἐπ᾽ ἀλληλοισιν" εὐτυχὴς δέ τοῦ 

ὅστις τάχιστα πνεῦμ᾽ ἀπέρρηξεν βίου. 
εἰ κ᾿ « 2) " 

ὅσοι δὲ λοιποὶ χατυχον σωτηρίας, 

Θρήχην περάσαντες μόγις πολλῷ πόνῳ, 

510 ἥχουσιν ἐκφυγόντες, οὐ πολλοί τινες, 
ἐφ᾽ ἑστιοῦχον γαῖαν" ὡς στένειν πόλιν 

- - , [χὲ ’ 

Περσῶν, ποϑοῦσαν φιλτάτην ἥβην χϑογος. 
- » - »" ΄ , 

ταῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀληϑῆ" πολλὰ δ᾽ ἐκλείπω λέγων 
- [2] , ΄ [ς 

χαχῶν ἃ Πέρσαις ἐγχατέσκηνψψεν ϑέος. 

ΧΟΡΟΣ. 

516 ὦ δυσπόνητε δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς 
"ὦ , - , 

ποδοῖν ἐνηλλου παντὶ Περσικῷ γένει. 



Τὼ 

Εἰ ἀ δ. δ - 

ΒΤ ΟΣ ΣΎ 

οὗ ᾽γὼ τάλαινα διαπεπραγμένου στρατοῦ " 
Ὅτ 3 κι ὡ Ξ 

ὦ νυχτὸς ὄψις ἐμφανὴς ἐνυπνίων, 
ὡς χάρτα μοι σαφῶς ἐδήλωσας κακά. 

520 ὑμεῖς δὲ φαύλως αὔτ᾽ ἄγαν ἐκρίνατε. 
ε᾿ 3 ᾿Ὶ τι 2 ’ [2 

ὅμως δ᾽ ἐπειδὴ τῆϑ᾽ ἐκύρωσεν φάτις 
ε - ῷῷ κ ᾿ - 2 5 ͵ 

ὑμῶν, ϑεοῖς μὲν πρῶτον εὐξασϑαι ϑέλω" 
5», - »" Γ -Ὁ- [2 

ἔπειτα γῇ τὲ καὶ φϑιτοῖς δωρήματα 
ἤξω λαβοῦσα πέλανον ἐξ οἴχων ἐμῶν " 

525 ἐπίσταμαι μὲν ὡς ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις, 

ἀλλ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν εἴ τι δὴ λῷον πέλοι. 
ὑμᾶς δὲ χρὴ ᾽πὶ τοῖσδε τοῖς πεπραγμένοις 
πιστοῖσι πιστὰ ξυμφέρειν. βουλεύματα " 

ἡ παῖδ᾽, ἐά δεῦρ᾽ ἐμοῦ πρόσϑ "2 χαὶ παῖδ᾽, ἐάν περ δεῦρ᾽ ἐμοῦ πρόσϑεν μόλῃ, 
.580 παρηγορεῖτε, καὶ προπέμπετ᾽ ἐς δόμους, 

᾿ ΄ - -" , 

μὴ καί τι πρὸς καχοῖσι προσϑῆται χακὸγ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἘΦ ϑν - -- -- 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, νῦν Ἔ Περσῶν 

τῶν μεγαλαύχων χαὶ πολυάνδρων 
στρατιὰν ὀλέσας, 

δ8ὅ ἄστυ τὸ Σούσων ἠδ᾽ ᾿Εχβατάνων 
πένϑει δνοφερῷ κατέχρυψας" : 

πολλαὶ δ᾽ ἁπαλαῖς χερσὶ χαλυπτρᾶς 

κατερεικόμεναι διαμυδαλέοις 
,’ 

δάχρυσι χόλπους 

δλ0 τέγγουσ᾽, ἄλγους μετέχουσαι. 
ε ’ 3 - 

αἱ δ᾽ ἁβρογόοι Περσίδες ἀνδρῶν 

ποϑέουσαι ἰδεῖν ἀρτιζυγίαν, 
λέχτρων τ᾿ εὐνὰς ἁβροχίτωνας, 
χλιδανῆς ἥβης τέρψιν, ἀφεῖσαι, 

δ46 πενϑοῦσι γόοις ἀκορεστοτάτοις. 

χαἀγὼ δὲ μόρον τῶν οἰχομένων 
αἴρω δοκίμως πολυπενϑῆ. 
γὺῦν δὴ πρόπασα μὲν στένει 

“. .)») 2 ᾿. 3 ;) 

γαῖ «Ασιας ἔἐχχενουμένα. 
--»«»», “. " 2 - 

550 Ξέρξης μὲν ἤγαγεν, ποποῖ, 
“"» τ“ γ Ε , - 
Ξέρξης δ᾽ ἀπωλεσέν, τοτοῖ, 

Ξέρξης δὲ πάντ᾽ ἐπέ πὲ ϑυσφρόνως 
βαρίδεσσι ποντίαις. 

τί ποτε “Ζαρεῖος μὲν οὔ-- 
ἤδϑτω τότ᾽ ἀβλαβὴς ἐπῆν 

τόξαρχος πολιήταις, 
Σουσίδος φίλος ἄχτωρ; 

πεζούς τε χαὶ ϑαλασσίους 

ὁμόπτεροι χυανώπιδες 

560 νᾶες μὲν ἤγαγον, ποποῖ, 
νᾶες δ᾽ ἀπώλεσαν, τοτοῖ, 
γᾶες πανωλέϑροισιν ἐμιβολαῖς. 

“διὰ δ᾽ Ἰαόνων χέφας 

τυτϑά Ἴ τ; "εἶν ἄνακτ᾽ 

565 αὐτὸν ὡς ἀκούομεν 
- ’ ᾿Ὰ ’ 

Θρηχης ἀμ πεδιήρεις 
» , 

δυσχίμους τὲ χελευϑους. 
4 ἀπ ’ . Ἢ αν 

τοὶ δ᾽ ἄρα πρωτόμοροι δὴ, φεῦ, 

λειφϑέντες πρὸς ἀνάγπκαν, ηὲ, 
ΞᾺ ΕΣ . ΕΣ Ἢ ΄ ψ; 
570 ἀχτὰς ἀμφὶ Κυχρείας. θα. 

᾿ς ἘΞῈ στέγε χαὶ δαχγάζου, 

βαρὺ δ᾽ ἀμβόασον 
548. 557. --Ξ- δὅ8.-- 567, 

ὅ608-- 576. ΞΞΞ-Ξ 576 --- 582. 

ῬΟΕΥΔΕ ΒΟΈΝΊΙΟΙς 

πέσω τὴ ἃ 33 

οὐράνι᾽ ἄχη. ὀα. 
τεῖνε δὲ δυσβαῦκτον 

575 βοᾶτιν τάλαιναν αὐδᾶν. 
γναπτόμενοι δ᾽ ἁλὶ δεινᾷ, φεῦ, 
σκύλλονται πρὸς ἀναύδων, ἠὲ, 
παίδων τᾶς ἀμιάντου. ὀά. 
πενϑεῖ δ᾽ ἄνδρα δόμος στε ΊϑΊΩΣ 

ὅ80 τοχέες δ᾽ ἄπαιδες 
δαιμόνι᾽ ἄχη, ὀὰ, 

δυρόμενοι γέροντες 

τὸ πᾶν δὴ κλύουσιν ἄλγος. 
τοὶ δ᾽ ἀνὰ γᾶν ᾿Δσίαν δὴν 

ὅ85 οὐχ ἔτι περσονομοῦνται, 
οὐκ ἔτι δασμοφοροῦσιν 
δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις, 
οὔτ᾽ ἐς γᾶν προπίτνοντες 
ἄρξονται. βασιλεία 

590 γὰρ διόλωλεν ἰσχύς. 
οὐδ᾽ ἔτι γλῶσσα βροτοῖσιν 
ἐν φυλακαῖς" λέλυται γὰρ. 

λαὸς ἐλεύϑερα βάζειν, 

ὡς ἐλύϑη ζυγὸν ἀλκᾶς. 

ὅ96 αἱμαχϑεῖσα δ᾽ ἄρουραν 
«Ἄἴαντος περικλύστα 
νᾶσος ἔχει τὰ Περσῶν. 

ΑΤΌῸΟΣΣ 4. 

φίλοις χαχῶν μὲν ὅστις ἔμπειρος πυρεῖ, 
ἐπίσταται βροτοῖσιν ὡς ὅταν κλύδων 

600 καχῶν ἐπέλϑη. πώντα δειμαίνειν φιλεῖ" 
ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὐροῇ, πεποιϑέναι 
τὸν αὐτὸν ἀεὶ δαίμον᾽ οὐριεῖν τύχης. 
ἐμοὶ γὰρ ἤδη πάντα μὲν φόβου πλέα 
ἐν ὀμμασιμ τἀνταῖα φαίνεται ϑεῶν, 

606 βοᾷ δ᾽ ἐν ὠσὶ χέλαδος οὐ παιώνιος" 

τοία κακῶν ἔχπληξις ἐχφοβεῖ φρένας. 

τοιγὰρ χέλευϑον τήνδ᾽ ἄνευ τ᾽ ὀχημάτων 
χλιδῆς τε τῆς πάροιϑεν ἐκ δόμων πάλιν 
ἔστειλα, παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς 

610 φέρουσ᾽, ἅπερ νεχροῖσι μειλικτήρια, 
βοός τ᾽ ἀφ᾽ ἁγνῆς λευχὸν εὔποτον γάλα, 
τῆς τ᾽ ἀνϑεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι, 

λιβάσιν ,ὑδϑρηλαῖς παρϑένου πηγῆς μέτα" 
ἀκήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο 

61ὅ ποτὸν παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε" 
τῆς τ᾽ αἱὲν ἐν φύλλοισι ϑαλλούσης βίον 
ξανϑῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, 
ἄνϑη τε πιλεκτὰ, παμφόρου γαΐας τέχνα. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλοι, χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων 

620 ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τόν τε δαίμονα 
“Ιαρεῖον ἀναχαλεῖσϑε, γαπότους δ᾽ ἐγὼ 
τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις ϑεοῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

βασίλεια γύναι, πρέσβος Πέρσαις, 

σύ τε πέμπε χοὰς ϑαλάμους ὑπὸ γῆς" 
626 ἡμεῖς δ᾽ ὕμνοις αἰτησόμεϑα 

φϑιμένων πομποὺς 

εὔφρονας εἶναι χατὰ γαίας. 
ἀλλὰ χϑόνιοι δαίμονες ἁγνοὶ, 

Γῆ τε χκαὺ Ἑρμῆ, βασιλεῦ τ᾽ ἐνέρων, 
584 ---- 590. ---Ξ 591 --- 597. 

ὥ 
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.34 ὯΔ ΣΧΎΥ ΛΟ 

θδ0πέμψατ᾽ ἔνερϑε ψυχὴν ἐς φῶς" 5 696 σέϑεν, ποτ περὶ τάῤβει. 
εἰ γάρ τι κακῶν ἄχος οἶδε πλέον, τον Ὁ ΡΟΣ ΝΣ 

μόνος ἂν ϑνητῶν πέρας εἴποι... ὑ τὰ ἀλλ᾿ ἐπεὶ κάτωϑεν ἦλϑον σοῖς. γόοις πεπεισμένος, 
ἢ δ᾽ ἀΐει μόυ μαζαρίτας ὠὰ τὴ βασιλεὺς μή τι. μακεστῆρα μῦϑον, ἀλλὰ σύντομον᾽ λέγων 

βάρβαρα σαφηγῆ. : εἰπὲ καὶ πέραινε πάντα, τὴν ἐμὴν τον μεϑεῖς. 
θ3ὅ ἱέντος τὰ παναίολ᾽ αἷ- : ΧΟΡΟΣ. 

ανῇ δύσϑοῤῥα βαγματὼ ; 7100 εὐομάν μὲν χαρίσασϑαι, δίομαι δ᾽ ἀντία ἜΡΑΟΟΙΝ 

παντάλαν᾽ ἄχη διαβοάσω- ἐδ λέξας δύσλεκτα φίλοισιν. 
»νέρϑεν ἄρα κλύει μου; ιν 4 4ΡΕΤΙΟΣ. 

640 ἀλλὰ σύ μοι Γᾶ τε καὶ ἄλλοι χϑονίων αὐόμονε; ἀλλ᾽ ἐπεὶ δέος παλαιὸν σοὶ φρενῶν ἀνϑίσταται, 
δαίμονα μεγαυχῆ Ι τῶν. ἐμῶν λέχτρων γεραιὰ ξύννομ᾽ εὐγενὲς γύναι, 

ἰόντ᾽ αἱνέσατ᾽ ἐκ δόμον; 705 κλαυμάτων λήξασα τῶνδε καὶ γόων σαφές τί μοε 

Περσᾶν “Σουσιγενῆ. ϑεόν" , λέξον. ἀνθρώπεια δ᾽ ἄν τοι πήματ᾽ ἂν τύχοι 
645 πέμπετε δ᾽ ἄνω οἷον οὕπω τς βροτοῖς. 

Περσὶς αἷ᾿ ἐκάλυψεν. : πολλὰ δὲν γὰρ ἐχ θαλάσσης, πρθὼ δ ἐς χέρ-- 
ΤᾺ ἁνὴρ, φίλος ὄχϑος" φίλα γὰρ κέκευ-- ν σου χαχὰ 

ϑὲν ἤϑη. γίγνεται δνηξοῖα, ὁ μάσσων βίοτος ἢν ταϑῇ πρόσω. 
650᾽ “:δϑωνεὺς δ᾽ ἀναπομπὸς ἀνείης ᾿Ζἰδωγεὺς . ᾿ ΤΌΣΟΣ ) 

“Ἰαρεῖον, οἷον ἄνακτα “1αρεῖον. ἡἠξ. ὦ βροτῶν πάντων ὑ ὑπερσχὼν ὕλβον εὐτυχεῖ πότμῳ, 
οὔτε γὰρ ἄνδρας “ποτ᾽ ἀπώλλυ πολεμοφϑόροι- 

σιν, ταις, 

θ66 ϑεομήστωρ δ᾽ ἐκικλήσκχετο Πέρσαις, ϑεομήστως δ᾽ 

710 ὅς δ᾽ ἕως ἔλευσσες αὐγὰς ἡλίου, ζηλωτὸς ὧν 

βίοτον εὐαίωνα Πέρσαις ὡς ϑεὸς διήγαγες, “Ὁ 

γὺν τέ σε ζηλῶ Ἰπ εν τῷ πρὶν καχῶγ᾽ ὡ 

ἔσχεν, ἐπεὶ στρατὸν. εὖ ἐποδώκει. ἠέ. βάϑος" : 

βαλὴν ἀρχαῖος βαλὴν ἴϑι, ἱκοῦ, πάντα γὰρ, “ἀρεῖ. ἀχούσει μῦϑον ἐν βρυσο 

ἔλϑ᾽ ἐπ᾿ ἄχρον χόρυμβον ὄχϑου, λόγῳ" 

660 χροκόβαπτον ποδὸς εὔμαριν ἀείρων, (17. ὑπ μπῇ τὰ τ οτον που μι: ὡς εἰπεῖν 
βασιλείου τιάρας φάλαρον πιφαύσχωνγ. ἔπος. ; 
βάσκε πάτερ ἄκαχε ΖΙαρειὰν, οἷ, ΑΙ ΑΡΕΙΟΣ. 

6656 ὅπως χαινά τε χλύης γέα τ᾽ ἄχη" 715 τίγι τρόπῳ; λοιμοῦ τις ἦλϑε ποὺ ἢ στάσις 

δέσποτα δεσπότου. φάνηϑι. πόλει; πριν, 
Στυγία γάρ τις ἐπ᾽ ἀχλὺς πεπόταται.- ΟΌΑΊΤΟΣΣ “4. ᾿ δ 

670 γεολαία. γὰρ ἤδη κατὰ πᾶσ᾽ ὁλωλε. οὐδαμῶς" ἀλλ᾽ ἀμφ᾽ ᾿ἡϑήνας πᾶς διέφϑαρται 

βάσπκε πάτερ ἄχακε “αρειὰν, οἷ. στρατός. 2 

αἷαῖ αἷαῖ. : 1 ἍΑΡΕΤΙΟ Σ. ᾿ 

ὦ πολύχλαυτε φίλοισι ϑαγώγι τίς δ᾽ ἐμῶν ἐχεῖσε παίδων ἐστρατηλᾶτει, πο 
675 τέ τάδε δυνάτα δυνάτα 7 ΤΟΣ ΣΊΣΙΣΙΣ: ἘΝ Ὅν 

περὶ τῷ σᾷ δίδυμα διάγοιεν ἁμάρτια ϑούριος Ξέρξης» κενώσας πᾶσαν. ἠπείρου πλάκα. 
πάσῳ γᾷ σᾷ τᾷδ᾽, ἐξέφϑινϑ'. αἱ τρίσκαλμοι ΠΟ ΡΙΕΊΎΤΌΣΣ. ΠΧᾺ 

' 650 γᾶες ἄναες ἄναξες. πεζὸς ἢ γαύτης δὲ πεῖραν τήνδ᾽ ἐμώρανεν τάλας; 

ΔΑΡΕΙ͂ΟΣ. ττὸ--- 
ΣΝ Στ ΝΣ ἀδὴς 720 ὑμφότερα" διπλοῦν ἡγε ἦν δυοῖν ΤΕΣ 

Πέρσαι γεθαιοὶ, τὐ τὰ πόλις σονεῖ, πόνον; ἃ 

μος ρα το τος πέδον σῶς δὲ χαὶ στρατὸς τοσόσδε πεζὸς ἤνυσεν περᾶν; 
| ͵ λεύσσων δ᾽ ΚΠ τὴν ἐ μη» πέλας ταφου ἍΤΟΣΣ 4. 

ἐοτς το ὑστοι : ᾿- πὰ ὺ . ΠΤ μηχαναῖς ἔζευξεν Ἕλλης ποῦθη ὥστ᾽ ἔχειν 
| ΠΡ 5 ϑρηνεῖτ , ἐγγυς ἑστῶτες τάφου “πόρον. 
| καὶ ψυχαγο ρα θυ βα οῆπες; ὙΡΌ ᾿ ΔΆΑΡΕΙΟΣ. 

͵ οὐ 3 ὙΠ ΠῚ ΚΠ τ ῃ Ὑὐ τῇ εὐέξοδον" καὶ τόδ᾽ ἐξέπραξεν, ὥστε Βόσπορον κλῆσαι 
ἄλλως 5 χοῖ “17 χϑονὸς ϑεοὶὲ ᾿ ας αν ΠῚ : 

690 ΠΣ ἀπ 2. ἐν ῆ ΝᾺ ᾿ ΑΥΤΙΌΣΣ 1. εϑῷ 

Ϊ Ω ΣΕΙΨΤΟΙ ΣΙ ΒΕ ἐπ ΟΕ ,» ὧδ᾽ ἔχεε, γνώμης δέ πού τις. δαιμόνων ξυνή- 
᾿ ἥξω" τάχυνα δ᾽, ὡς ἄμεμπτος ὦ χρόνου... Ὶ ψατο. , 

το δ’, ἐστὶ Ἢ Παϑς νεοχμὸν ἐμβριϑὲς χαχόν; π΄ ΑΡΕΙ͂ΟΣ. 

ἰ ΧΟΡΟΣ. γ2ὅ φεῦ, μέγας τὶς ἦλϑε δαίμων, ὥστε ἣν φρονεῖν 

698 σέβομαι μὲν προσιδέσϑαι; σέβομαι δ᾽ ἀντία λέξαι καλῶς. 
6033 -- 689, --Ξ- 640. 647. ΦΎΤ,ΡΟΣΣ ΕΣ  “. 

; θ648.-- 652. --- 658 --- 657. ὡς ἰδεῖν τέλος πάρεστιν οἷον ἤνυσεν κακόν, 
668. 664, ---- 666 --- 671. ἔν , ΣΡῚΣ ἀνῶν 7215) 

! εν 691 --᾿696. -ΞξΞ 700 --- 702. καὶ τί δὴ πράξασιν αὐτοῖς ὧδ᾽ ἐπιστενάξετε; 

Ἰπθνοεξαν τεονυπυσι κε Καὶ 



Ξ ΑΥ χ, 90 

ἌἜΤ7Τ7ΟΣΣΣ Α. 

ογαυτιχὸς στρατὸς Χακωϑεὶς πεζὸν ὦλεσε στρατόν. 
ΙΑ ΡΊΌΈΤΙΟ Σ. 

Ε ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφϑαρται δορί; 

οὐ ΖηθυΣ Ξυΐ. 
Η 1730 πρὸς ταδ' ὡς Σούσων μὲν ἄστυ πᾶν πρηα δ ΐαν, 

στένει. 
᾿. ͵ :-““Ι ΔΡΈΤΟΣ. ! 

ὦ πόποι χεδνῆς ἀρωγῆς κἀπιχουρίας στρατοῦ. 

- ΠΟΣΣΙΣΣ ΣΑΣ: 

Βακτρίων δ᾽ ἔρρει πανώλης δῆμος, οὐδέ τις 

γέρων. 
ΔΆΡΕΙΟΣ. ' 

ὦ μέλεος, οἵαν ἄρ᾽ ἥβην ξυμμάχων ἀπώλεσε. 
ὙΡΜΣΣ “4. 

μονάδα δὲ Ξέρξην ἔρημόν φασιν οὐ πολλῶν μέτα 
; : Ζ“.2ῥἉΡΕΙΟΣ.. 

᾿ 786 πῶς τε δὴ καὶ ποῖ τελευτᾶν ; ἔστι τίς σωτηρία; 
470 ΣΣΑ. 

ἀσμενον μολεῖν γέφυραν γαῖν δυοῖν ξευΣτηρίαν. 
1 4ΡΕΙΟ Σ. 

χαὶ. πρὸς ἡπειρὸν σεσῶσϑαι τήνδε, τοῦτ᾽ ἐτή- 
τυμον; 

- ΑΤΟΣΣ!.Ω4“ 

»αί" τ ος χρατεῖ σαφηνὴς τοῦτο χοὺκχ ἔγι στάσις. 
ΠΑ ΡΕΤΟΣ. : 

φεῦ, ταχεῖά γ᾽ ἦλϑε χρησμῶν πρᾶξις, ὃς δὲ 
παῖδ᾽ ἐμὸν 

710 Ζεὺς ἐπέσκηψεν τελευτὴν ϑεσφάτων" ἐγὼ δέ που 
διὰ μαχροῦ χρόνου τάδ᾽ ηὔχουν δ ΤΕ εὐ μη θυ 

'ϑεούς " ὑληνέν 
ἀλλ ὅταν σπεύδῃ τὶς αὐτὸς, χὠ ϑεὸς συγάπτεται. 
γ»γῦὺν καχῶν ἔοιχε πηγὴ πᾶσιν εὑρῆσϑαι φίλοις. 

ἐμὸς τάδ᾽ οὐ χατειδὼς ἤνυσεν. γέ 
ϑράσει" 

745 ὅστις “Ἑλλήσποντον ἱρὸν δοῦλον ὥς δεσμώμασι» 
ἤλπισε σχήσειν ῥέοντα, Βόσπορον ῥόον ϑεοῦ" 

[- 2 

παῖς δ᾽ 

χαὶ πόρον μετερούϑμιζε, χαὶ πέδαις σφυρηλάτοις 
περιβαλὼν πολλὴν χέλευϑον ἤνυσεν πολλῷ στρατῷ, 
ϑνητὸς ὧν ϑεῶν δὲ πάντων ᾧετ᾽, οὐκ εὐβουλίᾳ, 

750 χαὶ Ποσειδῶνος χρατήσειν. πῶς τάδ᾽ 
φοενῶν 

δέδοικα μὴ πολὺς πλούτου 
πόρος 

οὑμὸς ἀνϑρώποις γένηται τοῦ φϑάσαντος ἁρπαγή. 

ΖΕ ΝΟΣ Σ .Χ5. 

ταῦτα τοῖς καχοῖς ὁμιλῶν ἀνδράσιν διδάσκεται 
θούριος Ξέρξης" λέγουσι δ᾽ ὡς σὺ μὲν μέγαν 

τέχγοις 

765 πλοῦτον στήσω ξὺν αἰχμῇ, τὸν δ᾽ ἀνανδρίας ὕπο 
ἔνδον αἰχμάζειν, πατρῷον δ᾽ ὄλβον οὐδὲν αὐ- 

ξάγειν. 

τοιάδ᾽ ἐξ ἀνδρῶν ὀνείδη πολλάκις χλύων χαχῶν 
τήνδ᾽ ἐβούλευσεν χέλευϑον χαὶ στράτευμ᾽ ἐφ᾽ 

“λλαδα. 

οὐ νόσος 

εἶχε παῖδ᾽ ἐμόν; 

: Ζ ΖΕ 100 Σ. 

τοιγάρ σφιν ἔργον ἐστὶν ἐξειργασμένον 
760 μέγιστον, ἀείμνηστον, οἷον οὐδέπω 

τόδ᾽ ἄστυ Σούσων ἐξεχείνωσεν πεσὸν, 

ἐξ οὗτε τιμὴν Ζεὺς ἄναξ τήνδ᾽ ὥὦπασεν, 

ἕν ἄνδρ᾽ ἁπάσής ᾿Δσίδος μηλοτρόφου 
ταγεῖν, ἔχοντο σχῆπτρον εὐθυντήριον. 

7056 Μῆδος γὰρ ἦν ὃ πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ - 

ἄλλος δ᾽ ἐχείνου παῖς τόδ᾽ ἔργον ἤνυσε" 
φρένες γὰρ αὐτοῦ ϑυμὸν φὠακοστρόφουν. 
τρίτος δ᾽ ἀπ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνὴρ, 
ἄρξας ἔϑηχε πᾶσιν εἰρήνην φίλοις " 

7710 “τυδῶν δὲ λαὸν καὶ «Ῥρυγῶν ἐχτήσατο, 
᾿ Ἰωνίαν τε πᾶσαν ἤλασεν βίᾳ. 
ϑεὺς γὰρ οὐκ ἤχϑηρεν, ὡς εὔφρων ἔφυ. 
Κύρου δὲ παῖς τέταρτος ἴϑυνε στρατόν. 

πέμπτος δὲ Μηέρδις ἦρξεν, αἰσχύνη πάτρᾳ 

775 ϑρόνοισί τ ἀρχαίοισι" τὸν δὲ σὺν δόλῳ 
᾿Πρταφρένης ἔχτεινεν ἐσϑλὸς ἐν δόμοις, 
ξὺν ἀνδράσιν φίλοισιν. οἷς τόδ᾽ ἦν χοέος. 

[ἕχτος δὲ άραφις, ἕβδομός τ᾽ ᾿Αρταφρένης.}: 
κἀγὼ πάλου δ᾽ ἔχυρσα τοῦπερ ἤϑελον, 

780 χἀπεστράτευσα πολλὰ σὺν πολλῷ στρατῷ... 

ἀλλ᾽ οὐ καχὸν τοσόνδε προσέβαλον πόλει. 
ξέρξης δ᾽ ἐμὸς παῖς ὧν νέος νέα φρονεῖ, 
χοὐ μνημονεύει τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς " 
εὖ γὰρ σαφῶς τόδ᾽ ἴστ᾽, ἐμοὶ ξυνήλικες, 

“δὅ ἅπαντες ἡμεῖς, οὗ κράτη τάδ᾽ ἔσχομεν, . 
οὐχ ἂν φαγεῖμεν πήματ᾽ ἔρξαντες τόσα. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί οὖν, ἄναξ “αἀρεῖε, ποῖ χαταστρέφεις 

λόγων τελευτήν; πῶς ἂν ἔχ τούτων ἔτει 
πράδσοιμεν ὡς ἄριστα Περσιχὸς λεώς;. 

“4Ζ4.4ἙἉ}Έ7Π0Ο Σ. 

790 εἰ μὴ. σέρατεύοισϑ' ἐς τὸν Ἑλλήνων τόπον, 

μηδ᾽ εἶ, στράτευμα πλεῖον ἡ τὸ Πῖηδιχόν. - 

αὐτὴ γὰρ ἡ γῆ ἌΠΠΝ ἴοι: σέλει. 

πῶς τοῦτ᾽ εις τίνι τρύπῳ δὲ συμμαχεῖ; 

4 ΡΕΤΟ Σ. ᾿ 

κτείγουσα λιμῷ τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν.. 
τ ; ΧΟΡΟΣ. 

,. 7968 ἀλλ᾽ εὐσταλῆ τοι λεχτὸν ὥροῦμεν στόλον. 
4.}ὉἉἙῈῈ}1 ὉΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ μείνας νῦν ἐν Ἑλλάδος. τόποις 
ὑπ τι: κυρήσει γνοστίμοὺ σωτηφίας. : 

ΧΟΡΟΣ. 
πῶς εἶπας; οὐ γὰρ. πᾶν στράτευμα βαρβάρων 

περᾷ τὸν Ἕλλης πορϑμὸν Ἐὐοώπηὴς ἄπο; 
ΔΑΡΕΙ͂ΟΣ. 

800 παῦροί γε πολλῶν, εἴ τι πιστεῦσαι ϑεῶν 

χοὴ ϑεσφάτοισιν, ἐς τὰ νῦν πε που τειν 
βλέψαντα " συμβαίνει γὰρ οὐ τὰ μὲν, τὰ δ', οὔ." 
κεἴπερ τάδ᾽ ἐστὶ, πλῆϑος ἔκκριτον. στρατοῦ 
λείπει. χεναῖσιν ἐλπίσιν πεπεισμένος. 

805 μίμνουσι δ᾽ ἔνϑα πεδίον Ἀσωπὸς ῥοαῖς. 

ἄρδει, φίλον πίασμα Βοιωτῶν χϑονί" 

οὗ σφιν χαχῶν ὕψιστ᾽ ἐπαμμένει παϑεϊν, 
ὕβρεως ἄποινα χἀϑέων φρονημάτων " 

οἱ γῆν μολόντες “Πλλάδ᾽ οὐ ϑεῶν βρέτη 
810 ἡδοῦντο συλᾶν οὐδὲ πιμπράναι γεώς" 

βωμοὶ δ᾽ ἄϊστοι,, δαϊμόνων ϑ᾽ ἱδρύματα, 
πρόρριζα φύρδην ἐξανέστραπται βάϑρων. 
τοιγὰρ χαχῶς δράσαντες οὐκ ἐλάσσονα 

πάσχουσι,.τὰ δὲ μέλλουσι, χοὐδέπω καχῶν 

“τπ..».-.»ὄ...... -- ... ..-....... .-.... ... ....,.....-.--.οθς...... ..................Ψ..-.... ......... ».-..------.΄-Ξ.Φ..-..΄-“-.....-.-- 
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ἃ τὰ Ἐ ὙΠΛ Ὁ Ἂ! 

815 χρηπὶς ὕπεστιν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐχπιδύεται. 
τόσος γὰρ ἔσται πέλανος αἱματοσταγὴς 
πρὸς γῇ Πλαταιῶν “ωρέδος λόγχης ὕπο" 

ϑῖνες νεχρῶν δὲ καὶ τριτοσπόρῳ γονῇ 
ἄφωνα σημανοῦσιν ὄμμασιν βροτῶν 

820 ὡς οὐχ ὑπέρφευ ϑνητὸν ὄντα χρὴ φρονεῖν. 
ὕβρις γὰρ ἐξανϑοῦσ᾽ ἐχάρπωσε στάχυν 
ἄτης, ὅϑεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ ϑέρος. 
τοιαῦϑ' ὁρῶντες τῶνδε τἀπιτίμια, 
μέμνησϑ'᾽ ᾿4ϑηνῶν Ἑλλάδος τε, μηϑέ τις 

825 ὑπερφρονήσας τὸν παρόντα δαίμονα 
ἄλλων ἐρασϑεὶς ολβον ἐκχέη μέγαν. 

Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερχόμπων ἄγαν 
φρονημάτων ἔπεστιν, εὔϑυνος βαρύς. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἐκεῖνον σωφρονεῖν κεχρημένοι. 

880 πινύσχετ᾽ εὐλόγοισι νουϑετήμασι, 
λῆξαι ϑεοβλαβοῦνϑ'᾽ ὑπερκόμπῳ ϑράσει. 
σὺ δ᾽, ὦ γεραιὰ μῆτερ ἡ Ἐέρξου φίλη, 
ἐλθοῦσ᾽ ἐς οἴχους κόσμον ὅστις εὐπρεπὴς 

λαβοῦσ᾽ ὑπαντίαζε παιδί. πάντα γὰρ. 
835 χακῶν ὑπ᾽ ἄλγους λακίδες ἀμφὶ σώματι 

στημορραγοῦσι ποικίλων ἐσϑημάτων. 
ἀλλ᾽ αὐτὸν εὐφρόνως σὺ πράῦνον λόγοις" 
μόνης γὰρ, οἶδα, σοῦ χλύων ἀνέξεται. 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι γῆς ὑπὸ ζόφον κάτω. 

840 ὑμεῖς δὲ, πρέσβεις, χαίρετ᾽, ἐν κακοῖς ὅμως 
ψυχὴν διδόντες ἡδονῇ καϑ'᾽ ἡμέραν, 
ὡς τοῖς ϑαγοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ πολλὰ καὶ παρόντα καὶ μέλλοντ᾽ ἔτι 
ἤλγησ᾽ ἀκούσας βαρβάροισι πήματα. 

ΑΦΤΠῸΟΣΕ.Σ... ν. 

846 ὦ δαῖμον, ὥς με πόλλ᾽ ἐσέρχεται καχὰ 
ἄλγη, μάλιστα δ᾽ ἥδε συμφορὰ δάκνει, 
ἀτιμίαν γε παιδὸς ἀμφὶ σώματι 
ἐσθημάτων κλύουσαν, ἥ γιν͵ ἀμιπέχει. 

ἀλλ᾽ εἶμι, καὶ λαβοῦσα χόσμον ἐκ δόμων 
8560 ὑπαντιάζειν παίδ᾽ ἐμῷ πειράσομαι... 

οὐ γὰρ τὰ φίλτατ᾽ ἐν κακοῖς προδώσομεν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πόποι, ἦ μεγάλας ἀγαϑᾶς τε πολισσονγόμου 
βιοτᾶς ἐπεκύρσαμεν, 

εὖϑ᾽ ὁ γηραιὸς 
855 πανταρχὴς, ἀχάχας, ἄμαχος βασιλεὺς 

ἰσόϑεος ὙΠ... ἄρχε χώρας. 

πρῶτα μὲν εὐδοχκίμου στρατιᾶς ἀπεφαινόμεϑ',, 
ἠδὲ νομίσματα πύργινα 

8698 πάντ᾽ ἐπεύϑυνον. 
γνόστοι δ᾽ ἐκ πολέμων ἀπόνους, ἀπαϑεῖς, 
ἈᾺ εὖ πράσσοντας ἄγον οἴκους. 

86ὲ ὅσσας δ᾽ εἷλε πόλεις πόρον οὐ διαβὰς “Αλυος 

ποταμοῖο, 

οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑστίας συϑεὶς, 
οἷαι Στρυμογίου πελάγους ᾿Αχελωίδες εἰσὶ πά- 

ροιχοι 
870 Θρηχίων ἐπαίλων, 

λέάνας τ᾽ ἔχτοϑεν, αὖ κατὰ χέρσον ἐληλαμέναι 
περὶ πύργον 

852 -- - 856. --- 857 --- 868. 

- 864 --- 870. ΞΞΞ 871 --- 878. 

“ον 5) οἰ 5;ὲς : 
τοῦδ᾽ αἀναχτος αἴον, 

875 Ἕλλας τ᾽ ἀμφὶ πόρον πλατὺν εὐχόμεναι, μυχία! 
τε Προποντὶς, 

χαὶ στόμωμα Πόντου" 

879 νᾶσοί ϑ᾽ αἱ κατὰ πρῶν᾽ ἅλιον περίχλυστοι 
τᾷδε γᾷ προσήμεναι, 

οἵα “έσβος, ἐλαιόφυτός τε Σάμος. Χώος. 

8856 ἠδὲ Πάρος, Νάξος, Μύχονος, Τήνῳ τε συγ-ἶ 
ἀπτουσ᾽ 

᾿ἄνδρος ἀγχιγείτων. 

καὶ τὰς ἀγχιάλους ἐχράτυγνε μεσάκτους, 
890. “ἤμνον, ᾿Ιχάρου ἐϑρα: 

καὶ Ῥόδον ἠδὲ ̓ πυτδοῦ Κυπρίας τὲ πόλεις, Πάφον, ; 

ἠδὲ Σόλους, ΖΣαλαμῖνά τε, τᾶς νῦν ματρόπολις) 

τῶνδ᾽ 
896 αἰτία στεναγμῶν. 

καὶ τὰς εὐκτεάνους χατὰ χλῆρον ᾿Ιαόνιον πολυ- 
ἄνδρους 

900 Ἑλλάνων ἐκράτυνε σφετέραις φρεσίν. 
ἀκάματον δὲ παρῆν σϑένος ἀνδρῶν τευχηστήρων, 
παμμίχτων τ΄ ἐπιχούρων. 

906 νῦν δ᾽ οὐκ 71: ϑεότρεπτα τάδ᾽ αὖ φέρο- 
μὲν πολέμοισι 

δμαϑέντες μεγάλως πλαγαῖσι ποντίαισιν. 
ΞΕΡΞΗΣ. 

ἰὼ, δύστηνος ἐγὼ στυγερᾶς μοίρας 
910τῆσδε χυρήσας ἀτεχμαρτοτάτης, 

ὡς ὠμοφρόνως δαίμων ἐνέβη 

Περσῶν γενεᾷ " τί πάϑω τλήμων; 
λέλυται γὰρ ἐμῶν γυίων ῥώμη 

τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόντ᾽ ἀστῶν. 
9165 εἴϑ᾽ ὄφελε, Ζεῦ, κἀμὲ μετ᾽ ἀνδρῶν 

τῶν. οἰχομένων 

ϑανάτου χατὰ μοῖρα καλύψαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὀτοτοῖ., βασιλεῦ, στρατιᾶς ἀγκαϑῆς 
καὶ Περσονόμου τιμῆς μεγάλης, 

920 χόσμου τ᾽ ἀνδρῶν, 
οὺς νῦν δαίμων ἀπέχειρε. 
γᾷ δ᾽ αἰάζει τὰν ἐγγαίαν 
ἥβαν Ἐέρξᾳ χταμέναν “Αιδου 
σάχτορι Περσᾶν " ἀγδαβάται γὰρ 

92ὅ πολλοὶ φῶτες γώρας ἄνϑος 

τοξοδάμαντες, πάνυ γὰρ φύστις 
μυριὰς ἀνδρῶν ἐξέφϑινται. 

ΞΕΡΞΈΗΣ. 

αἰαὶ κεδνᾶς ἀλκᾶς. 

ΧΟΡΟΣ. 
σία δὲ γϑὼν, βασιλεῦ γαίας, 

980 αἰνῶς αἱνῶς ἐπὶ γόνυ κέκλιτειι- 

ΞΕΡΞΈΗΣ. 

δ᾽ ἐγὼν, οἱ οἱ, αἰακτὸς 

μέλεος γέννᾳ : γᾷ τε πατρῴᾳ 
ἐγεγόμαν. 

ΧΟΡΟΣ. 

936 πρόσφϑογγόν σοι νόστου, τὰν 
χαχοφάτιδα βοὰν, χαχομέλετον ἰὰν 
Μίαριανδυνοῦ ϑρηνητῆρος 

879 - 887. 

- 932 ---- 939. 

χαχὸν ἄρ᾽ 

888 --- 896, 

940 --- 948, -ς------ 
ἐπαοαατας. 

---..-.-- 



πέμψω πολύδαχρυν Ἰαχχάν. 
ΞΕΡΞΗΣ. 

940 ἵετ᾽ αἰανῆ πάνδυρτον 

δύσϑοοον αὐδάν. ἀρ οτουν γὰρ ὅδ᾽ αὖ 
μετάτροπος ἐπ᾽ ἐμοί. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἥσω τοι καὶ πάνδυρτον, 

045 λαοπαϑῆ τε σεβίζων ἁλίτυπά τε βάρη 

πόλεως γέννας πενϑητῆρος. 
πλάγξω δ᾽ αὖ γόον ἀρίδακρυν. 

ΞΕΡΞΕῊΗΣ. 
᾿Ιάνων γὰρ ἀπηύρα, 

9560 Ιάνων γαύφραχτος 
“Ἄρης ἑτεραλκὴς 
γνυχίαν πλάχα χερσάμενος 

δυσδαίμονά τ᾿ ἀχτάν. 
ΧΟΡΟΣ. 

οἱ οἱ οἱ βόα καὶ πάντ᾽ ἐχπεύϑου. 
9556 ποῦ δὲ φίλων ἄλλος ὄχλος, 

ποῦ δὲ σοὶ παραστάται, 
οἷος ἣν Φαρανδάκης, 
Σούσας, Πελάγων 
“Ἰοτάμας ἠδ᾽ ᾿άγδαβάτας, Ψάμμαις, 

960 Σουσισχάγης τ᾽ 
᾿γβάτανα λιπών. 

ΞΈΡΞΗΣ. 
ὀλοοὺς ἀπέλειπον 
Τυρίας ἐκ ναὸς 

ἔρροντας ἐπ᾽ ἀχταῖς 
Σαλαμινιάσι στυφέλου 

966 ϑεένοντας ἐπ᾽ ἀχτᾶς. 
ΧΟΡΟΣ. 

οἵ οἱ οἱ, ποῦ δέ σοι «Φαρνοῦχος 
καἀριόμαρδός τ᾽ ἀγαϑὸς, 
ποῦ δὲ Σευάλχης ἄναξ, 
ἢ «4ίλαιος εὐπάτωρ, 

970 Μέμφις, Θάρυβις, 

χαὶ ΜΙασίστρης ᾿Αρτεμβάρης τ᾿ 
ἠδ᾽ Ὑσταίχμας, 
τάδε σ᾽ ἐπανέρωμαι. ἱ 

ΞΕΡΞΗΣ. 
Ἰὼ ᾿ώ μοι, , 
τὰς ὠγυγίους κατιδόντες 

976 στυγνὰς ᾿ϑάνας, πάντες ἑνὶ πιτύλῳ, 
ἐ ὃ ὃ τλάμονες ἀσπαίρουσι χέρσῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

, ἤ καὶ τὸν Περσῶν αὐτοῦ 

980τὸν σὸν πιστὸν πάντ᾽ ὀφϑαλιιὸν 
μυρία μυρία πεμπαστὰν 
Βατανώχου παῖδ᾽, “Ἄλπιστον 
Ἕ Ἑ ἋἋ 

τοῦ Σησάμα τοῦ ϊΖυγαβάτα, 

Πάρϑον τε, μέγαν τ᾽ Οἰβάρην 

986 ἔλιπες ἔλιπες; ὦ ὦ ὦ δῴων. 

Πέρσαις ἀγαυοῖς χαχὰ πρόχαχα λέγεις. 

ΦΞ ΒΡΕΞΗΣ. 
ἔυγγά μοι δῆτ᾽ 

990 ἀγαθῶν ἑτάρων ὑπομιμνήσζεις, 
ἀλαστ ἄλαστα στυγγνὰ πρόχαχα λέγων. 

949. .- 5991. -ΞΞ 962-- 972. 

978 -- - 987. ΞΞ--Ξ 988 --- 1001. 
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βοᾷ βοᾷ μελέων ἔνδοϑεν ἦτορ. 
: ΧΟΡΟΣ... 

καὶ μὴν ἄλλον γε ποθοῦμεν, 
Μάρδων ἀνδρῶν μυριόνταρχον 

996 Ξάγϑον. ἄρειόν τ᾿ ᾿4γχάρην, 
“Τιαϊξίν τ᾽ δ᾽ “ρσάκην 

ἱππιάνακτας, 

Κηδαδάταν καὶ “υϑέμναν 

Τόλμον τ᾽ αἰχμᾶς ἀκόρεστον. 
1000 ἔταφεν ἔταφεν, οὐκ ἀμφὶ σκηναῖς 

τροχηλάτοισιν δ᾽ ὄπιϑεν ἑπόμενοι. 
ΞΕΡΞΗΣ. 

βεβᾶσι γὰρ τοίπερ ἀγρόται στρατοῦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

βεβᾶσιν, οἱ, νώγυμοι. 
Ἰὴ Ἰὴ, Ἰὼ Ἰὼ 
ἰὼ Ἰὼ, δαίμονες 

1006 ἔϑεσϑ᾽ ἄελπτον χαχὸν 
διαπρέπον, οἷον δέδορκεν ἄτα. 

ΞΕΡΞΗΣ. 

πεπλήγμεϑ'᾽᾽, οἷαι δι᾿ αἰῶνος τύχαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

πεπλήγμεϑ᾽ " εὔδηλα γὰρ, 
1010 νέαι νέαι δύαι δύαι" 

᾿Ιαόνων ναυβατᾶν 

κύρσαντες οὐκ εὐτυχῶς. 
δυσπόλεμον δὴ γένος τὸ Περσῶν. 

ΞΕΡΞΗΣ. 

1014 πῶς δ᾽ οὔ; στρατὸν μὲν τοσοῦτον τάλας πέ- 
Ξ πληγμαι.. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ; οὐκ ὕλωλεν μεγάλα τὰ Περσῶν ; 
ἘΡΒΙΕΡΣΣ 

ὁρᾷς τὸ λοιπὸν τόδε τῶς ἐμᾶς στολᾶς; ὁ 
ΧΟΡΟΣ. 

ὁρῶ ὁρῶ. Ἷ 
ΞΈΡΞΗΣ. 

1020 τάνδε τ᾽ οἱἰστοδέγμονα; 
ΧΟΡΟΣ. 

τί τόδε λέγεις σεσωσμένον ; 

ΞΕΡΞΉΗΣ. 
ϑησαυρὸν βελέεσσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

βαιά γ᾽ ὡς ἀπὸ πολλῶν. 
ΞΕΡΞΗΣ. 

ἐσπανίσμεϑ'᾽ ἀρωγῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

1026 ἸΙάνων λαὸς οὐ φυγαίχμας. 
ΞΕΡ ΞΗΣ. 

ἀγανόρειος " κατεῖδον δὲ πῆμ᾽ ἄελπτον. 
ΧΟΡΟΣ. 

τραπέντα ναύφρακτον ἐρεῖς ὅμιλον; 
ΞΕΡΞΗ͂Σ. 

πέπλον δ᾽ ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορᾷ χαχοῦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

παπαῖ παπαῖ. 

ΞΕΡΞΗΣ. 
1030 πλεῖον ἢ παπαῖ μὲν οὖν. 

1014 --- 025. -ΞΞ 1026 --- 1037. 



ΓΝ ΑΙἸΣΧΥΛΟΥῪ ΠΕΡΣΑ͂Ι. 

ον αιθις, | ΧΟΡΟΣ. 
δίδυμα γάρ ἔστι χαὶ τριπλᾶ. 1066 ἅνια ἄνια. τ δ 

ΞΕΡΞΗΣ. νξ ΞΕΡΞΉΗΣΟ τοὐν ΟΣ 
λυπρὰ, χάρματα δ᾽ ἐχϑροῖς. καί μοι. γενείου πέρϑε λευχήρη τρίχα. 

 θ δε ΘΣΊΘΙΣ; β ΧΟΡΟΣ. 
.1083ὅ χαὶ σϑένος γ᾽ ἐχολούσϑη. ᾿ ἄπριγδ᾽ ὥπριγδα μάλα γόεδνα. 

| ΞΈΡΕΙΣ. ος ΞΕΡΞΗΣ. 
Ϊ γυμνός εἶμι προπομπῶν. ἀΐτει δ᾽ ὀξύ. εὐ δὴι 

ΚΘ ΡΟΘΣ: ΧΟΡΟΣ... 

φίλων ἄταισι ποντίαισιν. ᾿ χαὶ τάδ᾽ ἔρξω. 
ὐδὰ ΞΕΡΞΗΣ. ὦ ΞΕΡΞΗΣ. 

δίαινε δίαιγε πῆμα" πρὸς δόμους δ᾽ ἴϑι. 1060 πέπλον δ᾽ ἔρειχε κολπίαν ἀχμῇ χερῶν. 
τ ΧΟΡΟΣ. ἷ ΧΟΡΟΣ. 

αἰαῖ αἷαῖ, δύα δύα. ἄνια ἄνια, , | 

ΞΕΡΞΗΣ. ἙἘΈΡΞΗΣ. 
1040 βόα νυν ἀντίδουπα μοι. καὶ ψαλλ᾽ ἔϑειραν καὶ κατοίχτισαι στρατόν. 

ΧΟΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

δόσιν κακὰν χαχῶν χαχοῖς. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γόεδνα. 
ἢ ΕΙΡΞΑΗΣ. ΨΞΕΡΞΗ͂Σ.. 

ἴυζε μέλος ὁμοῦ τιϑείς. διαίνου δ᾽ ὕσσε. 

ΧΟΡΟΣ... ΧΟΡΟΣ. 
ὀτοτοτοτοῖ. 1066 . τέγγομαί τοι. 
βαρεῖά γ᾽ ἅδε συμφορά. ΞΕΡΞΙΗ͂Σ. 

1025 οὗ μάλα χαὶ τόδ᾽ ἀλγῶ. βόα νυ» ἀντίδουπαά μοι. 
ΞΕΡΞΗΣ. ΧΟΡΟΣ. 

ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε καὶ στέναζ᾽ ἐμὴν χάριν. οἱ οἵ οἷ οἵ. ἐ 

ὑ  ΟῬΟΣ νι. 
διαίνομαι γόεδνος ὧν. αἱαχτὸς ἐς δόμους χίξ. 

Ὄ ΞΈΡΞΗΣ. ΧΟΣΟ. ΞΕΡΕ πος ἈΚ ΑΑΣΣ τὰν 
| βόα νυν ἀντίδουπα μοι. ἰὼ Ἰὼ, Περσὶς αἰὰ δύσβατος. 

ΧΟΡΟΣ. ἐν δὴ ΞΕΡΈΩΗΣ. 

μέλειν πάρεστι, δέσποτα. 1070 ἰὼ δὴ χατ Ἐν ΐο: ᾿ 
ΞΈΡΞΗΣ. ΧΟΡΟΣ. 

. ΠΤ: ἀνὰ ἰὼ δῆτα ναὶ γαΐί. ὁ 
[1060 ἐπορϑίαζέ νυ» γόοις. ᾿ ΞΕΡΞΗ͂Σ. 

ΧΟΡΟϑΞΣ. πω δον ἐς ᾿ 
᾿ ἘΞ γοασϑ' αβροβαται. 
ὀτοτοτοτοῖ. ᾿ ΧΟΡΟΣ. 

μέλαθρα " ἠὰ πῆμ Ὁ ἰὼ Ἰὼ, Περσὶς αἴα δύσβατος. 
καὶ στονοξσσο, πλαγα. ΞΕΡΞΗΣ:. 

ΞΈΡΞΗΣ. ἢ ἢ ἢ ἢ, τοισχάλμοισιν, 
καὶ στέρν᾽ ἄρασσε χἀπιβόα τὸ Τύσιον. 107γ6 ἢ ἢ ἢ ἢ, βάρισιν ὀλόμενοι. 

1038 --- 1045. -ΞξΞ-Ξ- 1046 --- 1053. 

1054 --- 1059. -Ξ- 060 “-- 1060. 

τ κρικονλον λνρὸ φοραίς ὑπο κεαδλωζιον: τ ωκολν τὐοσο. λάδι τνοσσπ σῦν -σοντίνντιναν αὐ τῶν στ τνοσν τ στῆττ'ππ ΤΠ...“ ..σ5-.ὲ...-.........»... 

ον 

ποκα ννεννστοισο “ΠῚ τ τ... 

ΧΟΡΟΣ. 
πέμψω τοί σε δυσϑρόοις γόοις... 

ῃ 
ι 

πῃ νον σον“ ππ- -π“Πέ--- -“-ς-οὐὐσποσα 
ὥσοαι αν νυ. 0ὕ0Ὅ0.....0.ὲ0..ὅῳ0.5.κ0. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΧΟΡΟΣ 4“ΑΝΑΙΖΩ Ν. 

ΖΑΝΑΟΣ: 

ΒΑΣΙΑΕΚῪΣ ΑΡΓΕΈΙΩΝ. 

ΚΗΡῪ Ξ. 

--- :-΄ῷ τὦοῪ  ...,....ὄ. -----  -...,.... 

ἈΞ ΧΟ ΑΘ ΚΕ ΤΊ ΔῈ 



ἀν νἀ λανε ρος" 

ΧΟΡΟΣ. 

Ζεὺς μὲν ἀφίχτωρ ἐπίδοι προφρόνως 
στόλον ἡμέτερον νάϊον ἀρϑέντ᾽ 

᾿, ἐν Ε ᾿ μην» , ἵ΄ ᾿ 
ἀπὸ προστομίων λεπτοψαμαϑων 

ὦ Νείλου. δῖαν δὲ λιποῦσαι 

χϑόνα σύγχορτον Συρίᾳ φεύγομεν, 
οὔτιν᾽ ἐφ᾽ αἵματι δημηλασίαν 

ψήφῳ πόλεως γνωσϑεῖσαι, 
32 2 τὴ - δ “2 ἢ 

ἀλλ αὐτογενὴ τὸν φυξαγνοραὰ 

10 γάμον «Αἰγύπτου παίϑων ἀσεβῆ τ᾽ 
ὀνοταζόμεγαι. 

Ἁ κ᾿ 3 4 [2 

“Ιαναὸς δὲ πατὴρ καὶ βουλαρχος 
Ν , Ἔ , -Ξ καὶ στασίαρχος, ταῦὲ πεσσονομῶν, 

’ ᾿" ,“ “- Σ 

κυδιστ᾽ ἀχέων ἐπέξρανε, 
16 φεύγειν ἀνέδην διὰ χῦμ᾽ ἅλιον" 

κέλσαι δ᾽ “Ἄργους γαῖαν, ὅϑεν δὴ 
γένος ἡμέτερον, τῆς οἰστροδόνου 
βοὸς ἐξ ἐπαφῆς, κἀξ ἐπιπγοίας 

Διὸς εὐχόμενον τετέλεσται. 

20 τίν᾽ ἂν οὖν χώραν εὔφρονα μᾶλλον 
- ΤΣ ᾿ 

τῆσδ᾽ ἀφιχοίμεϑα 
σὺν τοῖσδ᾽ ἱκετῶν ἐγχειριδίοις 
ἐριοστέπτοισι χλάδοισιν; 

ὧν πόλις, ὧν γῆ, καὶ λευκὸν ὕϑωρ, 
ε ΄ ι » ν » 26 ὑπατοί τε ϑεοὶ, “αὶ βαρύτιμοι 

χϑονιοι ϑῆήχας χατέχοντες, 

χαὶ Ζεὺς σωτὴρ τρίτος. οϊχοιςύλαξ η( Ν 5» Ξ' φ 
«ες , “- “1 ,’ 

ὁσίων ἀνδρῶν, δέξαιϑ᾽ ἱχέτην 

τὸν ϑηλυγενῆ στόλον αἰδοίῳ 
, ’ Ὁ Σ Ἷς 

80 πνεύματι χώρας " ἀρσενοπληϑῆ ὃ 
Α « ῚῚ - 

ἑσμὸν ὑβριστὴν Αϊγυπτογεγῆ, 
πρὶν πόδα χέρσῳ τῇδ᾽ ἐν ἀσώδει 
ϑεῖναι, ξὺν ὄχῳ ταχυήρει. 
πέμψατε πόντον δ᾽ " ἔγϑα δὲ λαίλαπι 

86 χειμωνοτύπῳ.,, βροντῇ στεροτεῇ τ᾿ 
2 ’ ͵΄ ᾽ “ “ ὀμβροφόροισίν τ᾿ ἀνέμοις ἀγρίας 
ἁλὸς ἀντήσαντες ὅλοιντο, 
πρίν ποτὲ λέχτρων, ὧν ϑέμις εἴργει, 

΄“-Φ-ἢ , 

σφετεριξάμενον πατραδέλφειαν 

40 τηνδ᾽ ἀεχόντων, ἐπιβῆγαι. 
»ῦν δ᾽ ἐπιχεχλόμεναι 
Ζἴον πόρτιν ὑπερ-- 
πόντιον τιμάορ᾽, ἱνγίν τ᾽ 
ἀνθονομούσας προγόνου 

45 βοὸς ἐξ ἐπιπνοίας 
Α ΡΣ - 2 ᾽] ᾽ 

Ζηνὸς ἔφαψιν " ἐπωνυμίᾳ ὃ 
ἐπεχραίνετο μόρσιμος αἰὼν 

Γ 27. ΄ " 

εὐλόγως, ᾿Επαφόν τ᾽ ἐγέννασεν " 
εἶ ΕῚ ΄ 

ὄντ᾽ ἐπιλεξαμένα, 

40 γῦν ἐν ποιονόμοις 

41 --- 48. ---Ξ- 49 --- 56. 

ματρὸς ἀρχαίας τόποις τῶν 

πρόσϑε πόνων μνασαμένα, 
τά τε νῦν ἐπιδείξω 

3 ἕ, ΄ Ε ϑῶκον, πιστὰ τεχμήρια, τά τ᾽ ἀνόμοια, 
ΤΩ} Ὺ , 32) - 

δὅ οἱδ᾽, ἀξλπτὰ πὲρ ονταὰ «φραγεῖται- 

γνώσεται δὲ λόγους τις ἐν μάζχει. 
εἰ δὲ χυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων 

ἔγγαιος, οἶἴχτον οἱχτρὸν ἀΐων, 
60 δοξάσει τις ἀκούων ὅπα τᾶς Τηρεΐας 

μήτιδος οἰχτρᾶς ἀλόχου, 
χιρχηλάτου τ᾽ ἀηδόνος, 
͵᾿ιν»»νΝ3 , - ,» 5 , ἅτ᾽ ἀπὸ χώρων ποταμῶν τ᾽ εἰργομένα 
πενϑεῖ νέον οἰχτον ἠϑέων " 

6ὅ ξυντίϑησι δὲ παιδὸς μόρον, ὡς αὐτοφόνως 
ἩΨ] Ἁ Ὶ εϑ Α 

ὠλετο πρὸς χειρὸς ὅϑεν 
; 

δυσμάτορος χότου τυχών" 
τὼς καὶ ἐγὼ φιλόδυρτος ᾿Ιαονίοισε νόμοισι 

’ ᾿Ὶ ε κ - ᾿ 

10 δαπτω τὰν ἁπαλὰν »ειλοϑερὴ παρειαν, 

ἀπειρόδϑαχρύν τε χαρϑίαν. 
γόεδνα δ᾽ ἀνϑεμίζομαι 
δειμαίνουσα φίλους τᾶσδε φυγᾶς 

76 ἀερίας ἀπὸ γᾶς, 

εἴ τις ἐστὶ κηδεμών. 
ν ἐν ΄ ; τ ἀλλὰ ϑεοὶ γενέται χλύετ᾽ εὖ τὸ δίχαιον ἰδόντες, 

ἢ χαὶ μὴ τέλεον δόντες ἔχειν παρ᾽ αἶσαν. 
80 ὕβριν δ᾽ ἐτύμως στυγοῦντες 

πέλοιτ᾽ ἂν ἔνδισοι γάμοις. 
ἔστι δὲ κἀκ πολέμου τειρομέγοις 

βωμὸς “Ἄρης φυγάσι 
ῥῦμα, δαιμόνων σέβας. 

86 εἰ ϑείη ΖΠ΄ὸς εὖ παναληϑῶς 
δ « ΤᾺ 2 ΄ ΄ 

“Πιὸς ἵμερος οὐκ εὐϑήρατος ἐτύχϑη, 

παντα τοι (ρλεγέϑει 

χὰν σχότῳ, μελαίνᾳ ξὺν τύχᾳ 
μερόπεσσι λαοῖς. 

90 πίπτει δ᾽ ἀσφαλὲς οὐδ᾽ ἐπὶ νώτῳ, 

1 

χκορυφῷᾷ 4ιὸς εἰ χρανϑῆ πρᾶγμα τέλειον», 
. δαυλοὶ γὰρ πραπίδων 
δάσχκιοί τε τείνουσιν πόθοι, 
κατιδεῖν ἄφραστοι. 

96 ἴάπτει δ᾽ ἀπίδων 
ἀφ᾽ ὑψιπύργων πανώλεις βροτοὺς, 
βίαν δ᾽ οὔτιν᾽ ἐξοπλίζει, 

00 τὰν ἄποινον δαιμονίων " ἥμενον ἄνω φρόνημά 
πως 

αὐτόϑεν ἐξέπραξεν ἔμπας, ἑδράνων ἐφ᾽, «γνῶν. 
ἐδέσϑω δ᾽ εἰς ὕβριν ; 

βρότειον, οἵᾳ νεάζει πυϑμὴν 

Ϊ 
ἢ 
᾿ 

57 ““- 02. ΞΞΞ- 625 08: 

69 --- 70. ΞΞΞ 77 -- 84. 

85 --- 89. -ΞΞ 90 -- 94. 

95 -- 102. ---- Ι08 --- 110. 
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105 δι᾿ ἁμὸν γάμον τὸ ϑάλλος 
δυσπαραβούλοισι φρεσὶν, καὶ διάνοιαν μαινόλιν 

110 χέντρον ἔχων ἄφυστον, ἄταν δ᾽ ἀπάτῳᾳ μεταγνούς. 
τοιαῦτα πάϑεα μέλεα ϑρεομένα λέγω 
λιγέα βαρέα δαχρυοπειῆ. 
ἰὴ ἰἸή. 

116 )ηλέμοισιν ἐιιπρεπὴ ζῶσα γόοις μὲ τιμῷ. 

ἐλέοχῖσαι μὲν νλνέίαν βοῦνιν, 

χαρβάνα δ᾽ αὐδὰν 
εὐαχοεῖς. 

120 πολλάχι δ᾽ .ἐμιπίτνω ξὺν λακίδι, 
λίγοισιν, ἢ Σιδονίᾳ καλύπτρᾳ. 

θεοῖς δ᾽ ἐναγέα τέλεα, οὐ ον λῶν καλῶς, 

ἐπιδρομῶσ' ὅϑιε ϑάνατος ἀπῆ- 
125]ὼ ἰὼ, 

ἰὼ δυσάγχριτοι πόνοι. ποῖ τόδε κῦμ. ἀπάξει; 

ἑλέομαι μὲν ᾿Ἵπίαν βοῦνιν, 

χαρβάνα δ᾽ αὐδὰν 
130 εὐαχοεῖς. 

πολλάκι δ᾽ ἐμπέτνω ξὺν λακχίϑε, 
λίνοισιν, ἢ “Σιδονίᾳ καλύπτρᾳ. 

132 πλάτα μὲν οὖν λινορραφής τε δόμος ἅλα στέγων 
δορὸς 

ἀχείματόν μ᾽ ἔπεμτεε σὺν πργοαῖς" 
οὐδὲ μέμφομαι" 
τελευτὰς δ᾽ ἐν χρόνῳ 

τάδε Ἔ 
πατὴρ ὃ παντόπτας 

110 πρευμεγεῖς χτίσξειε. 

σπέριια σεμνῶς μέγα ματρὸς, 
εὐνὰς ἀνδρῶν, ὃ ἃ, 

ἄγαμον ἀδάματον ἐχφυγεῖν. 
141. ϑέλουσα δ᾽ αὖ ϑέλουσαν ἁγνά μ᾽ ἐπιδέτω “ιὸς 

κόρα, 
ἔχουσα σέμν᾽ ἐνώπι᾽ ἀσφαλές " 
σιαντὶ δὲ σϑένουσι 
διωγμοῖσι δ᾽ ἀσφαλίας 

ἀδιμήτας ἀδιιήτα 
150 δύσιος γενέσϑω. 

σπέρμα σεμνῶς μέγα ματρὸς, 
εὐνὰς ἀνδρῶν, ὃ ἔ, ἷ 
ἄγαμον ἀδάματον ἐχφυγεῖν-. 
εἰ δὲ μὴ, μελανϑὲς 

1565ὴ διόχτυπον γένος, 
τοὔγγαιον, 
τὸν πολυξενώτατον 

Ζῆνα τῶν χεχμηχότων 
ἱξόμεσθα σὺν σλάδοις 

160 ἀρτάναις ϑαγνοῦσαι, 

μὴ τυχοῦσαι ϑεῶν ᾿Ολυμπίων. 
ἀ Ζῆν᾽, ἸΙοῦς Ἰὼ 
μῆνις μάστειρ᾽ ἐκ ϑεῶν. 

χονγῶ δ᾽ ἄταν γαμετῶς 
166 οὐρανόνιχον. χαλεποῦ γὰρ ἐκ πνεύματος εἶσι 

χειμών. 
1608 χαὶ τότ᾽ οὐ διχαίοις 

Ζεὺς ἐνέξεται λόγοις, 

170 τὸν τῶς βοὸς 

111 .ΞΞ- 122. ΞΞΞ 125.-.--.. 1583, 

1321-.-14232, ΞΞΞ 144. 152. 

154. - 167. Ξξξ 168 --- 175. 

ῬΡῬΟΕΤΑῈ ΒΟΩΕΝΙΟΙ͂ς 

παῖδ᾽ ἀτιμάσας, τὸν αὖ-- 
τός. ποτ᾽ ἔχτισεν γόνῳ, 
γνὺῦν ἔχων παλίντροπον 
ὄψιν ἐν. λιταῖσιν " 

ὑψόϑεν δ᾽ εὖ χλύοι ᾿δπ ύδενος. 

ἃ Ζῆν᾽, ἸΙοῦς Ἰὼ 

μῆνις μάστειο᾽ ἐκ ϑεῶν. 

κονγῶ δ᾽ ἄταν γαμετᾶς 
οὐραγόνιχον. χαλεποῦ γὰρ ἐκ πλε τατος εἶσι, 

χειμών. 
44Ν.40ΟΣ. 

176 παῖδες, φρονεῖν χρή" ξὺν φρογνοῦντι δ᾽ ἥχετε ὦ 
πιστῷ γέροντι τῷδε ναυκλήρῳ πατρί. 

χαὶ τἀπὶ χέρσου νῦν προμήϑειαν λαβεῖν 
αἰνῶ φυλάξαι ταμ᾽ ἔπη δελτουμένας. 

180 ὁρῶ χόνιν, ἄναυδον ἄγγελον στρατοῦ, 
σύριγγες οὐ σιγῶσιν ἀξονήλατοι" ὔ 

ὕχλον δ᾽ ὑπασπιστῆρα χαὶ δορυσσόον 
λεύσσω, ξὺν ἵπποις χαμπύλοις τ᾿ ὀχήμασι. 

τάχ᾽ ἂν πρὸς ἡμᾶς τῆσδε γῆς ἀρχηγέταε 
18ὅ ὀπτῆρες εἶεν ἀγγέλων πεπυσμένοι. 

ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀπήμων εἴτε καὶ τεϑυμμένος 
ὠιμῆ ξὺν ὀργῇ τόνδ᾽ ἐπόρνυται στόλον, 
ἄμεινόν ἔστι παντὸς οὕνεκ, ὦ χόραι, 
πάγον προσίζειν τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν. 

190 χρεῖσσον δὲ πύργου βωμὸς, ἄρρηχτον σάκος. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα βᾶτε, καὶ λευχκοστεφεῖς 

ἱχτηοίας, ἀγάλματ᾽ αἰδοίου “Τιὸς, 
σεμνῶς ἔχουσαι διὰ χερῶν συνωνύμων, 
αἰδοῖα καὶ γόεδνα χαὶ τὰ χροεῖ᾽ ἔπη 

196 ξένους ἀμείβεσϑ᾽, ὡς ἐπήλυδας πρέπει, 
"τορῶς λέγουσαι τάσδ᾽ ἀναιμάχτους φυγάς. 

φϑοόγγῇ δ᾽ ἑπέσϑω πρῶτα μὲν τὸ μὴ ϑρασὺ, 
τὸ μὴ μάταιον δ᾽ ἐκ μετώπων σωφρόνων 
ἔτω πρόσωπον ὄμματος παρ᾽ ἡσύχου. 

200 χαὶ μὴ πρόλεσχος μηδ᾽ ἐρολθὸς ἐν λόγῳ 
γένη" τὸ τῆδε κάρτ᾽ ἐπίφϑονον γένος. 
μέμνησο δ᾽ εἴχειν " χρεῖος εἶ ξένη φυγάς. 
ϑρασυστομεῖν γὰρ οὐ πρέπει τοὺς ἥσσογας. 

ΧΟΡΟΣ. 

πάτερ, φρονούντως πρὸς φρονοῦντας ἐννέπεις. 
205 φυλάξομεν δὲ τάσδε μεμνῆσθαι σέϑεν 

χεδνὰς ἐφετμάς" Ζεὺς δὲ γεννήτωρ ἴδοι. 
ΤΖΜΝΑ.Α0ΟΣ. 

“ νυν σχόλαζε, μηχανῆς δ᾽ ἔστω “ράτος. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀρηρθρν ἂν. ἤδη σοὶ πέλας ϑρόνους ἔχειν. 
: 1... ΝΑ ΟΣ. 

ὦ Ζεῦ, κόπων οἴχτειρε μὴ ᾿πολωλότας. 
ΧΟΡΟΣ. 

210 ἴδοιτο δῆτα πρευμενοῦς ἀπ᾽ ὄμματος. 
χείνου ϑέλοντος εὖ τελευτήσει τάϑε. 

2Ζ.1.Ν.4 Ο.Σ. 

καὶ Ζηνὸς ὄρνιν τόνϑε νῦν χιχλήσχετε. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαλοῦμεν αὐγὰς ἡλίου σωτηρίους, 
ἁγνόν τ᾿ ᾿πόλλω φυγώδ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ϑεόν. 

216 εἰδὼς ἄν αἶσαν τήνϑε συγγνοίη βροτοῖς. 
ΤΖΝΑΟΣ. 

συγγνοῖτο δῆτα χιὼ παρασταίη πρόφρων. 



42 ἘΔΆΡΤΟΣ 

ΧΟΡΟΣ. 

τίν᾽ οὖν κικλήσχω τῶνδε δαιμόνων ἔτι; 
444Ν.40ΟΣ. 

ὁρῶ τρίαιναν τήνδε, σημεῖον ϑεοῦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εὖ τ᾽ ἔπεμψεν εὖ τε δεξάσϑω χϑονγί. 
ΤΑΝΜΖ4ΟΣ. 

220 Ἑομῆς ὅδ᾽ ἄλλος τοῖσιν “Ἑλλήνων γόμοις. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐλευϑέροις νυν ἐσϑλὰ χηρυκχευέτω. 

Δ Α͂ΝΑΟΣ. 

πάντων δ᾽ ἀνάκτων τῶνδε κοινοβωμίαν 
σέβεσϑ᾽. ἐν ἀγνῷ δ᾽ ἑσμὸς ὡς πελειάδων. 
ἵζεσϑε, χίρκων τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ, 

226 ἐχϑρῶν ὁμαίμων χαὶ μιαινόντων γένος. 
ὄρνιϑος ὄρνις πῶς ἂν ἁγνεύοι φαγών;᾿ 

πῶς δ᾽ ἂν. γαμῶν ἄκουσαν ἄχοντος πάρα 
ἁγνὸς. γένοιτ᾽ ὧν; οὐδὲ μὴ ᾽ν ἍΔιδου ϑανὼν 
φύγῃ μάταιον αἰτίας, πράξας τάδε. 

280 χἀχεῖ δικάζει τἀμπλακήμαϑ'᾽, ὡς λόγος, 
Ζεὺς ἄλλος ἐν χαμοῦσιν ὑστάτας δίκας. 
σχοπεῖτε, χαἀμείβεσϑε τόνδε τὸν τόπο», 

ὅπως ἂν ὑμῖν πρᾶγος εὖ νικᾷ τόδε. 
ΒΑΣΙΖΕΎῪΥΣ. 

ποδαπὸν ὅμιλον τόνδ᾽ ἀνέλληνα στόλον, 
2836 πέπλοισι βαρβάροισι χαὶ πυχνώμασι 

χλίοντα προσφωνοῦμεν ; οὐ γὰρ ᾿“ργολὶς 
ἐσθὴς γυναιχῶν οὐδ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος τόπων. 
ὅπως δὲ χώραν οὐδὲ χηρύχων ὕπο, 
ἀἁπρόξενοί τε, νόσφιν ἡγητῶν, μολεῖν 

240 ἔτλητ᾽ ἀτρέστως, τοῦτο ϑαυμαστὸν πέλει. 

χλάδοι γε μὲν δὴ, κατὰ νόμους ἀφικτόρων, 
χεῖνται παρ᾽ ὑμῖν πρὸς ϑεοῖς ἀγωνίοις " 
μόνον τόδ᾽ Ἑλλὰς χϑὼν συνοίσεται στόχῳ. 
καὶ τἄλλα πόλλ᾽ ἐπεικάσαι δίχαιον ἦν, 

246 εἰ μὴ παρόντι φϑόγγος ἦν ὁ σημανῶν. 
ἘΣ ΧΟΡΟΣ. 

εἴρηχας ἀμφὶ κόσμον ἀψευδῆ λόγον. 
ἐγὼ δὲ πρός σε πότερον ὡς ἔτην λέγω, 
ἢ εὐ ἱροῦ ῥάβδον, ἢ πόλεως ἀγόν; 

ΒΑΣΙ. ΧΕΎΣ. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείβου καὶ λέγ᾽ εὐθαρσὴς ἐμοί. 
2860 τοῦ γηγενοῦς γάρ εἰμ᾽ ἐγὼ Παλαίχϑονος 

ἔνις Πελασγοῦ, τῆσδε γῆς ἀρχηγέτης. 
ἐμοῦ δ᾽ ἄναχτος εὐλόγως ἐπώνυμον. 
γένος Πελασγῶν τήνδε χαρποῦται χγϑόνα. 

χαὶ πᾶσαν αἶαν, ἧς δ᾽ “ἄλγος ἔρχεται, 

2ὅ5 Στρυμών τε πρὸς δύνοντος ἡλίου, χρατῶ. 
ὁρίζομαι δὲ τήνδε Περραίβων χϑόνα," 

Πίνδου τε τἀπέχεινα, Παιόνων πέλας, 

ὕρη τε Ζ“Ιωδωναῖα " συντέμνει δ᾽ ὅῤος 

ὑγρᾶς ϑαλάσσης " τῶνδε τἀπὶ τάδε χρατῶ. 
260 αὐτῆς δὲ χώρας ᾿πίας πέδον τόδε 

πάλαι κέκληται φωτὸς ἰατροῦ χάριν. 
᾿ήπις γὰρ ἐλθὼν ἐκ πέρας Ναυπακχτίας 

Ἰατρόμαντις παῖς ᾿“πόλλωνος χϑόνα 

τήνδ᾽ ἐκκαϑαίρει κνωδάλων βροτοφϑόρων, 
2θό τὰ δὴ παλαιῶν αἱμάτων μιάσμασι 

χρανϑεῖσ᾽ ἀνῆκε γαῖα μηνιαῖ᾽ ἄχη, 

δρακονϑόμιλον δυσμενῆ ξυνοιχίαν. 

ΝΥ Αὺ ΘΟ τοᾶ ἡ 

τούτων ἄχη ἘΟΜΕΝΕΙ καὶ λυτήρια 

πράξας ἀμέμπτως "ἅπις ἌΟΡ ΕΘᾺ χϑονὶ. 

270 μνήμην ποτ᾽ ὑνξέμεσϑαν εὕρετ᾽ ἐν λιταῖς, 
ἔχουσ᾽. ἂν ἤδη τἀπ᾽ ἐμοῦ τεχμήρια 

γένος τ᾽ ἂν ἐξεύχοιο χαὶ λέγοις πρόσω. 
μακράν γε μὲν δὴ ῥῆσιν οὐ στέργει πόλις. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὩΣ τορός ϑ᾽ ὁ μῦϑος, ᾿4ργεῖαι γένος ̓ 

275 ἐξευχόμεσθϑα, σπέρματ᾽ εὐτέχνου βοός" 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ πάντα προσφύσω λόγῳ. 
ΒΑΣΙ.ΖΕΎΥΣ. 

ἄπιστα μυϑεῖσϑ᾽, ὦ ξέναι, χλύειν ἐμοὶ, 

ὅπως τόδ᾽ ὑμῖν ἐστιν ᾿Δργεῖον γένος. 
“«Ζιβυστικαῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι 

280 γυναιξίν ἔστε κοὐδαμῶς ἐγχωρίαις. 

χαὶ Νεῖλος ἂν ϑρέψειε τοιοῦτον φυτὸν, 
Κύπριος χαρακτήρ τ᾽ ἐν γυναικείοις τὐποὶς 
εἰχὼς πέπληχται τεχτόνων πρὸς ἀρσένων "᾿ 

Ἰνδούς τ᾽ ἀχούω νομάδας ἱπποβάμοσιν 

285 εἶναι χαμήλοις ἀστραβιζούσαις ᾿ χϑόνα ᾿ 

παρ᾽ “ΠΟ ΟΝ ἀν νου 

᾿ καὶ τὰς ἀνάνδρους κπρεοβρότους τ᾽ ᾿“μαζόνας, : ἷ 
εἰ τοξοτευχεῖς ἦτε, χάρτ᾽ ἂν ἤχασα 

ὑμᾶς. διδαχϑεὶς. δ᾽ ἂν τόδ᾽ εἰδείην πλέον, 

290 ὅπως γένεϑλον σπέρμα τ᾽ ᾿Ἰργεῖον τὸ σόν. 
ΧΟΡΟΣ. 

κληδοῦχον Ἥρας φασὶ δωμάτων ποτὲ 
᾿Ιὼ γενέσϑαι τῆδ᾽ ἐν ᾿Ζογείᾳ χϑονὶ, 

ἣν, ὡς μάλιστα καὶ φάτις πολλὴ χρατεῖ 
Ἄ Ἄ ᾿ Ἄ Ἂ Ἂ 

ΒΕ ΣΎ ΠΘΩΣΣ 

295 μὴ καὶ λόγος τις Ζῆνα μιχϑῆναι βροτῷ; 
ΧΟΡΟΣ. 

καὶ κρυπτά γ᾽ Ἥρας ταῦτα παλλὰκισμάτων. 
᾿ Ἔ Ἂ Ἂ Ἀπ ΟΥΟΌΣ 

ΒΑΣΙΜΔΕΎΥΣ. 

πῶς οὖν τελευτᾷ βασιλέων γνείχη τάδε; 

ΧΟΡΟΣ. 

βοῦν τὴν γυναῖχ᾽ ἔϑηκεν ᾿ΔΠργεία ϑεός. 
ΒΩ͂ΣΙΜ“ΜΕῈΕΥΣ;: 

800 οὐχοῦν πελάζει. Ζεὺς ἐπ᾿ εὐχραίρῳ βοΐ; 
ΧΟΡΟΣ. 

φασὶν πρέποντα βουϑόρῳ ταύρῳ δέμας. 
ΠΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

τί δῆτα πρὸς ταῦτ᾽ ἄλοχος ἰσχυρὰ “Τός; 
, ΧΌΡΟΣ. 

τὸν πάνϑ᾽ ὁρῶντα φύλαχ᾽ ἐπέστησεν βοΐ 
Β4ΣΙ.ΖΕΎΣ. 

ποῖον πανόπτην οἱοβουχόλον λέγεις; 
ΧΟΡΟΣ. 

805 .4ργον, τὸν Ἑρμῆς παῖδα γῆς κατέχτανε. 
ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

τί οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ βοΐ; 
; ΧΟΡΟΣ. 

βοηλάτην μύωπιω, κινητήριον, 
οἶστρον χαλοῦσιν αὐτὸν οἱ Νείλου πέλας. 

ΒΑΣΙΖΕΥΎΥΣ. 

τοιγάρ νιν ἐκ γῆς ἤλασεν μαχρῷ δρόμῳ. 
ΧΟΡΟΣ. 

8310 χαὶ ταῦτ᾽ ἔλεξας πάντα συγκόλλως ἐμοί. 
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ΒΒ ΠΣΙΜΕΥΣ. 

καὶ μὴν Κάνωβον χἀπὶ Μέμφιν ἵκετο. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ Ζεύς γ᾽ ἐφάπτωρ χειρὶ φιτύει γόνον. 
ΒΑΣΙΜΔΕΎΥΣ. 

τί οὖν, ὁ Δϊος πόρτις εὔχεται βοός; 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἔπαφος ἀληϑῶς δυσίων ἐπώνυμος. 

Ὁ, ΒΟΣΣΓ ΕΙΣ. 
ἘΠ Ὁ. φ« ασ΄ὐλο εν αν μὰ 

| ΧΟΡΟΣ. 

“ιβύη μεγίστης ὄνομα γῆς χαρπουμένη. 

ΒΑΣΙΜΖΕΎΥΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Βῆλον δίπαιδα, πατέρα τοῦδ᾽ ἐμοῦ πατρός. 

54 ΣΙΔΕ ὙΊΩΣς 

τὸ τ ΚωΝΗ γῦν ὄνομα τοῦτό μοι φράσον. 
ΧΟΡΟΣ. 

820 Στ δ εμῷ ἀδελφὸς δ᾽ ἐστὶ πεντηχοστόπαις. 

ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

καὶ ἔρυύδ᾽ ἄνοιγε τοὔνομ᾽ εὐφώνῳ λόγῳ. 
ΧΟΡΟΣ. 

 ἴγυπτος. εἰδὼς δ᾽ ἁμὸν ἀρχαῖον γένος 
πράσσοις ἂν ὡς ““ργεῖον ἀνστήσης στόλον. 

ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

δοχεῖτ᾽ ἔμοιγε τῆσδε κοινωνεῖν χϑονὸς. 
825 τἀρχαῖον " ἀλλὰ πῶς πατρῷα δώματα 

λιπεῖν ἔτλητε; τίς χατέσχηψνεν τύχη; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄναξ Πελασγῶν, αἰόλ᾽ ἀνθρώπων χαχά. 

πόνου δ᾽ ἴδοις ἂν οὐδαμοῦ ταυτὸν πτερόν. 

ἐπεὶ τίς ηὔχει τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν, 
880 χέλσει» ἐς ἽΔργος κῆδος ἐγγενὲς τὸ πρὶν», 

ἔχϑεε μεταπτοιοῦσαν εὐναίων γάμων; 
ΒΑΣΙΖΕΥΣ. 

τί φὴς ἱκνεῖσϑαι τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν, 
λευχοστεφεῖς ἔχουσα νεοδρέπτους χλάδους ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς μὴ γένωμαι δμωὶς «Αἰγύπτου γένει. 
ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

β 

ΧΟΡΟΣ. 

τίς δ᾽ ἂν φίλους ὠνοῖτο τοὺς χεχτημένους; 
ῬΟΖΣῚ Ζ:ΕΥΧῚΩΣ: 

σϑένος μὲν οὕτως μεῖζον αὔξεται βροτοῖς. 
ΧΟΡΟΣ. 

καὶ δυστυχούντων γ᾽ εὐμαρὴς ἀπαλλαγή. 
ΘΌΩΣ ΤΟΥΣ. 

πῶς οὖν πρὸς ὑμῶς εὐσεβὴς ἐγὼ πέλω; 
ΧΟΡΟΣ. 

840 αἰτοῦσι μὴ ᾿χδῷς παισὶν «Αἰγύπτου πάλιν. 
ὔ ἘΣΣΙ ΣΟ ΕΓΥΩΣ. 

βαρέα σύ γ᾽ εἶπας, πόλεμον ἄρασϑαι νέον. 
ΧΟΡΟ Σ. 

ἀλλ᾽ ἡ δίχη γε ξυμμάχων ὑπερστατεῖ. 
ΒΟΣΙΜΕΥΣ. 

Ρ] -. 7, . ὌΝ 

εἴπερ γ᾽ ἀπ᾿ ἀρχῆς πραγμάτων χοινωνὸς ἦν. 
ΧΟΡΟΣ. 

αἰδοῦ σὺ πρύμναν πόλεος ὧδ᾽ ἐστεμμένην. 

.» 

ἘΣ ΤΡ ΓΑ ΔΙΞΕΣ, 

τς πόνάξε: ἄλλον τῆσδε βλάστημον λέγεις; 

885 πότερα χατ᾿ ἔχϑραν, ἢ τὸ μὴ ϑέμις λέγεις; 

ἜΙΩΣΤΩΖῈΕΎΣ. 

845 πόρε: λεύσσων τάσδ᾽ ἕδρες χατασχίους. 
ΧΟΡΟΣ. : 

βαρύς γε μέντοι Ζηνὸς ἱχεσίου. κότος. 
Παλαίχϑονος τέχος, χλῦϑί μου 

πρόφρονι καρδίᾳ, Πελασγῶν ἄναξ. 
ἴδε μὲ τὰν ἱχέτιν φυγάδα περίδρομον, 

850 λευκόστιχτον ὡς δάμαλιν ἂμ πέτραις 

ἡλιβάτοισιν. ἀλχᾷ πίσυνος μέμυκε 
φράζουσα βοτῆρι μόχϑους. 

ΟΒΑ͂ΣΙ.ΕΎΥΣ. 

ὁρῶ χλάδοισι νεοδρόποις κατάσχιον 
855 νέον ϑ᾽ ὅμιλον τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν. 

εἴη δ᾽ ἄνατον πρᾶγμα τοῦτ᾽ ἀστοξένων. 
μηδ᾽ ἐξ ἀέλπτων κἀπρομηϑήτων πόλει 
γ»εῖκος γένηται" τῶν γὰρ οὐ δεῖται τεόλις. ᾿ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἴδοιτο δῆτ᾽ ἄνατον φυγὰν 
4600 ἑχεσία Θέμις “Τιὸς πλαρίου. 

σὺ δὲ σεαρ. ὀψιγόνου διόϑε «γεραιόφρων. 
ποτιτρόπαιον αἰδόμενος, οὗπερ 

ἱεροδόκα ϑεῶν λήμματ᾽ ἀπ᾿ ἀνδρὸς ἁγνοῦ 
ἕ ἙῈ Ὲ Ἀ Ἂν ἡ 

ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

865 οὔτοι χάϑησϑε δωμάτων ἐφέστιοι 
ἐμῶν. τὸ χοινὸν δ᾽ εἰ μιαίνεται πόλις, 
ξυνὴῇ μελέσϑω λαὸς ἐχπονεῖν ἄχη. 

ἐγὼ, δ᾽ ἂν οὐ χραίνοιμ᾽ ὑπόσχεσιν πάρος, 
ἀστῶν δὲ πᾶσε τοῖσδε κοινώσας πέρι. 

ΧΟΡΟΣ. 

870 σύ τοι πόλις, σὺ δὲ τὸ δήμιον, 
πρύτανις ἄχριτος ὧν, 

χρατύνεις βωμὸν ἑστίαν χϑονός " 
μονοψήφοισι νεύμασιν σέϑεν, 
μονοσχήπτροισι δ᾽ ἐν ϑρόνοις χρέος 

875 πᾶν ἐπιχραίγεις " ἄγος φυλάσσου. 

ΒΑ͂ΣΟΙ.ΜΕΎΥΣ. 

ἄγος μὲν εἴη τοῖς ἐμοῖς παλιγχότοις, 
ὑμῖν δ᾽ ἀρήγειν οὐκ ἔχω βλάβης ἄτερ" 
οὐδ᾽ αὖ τόδ᾽ εὗφρον, τάσδ᾽ ἀτιμάσαι λιτάς. 

ἀμηχανῶ δὲ χαὶ φόβος μ᾽ ἔχει φρένας 
880 δρᾶσαί τε μὴ δρᾶσαί τε χαὶ τύχην ἑλεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸν ὑψόϑεν σχοπὸν ἐπισχόπει, 
φύλαχα πολυπόνων 
βοοτῶν, οἱ τοῖς πέλας προσήμενοι. 

δίχκας οὐ τυγχάνουσιν ἐννόμου. 
88ὅ μένει τοι Ζηνὸς ἱχτίου κότος. 

δυσπαραϑέλχτοις παϑόντος οἴχτοις. 

ΒΑ ΤΖΕΥΧΣ. 

εἴ τοι χρατοῦσι παῖδες «Αἰγύπτου σέϑεν, 
νόμῳ πόλεως φάσκοντες ἐγγύτατα γένους 
εἶναι, τίς ἂν τοῖσδ᾽ ἀμτιωϑῆναι ϑέλοι; 

890 δεῖ τοι σὲ φεύγειν κατὰ νόμους τοὺς οἴχοϑεν, 
ὡς οὐκ ἔχουσι κῦρος οὐδὲν ἀμφὶ σοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

μή τέ ποτ᾽ οὖν γενοίμαν ὑποχείριος 
847. -- 358, --Ξ 3939 --- 364, 

370 --- 375. --Ξ 381 --- 386. 

892 --- 396. -ΞΞ 402 .---- 406. 



4 ΑΙΣΧΥΛΟΎΥ 

χράτεσιν ἀρσένων. ὕπαστρον δέ τοι 
μῆχαρ ὁρίζομαι γάμου δύσφρονος 

396 φυγᾷ. ξύμμαχον δ᾽ ἑλόμενος δίχαν 

χρῖνε σέβὰς τὸ πρὸς ϑεῶν. 
ΒΑ,ΣΙ.ΕῪΥΣ. 

οὐ» εὔχριτον τὸ χρῖμα " μή μ᾽ αἱροῦ χριτήν. 
εἶπον δὲ καὶ πρὶν, οὐχ ἄνευ δήμου τάδε 
πράξαιμ᾽ ὧν, οὐδέ περ κρατῶν, μὴ χαὶ ποτὲ 

400 εἴπῃ λεὼς, εἴ πού τι μὴ τοῖον τύχοι, 
ἐπήλυδας τιμῶν ἀπώλεσας πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀμφοτέρους ὁμαίμων τάδ᾽ ἐπισχοπεξὶ 
Ζεὺς ἑτερορρεπὴς, νέμων εἰχότως 
ἄδιχα μὲν χακχοῖς, ὅσια δ᾽ ἐννόμοις. 

. ἀρ0 τί τῶνδ᾽ ἐξ ἴσου ῥδεπομένων μεταλ-- 
γεῖς τὸ δίκαιον ἔρξαι; 

ΒΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

δεῖ τοι βαϑείας φροντίδος σωτηρίου, 
δίχην χολυμβητῆρος, ἐς βυϑὸν μολεῖν 

δεδορχὸς ὄμμα, μηδ᾽ ἄγαν φνωμένον " 
410 ὅπως ἄνατα ταῦτα πρῶτα μὲν πόλει, 

αὐτοῖσί δ᾽ ἡμῖν ἐχτελευτήσει καλῶς, 
καὶ μήτε δῆρις δυσίων ἐφάψεται 
μήτ᾽ ἐν ϑεῶν ἕδραισιν ὧδ᾽ ἱδρυμένας 
ἐχδόντες ὑμᾶς τὸν πανώλεϑρον ϑεὸν 

416 βαρὺν ξύνοιχον ϑησόμεσϑ'᾽ ἀλάστορα, 

ὃς οὐδ᾽ ἐν “Διδου τὸν ϑανόντ᾽ ἐλευϑεροῖ, 
μῶν οὐ δοχεῖ δεῖν φροντίδος σωτηρίου; 

ΧΟΡΟΣ. 

φοόντισον καὶ γενοῦ 
πανδίκως εὐσεβὴς πρόξενος, 

᾿. 420 τὰν φυγάδα μὴ προδῷς, 
τὰν ἕχαϑεν ἐχβολαῖς 

δυσϑέοις ὀομένα» " 
μηδ᾽ ἴδης μ᾽ ἐξ ἑδρᾶν 

σιολυϑέων ῥυσιασϑεῖσων, ὦ 

42ὅ πᾶν χράτος ἔχων χϑονός. 
γνῶϑι δ᾽ ὕβριν ἀνέρων, 
χεὶ φύλαξαι χότον. 
μή τι τλῆς τὼν ἱχέτιν εἰσιδεῖν 
ἀπὸ βρετέων βίᾳ 

480 δίκιιςς ἀγομένων 

ἱππηδὸν, ἀμπύχων 
πολυμίτων,, πέπλων τ᾽ ἐπιλαβὰς ἐμῶν. 
ἴσϑι γὰρ, παισὶ τάδε καὶ δόμοις, 
ὁπότερ᾽ ἂν χτίσης, 

435 μένει “άρει ᾽χτίγειν 
ὁμοίαν ϑέμιν. 
τάδε φράσαι δίχαια “ιόϑεν κράτη. 

ΒΙΧΣ ΤΊ ΜΧΥ Σ. 

καὶ δὴ πέφρασμαι" δεῦρο δ᾽ ἐξοχέλλεται" 

ἢ τοῖσιν ἢ τοῖς πόλεμον αἴρεσϑαι μέγαν 
4140 πᾶσ᾽ ἔστ᾽ ἀνάγκη" καὶ γεγόμφωται σχάφος, 

᾿στρέβλαισι ναυτιχαῖσιν ὡς προσηγμένον. 
ἄνευ δὲ λύπης οὐδαμοῦ καταστροφή. 
χαὶ χρήμασιν μὲν ἐκ δόμων πορϑουμένων, 
ἄτης γε μείζω. καὶ μέγ᾽ ἐμπλήσας γόμον, 

446 γένοιτ᾽ ἄν ἄλλα χτησίου Ζιὸς χάριν" 
418 --- 422, :ΞΞΞ 428 --- 427. 

4128 ----432. :ΞΞΞ 4383 ---- 437. 

πσππσσσπΠπππΤ- ----.............. . ὠὀ»--.ὄ- 

χαὶ γλῶσσα τοξεύσασα μὴ τὰ χαίρια, 
γένοιτο μύϑου μῦϑος ὧν ϑελχτήριος, 
ἀλγεινὰ ϑυμοῦ κάρτα κινητήρια. 
ὅπως δ᾽ ὅμαιμον αἷμα μὴ γενήσεται, 

480 δεῖ χάρτα ϑύειν, χαὶ πεσεῖν χρηστήρια 
ϑεοῖσι πολλοῖς πολλὰ, πημονῆς ἄχη. 
ἢ κάρτα νείχους τοῦδ᾽ ἐγὼ παροίχομαι" 
ϑέλω δ᾽ ἄϊδρις μᾶλλον ἢ σοφὸς καχῶν 
εἶναι. γένοιτο δ᾽ εὖ παρὰ γνώμην ἐμήν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἀδ πολλῶν ἄκουσον τέρματ᾽ αἰδοίων λόγων. 

ΒΑΣΙΔΆΕΎΥΣ. 
ἤκουσα, καὶ λέγοις ἂν, οὔ με φεύξετωι. 

ΧΟΡΟΣ. : 

ἔχω στρόβους ζώνας τε, συλλαβὰς πέπλων. 
δ εχα ΒΑ ΣΙ, ΧΟ Ν ἣ 

τύχη γυναιχῶν ταῦτα συμπρεπὴ πέλει. 
' ΧΟΡΟΣ. ᾿ 

ἐχ τῶνδε τοίνυν, ἴσϑι, μηχανὴ καλή. 
ΒΑΣΙΜΖΕΎΣ. 

4600 λέξον τίν᾽ αὐδὴν τήνδε γηρυϑεῖσ᾽ ἔσει. 
ΧΟΡΟΣ. ἐν 

εἰ μή τι πιστὸν τῷδ᾽ ὑποστήσει στόλῳ 
ΒΑΣΙ ΖΕΎΣ. 

τί σοι περαίνει μηχανὴ συζωμάτων ; 
ΧΟΡΟΣ. 

»έοις πίναξι βρέτεα κοσμῆσαι τάδε. 

Π4.Σ 1.1. ΕΎῪῸἴἸΞΣ. 

αἰνιγματῶδες τοὔπος - ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀθό ἐχ τῶνδ᾽ ὅπως τάχιστ᾽ ἀπάγξασϑαι ϑεῶγ.. 
ΠΑΣΙΖΕΎΥΣ. 

ἤκουσα μακχιστῆρα χαρδίας λόγον. 
ΧΟΡΟΣ. 

ξυνῆχας" ὠμμάτωσα γὰρ σεωφέστερον. 
Β.ΑΣΙΜΖΕΎΥΣ. 

καὶ πολλαχῆ γε δυσπάλαιστα πράγματα, 
χκαχῶν δὲ πλῆϑος ποταμὸς ὡς ἐπέρχεται" 

470 της δ᾽ ἄβυσσον πέλαγος οὐ μάλ᾽ εὔπορον 
τόδ᾽ ἐσβέβηκε, κοὐδαμοῦ λιμὴν χαχῶν. 
εἰ μὲν γὰρ ὑμῖν μὴ τόδ᾽ ἐχπράξω χρέος, 
μίασιι᾽ ἔλεξας οὐχ ὑπερτοξεύσιμον" 
εἰ δ᾽ αὐϑ' ὁμαίμοις παισὶν Αἰγύπτου σέϑεν 

476 σταϑεὶς πρὸ τειχέων διὰ μάχης ἥξω τέλους, 
πῶς οὐχὶ τἀνάλωμα γίγνεται πιχρὸν, 
νδρας γυναικῶν οὕνεχ᾽ αἱμάξαι πέδον; - 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη Ζηνὸς αἰδεῖσθαι χότον 
ἱχτῆρος" ὕψιστος γὰρ ἐν βροτοῖς φόβος. 

480 σὺ μὲν, πάτερ γεραιὲ τῶνδε παρϑένων, 
χλάδους τε τούτους αἰ ἐν ἀγχάλαις λαβὼν 
βωμοὺς ἐπ᾿ ἄλλους δαιμόνων ἐγχωρίων 
ϑὲς, ὡς ἴδωοι τῆσδ᾽ ἀφίξεως τέχμαρ ἡ 

πόντες πολῖται" μηδ᾽ ἀπορριφϑὴ λόγος 
4ἀδό ἐμοῦ" χατ᾽ ἀρχῆς γὰρ φιλαίτιος λεώς. 

καὶ γὰρ τάχ᾽ ἄν τις οἶστος εἰσιδὼν τάδε 
ὕβριν μὲν ἐχϑήρειεν ἄρσενος στόλοι", 
ὑμῖν δ᾽ ἂν εἴη δῆμος εὐμενέστερος " 
τοῖς ἥσσοσιν γὰρ πᾶς τις εὐνοίας φέρει. 

“1.4.Ν «40 Σ. 

490 πολλῶν τάδ᾽ ἡμῖν. ἐστιν ἠξιωμένα, ἢ 

.-- ὃ’  .-....--5ὖᾷϑ--τ|10|Ὰ τ -- τ τ τ  τοσντσο τ  - 



ἡ τον τσ’ 

ὑπάονας δὲ φράστοράς τ᾽ ἐγχωρίων 
ξύμπεικινον, ὡς ὧν τῶν πολισσούχων ϑεὼνγ 

βωμοὺς προόνάους καὶ πολισσούχων ἕδρας 
«490 εὕρωμεν. ἀσφάλεια δ᾽ ἢ δε ἄστεως 

στείχουσι " μορφῆς δ᾽ οὐχ ὁμόστολος φύσις. 

Νεῖλος γὰρ οὐχ ὅμοιον Ινάχῳ γένος 
τρέφει. φύλαξαι μὴ ϑράσος τέχῃ φόβον. 
χαὶ δὴ φίλον τις ἔχταν᾽ ἀγνοίας ὕπο. 

5421 “18 ὙΌΣ 

500 στείχοιτ᾽ ἂν, ἄνδρες " εὖ γὰρ ὃ εξ λέγει. 
ἡγεῖσθε βωμοὺς ἀστιχοὺς, ϑεῶν ἕδρας" 

χαὶ ξυμβόλοισιν οὐ πολυστομεῖν χρεὼν 
γαύτην ἄγοντας τόνδ᾽ ἐφέστιον ϑεῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τούτῳ μὲν εἶπας, χαὶ τεταγμένος πίοι" 

᾿ ὅ05 ἐγὼ δὲ πῶς δρῶ; ποῦ ϑράσος γνεμεῖς ἐμοί; 

Ὁ ΤΣΙΖΡΥ Σ 

χλάδους μὲν αὐτοῦ λεῖπε, σημεῖον πόνου. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ δή σφε λείπω. χειρὶ καὶ λόγοις σέϑεν. 

ΒΑΣΙΑΞΕΎΥΣ. 
λευρὸν χατ᾽ ἄλσος νῦν ἐπιστρέφου τόδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ πῶς βέβηλον ἄλσος ἂν ῥύοιτό με; 

ἜΣ ΣΞΥ  ΕΥΣ: 

, 10 οὕτοι πτερωτῶν ἁρπαγαῖς σ᾽ ἐχδώσομιεν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἀλλ᾽ εἰ δρακόντων δυσφρόνων ἐχϑίοσιν. 

' 

Ι πω εὖ ὑρεϑέντα πρόξενον λαβεῖν. 

Ι 
| 

“πα σν.σ.«----οὦ«ἍὕὨ.«...Ὅὦρορἔέά-...τὔ-Ἅ..θ0.............ὕβ................ἥὲ-...................--....... . ............ὕ...--. 

ἋΘΠΣΙΖΙΕΥΣ.: 

εὔφημον εἴη τοὔπος εὐφημουμέγῃη. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔτοι τε ϑαῦμα δυσφορεῖν φόβῳ φρενός. 

᾿ ΒΑΣΙΔΕΥΣ. 
ἀεὶ δ᾽ ἀνάχτων ἐστὶ δεῖμ᾽ ἐξαίσιον. 

ΧΟΡΟΣ. 

515 σὺ καὶ λέγων εὔφραινε καὶ πράσσων φρενί. 
᾿ 
᾿ 

ὶ 

ΒΑΣΙΛΕΎΣ. 
λλ᾽ οὔτι δαρὸν χρόνον ἐρημώσ Ἵ ἀλλ᾽ οὔτι δαρὸν χρόνον ἐρημώσει πατήρ. 

Η Ἁ ᾿" Ἁ “1: , 

| ἐγὼ δὲ λαοὺς συγχαλῶν ἐγχωρίους 

Ϊ πείσω τὸ χοιγὸν, ὡς ὧν εὐμενὲς τιϑῶ. 

χαὶ σὸν διδάξω πατέρα ποῖα χρὴ λέγειν. 
ι.520 πρὸς ταῦτα μέμγε, χαὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους 

λιταῖς παραιτοῦ τῶν σ᾽ ἔρως ἔχει τυχεῖν. 

ἐγὼ δὲ ταῦτα πορσυνῶν ἐλεύσομαι" 
Α Ἦ ΕΥ Α ’ 7 

πειϑὼ δ᾽ ἕποιτο χαὶ τύχη πραχτήριος. 

Χ.90.Ρ0 Σ, 

ἄναξ ἀνάχτων, μαχάρων 

᾿ δ2ὅ μαχάρτατε, χαὶ τελέων 

τελειότατον χράτος, ὄλβιε Ζεῦ, 
πείϑου τε χαὶ γενέσθω" 
27 - ἈΚῚ 7) νι ᾿ 

ελευσον ἀνδρῶν ὕβριν εὖ στυγήσας " 

λίμνᾳ δ᾽ ἔμβαλε πορφυροειδεῖ 
Ὺ Ὺ 

" Ἄς 2) 

580 τὰν μελαγόζυγ᾽ ἄταν. 

τὸ πρὸς γυναιχῶν ἐπιδὼν 

τ"---.-....-..ϑὅσ55-.0Χ΄«-͵ἰς τυ του υὐαυιλην χων οδκοκυνδο ες, ανν ἰὸ 

ΤΥ Βὸ) ΕΔ ΓΤ ΔΞΕΈΣ ΒΞ 45 

γένος, φιλίας προγόνου γυναικός " 
΄ 2 ΕΣ »έωσον εὔφρον᾽ αἶνον, 

᾿ 585 γενοῦ πολυμνῆστορ, ἔφαπτορ ᾿Ιοῦς, 
δι᾿ ἃς τοι γένος εὐχόμεϑ᾽ εἶναι 
γᾶς ἀπὸ τἄσδ᾽ ἔνοιχοι. 

παλαιὸν δ᾽ εἰς ἴχνος μετέσταν 
ματέρος ἀνϑονόμους ἐπωπὰς, 

δ40 λειμῶνα βούχιλον, ἔνϑεν ᾿Ιὼ 
οἴστρῳ ἐρεσσομένα 
φευγει «μαρτίγοος, 

πολλὰ βροτῶν διαμειβομένα 

φῦλα. διχὴ δ᾽ ἀντίπορον 
545 γαῖαν ἐν αἴσᾳ διατέμνουσα πόρον πκυματίαν 

ὁρίζει" 

547 ᾿άπτει. δ᾽ ᾿4σίδος δι᾿ αἴας 
μηλοβότου «Ῥρυγίας διαμπάξ. 
περᾷ δὲ Τεύϑραντος ἄστυ Μυσῶν, 

550 ..20διά τε γύαλα" 
χαὶ δι᾿ ὀρῶν Κιλίχων 
Παμφύλων τε διορνυμένα" 
πὰρ ποταμοὺς δ᾽ ἀενάους 

ὅ5ὅ χαὶ βαϑύπλουτον χϑόνα καὶ τᾶς ᾿ἀφροδίτας πο-- 
λύπυρον αἶαν. 

ἱχνεῖται δ᾽ εἰσικνουμένη βέλει 
βουκόλου πτερόξντος, 
“ἴον πάμβοτον ἄλσος, 

500 λειμῶνα χιογόβοσχον, ὅὃντ᾽ 
μένος, 

ὕϑωρ τὸ Νείλου νόσοις ἄϑιχτον, 
μαινομένα πόνοις ἀτίμοις, ὀδύναις τὲ χεντοοδα- 

λήτοις ϑείας ἽΠρας. 

5θὅ βροτοὶ δ᾽ οἱ γᾶς τότ᾽ ἦσαν ἔννομοι, 
χλωρῷ δείματι ϑυμὸν 
πάλλοντ᾽, ὄψιν ἀήϑη, 
βοτὸν ἐσορῶντες δυσχερὲς μιξόμβροτον, τὰν μὲν 

βοὸς, 
570 τὰν δ᾽ αὖ γυναικός" τέρας δ᾽ ἐϑάμβουν. 

χαὶ τότε δὴ τίς ἦν ὁ ϑέλξας πολύπλαγχτον 
ἀϑλίαν 

,} ᾿ τς ἐπέρχεται Τυφῶ 

Δ] ’ 2 ΄ 

οἱστροδόνητον Ιω; 

Ζεὺς αἰῶνος χρέων ἀπαύστου 
575 Ἐ Ἂ Ε Ἄ - 

βία δ᾽ ἀπηιιάντῳ σϑένει καὶ ϑείαις ἐπιπνοίαις 
παύεται, δαχρύων δ᾽ ἀποστάζει πένϑιμον αἰϑῶ. 

ὅ80 λαβοῦσα δ᾽ ἕρμα δῖον ἀψευδεῖ λόγῳ 
γείνατο παῖδ᾽ ἀμεμφῆ, 
δι᾿ αἰῶνος μαχροῦ πάνολβον»" 
ἔνϑεν πᾶσα βοᾷ χϑὼν, 

, » 2 - ὅ85 φυσίζοον γένος, τὸ δὴ Ζηνός ἔστιν ἀληϑῶς. 
τίς γὰρ ἂν κατέπαυσεν Ἥρας γόσους ἐπιβού- β 

Ἐπ τπὐχοτιτ ας το τ ὐπλασϑδοςτῦς το" -αρμασ το το σοι ἐυδαυυ ἐν ὐσαυκαὐταμαυ νειν ἱἱ πττϑ τόν. ππτςἔ ὁρκιτορὁὕ ὐπὸ παν ϑτςὐρὐσς- 0πτὸπππννο ο. ϑϑῳὐταυσσ οὐπονόνασνο, 

λους; 

“ιὸς τόδ᾽ ἔργον" καὶ τόδ᾽ ἂν γένος λέγων 
ἐξ Ἐπάφου, κυρήσαις. 

590 τίν᾽ ἂν ϑεῶν ἐνδικωτέροισι 
χεχλοίμαν εὐλόγως ἐπ᾽ ἔργοις; 

538 --- 546. ΞΞΞ 547 --- ὅδ5. 

560 --- 564. -ΞΞ 566 “--- 578. 

574.- -- 581. --- 582 --- 589. 
τι: αν διααν,.-- οκδα. ὰς.κνολονος, κκνο. 

590 --- 594, 599 --- 99. 
»»»-....Ψὄὕβ. 



πατὴρ φυτουργὸς, αὐτόχειρ ἄναξ ἘΞῈ 

γένους παλαιόφρων μέγας 

τέχτων, τὸ πᾶν μῆχαρ οὔριος Ζεὺς, 
ὅ9ὅ ὑπ᾽ ἀρχὰς δ᾽ οὔτινος ϑοάζων 

τὸ μεῖον κρεισσόνων. χρατύγει" 
οὔτινος ἄνωθεν ἡμένου σέβει κάτω. 
πάρεστι δ᾽ ἔργον ὡς ἔπος, λα, ΤᾺ 
σπεῦσαΐ τι τῶν δούλιος φέρει φρήν. 

1 ἉΑΝ4ΟΣ. 

600 ϑαρσεῖτε, παῖδες, εὖ τὰ τῶν ἐγχωρίων " 

δήμου δέδοχται παντελῆ ψηφίσματα. 

ΧΌΡΟΣ. 

ὦ τ πε πρέσβυ, «φίλτατ᾽ ἀγγέλων ἐμοὶ), 
ἔνισπε δ᾽ ἡμῖν ποῖ χεχύρωτάι τέλος, : 

δήμου χρατοῦσα χεὶρ ὅποι πληϑύεται. 

ΤΑ͂ΝΑ͂ΟΣ. 

606 ἔδοξεν ᾿“ργείοισιν οὐ διχορρόπως, 
ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἡβήσαιμι γηραιᾷ φρενί" 
πανδημίᾳ γὰρ χερσὶ δεξιωνύμοις 

ἔφριξεν αἰϑὴρ τόνδε χραινόντων λόγον" 
ἡμᾶς μετοικεῖν τῆσδε γῆς ἐλευϑέρους 

610 χἀρρυσιάστους ξύν τ᾽ ἀσυλίᾳ βροτῶν " 

καὶ μήτ᾽ ἐνοίχων μήτ᾽ ἐπηλύδων τινὰ 
ἄγειν" ἐὰν δὲ προστιϑῆ τὸ καρτερὸν, 
τὸν μὴ βοηϑήσαντα τῶνδε γαμόρων 
ἄτιμον» εἶναι ξὺν φυγῆ ϑημηλάτῳ. 

61ὅ τοιάνδ᾽ ἔπειϑε ῥῆσιν ἀμφ᾽ ἡμῶν λέγων 

ἄναξ Πελασγῶν, ἱχεσίου Ζηνὸς χότον 

μέγαν προφωνῶν μήποτ᾽ εἰσόπιν χρόνου 
πόλιν παχῦναι, ξενιχὸν ἀστιχόν ϑ᾽ ἅμα 

620 ἀρ λον βόσχημα πημονῆς πέλειν. 

τοιαῦτ᾽ ἀκούων χερσὶν ᾿Δργεῖος λεὼς 

ἔχραν᾽ ἄνευ κλητῆρος ὡς εἶναι τάδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

6250 ἄγε δὴ, λέξωμεν ἐπ᾽ "Αργείοις 

εὐχὰς ἀγαθὰς, ἀγαϑῶν ποινᾶς. 

Ζεὺς δ᾽ ἐφορεύοι ξένιος ξενίου 

στόματος τιμὰς ἐπ᾽ ἀληϑείῳ, 
τέρμον᾽ ἀμέμπτως πρὸς ἅπαντα. 

630 νῦν ὅτε χαὶ ϑεοὶ 
ΖΔιογενεῖς χλύοιτ᾽ εὐ-- 
χταῖα γένει, χεούσας " 
μήποτε πυρίφατον τὰν Πελασγίαν πόλιν, 

686 τὸν ἄχορον βοὰν “τίσαι. μάχλον ἴάρη, 
τὸν ἀρότοις ϑερίζοντα βροτοὺς ἐν ἄλλοις " 
οὕνεκ᾽ ᾧκεισαν ἡμᾶς, 

640 τνῆφον δ᾽ εὔφρον᾽ ἔϑεντο" 

γαρτον" 
6042 οὐδὲ μετ᾽ ἀρσένων 

ψῆφον. ἔϑεντ᾽, ἀτιμώ- 
θ4ὅ δαντες ἔριν γυναικῶν " 

δῖον ἐπιδόμενοι πράχτορά τε σχοπὸν 
δυσπολέμητον, ὃν οὔτις ἂν δόμος ἔχοι 

630 --- 642. ΞξΞ 648 ----6656. 

48 ΑΙΣΧΥΛΔΟῪ 

οὐ διπλοῦν μίασμα πρὸ πόλεως φανὲν, 

δημηγόρους δ᾽ ἤκουσεν εὐπειϑεῖς στροφὰς 

δῆμος Πελασγῶν" Ζεὺς δ᾽ ἐπέχραγεν τέλος. 

᾿ 6860 ἐπ᾽ ὀρόφων. μιαίνοντα" βαρὺς δ᾽ ἐέφαβε τ 
ἄζονται γὰρ ὁμαίμους,, 

Ζηνὸς ἵἕχτορας ἁγνοῦ. 

θὅ τοιγάρτοι χαϑαροῖσι βωμοῖς ϑαθόα ἀρέμομεδι. 

τοιγὰρ  ὑποσχίων ἐκ στομάτων ποτάσϑω φιλό- 

τιμος εὐχὰ, 
μήποτε λοιμὸς ἀνδρῶν 

660 τῶνδε πόλιν χενώσαι" 

μηδ᾽ ἐπιχωρίοις ἘΞ 

πτώμασιν αἱματίσαι πέδον γᾶς. 

ἥβας δ᾽ ἄνϑος ἄδρεπτον 
ἔστω" μηδ᾽ ᾿Αφροδίτας 

θ6ὅ εὐνάτωρ βοοτολοιγὸς “ἥρης χέρσειεν ἄωτον. 
667 καὶ γεραροῖσι πρεσβυτοδόκοι γεμόντων ϑυμέλαι, 

(ρλἐψόμιοῦμᾳ ϑ, 

670 ὡς πόλις εὖ γέμοιτο " 

Ζῆνα μέγαν σεβόντων, 

τὸν ξένιον δ᾽ ὑπέρτατον, 
ὃς πολιῷ νόμῳ αἶσαν ὀρϑοῖ. 
τίχτεσϑαι δ᾽ ἐςφόρους γᾶ 
27 2 [) { ῪΣ ἢ γ 5 

6076 ἄλλους εὐχομεϑ' ἀεί" 

᾿ἥρτεμιν δ᾽ ἕχάταν γυναιχῶν λόχους ἔφο- 
θξεύειν. 

μηδέ τις ἀνδοοχμὴς λοιγὸς ἐπελϑέτω, 
680 τάνδε πόλιν δαΐζων, 

ἄχορον ἀκίϑαριν, δαχρυογόνον “Ἄρη᾽ 
βοάν τ᾽ ἔνδημον ἐξοπλίζων. 
γούσων δ᾽ ἑσμὸς ἀπ᾿ ἀστῶν 

θ8ὅ ἔζοι χράτους ἀτερπής" 

εὐμενὴς δ᾽ ὁ “1ύχειος ἔστω πάσᾳ νεολαίᾳ. 
χαρποτελεῖ δέ τοι Ζεὺς ἐπιχραινέτω 

6090 Φερμ ότι γᾶν πανώρφῳ. 

πρόνομα τ βοτὰ τὼς πολύγονα τελέϑοι" 
τὸ πᾶν τ᾽ ἐκ δαιμόνων λάβοιεν. 
εὔφημον δ᾽ ἐπιβώντων 

696 Μοῦσαι ϑεαί τ᾿ ἀοιδοί" 

ἁγνῶν τ᾽ ἐκ στομάτων φερέσϑω φήμα φιλο-- 

φόρμιγξ. 
φυλάσσοι τ᾽ ἀτιμίας τιμὰς 

τὸ δήμιον, τὸ πτόλιν χρατύνγει, 
700 προμαϑεὺς εὐχοινόμητις ἀρχά. 

ξένοισί τ᾽ εὐξυμβόλους, 

πρὶν ἐξοπλίζειν “Ἴρη, 
δίχας ἄτερ πημάτων διδοῖεν.. 

ϑεοὺς δ᾽, οἱ γᾶν ἔχουσιν, ἀεὶ 
106 τίοιεν ἐγχωρίους πατρῴαις 

δαφνηφόροισι βουϑύτοισι τιμαῖς. 

τὸ γὰρ τεκόντων σέβας 
τρίτο» τόδ᾽ ἐν ϑεσμίοις 
δίχας γέγραπται μεγιστοτέμου. 

41.4.40. 

αἰδοῦνται δ᾽ ἱκέτας Ζιὸς, ποίμναν τάνδ᾽ ἀμέ. 110 εὐχὰς μὲν αἰνῶ τάσδε σώφρονας, ὉΕΟΣΣ 
ὑμεῖς δὲ μὴ τρέσητ᾽ ἀκούσασαι πατρὸς 
ἀπροσδοκήτους τούσδε χαὶ νέους λόγους. 
ἱχεταδόχου γὰρ τῆσδ᾽ ἀπὸ σχοπῆς ὁρῶ 
τὸ πλοῖον. εὔσημον γὰρ οὔ μὲ λανϑάνει" 

656--- 666. -ΞΞ 667 .--- 677. 

678 -- 687. ΞΞξξξΞ 688 --- 697. 

..698 --- 708.. ΞξΞ 704 .---709. 



᾿ 716 στολμοί τε λαίφους καὶ παραρρύσεις γ»γεὼς, 

καὶ πρῷρα πρόσϑεν ὄμμασι βλέπουσ᾽ ὁδὸν, 
οἴαχος εὐθυντῆρος ὑστάτου νεὼς . 

ἄγαν χαλῶς κλύουσά γ᾽ ὡς ἂν οὐ φίλη. 
πρέπουσι δ᾽ ἄνδρες νήιοι μελαγχίμοις 

720 γυίοισι λευχῶν ἐκ πεπλωμάτων ἰδεῖν, 
| χαὶ τάλλα πλοῖα, πᾶσά ϑ8ϑ᾽ ἡ ̓ πικουρέα 

εὔπρεπτος" αὐτὴ δ᾽ ἡγεμὼν ὑπὸ χϑόνα 
στείλασα λαῖφος παγπρότως ἐρέόσσεται. 
ἀλλ᾽ ἡσύχως χρὴ καὶ σεσωφρονισμένως 

ἐγὼ δ᾽ ἀρωγοὺς ξυνδίχους ϑ᾽ ἥξω λαβών. 
; ΧΟΡΟΣ. 

ἔσως γὰρ ἢ κήρυξ τις ἢ πρέσβυς μόλοι, 
ἄγειν ϑέλοντες δυσίων ἐφάπτορες. 

41 .4}Ν.4ΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται τῶνδε" μὴ τρέσητέ γιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

730 ὅμως ἄμεινον, εἰ βραϑύνοιμεν βοῆ, 
ἀλχῆς λαϑέσϑαι τῆσδε μηδαμῶς ποτέ. 

1... .40 Σ. 

ϑάρσει" χρόνῳ τοι κυρίῳ τ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 
ϑεοὶς ἀτίζων τις βροτῶν δώσει δίζην. 
ΒΕ ΤΠ ΧΟΡΟΣ. 
πάτερ, φοβοῦμαι, νῆες ὡς ὠκύπτεροι 

735 ἥχουσι, μῆχος δ᾽ οὐδὲν ἐν μέσῳ χρόνου" 
περίφοβόν μ᾽ ἔχει τάρβος ἐτητύμως 
πολυδρόμου φυγᾶς ὄφελος εἴ τί μοι. 
παροίχομαι, πάτερ. δείματι. 

«Ἱ.4.Ν 40 Σ. 

ἐπεὶ τελεία ψῆφος ᾿“ργείων, τέκνα, 

' ΧΟΡΟΣ. 

ἐξῶλές ἐστι μάργον «ΔϊἸγύπτου γένος 
μάχης τ᾽ ἄπληστον" χαὶ λέγω πρὸς εἰδότα. 
δορυπαγεῖς δ᾽ ἔχοντες χυανώπιδας 
νῆας ἔπλευσαν ὡδ᾽ ἐπιτυχεῖ κότῳ 

745 πόλει μελαγχίμῳ ξὺν στρατῷ. 

41.4.Ν.40ΟΣ. 

πολλοὺς δέ γ᾽ εὑρήσουσιν ἐν μεσημβρίᾳ 
ϑάλπει βραχίον᾽ εὖ χκατερριγημένους. 

' ΧΟΡΟΣ. 

μόνην δὲ μὴ πρόλειπε" λίσσομαι. πάτερ. 
γυνὴ μονωϑθεῖσ᾽ οὐδέν. οὐχ ἔνεστ᾽ Ἴάρης. 

760 δολόφρονες δὲ χαὶ δολιομήτιδες 
δυσάγνοις φρεσὶν, κόραχες ὥστε, βω- 

μῶν ἀλέγοντες οὐδέν. 
2.1. Χ4}Ν 4 ΟΣ. 

λ » ἣν δᾺ εὐ - " ---οαιν» τ 

χαλῶς γ᾽ ἂν ἡμῖν ξυμφέροι ταῦτ΄, ὦ τέχγα, 
εἰ σοί τε χαὶ ϑεοῖσιν ἐχϑαιροίατο. 

Ὁ ΘΟΡΟΩΣ 

7656 οὐ μὴ τριαίνας τάσδε χαὶ ϑεῶν σέβη 

δείσαντες ἡμῶν χεῖρ᾽ ἀπόσχωνται, πάτερ. 
περίφρονες δ᾽ ἄγων ἀνιέρῳ μένει 

μεμαργωμένοι χυνοϑρασεῖς ϑεῶν 
οὐδὲν ἐπαΐοντες. 

4ΔΑΝΆΑ͂ΟΣ. 

534:  738.- - ΞΞ 741-745. 

71418.--732, Ξ-ΞΞΞ 758 ---- 759. 

.72ὅ πρὸς πρᾶγμ᾽ ὁρώσας τῶνδε μὴ ᾿μελεῖν ϑεῶν. 

΄ . -. κ᾿ ΄ γ τ ᾿ 

740 ϑάρσει. μαχοῦνται περὶ σέϑεν, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 

760 ἀλλ᾽ ἔστι φήμη τοὺς λύχους χρείσσους κυγῶν 

ΕΝ ΓΤ ΔΕ ΕΞ. 41 

εἶναι" βύβλου δὲ χαρπὸς οὐ κρατεῖ στάχυν. 
ΧΟΡΟΣ. ' 

ὡς καὶ ματαίων ἀνοσίων τε χνωδάλων 
ἔχοντας ὀργὰς, χρὴ φυλάσσεσϑαι χράτος. 

4΄.43.,Ν40Σ. 

οὔτοι ταχεῖα ναυτικοῦ στρατοῦ στολὴ, 

766 οὐδ᾽ ὅρμος, οὐδὲ πεισμάτων σωτηρία 
ἐς γῆν ἐνεγκεῖν, οὐδ᾽ ἐν ἀγκυρουχίαις 
ϑαρσοῦσι ναῶν ποιμένες παραυτίχα, 

ἄλλως τε χαὶ μολόντες ἀλίμενον χϑόνα. 

ἐς νύχτ᾽ ἀποστείχοντος ἡλίου, φιλεῖ 
710 ὠδῖνα τίχτειν νὺξ κυβερνήτῃ σοφῷ. 

οὕτω γένοιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἔχβασις στρατοῦ 

καλὴ, πρὶν ὅρμῳ ναῦν ϑρασυγνϑῆναι" σὺ δὲ 
φρόνει μὲν ὡς ταρβοῦσα μὴ ᾿μελεῖν ϑεῶν, 

πράξασ᾽ ἀρωγήν. ἄγγελον δ᾽ οὐ μέμψεται, 
77ὅ πόλις γέρονϑ᾽, ἡβῶντα δ᾽ εὐγλώσσῳ φρενί. 

ΧΟΡΟΣ. : 

Ἰὼ γᾶ βοῦνι, ἔνδικον σέβας, 
τί πεισόμεσϑα, ποῖ φύγωμεν ᾿Απίας 
χϑονὸς χελαινὸν εἴ τι χεῦϑός ἐστί που; 

μέλας γενοίμαν χαπγὸς 
780 νέφεσσι γειτονῶν «“«Τιὸς, 

τὸ πῶν δ᾽ ἄφαντος. 
ἀμπτᾶσα δ᾽ ὡσεὶ 
χόνις ἄτερϑε πτερύγων ὀλοίμαν. 
ἄζφυχτον δ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἂν πέλοι χέαρ. 

785 μελαινόχρως δὲ πάλλεταί μου χαρδία. 
πατρὸς σχοπαὶ δέ μ᾽ εἴλον " οἴχοιιαι φόβῳ. 

ϑέλοιμι δ᾽ ὧν μορσίμου 
βρόχου τυχεῖν ἐν σαργάγναις, 
πρὶν ἄνδρ᾽ ἀπευκτὸν 

790 τῷδ᾽ ἐγχριμῳφϑῆναι χεροῖν " 

πρόπαρ ϑανούσας δ᾽ ᾿Δἴΐδας ἀνάσσοι. 

πόϑεν δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν αἰϑέρος ϑοόνγος, 
πρὸς ὃν γέφη ὑδρηλὰ γίγνεται χιὼν, . 
ἢ λισσὰς αἰγίλιψνν ἀπρόσ-- 

795 δειχτος οἰόφρων κρεμὰς 
γυπιὰς πέτρα, βαϑὺ 
πτῶμα μαρτυροῦσά μοι, 
πρὶν δαΐχτορος βίᾳ 
καρδίας γάμου κυρῆσαι. 

800 χυσὶν δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἕλωρα χἀπιχωρίοις 
ὄρνισι δεῖπνον οὐκ ἀναίνομαι πέλειν " 

τὸ γὰρ ϑανεῖν ἐλευϑεροῦ-- 
ται φιλαιαχτῶν κακῶν. 

ἐλϑέτω μόρος πρὸ κοί- 
806 τας γαμηλίου τυχών. 

τίν᾽ ἀμφ᾽ αὑτῶς ἔτι πόρον 

τέμνω γάμου λυτῆρα; 
ἴυζε δ᾽ ὀμφὼν ὀρανίαν, 

μέλη λίτανα ϑεοῖσι, χαὺ 

810 τέλεα δέ μοι πῶς, πελόμενά μοι 
λύσιμα. μάχιμα δ᾽ ἔπιδε, πάτερ, 
βίαια μὴ φιλεῖς ὁρῶν 

ὄμμασιν ἐνδίχοις. 

815. σεβίζου δ᾽ ἱχέτας σέϑεν, 
776 --- 7838. --Ξ 784 --- 791. 

792 --- 799. --ΞΞΞ 800 --- 807. 

808 ---- 816. τξΞ 817 --- 524. 



γπιάοχε παγχρατὲς Ζεῦ. 
γένος γὰρ Αϊγύπτιον ὕβριν 

δύσφορον ἀρσεγογενὲς, 
μετά μὲ δρόμοισι διόμενοι, 

820 φυγάδα μάταισι πολυϑοόοις 
βίαια δίζηνται λαβεῖν. 

σὸν δ᾽ ἐπίπαν ζυγὸν 

ταλάντου. τί δ᾽ ἄνευ σέϑεν᾽ 
ϑνατοῖσι τέλειόν ἔστιν; 

825 6. ὦφ οἱ τό κι ἀνά! 
ὅδε μάρπτις γνάϊος, γάϊΐος. 

τῶν πρὸ μάρπτι πάμγοις, ἰὸφ,, ὅω 
αὐϑι χαχχας γνὸ 

δύϊαν βοὰν ἀμφαίνω. 

880 ὁρῶ τάδε ΦΌΡΤΤΝ πρόξεγις πόνων 

βιαίων ἐμῶν. ἠὲ ἢλὲ, 

βαῖνε φυγᾷ πρὸς ἀλχάν" 

βλοσυρόφρονα χλιδᾷ 

δύσφορα ναὶ χὰν γᾷ. 
886 ἄναξ προτάσαου. 

ΚΗΡΎΞ. 
σοῦσθϑε σοῦσϑ'᾽ ἐπὶ βῶ- 
οι» ὅπως ποδῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 
οὐχοῦν οὐχοῦν 

τιλμοὶ τιλμοὶ χαὶ στιγμοὺ, 

δ10 πολυαίμων φόνιος 

ἀποχοπὰ χρατός. 

ἈΚΙΠΡῸῪ ξ. 

σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλόμεναι ὀλόμεν᾽ ἐπ᾿ ἀμιίδα. 
εἶτ᾽ ἀνὰ πολύρρυτον 
ἁλμήεντα πόρον, 

820 δεσποσίῳ ξὺν ὕβρει, 
76 0} τῇ. τε δορὶ δι᾿ ὅλου, 
αἵμον᾽ ἵζω σ᾽ ἐπ᾽ ἀμίδα 

ἠσυδαουπία τἄπιτω" 

χελεύω βίᾳ ποτοῦ» 

δόθἴχαρ, φρενέ τ᾿ ἄταν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἱὼ ἰοῦ. 

ΚΗΡῪΣ. 
λεῖφ᾽ ἕδοανα, κί ἐς δόρυ, 
ἀτίετ᾽ ἀνὰ πόλιν εὐσεβῶν. 

ΧΟΡΟςΣ. 
μήποτε πάλιν εἴδαι 

806 ἀλφεσίβαοαιον ὕδωρ, 
ἔνϑεν ἀεξόμενον 
ζώφυτον αἰμα βροτοῖσι ϑάλλει. 
(γιος ἐγὼ βαϑυχαῖος 
βαϑοείας βαϑοξείας, 

800 γέρον. 

ΚΙΡῪΞ. 
σὺ δὲ νοὶ ναὶ 

βάσει τάχα 

ϑέλεος ἀϑέλεος, 

βίᾳ βίᾳ τὲ πολλᾷ φροῦδα 

βάτειε βαϑμὶ προχαχοπαϑῶν 

886 ὀλόμεναι παλάμαις. 

.-....».».-.............ὕ....ϑΔδ00Χ.0....ὄ.ὕὍτοὔὐὐτν οὐ οτος τρυσοτ ςτὸ οι τ ρΠρ.0Ὸὺ ὺχΧὍὍοὃὕὔὄνς ἜἜΨΕ 
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ΧΟΡΟΣ. 
αἰαῖ αἰαῖ. 

καὶ γὰρ δυσπαλάμως ὕλοιο 
δι᾿ ᾿ἁλίρρυτον ἀλους: 
χατὰ «Σκαρπηδόνιον , ρον ας 

Βιθ τ πς 7τολ υψάμαϑον ἀλαϑεὶς" 
τ. εἶν αὔραις. 

ΚΗΡῪ Ξ. 

ἴυζε χαὶ λάχαζε χαὶ χάλει ϑεούς. 

«Αϊγυπτίαν γὰρ βᾶριν οὐχ ὑπερϑορεῖ. 
878 ἴυζε καὶ βόα πιχρότερ᾽ ἀχέων, οἰζύος ὕνομὴ ἔχων. 

ΧΟΡΟΣ... 
οἷ, οἷ, οἷ, οἷ, οἷ, 
λύμασις ἡ πρὸ γᾶς ὑλάσχοι" 
σεριχριμσιτὰ βρυάζεις, 

ὃς ἐρωτᾷς - ὁ μέγας 

880 Νεῖλος ὑβρίζοντά σὲ ἀποτρέψει-- 

ἐ» ἄϊστον ὕβριν. 
ΚΠΡῪ Ξ. 

βαίνειν κελεύω βᾶριν εἷς ἀμφίστροφον 

ὅσον τάχιστα " μηϑέ τις σχολαζέτω. 
ὁλχὴ γὰρ οὔτοι πλόχαμον οὐ δαμᾶζεται. 

ΧΟΡΟΣ. 
885 οἷ, οἱ, πάτερ; βοότειος ἄρος ἄτα μαλδαίγει 

ἀραχνος ὡς βάδην. 

ὄναρ ὄναρ ἀξ ῦῦ. 

ὀτοτοτοῖ. 
δοθμιιὰ Γᾶ, μᾶ Γώ, βοᾶν 

φοβερὸν ἀπότρεπε, 
ὠ βᾶ Τᾶς παῖ Ζεῦ. 

ΚΠΡῪ Ξ. 

οὔτοι Φοιΐου με δαίμονας τοὺς ἐνθάδε». 
οὐ γάρ μ ἔϑρεψαν οὐδ᾽ ἐγήρασαν τροφὴ. 

ΧΟΡΟΣ. 
895 μαιμιῷᾷ πέλας δίπους ὦ ὕφις, 

ἔχιδνα δ᾽ ὡς μὲ τί ποτ᾽ 
ἐνδακοῦσα. 

ὀτοτοτοῖ. 
μὰ Γᾶ, μὰ Τᾶ, βοᾶν 

900 φοβερὸν ἀπότρεπιε, 

ὦ βᾷ Γᾶς παῖ Ζεῦ. 
ΚΠΡῪ Ξ. 

εἶ. μή τις ἐς ναῦν εἶσιν αἱνέσας τάδε," 
λωπὶς χιτῶνος ἔργον οὐ χατοιχτιξεῖ.. 

ΧΟΡ 

ὼ πόλεως ἀγοὶ πρόμνοι, δάμναμαι.. 
ΚΗΡῪ Ξ. 

005 πολλοὺς ἄνακτας, παῖδας ἰγύπιου, τάχα 

ὄψεσϑε" ϑαρσεῖτ᾽, οὐχ ἐρεῖτ᾽ ἀναρχέων. 

Χ [2] "" 9) ΩΣ ᾿ 

διωλόμεσϑ᾽ " ἄελπτ᾽, ἄναξ, πάσχομεν. 
ΚΗΠΡΎΞ. 

ἕξειν ἔαδρ ὑμᾶς ἀποσπάσας χόμης, 

210 ἐπεὶ οὐκ ἀκούεις ὀξὺ τῶν ἐμῶν λόγων. 
ΒΟΣΎΩΚΙΕΣ ὙΣῚ 

οὗτος τί ποιεῖς ; ἔχ ποίου φρονήματος 

ἀνδρῶν 11:λασγῶν τήνδ᾽ ἀτιμάζεις χϑόνα; 

866. 875. ΞΞΞ 876.--- 884. 

888 --- 894, -ΞΞ 895 ---- 002. 

904 .--- 9006. --ΞΞ- 90 --- 910. 

-----.-------.--.. κ.λονμα»...}: 



ἀλλ᾽ ἡ γυναιχῶν ἐς πόλιν ϑοχεῖς μολεῖν; 
χάρβανος ὧν δ᾽ Ἕλλησιν ἐγχλίεις ἄγατ'" 

916 χαὶ πόλλ᾽ ἁμαρτὼν οὐδὲν ὠρϑωσας φοενΐ, 
ΚΗΡῪ Ξ. 

τί δ᾽ ἠμπλάκηται τῶνδ᾽ ἐμοὶ δίχης ὥτερ;, 
ὌΜΟΣ ΤΟΣ ΈΟΥ Σ. 

ξένος μὲν εἶναι πρῶτον οὐκ ἐπίστασαι. 
ΨΕΤΟΡ ὙΓΞ. 

πῶς δ᾽ οὐχὶ, τἀπολωλόϑ᾽ εὑρίσκων ἐγώ; 
ἜΣ ΣΑΔΕ ΣΙ ς 

σοΐοισι» εἰπὼν προξένοις ἐγχωρίοις; 
ΚΟΣΘΟΥΕ: 

920 Ἑρμῇ μεγέστῳ προξένῳ μαστησίῳ. 

ΒΑΣΙ.ΖΕΎΣ. 

ϑεοῖσι» εἰχεὼν τοὺς ϑεοὺς οὐδὲν σέβει. 
ΚΗΡῪ ΞΕ. 

τοὺς ἀμφὶ Νεῖλον δαίμονας σεβέζομαι. 
ΒΑΣΙΔΜΕῪΥΣ. 

Ϊ οἱ δ᾽ ἐνθάδ᾽ οὐδὲν, ὡς ἐνὼ σέϑεν κλύω. 
, ΚΗΡΥΞ. 
| ἄγοιμ᾽ ἄν, εἴ τις τάσδε μὴ ᾿ξαιρήσεται. 
Ι ΒΕΙΑΣΙΧΖΡΥΣ. 

926 κλαίοις ἄν, εἰ ψαύσειας. οὐ μάλ᾽ ἐς μαχρόν. 
ἌΕΡ Ε: 

ἤχουσα τοὔπος οὐδαμῶς φιλόξενον. 
ἜΡΣ ΤΟΣ 

οὐ γὰρ ξενοῦμαι τοὺς ϑεῶν συλήτορας. 
ΚΟΈΓΡΣΨΈΞΙ 

λέγοις ἄν ἐλϑὼν παισὶν «Αἰγύπτου τάϑε. 
ΘΙ ΣΕ ΘΕ ΨΜΟΣΙ 

ἀβουχόλητον τοῦτ᾽ ἐμῷ φρονήματι. 
ἈΡΡΟΥΕ: 

920 ἀλλ᾽ ὡς ἂν εἰδῆς, ἐννέπω σαφέστερον. 
χαὶ γὰρ πρέπει κήουκ᾽ ἀπαγγέλλειν τορῶς 

-- --.--.-.-.............................(».2’σπκον στο. 5... νον 

ὥρο ον σι στ δ λο σονον ἐκεδο κ.κοσ6. 

ἔχαστα" πῶς φῶ; πρὸς τίνος τ᾿ ἀφαιρεϑεὶς 
ἥκειν γυναιχῶν αὐτανέψιον στόλον; 
οὔτοι δικάζει ταῦτα μαρτύρων ὕπο 

936 ;}ΔἋρης" τὸ γνεῖχος δ᾽ οὐκ ἐν ἀργύρου λαβῇ 
ἔλυσεν" ἀλλὰ πολλὰ γίγνεται πάρος αν πιποοσιοττσσέκοέτέυσσν σσ τλνοσσ. τοτνοσους 

πεσήματ᾽ ἀγδοῶν χαἀπολακχτισμοὶ βέου. 
ΒΑ,ΛΣΙΖΙΕΎΥΣ. 

τί σοι λέγειν χοή; τοὔννομον χρόνῳ μαϑὼν 
ἔσωσον αὐτὸς χοὶ ξυνέμποροι σέϑεν. 

930ταύτας δ᾽ ἑχούσας μὲν χατ᾽ εὔνοιαν φρενῶν 
ἄγοις ἂν, εἴπερ εὐσεβὴς πίϑοι λόγος. 
τοιάδε δημόπρακτος ἐξ πόλεως μία 
ψῆφος χέχοανται, μήποτ᾽ ἐχδοῦγαι βίᾳ 

στόλον γ»υναιχῶν" τῶνδ᾽ ἐφήλωταιε τορῶς 

; 926 γόμφος διαμπὰξ, ὡς μένειν ἀραρότως. 

.-ο...-«σ....».ὉὉ 

τα ἐδοντκντον σι οτσστοσν τ οσττ  σπρον τ “τ... τ... 

| ταῦτ᾽ οὐ πίναξίν ἐστιν ἐγγεγραμμένα 

οὐδ᾽ ἐν πτυχαῖς βίβλων χκατεσφοαγισμένα, 
σαφῆ δ᾽ ἀχούεις ἐξ ἐλευϑεροστόμου 

γλώσσης. χομίζου δ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐξ 
ΚΗΡΎΕ. 

, 960 ἴσϑι τάδ᾽, ἤϑη πόλεμον αἴρεσϑαι νέον. 

εἴη δὲ νίχη χαὶ χράτη τοῖς ἄρσεσιν". 

ΘΙ ΖΕ. Σ. 

ὀμμάτων. 

37 ΄ ἂν - ΄ 

᾿ οσενάς τοι τῆσδε γῆς οἱχητορας 

εὑρήσετ᾽ οὐ πίνοντα: ἐκ χριϑῶν μέϑιυ'. 

ὑμεῖς δὲ πᾶσαι σὺν φίλοις ὀπάοσι 
--“.-. 

᾿ 
ἢ 

Ἰς ΕΓΒΗ͂ΤΨ ὍΛΕΣ, 4 

- 965 θράσος λαβοῦσαι στείχετ᾽ εὐερχῆ πόλιν 
πύργων βαϑείᾳ μηχανῇ χεχλημέγην. 
χαὶ δώματ᾽ ἐστὲ πολλὰ μὲν τὰ δήμια, 
δεδωμάτωμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ σμιχοξ χεοί. 
εὔϑυμόν ἐστι» εὐτύχους ναίειν δόμους 

960 πολλῶν μετ’ ἄλλων" εἰ δέ τις μείζων χέρις, 
πάρεστιν οἵχεῖν χαὶ μογορρύϑμους δόμους. 
τούτων τὰ λῷστα χαὶ τὰ ϑυμηδέσταταω 
πάρεστε, λωτίσασϑε. προστάτης δ᾽ ἐγὼ 
ἀστοί τε πάντες, ὦνπερ ἥδε χραΐνεται 

90 ψῆφος. τέ τὠνὃς χυριωτέρους μέρεις ̓  

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἀντ᾽ ἀγαϑῶν ἀγαϑοῖσι βρύοις, 
ὃς Πελασγῶν. 

πέμψον δὲ πρόφρων δεῦρ᾽ ἡμέτερον 
γεατέρ᾽ εὐθαοσὴ 
«αναὸν, πρόνοον χαὶ βούλαρχον. 

970 τοῦ γὰρ προτέρα μῆτις, ὅπου χρὴ 

δώματα ναίειν, χαὶ τόπος εὔφρωγ". 
πίς τις ἐπειπεῖν τυόγον ἀλλοϑοόοις 

εὐτυχος " εἴη δὲ τὰ λῷστα. 

ΣΙ θυ Τα αν Σ: 
970 ξύν τ΄ εὐχλείᾳ χαὶ ἀιιηνέτῳ 

βάξει λαῶν ἐν χώρῳ 
τάσσεσϑε. φίλαι ὁμωίδες, οὕτως 
ὡς ἐφ᾽ ἑκάστῃ διεκλήρωσεν 
“Ἰαναὸς ϑεραποντίδα φερνήν. 

414. .40Σ. 

980 ὦ παῖδες. ᾿Τργείοισιν εὔχεσθαι χρεὼν. 
ϑύειν τε λείβειν δ᾽, ὡς ϑεοῖς Ὀλυμπίοις. 
σπονδὰς, ἐπεὶ σωτῆρες οὐ διχορρόπως, 

καί μου τὰ μὲν πραχϑέντα πρὸς τοὺς ἐκτενεῖς 

φίλους πισρῶς ἤχουσαν αὐτανεψίους" 

986 ἐμοῦ ὃ ὀπαδοὺς τούσδε χαὶ δορυσσόους 
ἔταξαν, ὡς ἔχοιμι τέμιο»ν γέρας. 
καὶ μήτ᾽ ἀέλπτως δοριχανεῖ μόρῳ ϑανὼν 
λάϑοιμι, χώρᾳ δ᾽ ἄχϑος ἀείζων πέλοι. 
τοιῶνδε τυγχάνοντας, εὐπρυμνῆ φρενὸς 

990 χέρι» σέβεσϑε τιμιωτέραν ἐμοῦ. 
καὶ ταῦτα μὲν γράψεσϑε πρὸς γεγραμμένοις 

πολλοῖσιν ἄλλοις σωφρονίσμασιν πατρὸς, 
ἀγνῶϑ᾽ ὅμιλον ὡς ἐλέγχεσϑαι χρόνῳ. 
πᾶς δ᾽ ἐν μετοίχῳ γλῶσσαν εὔτυκον φέρει 

990 καχὴν, τό τ᾽ εἰπεῖν εὐπετὲς μύσαγμά πως. 
ὑμᾶς δ᾽ ἐπαινῶ μὴ καταισχύνειν ἐμὲ, 
ὥραν ἐχούσας τήνδ᾽ ἐπίστρεπτον βροτοῖς. 

τέρειν᾽ ὀπώρα δ᾽ εὐφύλαχτος οὐδαμῶς. 
ϑῆρες δὲ κηραίνουσιε χαὶ βροτοί τί μιν 

1000 καὶ χνωδαλὰα πτεροῦντα καὶ πεδοστιβῆ. 

καρπώματα στάζοντα κηρύσσει Κύπρις 

χκάλωρα χωλύουσαν ὡς μένειν ἐρῶ. 
καὶ παρϑένων χλιδαῖσιν εὐμόρφοις ἔπε 
πᾶς τις παρελθὼν ὄμματος ϑελχτήριον 

1006 τόξευμὶ ἔπεμψεν, ἱμέρου νικώμενος. 
πρὸς ταῦτα μὴ πάϑωμεν ὧν πολὺς πόνος, 

πολὺς δὲ πόντος οὖν ἐχληρώϑη δοοὶ, 
μηδ᾽ αἶσχος ἡμῖν, ἡδονὴν δ᾽ ἐχθροῖς ἐμοῖς 
πράξωμεν. οἴκησις δὲ καὶ διπλὴ πάρα, 

1010τὴ» μὲ» Πελασγὸς. τὴν δὲ καὶ πόλις διδοῖ, 

οἰχεῖν λατρῶν ἄτερϑεν" εὐπετὴ τάδε. 

9 

ΡῬΟΡΤΑΞ »ΟΈΝΤΟΙ: γί 
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᾿ 

50 ΑἸΣΧΎΛΟΥ 

μόνον «ύλαξαι τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πατρὸς, 

τὸ σωφρονεῖν τιμῶσα τοῦ βιου πλέον. 
ΧΟΡΟΣ. 

ταλλ᾽ εὐτυχοῖμεν πρὸς ϑεῶν Ὀλυμπίων " 
1016 ἐμῆς δ᾽ ὀπώρας οὕνεχ᾽ εὖ ϑάρσει, πάτερ. 

εἰ γάρ τι μὴ ϑεοῖς βεβούλευται νέον, 
ἴχνος τὸ πρόσϑεν οὐ διαστρέψω φρενός. 
ἴτε μὰν ἀστυάναχτας μάχαρας͵ ϑεοὺς γανάεντες 

1020 πολιούχους τε χαὶ οἱ χεῦμ᾽ ᾿Ερασέγου 
περιναίετε παλαιόν. 
ὑποδέξασϑε δ᾽ ὀπαδοὶ 
μένος" αἶνος δὲ πόλιν τήνδε Πελασγῶν 

1026 ἐχέτω, μηδ᾽ ἔτι Νείλου προχοὰς σέβωμεν ὕμνοις " 

ΤῈ ΤΊΔΕΣ 

1060 μετὰ πολλῶν δὲ γάμων ἅδε τελευτα. 
προτέραν πέλοι γυναιχῶν. 

ἨΛΙΙΧΟΡΙΟΝ. 
ὁ μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι. 
γάμον -ΑἸγυπτογενὴ μοι. 

ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

100 τὸ μὲν. ἂν βέλτατον εἴη. 
σὺ δὲ ϑέλγοις ἂν ἄϑελκχτον. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
σὺ δέ γ᾽ οὐχ οἶσϑα τὸ μέλλον. 

ΠΗΙΧΟΡΩΙΟΝ. 

τί δὲ μέλλω φρένα δῖαν. 
χαϑορῶν, ὄψιν ἄβυσσον; 

ποταμοὺς δ᾽ οἱ διὰ γώρας ϑελεμὸν πῶμα χέουσιν 1060 μέτριον γῦν ἔπος εὔχου. 
πολύτεχγοι., λιπαροῖς χεύμασε γαίας 

1030 τόδε μειλίσσοντε ς οὖδας. 

ἐπίδοι δ᾽ Ὠάρτεμις ἁγνὰ 

στόλον οἱχτιζομένα" μηδ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκας 

γάμος ἔλθοι Κυϑέρειος" στυγερὸν πέλει τόδ᾽ 
ἄϑλον" 

1086 Κύπριδος δ᾽ οὐκ ἀμελεῖ ϑεσμὸς δδ᾽. 

δύναται γὰρ “ἸΠὸς ἄγχιστα σὺν Ἥρᾳ" 
τίεται δ᾽ αἰολόμητις ϑεὸς ἔργοις ἐπὶ σεμνοῖς. 

μετάχοιγοι δὲ (ίλᾳ ματρὶ πάρεισιν 
1040 πόϑος ᾧ τ᾽ οὐδὲν ἄπαρνον τελέϑει ϑέλχτορι 

σεειϑοῖ. 

δέδοται δ᾽ ““ρμονία μοῖρ᾽ ᾿Δφροδέτας 
ψεδυρὰ τρέβοι τ᾽ ἐρώτων. 
φυγάδας δ᾽ ἐπιπνοίας, καχά τ᾽ ἄλγη, 

1045 πολέμους ϑ᾽ αἱματόεντας προφοβοῦμαι. 

τί ποτ᾽ εὔπλοιαν ἔπραξαν ταχυπόμποισι διωγμοῖς; 
"ὅ τί τοι μόρσιμόν ἔστιν, τὸ γένοιτ᾽ ἄν. 
“Ἰιὸς οὐ παρβατός ἐστιν μεγάλα φρὴν ἀπέρατος " 

1018 --- 1025. -ΞΞΞ 1026 --- 1084. 

1039 --- 1048. τ 1044 --- 1052. 

57 

εὐςρρῶν. 

ΟΠ ΜΠΙΊΧΟΡΙΟΝ. 

τίνα καιρόν μὲ διδάσχεις ; 

ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 
τὰ πον μηδὲν ἀγάζειν. 

ΠΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

Ζεὺς ἄνωξ ἀποστεροί- 
ἡ γάμον δυσάνορα 

1065 δάϊον, ὅσπερ Ἰὼ 
πημονες ἐλύσατ᾽ εὖ 

7:5 παιωνίᾳ κατασχεϑὼν, 

εὐμεγεῖ βίᾳ χζτίσας. 

ἨἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
καὶ χράτος γέμοι γυναι-- 

1070 ξίν - τὸ βέλτερον χειχοῦ, 

χαὶ τὸ δίμοιρον αἰνῶ, 
χαὶ δίχα δίκας ἕπε-- 

σθαι, ξὺν εὐχαῖς ἐμαῖς. λυτηρίοις 

μηχαναῖς ϑεοῦ πάρα. 

1058 --- 1067. Ξς 1058 --- 1062. 
1068 --- 1068. τς 10θ9 --- 1074. 



ΑἸΣΧΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΞΩΠᾺ 

«Υ.2 45. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ΤΑΜΘΎΥΎΒΙΟΣ ΚΗΡΎῪΞ. 

ΙΓΑΜΕΙΝΩ Ν. 

ΚΑΣ4Ν4Ρ 4. 

ΜΙΓΙΣΘΟΣ. 

Το δν Ὁ, Θ΄ 1. ΣΟΥ ΩΣ. 

᾽ . 
γαμέμνων εἰς Ἴλιον ἀπιὼν, τῆ. Κλυταιμνήστρᾳ, εἰ πορϑήσοι τὸ Ἴλιον, ὑπέσχετο τῆς αὐτῆς ἡμιέρας 

σημαίνειν διὰ πυρσοῦ. ὅϑεν σχοπὸν ἐχάϑισεν ἐπὶ μισϑῷ Αλυταιμνήστρα, ἵνα τηροίη τὸν πυρσόν. χαὶ ὃ 

τον ἰδὼν ἀπήγγειλεν" αὐτὴ δὲ τὸν τῶν πρεσβυτῶν ὄχλον βέθεΕ Πὐμύξεα: δ» περὺ τοῦ πυρσοῦ ἐροῦσωα" ἐξ 

ὧν χαὶ ὃ χορὸς συνίσταται" οἵτινες ἀχούσαντες παιανίζουσι. μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ καὶ Ταλθύβιος παραγίνε-- 

ται, καὶ τὰ κατὰ τὸν πλοῦν διηγεῖται. ᾽Αγαμέμνων δ᾽ ἐπὶ ἀπήνης ἔρχεται" εἵπετο δ᾽ αὐτῷ ἑτέρα ἀπήνη, 

᾿ἔνϑα ἦν τὰ λάφυρα χαὶ ἡ Κασάνδρα. αὐτὸς μὲν οὖν προεισέρχεται εἰς τὸν οἶκον σὺν τῇ Κλυταιμνήστρᾳ. 

Κασάνδρα δὲ προμαντεύεται, πρὶν εἷς τὰ βασίλεια εἰσελϑεῖν, τὸν ἑαυτῆς καὶ τοῦ ᾿Δγαμέμνονος ϑάνατον 

χαὶ τὴν ἐξ ᾿Ορέστου μητροχτογίαν,, χαὶ εἰσπηδᾷ ὡς ϑαγουμένη, ῥίψασα τὰ στέμματα. τοῦτο δὲ τὸ μέρος 

τοῦ δράματος ϑαυμάζεται ὡς χαὶ ἔχπληξιν χαὶ οἶχτον ἱχανὸν ἐμποιεῖν. ἰδίως δὲ Αϊσχύλος τὸν ᾿4γαμέμνονα 

ἱ ἐπὲ σχηνῆς ἀναιρεῖσθαι ποιεῖ. τὸν δὲ Κασάνδρες σιωπήσας ϑάνατον, νεχρὰν αὐτὴν ὑπέδειξε. πεποίηκέ τε 

«“ἴγισϑον καὶ Κλυταιμνήστραν ἑχάτερον διισχυριζόμεγον περὶ τῆς ἀναιρέσεως ἑνὶ χεφαλαίῳ " τὴν μὲν τῇ 

᾿ἀνειρέσει ᾿Ιφιγενείας, τὸν δὲ ταῖς τοῦ πατρὸς Θυέστου ἐξ ᾿Δτρέως συμφοραῖς. ' 

Ἐδιδάχϑη. τὸ δρᾶμα ἐπὶ ἄρχοντος “ῬΡιλοχλέους ὀλυμπιάδι ὀγδοηχοστῇ ἔτει δευτέρῳ. πρῶτος .«ϊσχύλος 

᾿γαμέμνονι.. Χοηφόροις, Εὐμενίσι, Πρωτεῖ σατυρικῷ. ἐχορήγει Ξεγοχλῆς ᾿Αφιδγεύς. 
-- Ἐν ἀπ σία, ξ Ἵ ΄ ΡῚ δ 

Προλογίζει δὲ ὁ φύλαξ, ϑεράπων ..4γαμέμνονος. 
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ΝΕ τ ΤΌΝ 

«Ὁ ΥὙ Α4ὶ 45. 
«- 

Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων, 
φρουρᾶς ἑτείας μῆχος, ἣν» κοιμώμενος 

΄ 2 Ὦ- ν Ἶ " στέγαις ᾿'Δτρειδῶν ἄγκαϑεν, κυνὸς δίκην, 
ἄστρων» πάτοιδα νυχτέρων ὁμήγυριν, 

ὅ χαὶ τοὺς φέροντας χεῖμα καὶ ϑέρος βροτοῖς 
λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰϑέρε, 

ἀστέρας, ὅταν φϑίνγωσιν, ἀντολάς τε τῶν 

χαὶ νῦν» φυλάσσω ἀαμπόδος τὸ σύμβολον, 

αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐκ Τροίας φάτιν, 
10 ἁλώσιμόν τε βάξιν" ὧδε γὰρ χρατεῖν 

γυναιπὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίζω κέαρ. 
ΣΡ ὙΠ Η ΄ » ΄ :-ν 

εὐτ᾽ ἂν δὲ νυχτίστλαγκτον ἔνδροσόν τ ἔχω 

εὐνὴν ὀνείροις οὐκ ἐπισχοπουμέγην 
ἐμὴν, φόβος γὰρ ἀνϑ᾽ ὕπνου παραστατεῖ, 

1ό τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ" 

ὅταν» δ᾽ ἀείδειν ἢ μινύρεσϑαι δοχῶ, 
ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος, 
πλαίω τότ᾽ οἴχου τοῦδε συμφορὰν στένων, 

οὐχ ὡς τὰ πρόσϑ᾽ ἄριστα διαπονουμένου. 
20 νῦν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγὴ πόνων 

εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός. 
ὦ χαῖρε λαμπτὴρ νυχτὸς, ἡμερήσιον 
φάος πιιφραύσχων καὶ χορῶν κατάστασιν 

πολλῶν ἐν “ργει, τῆσδε συμφορᾶς χάρι:". 
26 ἰοὺ ἰού. πὰ: 

᾿ἀγαμέμνονος γυναικὶ σημανῶ τορῶς, 
εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις 
ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῆδε λαμπάδε 
ἐπορϑιάζει»., εἴπερ ᾿Ιλέου πόλις 

80 ἑάλωχεν, ὡς ὁ φρυχτὸς ἀγγέλλων πρέπει" 
αὐτός τ᾿ ἔγωγε φροίμιον χορεύσομαι. 
φὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα ϑήσομαε 
τρὶς ἕξ βαλούσης τῆσδέ μοι φρυχτωρέας. 

γένοιτο δ᾽ οὖν μολόντος εὐφιλῆ χέρα 
δὅ ἄνακτος οἴχων τῆδε βαστάσαι χερί. 

τὰ δ᾽ ἀλλα σιγῶ, βοῦς ἐπὶ γλώσση μέγας 
βέβηκεν" οἶχος δ᾽ αὐτὸς, εἰ φϑογγὴν λάβοι, 
σαφέστατ᾽ ἂν λέξειεν " ὡς ἑκὼν ἐγὼ 
μαϑοῦσιν αὐδῶ, χοὐ μαϑοῦσι λήϑομαι. 

ΧΟΡΟΣ.: 

40 δέχατον μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ Πριάμου 
μέγας ἀντίδικος, 

Μενέλαος ἄναξ ἠδ᾽ ᾿ἀγαμέμνων, 
διϑρόνου “ιόϑεν καὶ δισκήπτρου 
τιμῆς, ὀχυρὸν ζεῦγος ᾿4τρειδῶν», 

45 στόλον ᾿Δργείων χιλιοναῦταν 

τῆσδ᾽ ἀπὸ χώρας 
Ἢ -“ ΕῚ . 
ἥραν,, στοατιῶτιν ἀρωγὰν, 

- Γγ6Εἴ “ 

μέγαν ἐπ ϑυμοῦ χλάζοντες ““ρη, 

τοῦπον αἰγυπεῶν, 
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50 οἵτ᾽ ἐχπατίοις ἄλγεσι παίδων 
ὕπατοι λεχέων στροφοδινοῦνται, 
πτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμεγοι, 
δεμνιοτήρη 
πόνον ὀρταλίχων ὀλέσαντες“ 

δ58 ὕπατος δ᾽ ἀΐων ἢ τις ᾿Ἵπόλλων, 
ἢ Πὰν, ἢ Ζεὺς, οἱωνόϑροον 
γόον ὀξυβόαν τῶγδε μετοΐέχων, 

ὑστερόποινον 
πέμπει παραβᾶσιν Ἔρινύν. 

60 οὕτω δ᾽ ᾿“τρέως παῖδας ὃ χρείσσων 

ἐπ᾿ ᾿4λεξανδοῳ πέμπει ξένιος 

Ζεὺς, πολυάνορος ἀμφὶ γυναιχὸς, 
πολλὰ παλαίσματα καὶ γυιοβαρῆ 
γόνατος κονίαισιν ἐρειδομένου 

δύ διακναιομένης τ᾿ ἐν προτελείοις 
πάμακος ϑήσων “΄αναοῖσι 

Τρωσί 8᾽ ὁμοίως. ἔστι δ᾽ ὅπη νῦν 
ἔστι" τελεῖται δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον " 
οὔϑ᾽ ὑποχλαίων οὔϑ᾽ ὑπολείβων 

70 οὔτε δαχρύω» ἀπύρων ἱερῶν 
᾿ ὀργὰς ἀτενεῖς παραϑέλξει. 
ἡμεῖς δ᾽ ἀτέτᾳ σαρκὶ παλαιᾷ 
τῆς τότ᾽ ἀρωγῆς ὑπολειεϑέντες 
μίμνομεν ἰσχὺν 

75 ᾿σόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σκήπτροιξ. 
ὃ. τε γὰρ νεαρὸς μυελὸς στέρνων 
ἐντὸς ἀνάσσων 
Ἰσόπρεσβυς, Ἴάρης δ᾽ οὐκ ἔνι χώρᾳ, 
τὸ ϑ᾽ ὑπέργηρων. φυλλάδος ἤδη 

80 χαταχαρφομένης τρίποδας μὲν ὁδοὺς 
στείχει, παιδὸς δ᾽ οὐδὲν ἀρείων, 
ὄναρ ἡμερόφαντον ἐλαίΐψει. 
σὺ δὲ, Τυνδάρεω ! 

ϑύγατερ, βασίλεια Κλυταιμνήστρα, 

85 τί χοέος; τί νέον; τί δ᾽ ἐπαισϑομέγη, 

τίνος ἀγγελίας 
σειϑοῖ περίπεμτετα ϑυοσχινεῖς ; 

πάντων δὲ ϑεῶν τῶν ἀστυνόμων, 
ὑπάτων, χϑονίων, 

90 τῶν τ᾽ οὐρανίων τῶν τ᾽ ἀγοραίων, 
βωμοὲ δώροισι φλέγονται" 
ἄλλη δ᾽ ἄλλοθεν οὐρανομήκης 
λαμπὰς ἀνίσχει, 
φαρμασσομένὴή χρίσματος ἁγνοῦ 

90 μαλαχαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις, 

πελάνῳ μὑχόϑεν βασιλείῳ. 
τούτων λέξασ᾽ ὃ τι χαὶ ϑυνατὸν 
χαὶ ϑέμις αἱνεῖν, 

παίων τὲ γενοῦ τῆσδε μερέμνης, 

100 ἣ νῦν» τοτὲ μὲν κακόφρων τελέϑει; 

τοτὲ δ᾽ ἐκ ϑυσιῶν ἀγανὰ σαίνουσ᾽ 
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ΑΙἸΣΧΥΛΟΥ͂ ἈΑΓΑΜΕΜΝΩ,Ν. 

ἐλπὶς ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον 

τῆς ϑυμοβόρου φρένα λύπης. 
χύριός εἶμι ϑροεῖν ὅδιον χράτος αἴσιον ἀνδοῶν 

105 ἐχτελέων». ἔτι γὰρ ϑεόϑεν χαταπνείξι 
πειϑὼ μολπὰν, 
ἀλχὰν σύμφυτος αἰὼν, 
ὅπως ᾿Αχαιῶν δίϑρονο» κράτος, Ἕ:λλάδος ἤβας 

110 ξύμφρογνακ ταγὰν, 

πέμπει ξὺν δορὶ καὶ χερὶ πράκτορι 
ϑούριος ὄρνις Τευχρίδ᾽ ἐπ᾿ αἶαν, 

115 οἰωνῶν» βασιλεὺς βασιλεῦσι νεῶν, ὁ χελαιγὸς, 
τ΄ ἐξόπιν ἀργίας, 

φανέντες ἴ ἴἔχταρ μελάϑρων. χερὸς ἐχ δοριπάλτου, 
σιαμπρέπτοις ἐν ἕδραισι, 

βοσχόμενοι λαγίναν ἐρικύμονα φέρματι γένναν, 
120 βλαβέντα λοισϑίων δρόμων. 

αἵλινον αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω. 
χεδνὸς δὲ στρατόμαντις ἰδὼν δύο λήμασι δισσοὺς 

“Ττρείδας μαχέμους, ἐδάη ἀρρωϊψέροθ 

ποιιπούς τ᾿ ἀρχούς" 
125 οὕτω δ᾽ εἶπε τεράζων " 

χρόνῳ μὲν ἀγρεῖ Πριάμου πόλιν ἅδε χέλευϑος, 

πάντα δὲ πύργων 
χτήνη πρόσϑε τὰ δημιοπληϑῆ 

180 μοῖρ᾽ ἀλαπάξει πρὸς τὸ βίαιον. 

οἷο» μή τις ἄγα ϑεόϑεν χνεφάση προτυπὲν στό- 
μιοὸν μέγα Τροίας 

136 στρατωϑέν. οἴχῳ γὰρ ἐπίφϑονος άρτεμις ἁγνὰ, 
πτανροῖσιν χυσὶ πατρὸς, 
καὐτότοκον πρὸ λόχου μογερὰν πτάχα ϑυομένοισι " 
στυγεῖ δὲ δεῖπνον αἱετῶν. 

αἵλινον αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ γικάτω. 
140 τόσσον περ εὔφρων ἃ χαλὰ 

δϑρόσοισιν ἀέπτοις μαλερῶν λεόντων, 
πάντων τ᾽ ἀγρονόμων φιλομάστοις 
ϑηρῶν ὀβροιχάλοισι, τερπνὰ 
τούτων αἰτεῖ ξύμβολα χρᾶναι, 

145 δεξιὰ μὲν, χκατάμομφα δὲ φάσματα στρουϑῶν. 
Ἰήιον δὲ χαλέω Παιᾶνα, 
μή τινάς ἀντιπγόους “ναοῖς χρονίας ἐχεγῆδας 

150 ἀπλοίας τεύξη. 

σπευδομένα ϑυσίαν ἑτέραν, ἄνομόν τιν᾽, ἄδαιτον, 
»εικέων τέχτονα σύμφυτον, 

οὐ δεισήνορα. μίμνει γὰρ φοβερὰ παλίνορσος 
198 οἱχονόμος δολία, μνάμων μῆνις τεκνόποιγος. 

τοιάδε Κάλχας ξὺν μεγάλοις ἀγαϑοῖς ἀπέχλαγξε 
μόρσιμ᾽ ἀπ᾽ ὀρνίϑων ὁδίων οἴκοις βασιλείοις 
τοῖς δ᾽ ὁμόφωνον 
αἴλινον αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ γικάτω. 

160 Ζεὺς, ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν, εἰ τόδ᾽ αὐ- 

τῷ φίλον χεκλημένῳ, 

τοῦτό νιν προσεννέπω. 
οὐχ ἔχω προσειχάσαι, 
πάντ᾽ ἐπισταϑμώμενος, 

166 πλὴν “ιὸς, εἰ τὸ μάταν ἀπὸ φροντίδος ἄχϑος 
χρὴ βαλεῖν ἐτητύμως. 

οὐδ᾽ ὅστις πάροιϑεν ἦν μέγας, 
παμμάχῳ ϑράσει βρύων, 

104 -- 121. 

100 --- 167. 

---- 
------ 122--- 139, 

168 --- 17ὅ. 

| 

170 οὐδὲν ἄν λέξαι πρὶν ὧν, 
ὃς δ᾽ ἔφυ, 
κτῆρος οἴχεται τυχών. 

Ζῆνα δέ τις προφρόνως ἐπινίκια κλάζων, 
17ὅ τεύξεται φρενῶν τὸ πῶν" 

τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώ-- 
σαντα, τὸν πάϑει μάϑος 
ϑέντα κυρίως ἔχειν. 

στάζει δ᾽ ἔν ϑ᾽ ὕπνῳ πρὸ καρδίας 
180 μνησιπήμων πόνος " χαὶ παρ᾽ (- 

κοντας ἦλϑε σωφρονεῖν. 

δαιμόνων δέ που χάρις, 
βιαίως σέλμα σεμνὸν ἡμένωγ. 
χαὶ τόϑ᾽ ἡγεμὼν ὁ πρέσ- 

186 βυς νεῶν ᾿Αχαϊχῶν, 
μάντιν οὔτινα ψέγων, 
ἐμπαίοις τύχαισι συμπγέων, 

εὖτ᾽ ἀπλοίᾳ χεναγγεῖ βαρύ- 
ψοντ᾽ ᾿Α4χαϊχὸς λεὼς, 

190 Χαλκίδος πέραν ἔχων 
παλιρρόϑοις ἐν «Αὐλίδος τόποις, 

πνοαὶ δ᾽ ἀπὸ Στρυμόνος μολοῦσαι 
χακόσχολοι, νήστιδες, δύσορμοι 

196 βροτῶν ἄλαι, γνεῶν τε καὶ πεισμάτων 

παλιμμήχη χρόνον τιϑεῖσαι 
τρίβῳ, κατέξαινον ἄνϑος ᾿Αργείων. 
ἐπεὶ δὲ χαὶ πικροῦ 
χείματος ἄλλο μῆχαρ 

200 βριϑύτερον πρόμοισιν 

μάντις ΡΈΨΗΘΕ προφέρων ἰάρτεμιν, ὥστε 

χϑόνα βά- 

χτροις ἐπιχρούσαντας ᾿ἀτρείδας δάχρυ μὴ χω- 

τασχεῖν. 

205 ἄναξ δ᾽ ὁ πρέσβυς τόδ᾽ εἶπε φωνῶν" 
βαρεῖα μὲν χκὴρ τὸ μὴ πιϑέσϑαι, 

βαρεῖα δ᾽, εἰ τέχνο»ν δαΐξω, δόμων (γαλμα, 

μιαίνων ἘΣΝΪ  σείθιρ γοισι 

210 ῥείϑροις πατρῴους χέρας βωμοῦ πέλας. 

τί τῶνδ᾽ ἄνευ καχῶν; 

πῶς λιπόναυς γένωμαι, 

ξυμμαχίας ἁμαρτών; 

215 παυσανέμου γὰρ ϑυσίας παρϑενίου δ᾽ αἵματος ὁρ- 

γᾷ περιόργως ἐπιϑυμεῖν ϑέμις. εὖ γὰρ εἴη. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκας ἔδυνλέπαδνον 

φρενὸς πνέων δυσσεβῆ τροπαίαν 
220 ἔγαγνον, ἀνίερον, τόϑεν 

τὸ παντότολμον φρονεῖν μετέγνω. 
βροτοὺς ϑρασύνει γὰρ αἰσχρόμητις 
τάλαιγαᾳ παραχοπὰ 
πρωτοπήμων. ἔτλα δ᾽ οὖν 

225 ϑυτὴρ γενέσϑαι ϑυγατρὸς γυναιχοποίνων πολές- 
: : 

μων ἀρωγὰν 

ἔπειτ᾽ τρια-- 

ἀφειϑεῖς. 

χαὶ προτέλεια ναῶν " 

λιτὰς δὲ χαὶ χληϑόνας πατρῴους 

παρ᾽ οὐδὲν αἰῶνα παρϑένειόν τ΄ 

230 ἔϑεντο φιλόμαχοι βραβῆς, 
φράσεν δ᾽ ἀόζοις πατὴρ μετ᾽ εὐχὰν, 

176 --- 183. ΞΞ-ᾧΞἢΞ 18:1.-.-- 191]. 

192 -.-- 204. ---Ξ 206 ---- 217. 

218.--- 2 7 ἘΞΞ 228.---ὄἕ 257, 

“““ππππΠέὲῇᾷπππροϑρὕἕρὄὕρκκκϑ ρ οσσεοΠ’οέυἙ ἀπἘΕΉπα’ ΤΠ .9ϑ τᾺοὦΡῸΌ.ο. ν.....».---.τ.ττ...ὲβ....0.ὕΡὺϑὔΞΔὦ5ὦῳὨ ἍὦΥὦἍ..-.-. σὕὍἡὕὕ0..ὕ.ῳ0.σὅὕ..0.......0...κ..-.......»....Ὅ...........Όῦ..ὕ. 

ΥΨΌΜΝ ΨΩΝ “το τ -.-.....--- 



 ΞΑΧΙ Ψ ἡ ΟΥ 

δίχων χιμαίρας ὕπερϑε βωμοῦ , ΧΊΌΘΟΒΙΘΙΣΣ τον ἀννως 

πέπλοισι περιπετῆ, ποίου χρόνου δὲ χαὶ πεπόρϑηται πόλις; 
χεχαντὲ ϑυμῷ προνωπῆ , ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ.Α. 

235 λαβεῖν ἀέρδην, στόματός τε χαλλιπρῴρου φυλα- τῆς νῦν τεχούσης (φῶς τόδ᾽ εὐφρόγνης λέγω. 
σαν χατασχεῖν,. ΧΟΡΟΣ 

φϑόγγον ἀραῖον οἴχοις, 280 χαὶ τίς τόδ᾽ ἐξίχοιτ᾽ ἂν ἐν δθου με μι; 
βίᾳ χαλινῶν τ᾿ ἀναύδῳ μένγει. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 
κρόχου βαφὰς δ᾽ ἐς πέδον χἕ ἕουσα ἽΠφαιστος ἴδης λαμπρὸν ἐχπέμπων. σέλας. 

21Ὁ ἐβιλον ἕχαστον ϑυτήρων ἀπ᾽ ὄμματος βέλει φι- φρυχτὸς δὲ φθύπέοκ δεῦρ᾽ ἀπ᾽ ἀγγάρου πυρὸς 
λοίχτῳ, ἔπεμπεν. Ἴδη μὲν πρὸς Ἑρμαῖον λέπας 

«Ἰήμνου" ψμῦκοι δὲ πανὸν ἐκ νήσου τρέτον 
285, ἄϑωον αἶπος Ζηνὸς ἐξεδέξατο, 

πρέπουσά ϑ᾽ ὡς ἐν γραφαῖς, προδενμέπειν 
οὐλοῦο: . ἐπεὶ πολλάχις 

2 , - 

εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν ϑυηπολεῖς, 805 πέμπουσι δ᾽ ἀνδαίοντες ἀφϑόνῳ μένει 
φλογὸς μέγαν πώγωνα, καὶ ΖΣαρωγικοῦ 
πορϑμοῦ κάτοπτον πρῶγ᾽ ὑπερβάλλειν πρόσω 
φλέγουσαν " εἶτ᾽ ἔσχηψεν, ἔς τ᾿ ἀφέχετο 
ἀραχναῖον αἶπος, ἀστυγείτονας σχοπάς " 

χλύοιμ᾽ ἂν εὔφρων " οὐδὲ σιγώσῃ φϑόνος. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

εὐάγγελος μὲν, ὥσπερ ἡ παροιμία, 

πατρὸς κατ᾿ ἀνδρῶνας εὐτραπέζους. ὑπερτελής τε, πόντον ὥστε γωτίσαι, 

ἔμελψεν. ἁγνὰ δ᾽ ἀταύρωτος αὐδᾷ πατρὸς ἰσχὺς πορευτοῦ λαμπάδος πρὸς ἡδονὴν 
245 φίλου ἀπρύσπονθον εὔποιμον πεύχη, τὸ χρυσοφεγγὲς ὥς τις ἥλιος 

αἰῶνα φίλως ἐπέμα. σέλας παραγγείλασα αχίστου σχοπαῖς" 
τὰ δ᾽ ἔνϑεν οὔτ᾽ εἶδον οὔτ᾽ ἐννέπω" ᾿ 290 ὁ δ᾽ οὔτι μέλλων οὐδ᾽ ἀφρασμόνως ὕπνῳ. 
τέχναι δὲ Κάλχαντος οὐχ ἄχραντοι. γικώμενος παρῆχεν ἀγγέλου μέρος". 

250 δίχα δὲ τοῖς μὲν παϑοῦσιν μαϑεῖν ἐπιρρέπει τὸ ΠΝ ΝΣ φρυχτοῦ φῶς ἐπ᾿ Εὐρίπου δοὰς 

| μέλλον. Π]εσσαπίου φύλαξι σημαίνει μολόν. 

| τὸ δὲ προχλύειν, ἐπεὶ γένοιτ᾽ ἄν ἤλυσις, προ- οἱ δ᾽ ἀντέλαμψαν χιὺ παρήγγειλαν πρόσω 
| χαιρέτω " 205 γραίας ἐρείκης ϑωμὸν ἅψαντες πυρί. 

ἴσον δὲ τῷ προστένειν. σϑένουσα λαμπὰς δ᾽ οὐδέπω μαυρουμένη, 
| τορὸν γὰρ ἥξει σύνορϑρον αὐγαῖς. ὑπερϑοροῦσα πεδίον᾽ ᾿Δἀσωποῦ., δίχην 

255 πέλοιτο δ᾽ οὖν τἀπὶ τούτοισιν εὔπραξις, ὡς φαιδρῶς σελήνης, πρὸς Κιϑαιρῶνος ἡβδβεις 

ϑέλει τόδ᾽ ἄγχιστον ἀπίας ἤγειρεν ἄλλην ἐχδοχὴν πομιποῦ πυρός. 
7 ΠΣ μογόφρουρον ἕρσος. 800 φάος δὲ τηλέπομπον οὐχ ἠναίνετο 
ἥκω τ σὸν, Ἀλυταιμγήσερα,, χράτος " φρουρὰ, πλέον καίουσα τῶν εἰρημένων" 

δίκη γάρ ἔστι φωτὸς ἀρχηγοῦ τίειν λίμνην δ᾽ ὑπὲρ Γοργῶπιν ἔσχηψεν φάος" 
260 γυγαῖκ᾽ ἐρημωϑέντος ἄρσενος ϑρόγου. ῦρος τ᾽ ἐπ᾿ Αἰγίπλαγκτον ἐξικνούμενον,. 

σὺ δ᾽ εἴτε χεδνὸν εἴτε μὴ πεπυσμένη ὠτρυνγε ϑεσμὸν μὴ χατίζεσϑιαι πυρός. 

] 

25 ἕως γένοιτο μητρὸς εὐφρόνης πάρα. 

πεύσει δὲ χάρμα μεῖζον ἐλπίδος κλύειν. 810 χάπειτ᾽ ᾿ἀτρειδῶν ἐς τόδε σχήπτει. στέγος 
΄ Α ν- «ς , 2 - ; 

Πριάμου γὰρ ἠρηχασιν «Αργεῖοι Ζεολι». ΄ Ν ’ 2 ΕΒ) 727 39 , φ᾿ Σ 

(ἄος τόδ᾽ οὐκ ἀπαππον Ιδαίου πυρός. 

ΧΟΡΟΣ τοιοίδε τοί μοι λαμπαδηφόρων γόμιοι, 
ἄλλος παρ᾽ ἄλλου διαδοχαῖς πληρούμενοι". 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. γιχᾷ δ᾽ ὁ πρῶτος χαὶ τελευταῖος δραμών. 

Τροίαν ᾿Ζ“χαιῶν οὖσαν" ἦ τορῶς λέγω; 815 τέχμαρ τοιοῦτο ξύμβολόν τὲ σοὶ λέγω, 

ΧΟΡΟΣ. ἀνδρὸς παραγγείλαντος ἐκ Τροίας ἐμοί. 

270 χαρά μ᾽ ὑφέρπει δάκρυον ἐκχαλουμένη. ' ΧΟΡΟΣ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤ Ά. | ϑεοῖς μὲν αὖϑις, ὦ γύναι, προσεύξομαι. 
εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῦ κατηγορεῖ. ί λόγους δ᾽ ἀχοῦσαι τούσδε χἀποθαυμάσαδε 

Ἂ ΟΡ ΟΣ. διηνεχῶς ϑέλοιμ᾽ ἂν, ὡς λέγοις πάλιν. 

τί γὰρ τὸ πιστόν ἔστι τῶνδέ σοι τέχμαρ; ΚΑ ΥΤ᾿ ΑΙΠΝΗΣΤΡ 4. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆΑ. 320 Τροίαν ἀχαιοὶ τῇ δ᾽. ἔχουσ' κἐν ἡμέρᾳ. 
ἔστιν, τί δ᾽ οὐχῖ; μὴ ϑολώσωντος ϑεοῦ. οἰμίαι βοὴν ἄμιχτον͵ ἐν πόλει. πρέπει». 

ἱ ΞΘ ΕῚ ΧῚ ’ ΡῚ ΠῚ - ᾿ ἧς 

ΧΟΡΟΣ. ΠΣ ὃξος τ ἀλειφα τ΄ ἐγχέας ταὐτῷ χύτξι. 
] διχοστατοῦντ᾽ ἂν, οὐ φίλω. προσεννέποις. 

χαὶ τῶν ἁλόντων χαὶ χρατησάντων δίχα 
᾿ 325 Φ Ογ) Ὁ ἀκούειν ἐστὶ συμιρορᾶς διπλῆς. 

οἱ μὲν γὰρ ἀμφὶ σώμασιν πεπτωχότες 

πῶς φής; πέφευγε τοὔπος ἐξ ἀπιστίας. 

ἶ 

; 
Ϊ 

᾿ 

πότερα δ᾽ ὀνείρων φάσματ᾽ εὐπειϑὴ σέβεις ; 

ΚΑΥΤ ΑΙΜΝΗΣΤΡ . 

275 οὐ δόξαν ἄν λάβοιμι βριζούσης φρενός, 
ΧΟΡΟΣ 

ἀλλ᾽ ἢ σ᾽ ἐπίανέν τις ἄπτερος φάτις; 

ΚΑΥΤΆΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 
παιδὸς νέας ὡς χάοτ᾽ ἐμωμήσω φρένας. 

288.---246, --- 247- - 267. 

ἀνδοῶν χασιγγήτων τὲ χαὶ φυταλμίων, 
παῖδες γερόντων. οὐχέτ᾽ ἐξ ἐλευϑέρου" 
δέρης ἀποιμώζουσι φιλτάτων μόρον. 

. ν 2 ἡ; , : ἐγ τος ᾿ 
880 τοὺς δ᾽ αὐτε γυχτίπλαγκχτος ἐχ μάχης πόνος 

ι - δῖ ὦ Γ » , ' νῆστις πρὸς ἀρίστοισιν ὧν ἔχει πόλις 



ΑἸἾΑ ΜΈ ΜΝ ὦ, Ν. 58, 

β τάσσει, πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει τεκμήριον " 
Ι ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον, 

ἐν αἰχμαλώτοις Τρωικοῖς οἰχήμασι 
335 ναίουσιν ἤδη. τῶν ὑπαιϑρίων πάγων 

δοόσων τ᾽ ἀπαλλαγέντες, ὡς δυσδαίμονες. 
ἀφύλαχτον εὑδήσουσι πῶσαν εὐφρόνην. 
εἰ δ᾽ εὖ σέβουσι τοὺς πολισσούχους ϑεοὺς. 
τοὺς τῆς ἁλούσης γῆς ϑεῶν ϑ᾽ ἱδούματα, 

840 οὐχ ἂν ἑλόντες αὖϑις ἀνϑαλοῖεν ἄν. 
ἔρως δέ μή τις πρότερον ἐμπίπτῃ στρατῷ 
ποϑεῖν ἃ μὴ χρὴ, χέρδεσιν νικωμένους. 
δεῖ γὰρ πρὸς οἴχους νοστίμου σωτηρίας 
χάώμψαι διαύλου ϑάτερον χῶλον πάλιν " 

840 ϑεοῖς δ᾽ ἂν, ἀμπλάκητος εἰ μόλοι στρατὸς, 
ἐγρηγορὸς τὸ πῆμα τῶν ὀλωλότων 

γένοιτ᾽ ἂν, εἰ πρόσπαια μὴ τύχοι κακά. 
τοιαῦτά τοι γυναικὸς ἐξ ἐμοῦ κλύοις " 

τὸ δ᾽ εὖ χρατοίη, μὴ διχορρόπως ἰδεῖν. 
860 πολλῶν γὰρ ἐσϑλῶν τὴν ὄνησιν εἱλόμην. 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 
γύναι. κατ᾽ ἄνδρα σώφρον᾽ εὐφρόνως λέγεις. 
ἐγὼ δ᾽ ἀχούσας πιστά σου τεκμήρια 
ϑεοὺς προσειπεῖν εὖ παρασχευάζομαι. 

χάρις γὰρ οὐχ ἄτιμος εἴργασται πόνων. 
888 ὦ Ζεῦ βασιλεῦ καὶ νὺξ φιλίᾳ 

μεγάλων χόσμων χτεάτειρα, 
ἥτ᾽ ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες 
στεγανὸν δίχτυον, ὡς μήτε μέγαν 
μήτ᾽ οὖν νεαρῶν τιν᾽ ὑπερτελέσαι 

ἱ 360 μέγα δουλείας 

| γάγγαμον, ἄτης παναλώτου. 
“ία τοι ξένιον μέγαν αἰδοῦμαι 

τὸν τάδε πράξαντ᾽ ἐπ᾿ ᾿“λεξάνδρῳ 

τείνοντες πάλαι. τόξον, ὅπως ἂν 

866 μήτε πρὸ καιροῦ μήϑ᾽ ὑπὲρ ἄστρων 
βέλος ἠλέϑιον σχήψειεν. 

᾿ Τἰὸς πλαγὰν ἔχουσιν εἰπεῖν, 

πάρεστι τοῦτό γ᾽ ἐξιχνεῦσαι. 
ἔπραξεν ὡς ἔχρανεν. οὐκ ἔφα τὶς 

3570 ϑεοὺς βροτῶν ἀξιοῦσϑωι μέλειν 
ὅσοις ἀϑίχτων χάρις 

πατοῖϑ᾽ " ὁ δ᾽ οὐκ εὐσεβής. 

πέφανται δ᾽ ἐγγόγνους 
Ι 8375 ἀτολμήτων “Ἵρη 

πνεόντων μεῖζον ἢ διχαίως, 

φλεόντων δωμάτων ὑπέρφευ 
ὑπὲρ τὸ βέλτιστον. ἔστω δ᾽ ἀπή-- 
μαντον., ὥστε χἀπαρκεῖν 

Ϊ 380 εὖ πραπίδων λαχόντα. 
οὐ γάρ ἔστιν ἔπαλξις 
σιλούτου πρὸς κόρον ἀνδρὶ 

λακτίσαντι μέγαν δίχας βωιιὸν εἰς ἀφάνειαν,. 
885 βιᾶται δ᾽ ἁ τάλαινα πειϑὼ, 

προβουλόπαις ὥφερτος ἄτας. 
ἄχος δὲ παμμάταιον. οὐκ ἐχού(φϑη, 

πρέπει δὲ, φῶς αἰνολαμπὲς, σίνος " 
8390 χαχοῦ δὲ χαλχοῦ τρότον 

τρίβῳ τὲ καὶ προσβολαῖς 

μελαμπαγὴς πέλει 

967 --- 384. -ΞΞ: 88 --- 402. 

διχαιωϑθϑεὶς, ἐπεὶ 

διώκει παῖς ποταγὸν ὄρνιν, 

890 πόλει πρόστριμιμ᾽ ἄφερτον ἐνϑείς. 
λιτῶν δ᾽ ἀχούει μὲν οὔτις ϑεῶνγ " 

τὸν δ᾽ ἐπίστοοφον τῶνδε 
φῶτ᾽ ἄδικον χαϑαιρεῖ. 

οἷος χαὺ Πάρις ἐλϑὼν 

400 ἐς δόμον τὸν ᾿“τρειδᾶν 
ἤσχυνε ξενίαν τράπεζαν κλοπαῖσι γυναιχός. 
λιποῦσα δ᾽ ἀστοῖσιν ἀσπίστορας 

ἀ4ἀθὅ χλόγνους λογχίμους τε χαὶ ναυβάτας ὁπλισμοὺς, 

ἀγουσά τ᾿ ἀντίφερνον ᾿Ιλίῳ φϑορὰν, 
βέβαχε ῥίμφα διὰ πυλῶν, 
ἄτλητα τλᾶσα" πολλὰ δ᾽ ἔστενὸν 

τόδ᾽ ἐννέποντες δόμων προφῆται " 
410 Ἰὼ ἰὼ δῶμα δῶμα καὶ πρόμοι, 

Ἰὼ λέχος χαὶ στίβοι ᾿φιλάνορες. 
πάρεστι σιγῶᾶσ᾽, ἄτιμος, ἀλοίδορος, 
ἅδιστος ἀφεμένων ἰδεῖν. 
πόϑῳ δ᾽ ὑπερποντίας 

415 φάσμα δόξει δόμων ἀνάσσειν. 

εὐμόρφων δὲ χολοσσῶγν 
ἔχϑεται χάρις ἀνδρί. 
ὀμμάτων δ᾽ ἐν ἀχηνίαις ἔρρει πᾶσ᾽ ᾿Ἱφροδίτα. 

420 ὀνειρόφαντοι δὲ πενϑήμονες 
πάρεισιν δόκαι φέρουσαι χάριν ματαίαν. 

μάταν γὰρ εὐτ᾽ ἂν ἐσϑλά τις δοκῶν ὁρᾶν. 
παραλλάξασα διὰ χερῶν, 

4258 βέβαχεν ὄψις οὐ μεϑύστερον 
πτεροῖς ὀπαδοῖς ὕσιγου χελεύϑοις. 

τὰ μὲν χατ᾿ οἴχους ἐφ᾽ ἑστίας ἄχη 
τάδ᾽ ἐστὶ χαὶ τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα. 
τὸ πᾶν δ᾽ ἀφ᾽ Ἑλλάδος αἴας συνοορμένοις 

4380 πένϑεια τλησικάρδιος 

δόμων ἑκάστου πρέπει. ' 
πολλὰ γοῦν ϑιγγάνει πρὸς ἧπαρ" 
οὕς μὲν γάρ τις ἔπεμψεν 

οἶδεν - ἀντὶ δὲ φωτῶν 
43 τεύχη καὶ σποδὸς εἰς ἑκάστου δόμοὺς ἀφικνεῖται." 

ὁ χρυσαμοιβὸς δ᾽ ᾿ἥρης σωμάτων 

χαὶ ταλαντοῦχος ἐν μάχη δορὸς 
410 πυρωϑὲν ἐξ ᾿Ιλίου ] 

φίλοισι πέμπει. βαρὺ 
ινῆγμα δυσδάκρυτον ἀν-᾿ 
τήνορος σποδοῦ γεμί--" 
ζων λέβητας εὐθέτου. | 

4ἀλὅ στένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες ἄνδρα τὸν μὲν ὡς 
μάχης ἴδρις" τὸν δ᾽ ἐν φοναῖς χαλῶς πεσόντ᾽ 

ἀλλοτρίας διαὶ γυναιχός. τάδε σῖγά τις βαὔ-: 
460 ζει. φϑονερὸν δ᾽ ὑπ᾽ ἄλγος ἕρπεε προϑδίχοις 

᾿ἀτρείϑαις. 

οἱ δ᾽ αὐτοῦ περὶ τεῖχος 

ϑήχας ᾿Ιλιάδος γῶς 

455 εὔμορφοι χατέχουσιν " ἐχϑρὰ δ᾽ ἔχοντας ἔκρυψεν." 
βάαοεῖα δ᾽ ἀστῶν φάτις ξὺν χότῳ" 

πππΠέΠτ στο τος 

δημοχράντου δ᾽ ἀρᾶς τίνει χρέος. 
μένει δ᾽ ἀχοῦσαί τί μου 

460 μέριμνα ψγυχτηρεφές. 

408 --- 419. ---Ξ- 420 --- 426, 

4δ9 --- 474, 437. ἀάδδ. 

δυνυκασνναν»»..........-“““. .... 
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τῶν πσλυχτόνων γὰρ οὐκ 
ἄσχοποι ϑεοί. κελαι-- 
ναὶ δ᾽ Ἐσοινύες χρόνῳ 
τυχηρὸν ὄντ᾽ ἄνευ δίχας, παλιντυχεῖ 

ἀδ5 τριβᾷ βίου τιϑεῖσ᾽ ἀμαυρὸν, ἐν δ᾽ αἵ- 
ὅτοις τελέϑοντος οὔτις ἀλχά" τὸ δ᾽ ὑπερκότως 

κλύειν 
470 εὖ βαρύ" βάλλεται γὰρ ὄσσοις διόϑεν χεραυνός. 

κρίνω δ᾽ ἄφϑονον ὅλβον. 
μήτ᾽ εἴην πολιπόρϑης 

μήτ᾽ οὖν αὐτὸς ἁλοὺς ὑπ᾽ ἄλλων βίον. κατίδοιμι. 
πυρὸς δ᾽ ὑπ᾽ εὐαγγέλου 
πόλιν διήκει ϑοὰ 
βάξις " εἰ δ᾽ ἐτητύμως, 
τίς οἶδεν, ἢ τοι ϑεῖόν ἐστι μὴ ψύϑος. 
τίς ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν χεχομμένγος, 

480 φλογὸς παραγγέλμασιν 
νέοις πυρωϑέντα καρδίαν, ἔπειτ᾽ 
ἀλλαγᾷ λόγου καμεῖν; 
γυναιχὸς αἰχμᾷ πρέπει, 
πρὸ τοῦ φανέντος χάριν ξυναινέσαι. 

.δο πιϑανὸς ἄγαν ὃ ϑῆλυς δρος ἐπινέμεται 
ταχύπορος. ἀλλὰ ταχύμορον 
γυναιχοχήρυχτον ὄλλυται κλέος. 

ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ  .. 

τάχ᾽ εἰσόμεσϑα λαμπάδων φαεσφόρων 
190 φρυχτωριῶν τὲ καὶ πυρὸς παραλλαγᾶς, 

εἴτ᾽ οὖν ἀληϑεῖς εἴτ᾽ ὀνειράτων δίκην 
τερπνὸν τόδ᾽ ἐλθὸν φῶς ἐφήλωσεν φϑένας. 
χήρυχ᾽ ἀπ᾽ ἀχτῆς τόνδ᾽ ὁρῶ χατάσχιον 
χλάδοις ἐλαίας" μαρτυρεῖ δέ μοι κάσις 

490 πηλοῦ ξύνουρος διψία χόνις τάδε, 

ὡς οὔτ᾽ ἄναυδος οὔτε σοι δαίων φλόγα 
ὕλης ὀρείας σημανεῖ χαπνῷ πυρός. 
ἀλλ᾽ ἢ τὸ χαίρειν μᾶλλον ἐχβάξει λέγων" --- 
τὸν ἀντίον δὲ τοῖσδ᾽ ἀποστέργω λόγον» " 

ὅ00 εὖ γὰρ πρὸς εὖ φανεῖσι προσϑήκη πέλοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅστις τάδ᾽ ἄλλως τῇδ᾽ ἐπεύχεται πόλει, 

αὐτὸς φρενῶν καρποῖτο τὴν ἁμαρτίαν. 
ΚΗΡΎΕ. 

Ἰὼ πατρῷον οὖδας ᾿Αργείας χϑονὸς, 
δεχάτῳ σε φέγγει τῷδ᾽ ἀφικόμην ἕτους, 

606 πολλῶν ῥαγεισῶν ἐλπίδων μιᾶς τυχών. 
οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν ᾿Δργείᾳ χϑονὶ 
ϑανὼν μεϑέξειν φιλτάτου τάφου μέρος. 

γῦν χαῖρε μὲν χϑὼν, χαῖρε δ᾽ ἡλίου (ράος, 
ὕπατός τε χώρας Ζεὺς, ὁ Πύϑιός τ᾽ ἄναξ, 

510 τύξοις ἰάπτων μηχέτ᾽ εἰς ἡμᾶς βέλη" 

ἅλις παρὰ Σχάμανδρον ἦλϑες ἀνάρσιος " 

νῦν δ᾽ αὖτε σωτὴρ ἴσϑε χἀπαγώνιος, 
ἄναξ Ἄπολλον. τούς τ᾿ ἀγωνίους ϑεοὺς 
πάντας προσαυδῶ, τόν τ᾽ ἐμὸν τιμάορον 

δ10 Ἑρμῆν, φίλον χήρυχα, χηρύχων σέβας, 

ἥρως τε τοὺς πέμψαντας, εὐμενεῖς πάλιν 

στρατὸν δέχεσθαι τὸν λελειμμένον δορός. 
ἰὼ μέλαϑρα βασιλέων, φίλαι στέγαι, 

σεμνοί τὲ ϑᾶχοι, δαίμονές τ᾽ ἀντήλιοι, 
620 εἴ που πάλαι, φαιδροῖσι τοισίδ᾽ ὄμμασε 

δέξασθε κόσμῳ βασιλέα πολλῷ χοόνῳ. 

173 

ε ι α - -- ν᾿ ἥχει γὰρ ὑμῖν φῶς ἐν εὐφρόνη φέρων 
ν - ᾽ ε' » ΕῚ " Υ - 

χαὶ τοῖσδ᾽ ἅπασι κοινὸν ᾿γαμέμνων ἄναξ. 
᾽ Φ, ΄ Η͂ Ἡ γ 

ἀλλ᾽ εὖ νιν ἀσπάσασϑε, καὶ γὰρ οὖν πρέπει, 
ὅ2ὁ Τροίαν κατασκάναντα τοῦ δικηφόρου 

. (τὲ , ΄ 

«τὸς μακέλλῃ, τῇ κατείργασται πέδον. 
«4 Ε] 3΄,ν κ - « [4 

βωμοὶ δ᾽ αἴστοι καὶ ϑεῶν ἱδούματα. 

καὶ σπέρμα πάσης ἐξαπόλλυται γϑονός.- 

τοιόνδε Τροίᾳ περιβαλὼν ζευχτήριον 
ΡΒ ᾽ὕ . , ὅ80 κναξ ᾿“τρείδης πρέσβυς εὐδαίμων ἀνὴρ 

ἥκει, τίεσϑαι δ᾽ ἀξιώτατος βροτῶν 
τῶν νῦν" Πάρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις 
ἐξεύχεται τὸ δοᾶμα τοῦ πάϑους πλέον. 

ὀφλὼν γὰρ ἁρπαγῆς τε χαὶ χλοπῆς δίχην 
ὅὁϑδό τοῦ ῥυσίου θ᾽ ἥμαριε χαὶ πανώλεθρον 

αὐτόχϑονον πατρῷον ἔϑρισεν δόμον. 
διπλᾶ δ᾽ ἔτισαν 1οιαμέδαι ϑάμάρτια. 

ΧΟΡΟΣ. 

κήρυξ ᾿ἡχαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ. 
ΚΗΡΎῪΞΞ. 

| , τ 2 » ἥν ΑΆ, ᾽ - - Ι χαίρω" τεϑνᾶναι δ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἀντερῶ ϑεοῖς. 
! ᾿ ἄργος 
Ϊ ΧΟΡΟΣ. 

610 ἔρως πατρῴας τῆσδε γῆς σ᾽ ἐγύμνασεν; 

ΚΗΡῪ Ξ. 

ὥσι᾽ ἐγδαχρύειν γ᾽ ὄμμασιν χαρᾶς ὕπο. 
Π ν Ἂ 

ΧΟΡΟΣ. 
-- ΕΓ ῈΣ “ ϑλυον ᾿ ΄ 

τερπνῆς (ρ᾽ ἢτε τῆσδ᾽ ἐπηβολοι νόσου; 
ΚΙΓΡΥ Ξ: 

πῶς δὴ διδαγϑεὶς τοῦδε δεσπόσω λόγου; 

τῶν ἀντερώντων ἱμέρῳ πεπληγμένος. 
ΚΗΡῪ ξ. 

ὅ10 ποϑεῖν ποθοῦντα τήνδε γῆν στρατὸν λέγεις. 
ἴ ΧΟΡΟΣ. 

ὡς πόλλ᾽ ἀμαυρᾶς ἐκ φρενός μ᾽ ἀναστένειν. 
᾿ ἈἉΠΡῪ ξ. 

πόϑεν τὸ δύσφρον τοῦτ᾽ ἐπῆν στύγος στρατῷ; 
ΧΌΟΣΡΌΟΣΣ ᾿ 

πάλαι τὸ σιγᾶν φάρμακον βλάβης ἔχω. 
ΚΗΡῪ . 

χαὶ πῶς ἀπόντων χοιράνων ἔτρεις τινάς; 

ΧΟΡΟΣ. 
δὅδ0 ὡς νῦν τὸ σὸν δὴ, χαὶ ϑανεῖν πολλὴ χάρις. 

ΚΗΡῪ Ξ. 
ΥΡ - - » - ΜΠ ἶ 

εὖ γαρ πέπρακται. ταῦτα δ᾽ ἂν πολλῷ χρόνῳ 

τὰ μέν τις ἂν λέξειεν εὐπετῶς ἔχειν, 
᾿ » ἿΣ 3. Ξο ,Ἅ ᾿ ι - 

τὰ δ᾽ αὖτε χἀπίμομφα. τίς δὲ πλὴν ϑεῶν. 

ἅπαντ᾽ ἀπήμων τὸν δι᾽ αἰῶνος χρόνον; 
| ὅ5δ6 μόχϑους γὰρ εἰ λέγοιμι χαὶ δυσαυλίας, 

σπαρνὰς παρήξεις χαὶ χαχοστρώτους, τὲ δ᾽ οὐ 
,᾿ ΄ ͵ 

σιένοντες, οὐ λαχόντες ἤματος μέρος; 
ν ΕΣ Ἑ κι - , ᾿ 

τὰ δ᾽ αὐτὲ χέρσῳ χαὶ προσῆν, πλέον στύγος "᾿ 

εὐναὶ γὰρ ἧσαν δηίων πρὸς τείχεσιν" 
ὅ60 ἐξ οὐρανοῦ γὰρ χἀπὸ γῆς λειμώνιαν 

δρόσοι χατεινάχαζον, ἔμπεδον σίνος 
ἐσθημάτων τιϑέντες ἔνϑηρον τρίχα. 
χειμῶνα δ᾽ εἰ λέγοι. τις οἰωνοχτόνον, 
οἷον παρεῖχ᾽ ἄφερτον ᾿Ιδαία χιὼν, 

δθ6 ἢ θάλπος, εὖτε πόντος ἐν μεσημβριναῖς 

κοίταις ἀχύμων γηνέμοις εὕὔδοι πεσών" 
τί ταῦτα πενϑεῖν δεῖ; παροίχεταε πόνος " 

β 
β 

ἀρρὶ 

ἘΦ ΈΣΦ ΘΟ ΘΝ Ἐν πον π πὐ. 



παροίχεταε δὲ, τοῖσι μὲν τεϑνηχόσιν 
. ες ᾽ Ἐ ΡΥ - 

τὸ μήποτ᾽ αὐϑις μηδ᾽ ἀναστῆναι μέλειν. 
ὅ70 τί τοὺς ἀναλωϑέντας ἐν ψήφῳ λέγειν, 

τὸν ζῶντα δ᾽ ἀλγεῖν γρὴ τύχης παλιγχότου ; 
χαὶ πολλὰ χαίρειν ξυμφοραῖς καταξιῶ. 

ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖσιν ᾿“ργείων στρατοῦ 
γιχᾷ τὸ χέρδος. πῆμα δ᾽ οὐχ ἀντιρρέπει- 

δὅ76 ὡς χομπάσαι τῷδ᾽ εἰχὸς ἡλίου «φάει, 
ὑπὲρ ϑαλάσσης καὶ γϑονὸς ποτωμέγοις. 

Τροίαν ἑλόντες δήποτ᾽ ᾿4ργείων στόλος 
ϑεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς χαϑ' Ἑλλάδα 

δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον γάνος. 
ὁδοτοιαῦτα χρὴ κλύοντας εὐλογεῖν πόλιν 

χαὶ τοὺς στρατηγούς " χαὶ χάρις τιμήσεται 

“Πιὸς τόδ᾽ ἐχπράξασα. πάντ᾽ ἔχεις λόγον. 

ἈΠ Θ ὉΣ 
γνιχώμενος λόγοισιν οὐκ ἀναίνομαι. 

« κι ἘΣ Ξ- , ἐξ' - 
ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ μαϑεῖν. 

ὅ8ό δόμοις δὲ τκῦτα χαὶ Κλυταιμνήστρᾳ μέλειν 
εἰχὸς μάλιστα, ξὺν δὲ πλουτίζειν ἐμέ. 

ἐπ 7 7 ΤΠ ΠΙΝ ΣΤ. 
2 ᾿ δ ΄ - ο' 

ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι γαρᾶς ὕπο, 
ον Ὁ ΕῚ « - ’ 27) Ἢ 

ὃτ᾽ ηλϑ᾽ ὁ πρῶτος γύχιος αγγέλος πυρὸς, 
| φράζων ἅλωσιν Ἰλίου τ᾽ ἀνάστασιν. 
ἰ 290 χαΐξ τίς μ᾽ ἐνίπτων εἶπε, φρυχτωρῶν δία 

πεισθεῖσα Τροίαν νῦν πεποροϑῆσϑαι δοχεῖς; 
ἮΣ, , Α ι »ν 
ἢ χάρτα πρὸς γυναιχὸς αἴρεσθαι κέαρ. 

΄ ΄ κ ΠῚ Ὁ ΄ ἡ 

λόγοις τοιούτοις πλαγχτὸς οὐσ᾽ ἐφαινόμην. 
- - , 
ὅμως δ᾽ ἔϑυον" χαὶ γυναικείῳ νόμῳ 

Ψ ὌΝ, , 

ὅ96 ὀλολυγμὸν ἄλλος ἀλλοϑὲν χατὰ πτόλιν 

ἔλασχον εὐφημοῦντες ἐν ϑεῶν ἕδραις 
΄ --ᾳ- -» ΄ ΄ 

ϑυηφάγον χοιμῶντες εὐώδη φλόγα. 
- ᾿ ΄ - 

χαὶ νῦν τὰ μάσσω μὲν τί δεῖ σ᾽ ἐμοὶ λέγειν; 
37 - ᾿ ’ ΄ 

ἀναάχτος αὐτοῦ πάντα πεύσομαι λόγον. 
ν Ὑ - ΄ 

600 ὅπως δ᾽ ἄριστα τὸν ἐμὸν αἰδοῖον πόσιν 

σπεύσω πάλιν μολόντα δέξασθαι. τέ γὰρ 

γυναικὶ τούτου φέγγος ἥδιον δραχεῖν, 
΄, μοέ ’ - 

ἀπὸ στρατείας ἀνδοα σώσαντος ϑεοῦ 

πύλας ἀνοῖξαι; ταῦτ᾽ ἀπάγγειλον πόσει" 
606 ἥχειν ὅπως τάχιστ᾽ ἐράσμιον πόλει" 

γυναῖκα πιστὴν δ᾽ ἐν δόμοις εὕροι μολὼν 
ἘΣ 2 ᾽ ’ 

οἵανπερ οὐν ἔλειπε, δωμάτων χύνα 

ἐσϑλὴν ἐχείνῳ., πολεμίαν τοῖς δύσφροσιν, 
ΑὉ ἜἙ " ᾿ ΄ 

χαὶ ταλλ᾽ ὁμοίαν πάντα, σημαντήριον 
610 οὐδὲν διαφρϑείρασαν ἐν μήχει χοόγου. 

»07᾽ Τ' , γ7ΦΩΣ ,, ΄ 

οὐδ᾽ οἶδα τέριννιν οὐδ᾽ ἐπέίψογον φάτιν 

ἄλλου πρὸς ἀνδρὸς μᾶλλον ἢ χαλχοῦ βαφάς. 

ΚΗΡῸῪ 

τοιόσδ᾽ ὁ χόιιπος τῆς ἀληϑείας γέμων 
οὐχ αἰσχρὸς ὡς γυγαιχὶ γενγαίᾳ λαχεῖν. 

ΣΞ ΟΡΟΣ. 

616 αὕτη μὲν οὕτως εἶπε μανϑάνοντί σοι 

τοροῖσιν ἑριιηνεῦσιν εὐπρεπῶς λόγον. 
σὺ δ᾽ εἰπὲ, χήρυξ, Μενέλεων δὲ πεύϑομαι, 
εἰ νόστιμός γε χαὶ σεσωσμένος πάλιν 
ἥξει ξὺν ὑμῖν, τῆσδε γῆς φίλον χράτος. 

ΚΗΡΎΞ. 
620 οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως λέξαιμι τὰ ψευδῆ καλὰ 

ἐς τὸν πολὺν «ίλοισι χαρποῦσϑαι χοόνον. 
---.-.--ὄ 

ΡΟΕΤΑΞΕ 5ΟΕΝΙΟῚΙ- 

ΑΓΆΜΕΜΝΜΝΊΩ Ν. 

ΧΟΡΟΣ. 
- “-- 5λ - 

πῶς δῆτ᾽ ἂν εἰπὼν χεδνὰ τἀληϑῆ τύχοις ; 
σχισϑέντα δ᾽ οὐκ εὔχρυπτα γίγνεται τάδε. 

ΚΗΡῪ ἢ. 
Φ Α Υ͂ χω, ὃ “. -» - ἀνὴρ ἄφαντος ἐξ ᾿ἡχαϊχοῦ στρατοῦ, 

62ὅ αὐτός τὲ χαὶ τὸ πλοῖον. οὐ ψευδῆ λέγω. 
ΧΙ ΘΊΡΙΘΩΣ: 

πότερον ἀναχϑεὶς ἐμφανῶς ἐξ ᾿Ιλίου, 
- ΒΩ , -- ἢ χεῖμα, χοινὸν ἄχϑος, ἥρπασε στρατοῦ; 

ΚΗΡΎΕΞ. 
ΤΕ. , --- 

ἔχυρσας ὥστε τοξότης ἄχρος σκοποῦ" 

μαχρὸν δὲ πῆμα ξυντόμως ἐφημίσω. 
ΧΟΡΟΣ. 

680 πότερα γὰρ αὐτοῦ ζῶντος ἢ τεϑνηκύτος 
΄ κ ΒΡ δας 

φάτις πρὸς ἄλλων γαυτίλων ἔχλῃηζετο ; 

ΚΗΡΎΞ. 

οὐκ οἶδεν οὐδεὶς ὥστ᾽ ἀπαγγεῖλαι τορῶς, 
κ - «ε ᾽Σ " [ 

πλὴν τοῦ τρέφοντος Πλίου χϑονὸς φύσιν. 
ΧΟΘΡΘῈΣ. 

πῶς γὰρ λέγεις χειμῶνα ναυτιχῷ στρατῷ 
686 ἐλϑεῖν τελευτῆσαί τε δαιμόνων χότῳ; 

ΚΗΡΎῪΞ. 
2 ᾿ Ε) ;) , 

εὔφημον ἡμαρ οὐ πρέπει χαχαγγέλῳ 
“7 , « ε ἘΞ 

γλώσση μιαίνειν " χωρὶς ἡ τιμὴ ϑεῶν. 
ὅταν δ᾽ ἀπευχτὰ πήματ᾽ ἄγγελος πόλει 
στυγγῷ προσώπῳ πτωσίμου στρατοῦ φέρη, 

; κ , ι } » - 

680 πόλει μὲν ἕλχος ἕν τὸ δήμιον τυχεῖν, 
πολλοὺς δὲ πολλῶν ἐξαγισϑέντας δόμων 

ἄνδοας διπλῆ μάστιγι. τὴν “40 λεῖ ανδρας διπλὴ μάστιγι, τὴν «4ρης φιλεῖ, 
Ὰ 27 ,͵, “ ΖᾺ 

δίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα. 

τοιῶνδε μέντοι πημάτων σεσαγμένον 
6:5 πρέπει λέγειν παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿Ερινύων. 

΄ ιχ ΄ Ρ, 

σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐάγγελον 
ἥχοντα πρὸς χαίρουσαν εὐεστοῖ πόλιν, 
πῶς χεδνὰ τοῖς χακοῖσι συμμίξω. λέγων 
χειμῶν᾽ ᾿Αχαιῶν οὐκ ἀμήνιτον ϑεοῖς; 

θ60 ξυνώμοσαν γὰρ. ὄντες ἔχϑιστοι τὸ πρὶν, 
σῦο χαὶ ϑάλασσα. καὶ τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην, 

Σ ΄ Α τις 3 ΄ » φϑείροντε τὸν δύστηνον ᾿Δργείων στρατόν. 
ἐν νυχτὶ δυσχύμαντα δ᾽ ὠρώρει κακά. 

- Α " 2 Γ) γι 

γαῦς γὰρ πρὸς ἀλλήλαισι Θρήχιαι πνοαὶ 
Ρ 7 , 

665 ἡρειχον " αἱ δὲ χεροτυπουμεναι βίᾳ 

χειμῶνι τυφῷ σὺν ζάλῃ τ᾽ ὀμιβοοστύπῳ 
ᾧχοντ᾽ ἄφαντοι, ποιμένος καχοῦ στρύβῳ. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀνῆλθε λαμπρὸν ἡλίου φάος, 

ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος «Αϊγαῖον γνεχροῖς 
660 ἀνδρῶν ᾿“χαιῶν ναυτικῶν τ᾽ ἐρειπίων. 

ἡμῶς γε μὲν δὴ ναῦν τ᾽ ἀχήρατον σχάφος 
" “ 9 Ὁ ».“ γ 

ἤτοι τις ἐξέκλεινεν ἢ ᾿ξηρήαατο 

ϑεός τις, οὐχ ἄνϑοωπος, οἴαπος ϑιγών. 

τύχη δὲ σωτὴρ ναῦν στελοῦσ᾽ ἐφέζετο, 
« ΓΑ. ) ΒΕ, “7 »ν 

666 ὡς μήτ᾽ ἐν δομῳ κύματος ζάλην ἔχειν 

μήτ᾽ ἐξοχεῖλαι πρὸς χραταέλεων χϑόνα. 

ἔπειτα δ᾽ “Ἣιδην πόντιον πεφευγάτες, 
Ν τ ΄ ΄ 

λευχὸν χατ᾽ ἡμαρ, οὐ πεποιϑότες τύχη, 

ἐβουχολοῦμε» «φροντίσιν νέον πάϑος, 

670 στρατοῦ χαμόντος καὶ καχῶς σποδουμένου. 

χαὶ νῦν ἐχείνων εἴ τις ἐστὶν ἐμπνέων, 

λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας, τί μή; 

ἡμεῖς τ᾿ ἐχεένους ταῦτ᾽ ἔχειν δοξάζομεν. 

8 
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ΑΙ 

γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα. Μενέλεων γὰρ οὖν 
675 πρῷτόν. τε χαὶ μάλιστα προσδόχα μολεῖν. 

εἰ δ᾽ .οὐν. τις ἀχτὶς ἡλίου νιν ἱστορεῖ 

χαὶ ζῶντα καὶ βλέποντα, μηχαναῖς “Ἵιὸς, 

οὔπω ϑέλοντος ἐξαναλῶσαι 7έμος, 
ἐλπίς τις αὐτὸν πρὸς δόμους ἥξειν πάλιν. 

ΘϑΟτοσαῦτ᾽ ἀκούσας ἴσϑι τἀληϑῆ κλύων. 

ΧΟΡΟΣ. 
, δ εν ὑν ὃ .. 

τίς ποτ΄ ὠνόμαζεν ὧδ 

ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως --- 

μή τις ὅντιν᾽ οὐχ ὁρῶ-- 
μὲν προρνοίαισι τοῦ πεπρωμένου 

6086 γλῶσσαν ἐν τύχᾳ νέμων; -- 
ν᾿ ; ἠδ. ..5. ω 9. ε ᾿ 

τὰν δορίγαμβρον ἀμρφινεικὴῆ ϑ᾽ “Ἑλέναν ; 
ἐπεὶ πρεπόντως ' ' 
ἑλέγας. ἕλανδρος, ἐλώνξοδεοὶ 

690 ἐκ τῶν. ἁβροπήνων 

προχαλυμμάτων ἔπλευσε 

ζεφύρου γίγαντος αὔρᾳ, 

πολύανδοοΐ τε. φεράσπιδες, 
χυναγοὶ χατ᾽ ἴχνος. 

696 πλάταν ἄφαντον 
χέλσαντες Σιμόεντος. 
Φ) ᾿ ϑιϑ 2 ξ ;» 

ἀχτὰς. ἐπ ἀεξιφυλλους 

δε ἔριν αἱματόεσσαν. 
Ἰλίῳ δὲ χῆδος ὀρ-- 

700 ϑώνυμον τελεσσίφρων 

μῆνις ἤλασεν, τραπέ- 
ζας͵ ἀτίμωσιν ὑστέρῳ χρόνῳ 

καὶ ξυνεστίου «“]ιὸς 
5 “ δ 4 τ : 700 πρασσομένα τὸ νυμφοτιμὸον μέλος ἐχ- 

φατως τίοντας 

ὑμέναιον, ὃς τότ᾽ ἐπέρρεπε 
- 2 , ΐ 

γαμβροῖσιν ἀείδειν. 
’ 3 ε 

μεταμανϑανουσα δ᾽ ὕμνον 

710 Πριάμου πολις γεραιὰ, 

πολυϑρηνον μέγα που στέρνει, 

χιχλήσχουσα Πάριν 

τὸν αἰγνόλεχτρον, 
; ’ 

σιωμπροσϑὴ πολυϑρήνον. 

7165 αἰῶν᾽ ἀμφὶ πολιτῶν 
μέλεον αἴμ᾽ ἀνατλᾶσα.. 
ἔϑρεψεν δὲ λέοντα 
σίνιν δόμοις ἀγάλαχτον 

οὕτως ἀνὴρ φιλόμαστον, 
720 ἐν βιότου προτελείοις 9 

εκ ») ΄ 

ἄμερον, εὐφιλόπαιδα, 
4, ἧς τι Β ,΄' χαὶ γεραροῖς ἐπίχαρτον. 

, Ὁ  » 2 5» 

πολέα δ᾽ ἔσχ᾽ ὃν ἀγκάλαις, 

γ»γεοτρόφου τέχνου  δίχαν, 

726 φαιδρωπὸς ποτὶ χεῖρα, σαίνων τε γαστρὸς ἀνώγ-- 
χαις. 

721 χρονισϑεὶς δ᾽ ἀπέδειξεν . 
ἔϑος τὸ πρόσϑε τοκήων. 

χάριν τροφᾶς γὰρ ἀμείβων, 
7380 μηλοφόνοισιν ἄγαισιν 

δαῖτ᾽ ἀχέλευστος ἔτευξεν " 
εὕματι δ᾽ οἴχος ἐφύρϑη 

681 - 698. 699 --- 716. 

127 -- 730.. 

----- - 

«το τς 
ππετττο 

ΧΦ 

ἄμαχον ἄλγος οἰχέταις 
μέγα "σίνος πολυχτόγον. 

73 ἐκ ϑεοῦ δ᾽ ἱερεύς τις ἄτας δύμοις προσεϑρέφϑη. 
7327 παρ᾽ αὐτὰ. δ᾽ ἐλϑεῖν ἐς Ἰλίου πόλιν. 

740 λέγοιμ᾽ ὧν φρόνημα μὲν νηνέμου ἀθοεα, 

ἀχασκαῖον ὁ᾽ ἄγαλμα πλούτου. 
μαλθακὸν ὀμμάτων βέλος, 

δηξίϑυμον ἔρωτος ἐνϑος. 
,) 

748 ἘΛΡΟΒΌ ΜΝ ἐπέχραγεν 
ἣν δὲ. γάμου. πιχρὼς τε- 

: μολϑιμεηνι Νὰ 

ἀύχει ἘΞ χαὶ ἀεο τες συμένα Πριαμίδαισιν, 
πομπᾷῷ. “]ιὸς ξεγνίου, 

νυμφόκλαυτος Ἐρινύς. 
760 παλαίφατος δ᾽ ἕν βροτοῖς γέρων λόγος 

τέτυχται. μέχαν τελεσϑέντα φωτὸς ὄλβον 

τεχνοῦσϑαι μηδ᾽ ἄπαιδα ϑνήσχειν, 
766 ἐγ δ᾽ ἀγαϑᾶς τύχας γένει, 

βλαστάνειν ἀχόρεστον οἴζύν. 

δίχα δ᾽ Ὑπν μονόφρων εἰμί. τὸ γὰρ δυσσε- 

βὲς ἔργον ) 

760 μετὰ μὲν πλείονα τέχτει, σφετέρᾳ δ᾽ εἰχύτα, 
γέννᾳ. ἐῤουλ διε 

οἴχων δ᾽ ἄρ᾽ εὐϑθυδίχων ' ι 
“χαλλίπαις πότμος ἄε : 

φιλεῖ δὲ τίχτειν ὕβρις μὲν παλαιὰ γεά- 

7606 τ: ἐν Ἔπτ ΠΟθπιῦη ὕβριν 

τότ᾽ ῆ τότ᾽, εὐτ᾽ ἂν τὸ χύριον μόλῃ. 

γ»εαρὰ φάους κότον 

Δ: τε τὸν ἔμαχον, ἀπόλεμον, 
770 ἃ ἀνίερον ϑράσος, μελαίνας μελάϑροισιν ταρς : 

ες τοχεῦσιν. ἘΠ 
δίχα δὲ λάμπει μὲν ἐν δυσχάπγνοις δώμασιν, 

775 τὸν δ᾽ ἐναίσιμον τίει βίον. 
᾿ τὰ χρυσόπαστ᾽ ἐσθλὰ σὺν πίνῳ χερῶν 
παλιντρόποις ὄμμασι λι-- 
ποῦσ᾽, ὅσια προσέβα. τοῦ ἘΞ 

780 δύ Ν οὐ σέβουσα πλούτου παράσημον. αἴνῳ " 

πᾶν δ᾽ ἐπὶ τέρμα νωμιᾷ. 

ἄγε δὴ, βασιλεῦ, Τροίας πολίπορϑ', 
᾿Φτρέως γένεϑλον, 

785 πῶς σε προ εἴπη). πῶς σὲ σεβίζω, 

μήϑ'᾽ ὑπεράρας μή: ὑποχάμνψας 

χαιρὸν χάριτος; 

πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοκεῖν εἶναι 
προτίουσι, δίχην παραβάντες. 

790 τῷ ϑυσπραγοῦντι δ᾽ ἐπιστενάχειν 
πᾶς τις ἕτοιμος " δῆγμα δὲ λύπης 
οὐδὲν ἐφ᾽ παρ προσιχνεῖται" 
χαὶ ξυγχαίρουσιν ὁμοιοτιρεπεῖς 

ἀγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. 

70ὅ ὅστις δ᾽ ἀγαϑὸς προβατογνώμων, 
οὐκ ἔστι λαϑεῖν ὄμματα φωτὸς. 
τὰ δοκοῦντ᾽ εὔφρονος ἐξ διανοίας 

ὑδαρεῖ σαίνειν φιλότητι. 
σὺ δέ μοι τότε μὲν στέλλων στρατιὰν 

800 Ἑλένης ἕνεκ᾽; 
χάρτ ἀπομούσως ἡσϑα γεγραμμένος, 

Ρ) Χ 2 , 

οὐ γὰρ ἑπιχεύσω, 

οὐδ᾽ εὖ πραπίδων οἴακα νέμων 
7137. ---749. -ΞξξΞ 750- -- 762. 

7608 .--- 772. ΞξΞΞ 772 ----782. 
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806 νῦν δ᾽ οὐχ ἀπ᾽ ἄκρας φρενὸς οὐδ᾽ ἀφίλως 
εὔφρων. τις πόνος εὖ τελέσασι. 

γνώσει δὲ χρόνῳ διαπευϑόμεγος 
τόν τὲ δικαίως χαὶ τὸν ἀχαίρως 
πόλιν οἰκουροῦντα πολιτῶν. 

“ὩΓΑΜῈΜΜΝΩ Ν᾿. 

810 πρῶτο» μὲν ἴάζργος χαὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους 

δίχη προσειπεῖν, τοὺς ἐμιοὶ μυεεαιτίους 
γύστου δικαίων 8 ὧν ἐπραξάμην πόλιν 
Πριάμου. δίκας γὰρ οὐκ ἀπὸ γλώσσης ϑεοὶ 

χλύοντες ἀνδοοϑνῆτας ᾿Ιλίου φϑορὰς 

815 ἐς αἱματηρὸν τεῦχος οὐ διχορρόπως. 
ψήφους ἔϑεντο" τῷ δ᾽ ἐναντίῳ χύτει 
ἐλπὶς προσήξει τυ πληρουμένῳ. 
χαπνῷ, δ᾽ ἁλοῦσα νῦν ἔτ᾽ 

ϑρασος ἀχουσιον 

ἀνδοάσι ϑνήσχουσι χομίζων.᾽ 

Ϊ 

εὐσημὸς πόλις- 

ἄτης ϑύελλαι ζῶσι" συνϑνήσχουσα δὲ 

820 σποδὸς προπέμπει πίονας πλούτου πνοάᾶς. 
τούτων ϑεοῖσι χρὴ πολύμνηστον χάριν 
τίνειν. ἐπείπερ καὶ πάγας ὑπερχότους 

ἐπραξάμεσδα, χαὶ γυναικὸς οὕνεχα 
πόλιν διημάϑυνεν ᾿4ργεῖον δάχος, 

825 ἵππου νεοσσὸς, ᾿ἀσπιδηστρόφος λεὼς, 
πήϑημ᾽ ὀρούσας ἀμφὶ Πλειάδων δύσιν" 

ὑπερϑορὼν δὲ πύργον ὠμιηηστὴς λέων 
ἄδην ἔλειξεν αἵματος τυραννικοῦ. 

ϑεοῖς μὲν ἐξέτεινα φροίμιον τόδε" 
880 τὰ δ᾽ ἐς τὸ σὸν φρόνημα, μέμνημαι χλύων, 

χαὶ φημὶ ταὐτὰ χαὶ συνήγορόν μ᾽ ἔχεις. 

] 

παύροις γὰρ ἀνδρῶν ἔστι συγγενὲς τόδε, 

φίλον τὸν εὐτυχοῦντ᾽ ἄνευ φϑόνου σέβειν. 
δύσφρων γὰρ ἰὸς καρδίαν. προσήμενος 

886 ἄχϑος διπλοίζει τῷ πεπαμένῳ νόσον, 
τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πήμασιν βαρύνεται 
χαὶ τὸν ϑύυραῖον ὕλβον εἰσορῶν στένει" 
εἰδὼς λέγοιμ᾽ ἂν, εὖ γὰρ ἐξεπίσταμαι 
ὁμιλίας χάτοπτρον. εἴδωλον σχιᾶς 

840 δοκοῦντας εἶναι κάρτα πρευμενεῖς ἐμοί. 
μόνος δ᾽ Ὀδυσσεὺς, ὕσπεο οὐχ ἑχὼν ἔπλει, 
ξευχϑεὶς ἕτοιμος ἦν ἐμοὶ σειραφόρος" 
εἴτ᾽ οὖν ϑανόντος εἴτε καὶ ζῶντος πέρι 

λέγω. τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς πόλιν τε καὶ ϑεοὺς 
846 χοινοὺς ἀγῶνας ϑέντες ἐν πανηγύρει 

βουλευσόμεσϑα. χαὺὶ τὸ μὲν χαλῶς ἔχον 
ὅπως χοονίζον εὖ μενεῖ βουλευτέον " 

β ὅτῳ δὲ χαὶ δεῖ φαρμάκων παιωνίων, 
"ἤτοι χέαντες ἢ τεμόντες εὐφρόνως 

᾿ 860 πειρασόμεσθϑα πῆμ᾽ ἀποστρέψαι νόσου. 
β γῦν δ᾽ ἐς μέλαϑρα χαὶ δόμους ἐφεστίους 

ἐλθὼν ϑεοῖσι πρῶτα δεξιώσομαι, 
οἵπερ πρόσω πέμιναντες ἤγαγον πάλιν. 
γνίχη δ᾽ ἐπείπερ ἕσπετ᾽, ἐμιπέδως μένοι. 

| ΤΟ ΤΓΙΤΙΗΞΟΓῬΟΖ. 

866 ἄνδρες πολῖται, πρέσβος ᾿“ργείων τόδε, 
οὐχ αἰσχυνοῦμαι τοὺς (φιλάνορας τρόπους 

| λέξαι πρὸς ὑμᾶς" ἐν χρόνῳ δ᾽ ἀποφϑίένεει 

τὸ τάρβος ἀνϑρώποισιν. οὐχ ἄλλων πάρα 
μαϑοῦσ᾽, ἐράϑεςς δύσφορον ρου βίον, 

᾿ 8600 τοσύνδ᾽ ὅσονπερ οὗτος ἠν ὑπ᾽ ἸΙλίῳ. 
Ι 

ΑΓ ΑΜΕΜΝ ΩΝ 

τὸ μὲν γυναῖκα πρῶτον ἄρσενος θύχα - 
ἧσϑαι δόμοις ἔρημον ἔχπαγλον χαχὸν, 

πολλὰς χλύουσαν χληδόνας; παλιγχότους" 

καὶ τὸν μὲν ἥκειν, τὸν δ᾽ ἐπεισφέρειν χακοῦ 
866 χάκιον ἄλλο πῆμα, λάσκοντας δόμοις. 

καὶ τραυμάτων. μὲν εἰ τόσων ἐτύγχανεν 
ἀνὴρ ὅδ᾽, ὡς πρὸς οἶχον ὠχετεύετο 
φάτις. τέτρωται διχτύου πλέω λέγειν. 
εἰ δ᾽ ἣν τεϑνηχὼς, ὡς ἐπλήϑυον λόγοι, 

870 τρισώματός τὰν Γηρυὼν ὃ δεύτερος 

πολλὴν ἄνωϑε», τὴν χάτω γὰρ οὐ λέγω 
χϑονὸς, τρίμοιρον χλαῖναν ἐξηύχει λαβὼν, 
ἅπαξ ἑκάστῳ χατϑανὼν μορφώματι. 
τοιῶνδ᾽ ἕχατι χληδόνων παλιγχότων, 

876 πολλὰς ἄνωϑεν ἀρτάνας ἐμῆς δέρης 
ἔλυσαν ἄλλοι πρὸς βίαν λελημμένης. 

ἐκ τῶνδέ τοι παῖς ἐνθάδ᾽ οὐ παραστατεῖ, 
ἐμῶν τὲ χαὶ σῶν κύριος πιστευμάτων, 
ὡς χρῆν, Ὀρέστης " μηδὲ ϑαυμάσης τόδε. 

880 τρέφει γὰρ αὐτὸν εὐμενὴς δορύξενος 
Στρόφιος ὁ «Ῥωχεὺς, ἀμφίλεχτα πήματα 
ἐμοὶ προφωνῶν, τὸν ϑ᾽ ὑπ᾽ Ἰλίῳ σέϑεν 
χίνδυνον, εἴ τε δημόϑρους ἀναρχία 
βουλὴν χαταρρέψειεν, ὥστε σύγγονον 

885 βοοτοῖσι τὸν πεσόντα λαχτίσαι πλέον. 

τοιάδε μέντοι σκῆψις οὐ δόλον φέρει. 

ἔμοιγε μὲν δὴ χλαυμάτων ἐπίσσυτοι - 
πηγαὶ κατεσβήχασιν, οὐδ᾽ ἔνι σταγών. 

ἐν ὀνψικοίτοις δ᾽ ὄμμασι βλάβας ἔχω, 

800 τὰς ἀμφέ σοι χλαίουσα λαμπτηρουχέας 

ἀτημελήτους αἷέν. ἐν δ᾽ ὀνείρασι 
λεπταῖς ὑπαὶ κώνωπος ἐξηγειρόμην 
διπαῖσι ϑωύσσοντος, ἀμφί σοι παϑὴ 
ὁρῶσα πλείω τοῦ ξυνεύδοντος χρόνου. 

8965 νῦν ταῦτα πάντα τλᾶσ᾽ ἀπενϑήτῳ φρενὶ 
λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα τόνδε, τῶν σταϑμῶν χύγα, 

σωτῆρα ναὸς πρότογον. ὑψηλῆς στέγης 
στῦλον ποδήρη, μονογενὲς τέχνον πατρὶ, 

χαὶ γῆν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ᾽ ἐλπίδα, 

900 χάλλιστον ἤμαρ εἰσιδεῖν ἔκ χείματος, 

ὁδοιπόρῳ διψῶντι πηγαῖον δος. 
τερπνὸν δὲ τἀναγκαῖον ἐχφυγεῖν ἅπαν. 
τοιοῖσδέ τοί νιν ἀξιῶ προσφϑέγμασιν. 
φϑόνος δ᾽ ἀπέστω " πολλὰ γὰρ τὰ πρὶν χαχὰ 

906 ἠνειχόμεσϑα" νῦν δ᾽ ἐμοὶ φίλον χάρα, 
ἔχβαιν" ἀπήνης τῆσδε, μὴ χαμαὶ τιϑεὶς 

τὸν σὸν πόδ᾽, ὠναξ, ᾿Ιλίου πορϑήτορα. 

δμωαὶ, τέ μέλλεϑ᾽, αἷς ἐπέσταλται τέλος 

πέδον χελεύϑου στρωννύναι πετάσμασιν ; 

910 εὐθὺς γενέσϑω πο  σστθῶτος πόρος 

ἐς δῶμ᾽ ἄελπτον ὡς ἂν ἡγῆται δίκη. 

τὰ δ᾽ ἄλλα φροντὶς οὐχ ὕπνῳ γιχωμέγη 

ϑήσει διφαίως σὺν ϑεοῖς εἱμαορμένα. 
ΦΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

“Δήδας γένεϑλον, δωμάτων ἐμῶν φύλαξ, 
915 ἀπουσίᾳ μὲν εἶπας εἰκότως ἐμῇ" 

μαχρὰν γὰρ ἐξέτεινας " ἀλλ᾽ ἐναισίμως 

αἰνεῖν, παρ᾽ ἄλλων χρὴ τόδ᾽ ἔρχεσϑαι γέρας 
καὶ τἄλλα μὴ γυναιχὸς ἐν τρόποις ἐμὲ 

ἅβρυνε μηδὲ βαρβάρου φωτὸς δίχην 



ΥΉΉΥΥΥΥΗΥ ΨΥ ΨΥ ΨΝ 

---- τε 

β 
“-ΞΞ πιο οσ-Ξιττιτυτ τ:  ἐ ο Σ  Ξ- Ξ Ξτ τ Ν -- 

920 χαμαιπετὲς βόαμα προσχάνης ἐμοὶ, 

μηδ᾽ εἵμασι στρώσασ᾽ ἐπίέφϑονον πόρον 
τίϑει" ϑεούς τοι τοῖσδε τιμαλφεῖν χρεών " 

ἐν ποιχίλοις δὲ ϑνητὸν ὄντα χάλλεσιν 

βαίνειν ἐμοὶ μὲν οὐδαμῶς ἄνευ «φόβου. 

926 λέγω χατ᾿ ἄνδρα, μὴ ϑεὸν, σέβειν ἐμέ. 
χωρὶς ποδοινήστρων τὲ χαὶ τῶν ποικίλων 

χληδὼν ἀντεῖ" χαὶ τὸ μὴ χαχῶς φρονεῖν 
ϑεοῦ μέγιστον δῶρον. ὀλβίσαι δὲ χρὴ 
βίον τελευτήσαντ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλη. 

» . ᾿Ὶ , 

980 εἰ πάντα δ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ ἄν. εὐθαρσὴς ἐγω. 
ΣΧ ΕΥ Π  ΤΠΡΙΝΠΕΣΨΕΡ Α: 

χαὶ μὴν τόδ᾽ εἰπὲ μὴ παρὰ γνώμην ἐμοί. 
ΔΙ ΑΜ ΜΕΝ. Ν. 

γνώμην μὲν ἴσϑιε μὴ διαιρϑεροῦντ᾽ ἐμέ, 
ΚΟΥΧ Τ ΠΡ ΝΡ . 

ηὔξω ϑεοῖς δείσας ἄν ὧδ᾽ ἔρδειν» τάδε; 

ΦΙΓΑ,ΛΜΕΙΜΝΩ Ν. 

εἴπερ τις, εἰδώς γ᾽ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τέλος. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

9035 τέ δ᾽ ὧν δοκεῖ σοι Πρίαμος εἰ τάδ᾽ ἤνυσεν; 

ΓΑΕ ΔΝ ΝΟ. 

ἐν ποικίλοις ἂν χάρτα μοι βῆναι δοκεῖ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΈΤΡ 4Α. 

μή νυν τὸν ἀνθρώπειον αἰδεσϑεὶς ψόγον 
. ΓΑΜΙΕΙΗΝ ἢ Ν. 

φήμη γε μέντοι δημόϑρους μέγα σϑένγει. 
ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ ΔΑ. 

ὁ δ᾽ ἀφϑόνητός γ᾽ οὐκ ἐπίζηλος πέλει. 
ΑΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

920 οὔτοι γυναικός ἔστιν ἱμείρειν μάχης. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

τοῖς δ᾽ ὀλβίοις γε χαὶ τὸ νιχᾶσϑαι πρέπει. 
ΦΙΡΑΜΕΙΜΝ Ν. 

ἢ καὶ σὺ νίχην τήνδε δήριος τίεις ; 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

πιϑοῦ" χράτος μέντοι πάρες γ᾽ ἑχὼν ἐμοί. 
ΑΓΑΜΕΜ ΔΝ Ν. 

ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ σοι ταῦϑ', ὑπαί τις ἀρβύλας 
946 λύοι τάχος πρόδουλον ἔμβασιν ποδός. 

σὺν τοῖς δέ μ᾽ ἐμβαίνονϑ᾽ ἁλουργέσιν ϑεῶν 
μή τις πρόσωθεν ὄμματος βάλοι φϑόνος. 
πολλὴ γὰρ αἰδὼς σωματοφϑορεῖν ποσὶ 
φϑείροντα πλοῦτον ἀργυρωγνήτους ϑ8' ὑφάς. 

θύθ τούτων μὲν οὕτως " τὴν ξένην δὲ πρευμενῶς 
τήνδ᾽ ἐσχόμιζε" τὸν χρατοῦντα μαλϑαχῶς 
ϑεὸς πρόσωϑεν εὐμενῶς προσϑέρζχεται. 
ἑχὼν γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ χρῆται ζυγῷ. 
αὐτὴ δὲ πολλῶν χρημάτων ἐξαίρετον 

οὔ ἄνϑος, στρατοῦ δώρημ᾽, ἐμοὶ ξυνέσπετο. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀχούειν σοῦ κατέστραμμαι τάδε, 

εἶμ᾽ ἐς δόμων μέλαϑρα, πορφύρας πατῶν. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΈΤΡ 4. 

ἔστιν ϑάλασσα, τίς δέ νιν χατασβέσει; 

τρέφουσα πολλῆς πορφύρας ᾿σάργυρον 
960 χηχῖδα παγκαίγιστον, εἱμάτων βαφάς. 

οἴχοις δ᾽ ὑπάρχει τῶνδε σὺν ϑεοῖς. ἄναξ, 

ἔχειν" πένεσθαι δ᾽ οὐκ ἐπίσταται δόμος. 

πολλῶν πατησμὸν δ᾽ εἱμάτων ἂν εὐξάμην, 
δόμοισε προὐνεχϑέντος ἐν χρηστηρίοις, 

966 ψυχῆς κόμιστρα τῆσδε μηχανωμένη. 
ῥίζης γὰρ οὔσης φυλλὰς ἕχετ᾽ ἐς δόμους, 

σκιὰν ὑπερτείνασα σειρίου χυνός. 
χαὶ σοῦ μολόντος δωματῖτιν ἑστίαν, 
ϑάλπος μὲν ἐν χειμῶνι. σημαίνεις μολόν " 

970 ὅτα» δὲ τεύχη Ζεὺς ἀπ᾿ ὄμφραχος πικρᾶς 
οἶνον, τότ᾽ ἤδη ψῦχος ἐν δόμοις πέλει, 
ἀνδρὸς τελείου δῶμ᾽ ἐπιστρωφωμένου. 
Ζεῦ Ζεῦ τέλειε, τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει" 
μέλοι δέ τοι σοὶ τῶνπερ ἂν μέλλης τελεῖν. 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 
976 τίπτε μοι τόδ᾽ ἐμπέδως 

δεῖγμα προστατήριον 
καρδίας τερασχόπου ποτᾶται, 
μαντιπολεῖ δ᾽ ἀχέλευστος ἔμισϑος ἀοιδά" 

980 οὐδ᾽ ἀποπτύσαν δίχαν 
δυσχρίτων ὀνειράτων 
θάρσος εὐπιϑὲς ἵζει 

φρενὸς φίλον ϑρόνον; χρόνος δ᾽ ἐπεὶ 
πρυμνησίων ξυνεμβόλοις 

985 ψαμμίας ἀχάτας παρή-- 
βησεν, εὖϑ᾽ ὑπ᾽ Ἴλιον 
ὦρτο γαυβάτας στρατός. 

πεύϑομαι δ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων 
νόστον, αὐτόμαρτυς ὦν. 

990 τὸν δ᾽ ὥνευ λύρας ὅμως ὑμγνῳδεῖ 
ϑοῆνον ᾿Ερινύος αὐτοδίδαχτος ἔσωϑεν 
ϑυμὸς, οὐ τὸ πᾶν ἔχων 
ἐλπίδος φίλον ϑράσος. 

996 σπλάγχνα δ᾽ οὔτι ματάζει 
πρὸς ἐνδίχοις φρεσὶν τελεσ(όροις 
δίναις κυκλούμενον κέαρ. 
εὔχομαι δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τι 
ἐλπίδος ψύϑη πεσεῖν, 

1000 ἐς τὸ μὴ τελεσφόρον. 
μάλα γάρ τοι τᾶς πολλᾶς ὑγιείας 
ἀχόρεστον τέρμα. γόσος γὰρ Ἐ ὃ 
γείτων ὁμότοιχος ἐρείδει, 

1006 χαὶ πότμος εὐθδυπορῶν 
ἀνδρὸς ἔπαισεν Ἐἕ 

ἘΝ ζζφραντον ἕρμα. 
χαὶ τὸ μὲν πρὸ χρημάτων 
χτησίων ὄχνος βαλὼν, 

1010 σφενδόνας ἀπ᾽ εὐμέτρου, 
οὐκ ἔδυ πρόπας δόμος 

δέ τοι ᾿ 
πημονῶς γέμων ἄγαν" 
οὐδ᾽ ἐπόντισε σχώφος. 

101ὅ πολλά τοι δόσις ἐκ “ιὸς ἀμεριλαφής τὲ καὶ 
ἀλόκων ἐπετειῶν 

νῆστιν ὥλεσεν. νόσον. 
τὸ δ᾽ ἐπὶ γᾶν πεσόνϑ᾽ ἅπαξ ϑανάσιμον 

1020 προπάροιϑ᾽ ἀνδρὸς μέλαν αἷμα τίς ἂν 
πάλιν ἀγχαλέσαιτ᾽ ἐπαείδων; 

οὐδὲ τὸν ὀρϑοδαῆ 

τῶν φϑιμένων ἀνάγειν 
Ζεὺς αὐτ᾽ ἔπαυσεν ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ γε. 

102ὅ εἰ δὲ μὴ τεταγμένα 
μοῖρα μοῖραν ὃκ ϑεῶν 

975. 987. -ΞΞΞ- 988-  Ἰ000. 
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εἶργε μὴ πλέον φέρειν 
προφϑάσασα καρδία 

γλῶσσαν ἂν τάδ᾽ ἐξέχει. 
[1080 νῦν δ᾽ ὑπὸ σχότῳ βρέμει 

ϑυμαλγής τε χαὶ οὐδὲν ἐπελπομένα ποτὲ χαί- 
ριον ἐχτολυπεύσειν, 

ζωπυρουμένας φρενός. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
1085 εἴσω χομίζου καὶ σὺ, Κασάνδραν λέγω, 

ἐπεί σ᾽ ἔϑηχε Ζεὺς ἀμηνίτως δόμοις 
χοινωγὸν εἶναι χερνίβων, πολλῶν μετὰ 
δούλων, σταϑεῖσαν χτησίου βωμοῦ πέλας. 

ἔχβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε, μηδ᾽ ὑπερφρόνει. 
1020 χαὶ παῖδα γάρ τοι φασὶν ᾿Δλχμήνης ποτὲ. 

πραϑέντα τλῆναι χαὶ ζυγῶν ϑιγεῖν βίᾳ. 

εἰ δ᾽ οὖν ἀνάγκη τῆσδ᾽ ἐπιρρέποι τύχης, 
ἀρχαιοπλούτων δεσποτῶν πολλὴ χάρις. 
οἱ δ᾽ οὔποτ᾽ ἐλπίσαντες ἤμησαν καλῶς, 

1045 ὠμοί τε δούλοις πάντα καὶ παρὰ στάϑμην. 
ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν οἷάπερ νομίζεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

σοί τοι λέγουσα παύεται σαφῆ λόγον. 
ἐντὸς δ᾽ ἄν οὖσα μορσίμων ἀγρευμάτων, 
πείϑοι᾽ ἂν εἰ πείϑοι᾽ " ἀπειϑοίης δ᾽ ἴσως. 

ΚΑΥΤΦΙΜΝΗΣΤΡ  Α. 

[1050 ἀλλ᾽ εἴπερ ἐστὶ μὴ χελιδόνος δίχην 

ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον χεχτημένγη, 
ἔσω φρενῶν λέγουσα πείϑω νιν λόγῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἕπου. τὰ λῷστα τῶν παρεστώτων λέγει. 

πείϑου, λιποῦσα τόνδ᾽ ἁμαξήρη ϑρόνον. 

ΚΑΗΥΥΤΑΙΠΜΠΜΝΗΣΤΡ 4. 

1055 οὔτοι ϑυραίαν τήνδ᾽ ἐμοὶ σχολὴ πάρα 

τρίβειν" τὰ μὲν γὰρ ἑστίας μεσομφάλου 
ἕστηχεν ἤδὴ μῆλα πρὸς σφαγὰς πυρὸς, 
ὡς οὔποτ᾽ ἐλπίσασι τήνδ᾽ ἕξειν χάριν. 

σὺ δ᾽ εἴ τι δράσεις τῶνδε, μὴ σχολὴν τέϑει. 
1060 εἰ δ᾽ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχει λόγον, 

σὺ δ᾽ ἀντὶ φωνῆς φράζε χκαρβάνῳ χερί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἑρμηνέως ἔοιχεν ἡ ξένη τοροῦ 

δεῖσϑαι" τρόπος δὲ ϑηρὸς ὡς γεαιρέτου. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ἢ μαίνεταί γε καὶ χαχῶν χλύει φρενῶν, 
1065 ἥτις λιποῦσα μὲν πόλιν νεαίρετον 

ἥκει" χαλινὸν δ᾽ οὐχ ἐπίσταται φέρειν, 
πρὶν αἱματηρὸν ἐξαιοίζεσθαι μένος. 

οὐ μὴν πλέω ῥίψασ᾽ ἀτιμωϑήσομαι. 
ἊΝ ΟΥΡΙΟΘΣΣ, 

ἐγὼ δ᾽, ἐποιχτείρω γὰρ, οὐ ϑυμώσομαι. 
1070 ἔθ᾽, ὦ τάλαινα, τόνδ᾽ ἐρημώσασ᾽ ὄχον, 

εἴχουσ᾽ ἀνάγχη τῆδε χαίνισον ζυγόν. 
ς ΞΡ ΝΖ ΩΡΣΖ- 

. ὀτοτοτοτοῖ ποποὶ δᾷ. 
ὠπολλὸν ὠπολλον. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί ταῦτ᾽ ἀνωτότυξας ἀμφὶ “Ἰοξίου ; 

1075 οὐ γὰρ τοιοῦτος ὥστε ϑρηνητοῦ τυχεῖν. 

1072.-- τρ07ὅ. -ΞΞ-Ξ 1076.--- 1079. --..΄΄΄΄Ρ ὁ ὁὦὁὦὁὃ 

-- τ’ -ὐὈς-.ς͵ς͵ς. . ..... ... .....ς--.......................... 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ΚΩΣΑΝΟΗΩΡΆΑ. 

ὀτοτοτοτοῖ ποποῖ δᾶ. 

ὠπολλον ὦπολλον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡ δ᾽ αὖτε δυσφημοῦσα τὸν ϑεὸν χαλεῖ 
οὐδὲν προσήχοντ᾽ ἐν γόοις παραστατεῖγ. 

ΚΑ͂ΣΑ͂ΝΟ4“Ρ 4. 

108072πολλον ΄4πολλον 

ἀγυιᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός. 

ἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις τὸ δεύτερον. 
ΧΟΡΟΣ. 

χρήσειν ἔοιχεν ἀμφὶ τῶν αὑτῆς κακῶν. 
μένεε τὸ ϑεῖον δουλίᾳ περ ἐν φρενί. 

ΚΑ,.ΣΟΑἍΑ.Ν4Ρ.,. 

1085 πολλον πολλον 
Ὁ - 2 Ἁ ; ΄ 

ἀγυιᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός. 
Υ - , 

ἃ ποῖ ποτ᾿ ἡγαγές με; πρὸς ποίαν στέγην; 
ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς τὴν ᾿“τρειδῶν - εἰ σὺ μὴ τόδ᾽ ἐννοεῖς, 
ἐγὼ λέγω σοι" καὶ τάδ᾽ οὐκ ἐρεῖς ψύϑη. 

ΚΑΣ4.Ν4Ρ 4. 

1090 μισόϑεον μὲν οὖν, πολλὰ συνίστορα 
αὐτόφονα χαχὰ κάκ᾽, ἀρτάναι, 
ἀνδρὸς σφαγεῖον καὶ πέδον ῥαντήριον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔοιχεν εὕριν ἡ ξένη χυνὸς δίχην 

εἶναι, ματεύει δ᾽ ὧν ἀνευρήσει φόνον. 
ΚΑΣ24ΝΗ͂Ρ Α. 

1096 μαρτυρίοισι γὰρ τοῖσδ᾽ ἐπιπείϑομαι " 

χλαιόμενα τάδε βρέφη, σφαγὰς, 
ὀπτάς τε σάρκας πρὸς πατρὸς βεβρωμένας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἤ μὴν χλέος σοῦ μαντικὸν πεπυσμένοι 
ἦσμεν, προφήτας δ᾽ οὕτινας μαστεύομεν. 

ΚΑ͂ΣΑ͂ΝΕΡ ἍΑ. 

1100 ]ὼ ποποῖ, τί ποτε μηδεται; 
τί τόδε νέον ἄχος μέγα 
μέγ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσδε μήδεται καχὸν 
ἄφερτον φίλοισιν, δυσίατον " ἀλχὰ δ᾽ 
ἑχὰς ἀποστατεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

1106 τούτων (ἰδρίς εἶμι τῶν μαντευμάτων. 

ἐκεῖνα δ᾽ ἔγνων" πᾶσα γὰρ πόλις βοῷ. 
ΚΑ͂ΣΑΑ͂ΝΗ͂Ρ 4. 

Ἰὼ τάλαινα, τόδε γὰρ τελεῖς, 
τὸν ὁμοδέμγνιον πόσιν 
λουτροῖσι φαιδρύνασω; πῶς φράσω τέλος ; 

1110 τάχος γὰρ τόδ᾽ ἔσται. προτείνει δὲ χεῖρ᾽ ἐκ 
χερὸς ὀρεγομένα. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔπω ξυνῆχα" νῦν γὰρ ἐξ αἰνιγμάτων 
ἐπαργέμοισι ϑεσφάτοις ἀμηχανῶ. 

ἊΚ ΑΣΑ ΝΕΖΕΡ.Ζ, 

ὃ ὃ, παπαῖ παπαῖ. τί τόδε φαίγεται; 

1116 ἢ δίχτυόν τί γ᾽ “ἍΔιδου; 
ἀλλ ὥρχυς ἡ ξύνευνος, ἡ ξυναιτία 

1080 - -- 1084, Ξε 1086 --- 1089. 
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1100 ---- 1106. ΞξξΞ 1107 --- 1115. 
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Ἐπὶ 

πω τας::»:τ τ-ο-σ-- το πο πο στπσν ρπατ ΤΣ ἩΤτ  Γππατ στ τοις ἐσξασν ας τΩΟΙΝ κλίτος. ΕΟ ὡς προ ξεξσοςς ΞΕΟΩΣΞΞΣ ΈΞΕΘΒΈ ΣΣς, τσ ρῶς Σεεθε τς τας πο πε ξαιυ κα σθιει πινξεῦ σὰν 



8 πννν.: ΠΑΙΣ ΧΥΛΧΟΥ 

φόνου. στάσις δ᾽ ἀκχόρετος γένει 
χατολολυξάτω ϑύματος λευσίμου. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποίαν ᾿πρινὺν τήνδε δώμασιν χέλει 
1120 ἐπορϑιάζειν; οὔ μὲ φαιδρύνει λόγος. 

ἐπὶ δὲ χαρδίαν ἔδραμε χροχοβαφὴς 
σταγὼν, ἅτε καιρία πτώσιμος 
ξυνανύτει βίου δύντος αὐγαῖς. 

ταχεῖα δ᾽ ἄτα πέλει. 
ΚΑΣΑΝΖ4ΡΑ. 

1126 ἃ ἄ" ἰδοὺ ἰδού" ἄπεχε τῆς βοὸς 
τὸν ταῦρον" ἐν πέπλοισι 
μελάγξερων λαβοῦσα μηχανήματι 
τύπτει" πίτνει δ᾽ ἐν ἐνύϑρῳ τεύχει. 
δολοφόνου λέβητος τύχαν σοὶ λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

1180 οὐ κομπάσαιμ᾽ ἂν ϑεσφάτων γνώμων ἄχρος 
εἶναι, χαχῷ δέ τῳ προσειχάζω ταδε. 
ἀπὸ δὲ ϑεσφάτων τὶς ἀγαϑὰ φάτις 
βοοτοῖς στέλλεται" χαχῶν γὰρ διαὶ. : 
πολυεπεῖς τέχναι ϑεσπιῳδὸν 

1186 φόβον φέρουσιν μαϑεῖν. 
ΚΑΣΟ.Α.Ν4Ρ 2. 

Ἰὼ Ἰὼ ταλαίνας χαχόποτμοι τύχαι. 
τὸ γὰρ ἐμὸν ϑροῶ πάϑος ἐπεγχέασα. 
ποῖ δή μὲ δεῦρο τὴν τάλαιναν ἤγαγες; 
οὐδέν ποτ᾽ εἰ μὴ ξυνϑανουμένην. τί γάρ; 

ΧΟΡΟΣ. 
1140 φρενομανγής τις εἶ ϑεοφόρητος, ἀμ-- 

φὶ δ᾽ αὑτᾶς ϑροεῖς 

γόμον ἄνομον, οἷά τις ξουϑὰ 

ἀχόρετος βοᾶς, φεῦ, ταλαίναις φρεσὶν 

Ἴπυν Ἴτυν στένουσ᾽ ἀμφιϑαλὴῆ κακοῖς 
1145 ἀηδὼν βίον. 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ. 
ἐὼ Ἰὼ λιγείας μόρον ἀηδόνος " 

περιβάλοντό οἱ πτεροφόρον δέμας γὰρ 
ϑεοὶ, γλυκύν τ᾽ αἰῶνα χλαυμάτων ἄτερ" 
ἐμοὶ δὲ μίμνει σχισμὸς ἀμφήκει δορί. 

ΧΟΡΟΣ. 

1150 πόϑεν ἐπισσύτους ϑεοφόρους τ᾽ ἔχεις 

ματαίους δύας, 

τὰ δ᾽ ἐπιφόβῳ δυσφάτῳ χλαγγᾷ 
μελοτυπεῖς, ὁμοῦ τ᾽ ὀρϑίοις ἐν νόμοις, 
πόϑεν ὅρους ἔχεις ϑεσπεσίας ὁδοῦ 

1106 χαχορρήμογας; 
ΚΑΣ4ΜΝ64,Ὀ 4. 

ἑὼ γάμοι γάμοι Πάριδος ὀλέϑριοι φίλων. 
ἰὼ Σχαμάνδρου πάτριον ποτόν. 

τότε μὲν ἀμφὶ σὰς ἀϊόνας τάλαιν᾽ 

ἠνυτόμαν τροφαῖς " 
1100 γῦν δ᾽ ἀμφὶ Κωχυτόν τὲ χἀχερουσίους 

ὕχϑους ἔοικα ϑεσπιῳδήσειν τάχα. 
; ΧΟΡΟΣ. 

τί τόδε τορὸν ἄγαν ἔπος ἐφημίσω, 
νεογνὸς ἀγϑρώπων μάϑοι. 

πέπληγμαι δ᾽ ὑπαὶ δήγματι φοινίῳ, 
[1106 δνσαλγεῖ τύχᾳ μινυρὰ ϑοεομένας, 

1186. 1145. -- 1146- - 1155, 
) 1166.- - 1166. --- 1167--- 1177. 
;»---ὔ-Ξὦὄ--- 

ϑραύματ᾽ ἐμοὶ κλύεὶν. ᾿ 
ΚΑΣΑ͂Ν4Ρ 3. ᾿ 

ἑὼ πόνοι πόνοι πόλεος ὀλομένας τὸ πᾶν. 
Ἰὼ πρόπυργοι ϑυσίαι πατρὸς 
πολυχανεῖς βοτῶν ποιονόμων" ἄχος δ᾽ 

1170 οὐδὲν ἐπήρχεσαν Ἵ 

τὸ μὴ πόλιν μὲν ὥσπερ οὐὖν ἔχει παϑεῖζ«. 
ἐγὼ δὲ ϑερμόνους τάχ᾽ ἐν πέδῳ. βαλῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἑπόμενα προτέροισι τάδ᾽ ἐφημίσω. 
καὶ τίς σὲ χαχοφρονῶν τίϑη-- 

1176 σι δαίμων ὑπερβαρὴς ἐμπίτνων, 
μελίζειν πόάϑη γοερὰ ϑανατοφόρα; 
τέρμα δ᾽ ἀμηχαγῶ. 

ΚΑΣΑΝΖΔΖ ΡΑ. 

καὶ μὴν ὁ γρησμὸς οὐκέτ᾽ ἐκ χαλυμμάτων. 

ἔσται δεδορκὼς νεογάμου γύμφης δίκην" 
1180 λαμπρὸς δ᾽ ἔοιπεν ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 

πγέω» ἐσήξειν, ὥστε χύματος δίχην 
κλύζειν πρὸς αὐγὰς τοῦδε πήματος πολὺ 

μεῖζον " φρενώσω δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐξ αἰνιγμάτων. 
καὶ μαρτυρεῖτε συνδοόμως ἴχνος χαχῶν 

1185 δινηλατούσῃ τῶν πάλαι πεπραγμένων. 
τὴν γὰρ στέγην τήνδ᾽ οὔποτ᾽ ἐχλείπει χορὸς 
σύμφϑογγος, οὐκ εὔφωνος - οὐ γὰρ εὖ λέγει. 
χαὶ μὴν. πεπωχώς γ᾽, ὡς ϑρασύνεσθϑαι πλέον, 
βρότειον αἷμα χῶμος ἐν δόμοις μένει, 

1190 δύσπεμπτος ἔξω συγγόνων Ἐρινύων. 
ὑμνοῦσι δ᾽ ὕμνον δώμασιν προσήμεναι 
πρώταργον ἄτην " ἐν μέρει δ᾽ ἀπέπτυσαν 
εὐνὰς ἀδελφοῦ τῷ πατοῦντι δυσμενεῖς. 

ἥμαρτον, ἢ ϑηρῶ τι τοξότης τὶς ὡς; 
1190 ἢ ψευδόμαντίς εἶμι ϑυροκόπος φλέϑων ; 

ἐχμαρτύρησον προὐμόσας τό μ᾽ εἰδέναι 
λόγῳ παλαιὰς τῶνδ᾽ ἁμαρτίας δόμων. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ πῶς ἂν δοχος, πῆγμα γενναίως παγὲν, 
παιώγιον γένοιτο; ϑαυμάζω δέ σου, 

1200 πόντου πέραν τραφεῖσαν ἀλλόϑρουν πόλιν 
κυρεῖν λέγουσαν, ὥσπερ εἰ παρεστάτεις. 

ΚΑΣ4.)ΝΈΠ4Ρ Ῥ 6. 

μάντις μ᾽ ᾿ἀπόλλων τῷδ᾽ ἐπέστησεν τέλει. 
προτοῦ μὲν αἰδὼς ἦν ἐμοὶ λέγειν τάδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

μῶν; καὶ ϑεός περ ἱμέρῳ πεπληγμένος; 

1206 ἀβρύνεται γὰρ πῶς τις εὖ πράσσων πλέον. 

ΚΑΣ4Α Ν4Ρ 4. 

ἀλλ᾽ ἦν παλαιστὴς, κάρτ᾽ ἐμοὶ πνέων χάριν. 
ΧΟΡῸ Σ. 

ἡ καὶ τέχνων εἷς ἔργον ἤλϑετον γόμῳ; 
ΚΑΣΑΝ4Ρ 4ἍΑ. 

ξυναισέσασα “Τοξίαν ἐψευσάμην. 

» 

, ΧΟΡΟΣ... 

ἤδη τέχναισιν ἐνϑέοις ἡρημένη; 
ἜΘ ΣΥΝ ΖΡ 

1210 ἤδη πολίταις πάντ᾽ ἐϑέσπιζον πάϑη. 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δῆτ᾽ ἄνατος ἦσϑα “1οξίου χότῳ; 
ΚΑΣ4Ν24Ρ.. 

ἔπειϑον οὐδέν᾽ οὐδὲν, ὡς τάδ᾽ ἤμπλακον. 
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ΧΟΡΟΣ. λύχῳ,, λέοντος εὐγενοῦς ἀπουσίᾳ, 
ἡμῖν 7 γε μὲν δὴ πιστὰ ϑεσπίζειν δοκεῖς. 1260 χτενεῖ μὲ τὴν τάλαιναν" ὡς δὲ φάρμαχον - 

ΕΝ ὩΣ ΑἸ Ν212Ρ.Α. ; τεύχουσα κἀμοῦ μισϑὸν ἐνθήσει χότῳ. 
ἑοὺ ἰοὺ. ὦ ὦ καχά. ἐπεύχεται ϑηγουσὰ φωτὶ φάσγανον 

1215 ὑπ᾿ αὖ μὲ δεινὸς ὀρϑομαντείας πόνος. ἐμῆς ἀγωγῆς ἀντιτίσασϑαι φόνον. 
στροβεῖ. ταράσσων φροιμίοις ἐφημίοις. τί δῆτ᾽ ἐμαυτῆς καταγέλωτ᾽ ἔχω τάδε, 

ὁρᾶτε τούσδε τοὺς δόμοις ἐφημένους 1206 χαὶ σκῆπτρα καὶ μαντεῖα περὶ δέρη στέφη; 

νέους, ὀνείρων προσφερεῖς μορφώμασι; σὲ μὲν πρὸ μοίρας τῆς ἐμῆς διαφϑερῶ. 
παῖδες ϑανόντες ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων, ἔτ᾽ ἐς φϑόρον πεσόντ᾽ - ἀγαϑὼ δ᾽ ἀμείιψοιεαι " 

1220 χεῖρες χρεῶν πλήϑοντες οἰχείας βορᾶς, ἄλλην τιν᾽ ἄτην ἀντ᾽ ἐμοῦ πλουτίζετε. 
σὺν ἐντέροις τε σπλάγχν᾽ . ἐποίχτιστον γέμος, ἰδοὺ δ᾽ ᾿“πόλλων αὐτὸς ἐχδύων ἐμὲ 
πρέπουσ᾽ ἔχοντες, ὡν πατὴρ ἐγεύσατο. 1270 χοηστηρίαν ἐσθῆτ᾽. ἐπώπτευσας δέ με 

- τῶνδε ποινάς φημι βουλεύειν τινὰ 
λέοντ᾽ ἐναλχιν ἐν λέχει στρωφώμενον 

[1225 οἰχουρὸν, οἶμοι; τῷ μολόνει δεσπότῃ 

χἂν τοῖσδε χόσμοις χαταγελωμένην μετὰ 
φίλων, ὑπ᾽ ἐχϑοῶν, οὐ διχορρόπως, μάτην. 
καλουμένη δὲ φοιτὰς ὡς ἀγύρτρια 

ἐμῷ " φέρει» γὰρ χρὴ τὸ δούλιον ζυγόν. πτωχὸς τάλαινα λιμοϑνὴς ἠνεσχόμην. 
γεῶν τ᾽ ἔπαρχος Ἰλίου τ᾿ ἀναστάτης 1275 χαὶ νῦν ὁ μάντις μάντιν ἐχπράξας ἐμὲ 

οὐκ οἶδὲν οἷα γλῶσσα μισητῆς χυγνὸς ἀπήγαγ᾽ ἐς τοιάσδε ϑανασίμους τύχας. 
λέξασα, χἀχτείνασα φαιδροόγους, δίχην βωμοῦ πατρῴου δ᾽ ἀντ᾽ ἐπίξηνον μένει 

.1230 ἄτης λαϑραίου, τεύξεται, καχῆ τύχῃ. ϑερμῷ χοπείσῃ φοινίῳ προσφάγματι. 

τοιαῦτα τολμᾷ ϑῆλυς " ἄρσενος φονεὺς οὐ μὴν ἄτιμοί γ᾽ ἐκ ϑεῶν τεϑνήξομεν. 
ἔστιν. τί νιν χαλοῦσα δυσφιλὲς δάχος 1280 ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, 

τίχοιμ᾽ ὧν; ἀμφίσβαιναν, ἢ «Σχύλλαν τινὰ 
οἰχοῦσαν ἐν πέτοαισι. ναυτίλων βλάβην, 

.1235 ϑύουσαν “Ζιδου μητέρ᾽ » ἀσπονϑδόν τ᾿ ἀρὰν 
φᾷ οἱἰς πνέουσαν; ὡς δ᾽ ἐπωλολύξατο 

β ἡ παντότολμος, ὥσπερ ἐν μάχης τροπῇ. 

δοκεῖ δὲ χαίρειν γοστίμῳ σωτηρίᾳ. 
κ -“ Ἄς τον 2 . ΄ τι ’ , ᾿ ἱ χαὶ τῶν ὅμοιον..εἴ τι μὴ τ εϑὦ τί γαρ; 

ἷ Α ΄ ! “: Α 2 Χ 

1240 τὸ μέλλον ἡξει. χαὶ σὺ μ΄. ἐν ταχει παρὼν 

ἄγαν ἀληϑόμαντιν οἰχτείρας ἐρεῖς. 
ΧΟΡΟΣ. 

τὴν μὲν Θυέστου δαῖτα παιδείων χρεῶν 

ξυνῆχα χαὶ πέφριχα" χαὶ φόβος μ᾽ ἔχει 
’ 2 2 Ὥς - 3. τὰς 3- ΄ 

χλυοντ΄ ἀληϑῶς οὐδὲν ἐξηχασμένα. 

1246 τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἀχούσας ἐκ δοόμου πεσὼν τρέχω. 
ΚΑΣ4Α ΝΑ ῬΑ. 

ἘΠ πὴ. σέ φημ᾽ ἐπόνψεσϑαι μόρον. ς 

ΧΟ ΘΟ ΣΣ 

εὔφημον, ὦ τάλαινα, κοίμησον στόμια. 
ι ΚΑΣΑΝΔΡΑ. 

ἀλλ᾽ οὔτι Παιὼν τῷδ᾽ ἐπιστατεῖ λόγῳ. 
ΑΕ 

οὔχ, εἴπερ ἔσται γ᾽ " ἀλλὰ μὴ γένοιτό πως. 
Ἴς ΦΣ, εἶν, Ὁ Ζ- 

1260 σὺ μὲν χατεύχει, τοῖς δ᾽ ἀποχτείγειν. μέλει. 

ἌΧ ΘΣΟΣΣ. 

τινος πρὸς ἀνδρὸς τοῦτ᾽ ἄχος πορσύγεται; 
"ΠΣ 7 ΙΖ ΟΝ, 215 51-: 

ἦ χάρτ᾽ ἄρ᾽ ὧν παρεσχόπεις χρησμῶν ἐμῶν. 
ας ΟΕΡΙΘΣΣΣ 

τοῦ γὰρ τελοῦντος οὐ ξυνῆχα μηχαγήν. 
ΚΑΣΑΝ4Ρ4Α. 

χαὶ μὴν ἄγαν γ᾽ Ἕλλην᾽ ἐπίσταμαι φάτιν. 
ΧΟ ΟΣΣ, 

1256 χαὶ. γὰρ τὰ πυϑόχραντα - δυσμαϑῆ δ᾽ ὅμως. 
Κ5.ΖΝΑ͂Ρ 4. 

παπαῖ, οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεται δέ μοι. 
ὀτοτοῖ. “Ζύχει᾽ ΄Δπολλον. οἱ ἐγὼ ἐγώ. 
αὕτη δίπους λέκινα συγκοιμωμέγη 

’ 

μητροχτόγον φίτυμα,, ποινάτωρ πατρός" 
. Ν σεν - - 2 - 

φυγὰς δ᾽ ἀλητης τῆσδε γῆς ἀπόξενος 

χάτεισιν, ἄτας τάσδε ϑοιγκώσων φίλοις" 
ἄξει νιν ὑπτίασμα χειμέγου πατρός. 

1285 τί δῆτ᾽ ἐγὼ κάτοικος ὧδ᾽ ἀναστέγω, 
ΕῚ κ κ » ἘΣ 2 , ἐπεὶ τὸ πρῶτον εἰδὸν ᾿Ιλίου πόλιν 
πράξασαν ὡς ἔπραξεν" οἱ δ᾽ εἶχον πόλιν, 
οὕτως πεδι συ Τὴ ἐν ϑεῶν χρίσει; 

ἰοῦσα πράξ ω; τλήσομαι τὸ εοσνα ἐΝ 

1290 ὁ ὀμώμοται γὰρ ὅρχος ἔχ ϑεῶν μέγας. 
[ν ᾽ κ᾿ ᾿ Α 

“Διδου πύλας δὲ τασδ᾽ ἐγὼ προσεννέπω" 

ἐπεύχομιᾳ δὲ καιρίας πληγῆς τυχεῖν, 

ὡς ἀσφάδαστος, αἱμάτων εὐθνησίμων 
ἀπορουέντων, ὄμμα συμβάλω τόδε. 

ὟΝ {ἐιὶ 

ἡ ΧΟΡΟΣ. 
1295 ὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ᾽ αὖ σοφὴ 

, ᾿ »ὕ᾿ 5 7 ’ 

γυναι, μαχρὰν ἔτεινας. εἰ δ᾽ ἐτητύμως 

μόρον τὸν αὑτῆς οἶσϑα, πῶς ϑεηλάτου 
βοὸς δίχην πρὸς βωμὸν εὐτόλμως πατεῖς 

ΤΘΤΕΣ 7 Ν 21 7: 

οὐχ ἔστ᾽ ἄλυξις, οὐ ξένοι χρόνῳ πλέω. 

1800 ὁ δ᾽ ὕστατός γε τοῦ χρόνου πρεσβεύεται. 
ἌΧ ΝΖ Α. 

ἥχει τόδ᾽ ἡμαρ" σμιχρὰ χερδαγῶ φυγῇ. 
ΧΟΡΟΣΞΣ. 

5 5.5 , ΕΣ) Ὑ2.. Ὁ 5) “Ὁ 
ἀλλ᾽ ἴσϑι τλήμων οὐσ᾽ ἀπ᾽ εὐτόλμου «ρρέγος. 

ΠΟΣΊ ΣΣ ΖΝ ΒΕ. 
» « ᾽ ’ - -“ Ε] ,ὔ 

οὐδεὶς ἀκούει ταῦτα τῶν εὐδαιμόνων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εὐχλεῶς τοι χατϑαγεῖν χάρις βοοτῷ. 

ΚΑΙ͂Σ Ζ ΝΙΑ͂ Ῥ.. 

1305 ἰὼ πάτερ σοῦ τῶν τε γεγναίων τέχγωνγ. 

ΧΟΡΟΣ. 
5. Ἢ - ΄ Ἄν δ. ἰς ΞΕ τέ δ᾽ ἐστὶ χρῆμα, τίς σ᾽ ἀποστρέφει φόβος; 

ΚΖἍΑΣ.ΖΝΑ͂Ρ Ζ. 

φεῦ φεῦ. 
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ΧΥΛΟΥ. .θ64 ᾿ς δ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί τοῦτ᾽ ἔφευξας; εἴ τι μὴ φρενῶν στύγος. 
ΚΑ͂ΣΑ͂Ν4Ρ 4. 

φόνον δόμοι πνέουσιν αἱματοσταγῆ. 
ΧΟΡΟΣ. 

1310 καὶ πῶς τόδ᾽ ὄζει ϑυμάτων ἐφεστίων ; 
ΚΑΣ2Σ4Ν4Ρ 4. 

ὅμοιος ἀτμὸς ὥσπερ ἐκ τάφου πρέπει. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐ Σύοιον ἀγλάϊσμα δώμασιν λέγεις. 

ΚΑΣΑ͂ΝΕΩ͂Ρ Α. 

ἀλλ᾽ εἶμι χὰν δόμοισι κωχύσουσ᾽ ἐμὴν 
᾿“γαμέμνονός τε μοῖραν. ἀρχείτω βίος. 

.1315 ἰὼ ξένοι. 
7 .. ᾿ ε 37 ΄» ᾿Ξ 

οὔτοι δυσοέζω ϑάμνον ὡς ὁργις φόβῳ 
ἀλλ᾽ ὡς ϑανούση μαρτυρεῖτέ μοι τόδε, 
ὅταν γυνὴ γυναικὸς ἀντ᾽ ἐμοῦ ϑάνη., 
ἀνήρ τε δυσδάμαρτος ἀντ᾽ ἀνδρὸς πέσῃ. 

.1320 ἐπιξενοῦμαι ταῦτα δ᾽ ὡς ϑανουμένη. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἢ τλῆ ἰχτεί ϑεσφά οὐ τλῆμον, οἰχτείρω σε ϑεσφάτου μοροῦυ. 
ΚΑΣ4Ν4Ρ 24. 

ἅπαξ ἔτ᾽ εἰπεῖν δῆσιν ἢ ϑρῆνον ϑέλω 
ἐμὸν τὸν αὐτῆς. ἡλίῳ δ᾽ ἐπεύχομαι 

πρὸς ὕστατον φῶς, τοῖς ἐμοῖς τιμαόροις, 

[1825 ἐχϑοοῖς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ, 

Ϊ δούλης ϑανουσης εὐμαροῦς χειρωματος. 

Ἰὼ βρότεια πράγματ᾽ " εὐτυχοῦντα μὲν 
΄ Ξ - 

σχιά τις ἂν τρέψειεν " εἰ δὲ δυστυχεῖ, 
-ψ- « ᾿ ’, » , 

βολαῖς ὑγρώσσων σπόγγος ὠλεσὲεν γραφὴν. 
ἢ κ᾿ των , :2 Μ. 

1330 χαὶ ταῦτ᾽ ἐχείνων μᾶλλον οϊχτείρω πολυ. 

ἶ ΧΟΡΟΣ. 

τὸ μὲν εὖ πράσσειν ἀκόρεστον ἔφυ; 
πῶσι βροτοῖσιν - δαχτυλοδειχτῶν δ᾽ 

οὔτις ἀπειπὼν εἴργει μελάϑρων, 
μηκέτ᾽ ἐσέλϑης τάδε, φωνῶν. 

.1335 χαὶ τῷδε πόλιν μὲν ἑλεῖν ἔδοσαν 

μάχαρες Πριάμου" 

ϑεοτίμητος δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱχάνει. 
γῦν δ᾽ εἰ προτέρων αἷμ᾽ ἀποτίσει, 

« -“ ἕ “- ᾿ Ψ, 

χαὶ τοῖσε ϑανοῦσι ϑανὼν αλλων 

.1320 ποινὰς ϑανάτων ἄγαν ἐπιπκρανεῖ, 

τίς ἂν εὔξαιτο βροτῶν ἀσινεῖ 

δαίμονι φὔναι τάδ᾽ ἀκούων; 
ὩΦΡΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ὦμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔσω. 

ΠΙΓΙΧΟΡΙ͂ΟΝ. 
ΕΞ , ᾿ 2... - , 2 , 

σίγα " τίς πληγὴν αὐτεῖ χαιρίως οὑτασμένος ; 

ΦΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

[1345 ὦμοι μάλ᾽ αὖϑις, δευτέραν πεπληγμένος. 

| ἩΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
ἢ [2 -- ᾿ 

τουργον εἴργάσϑαι δοκεῖ μοι βασιλέως οἱμώγματι. 
ΕῚ ᾿ ΄ Ψ Ψ - 2 

ἀλλὰ χοινωσαΐμεϑ'᾽ ἂν πως ἀσφαλῆ βουλεύματα. 

ΠΙΠΙΧΟΡΤΙΟ Ν. 

ἐγὼ μὲν ὑμῖν τὴν ἐμὴν γνώμην λέγω, 

πρὸς δῶμα δεῦρ᾽ ἀστοῖσι κηρύσσειν βοήν. 

ΠΗΠΙΧΟΡΙΟ Ν. 

1850 ἐμοὶ δ᾽ ὅπως τάχιστά γ᾽ ἐιιπεσεῖν δοχεῖ 
καὶ πρᾶγμ᾽ ἐλέγχειν ξὺν γεορούτῳ ξίφει. 

ΠΗΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

κἀγὼ τοιούτου γνώματος χοινωνὸς ὧν 
ψηφίζομαί τὸ δρᾶν. τὸ μὴ μέλλειν δ᾽ ἀχμή. 

ΗΜΙΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

ὁρῶν πάρεστι" φροιμιάζονται γὰρ ὡς 
1358 τυραννίδος σημεῖα πράσσοντες πόλει. 

ἩΗἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

χρονέζομεν γάρ. οἱ δὲ τῆς μέλλοῦς κλέος 
πέδον πατοῦντες οὐ καϑεύδουσιν χερί. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐχ οἶϑα βουλῆς ἥστινος τυχὼν λέγω. 
τοῦ δρῶντός ἔστι χαὶ τὸ βουλεῦσαε πέρι. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
1800 χἀγὼ τοιοῦτός εἰμ᾽, ἐπεὶ δυσμηχανῶ 

λόγοισι τὸν ϑανόντ᾽ ἀνιστάναι πάλιν. 
ΗΜΙΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἦ χαὶ βίον χτείνοντες ὧδ᾽ ὑπείξομεν 

δόμων χαταισχυντῆρσι τοῖσδ᾽ ἡγουμένοις ; 
ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀνεχτὸν, ἀλλὰ χατϑανεῖν χρατεῖν 
13θὅ πεπαιτέρα γὰρ μοῖρι. τῆς τυραννίδος. 

ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἢ γὰρ τεχμηρίοισιν ἐξ οἰμωγμάτων 
μαντευσόμεσϑα τἀνδρὸς ὡς ὀλωλότος ; 

ἩΗἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

σάφ᾽ εἰδότας χρὴ τῶνδε μυϑοῦσϑαι πέρι. 
τὸ γὰρ τοπάζειν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

1370 ταύτην ἐπαινεῖν πάντοϑεν πληϑύομαι, 

τρανῶς ᾿Ατρείδην εἰδέναι χυροῦνϑ'᾽ ὅπως. 

ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

πολλῶν πάροιϑε χαιρέως εἰρημένων 
τἀναντί᾽ εἰπεῖν οὐχ ἐπαισχυγϑήσομαι. 

πῶς γάρ τις ἐχϑροῖς ἐχϑρὰ πορσύνων, φίλοις 

1375 δοχοῦσιν εἶναι, πημονὴν ἀρχύστατον 
΄.- -“- - ΄ 

φράξειεν, ὕινγνος χρεῖσσον ἐκπηδήματος ; 
Ξ 5΄. 53ὅ.,..ν “.2 3 ΕΣ , , 
ἐμοὶ δ᾽ ἀγὼν ὅδ᾽ οὐχ ἀφρόντιστος πάλαι 

“ - ΣΤ ᾿ ΄ , 
γείχης παλαιᾶς ηλϑὲ, σὺν χρόνῳ γὲ μην" 

ἕστηχα δ᾽ ἔνϑ᾽ ἔπαισ᾽ ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις. 

1380 οὕτω δ᾽ ἔπραξα, καὶ τάδ᾽ οὐκ ἀρνήσομαε, 

ὡς μήτε φεύγειν μήτ᾽ ἀμύνεσθαι μόρον. 
ΕΠ 3 » ε! ’ 
ἀπειοοὸν ἀμιέβληστοον., ὠσπὲὸ ἴχϑυων, 

περιστιχίζω, πλοῦτον εἵματος χαχόν. 

παίω δέ νιν δίς" χὰν δυοῖν οἰμώγμασε 

1385 μεϑῆχεν αὐτοῦ χώλα" καὶ πεπτωχότε 
τρέτην ἐπενδίδωμι, τοῦ χατὰ χϑονὸς 
“Αιδου νεχρῶν σωτῆρος εὐχταίαν χάριν. 
οὕτω τὸν αὑτοῦ ϑυμὸν δρμαίνει πεσών " 
κἀχφυσιῶν ὀξεῖαν αἵματος σφαγὴν 

1390 βάλλει μιὐ ἐρεμνῆ ψαχάδι «(οινίας δρόσου, 
χαίρουσαν οὐδὲν ἦσσον ἢ «Τιὸς νότῳ 
γανᾷ σπορητὸς χκάλυχος ἐν λοχεύμασιν. 

τ ΄ ᾿ ὕ , 
ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων, πρέσβος ᾿“ργείων τόδε, 
χαίροιτ᾽ ἂν, εἰ χαέροιτ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἐπεύχομαι. 

τ ΄ , ΄ - 

1395 εἰ δ᾽ ἡν πρεπόντων ὡστ᾽ ἐπισπένδειν νεχρῷ, 
, ξ , Η͂ Ν᾿ 

τάδ᾽ ἂν δικαίως ἡν. ὑπεοδίχως μὲν οὖν 

τοσῶνδε χρατῆρ᾽ ἐν δόμοις χαχῶγν ὅδε 

πλήσις ἀραίων, αὐτὸς ἐχπίνει μολών. 
ΟΣ; 

ϑαυμάζομέν σου γλῶσσαν, ὡς ϑροασύστομος, 

---.--- .Ὁὦ ὁ 



ΑΓΤΓΑΜΕΜΝ ὦ Ν. 

1400 ἥτις τοιόνδ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὶ χομπάζεις λόγον. 

ἈΞ ΖΥΤΑΧΥΙΝΉΡΣΥ ΡΞ. 

πειρᾶσϑέ μου γυναικὸς ὡς ἀφράσμονος, 
ἐγὼ δ᾽ ἀτρέστῳ καρδίᾳ πρὸς εἰδότας 

λέγω" σὺ δ᾽ αἰνεῖν εἴτε με τνέγειν ϑέλεις 
ὅμοιον. οὗτός ἐστὶν ᾿ἀγαμέμνων,, ἐμὸς 

.1403 πύσις, νεχρὸς δὲ, τῆσδε δεξιῶς γερὸς 
ἔργον διχαίας τέχτονος. τάδ᾽ ὧδ᾽ ἔχει. 

: ΧΟΡΟΣ. 

τί χαχὺν, ὦ γύναι, γϑονοτρεφὲς ἐδανὸν 

ἢ ποτὸν πασαμένα δυτῶς ἐξ ἁλὸς ὄομενον 

τόδ᾽ ἐπέϑου ϑύος δημοθρόους τ᾽ ἀράς; 

1410 ἀπέδιχες, ἀπέταιιες - ἀπόπολις δ᾽ ἔσει, 
μῖσος ὄβριμον ἀστοῖς. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

γ»ὺν μὲν διχάζεις ἐκ πόλεως φυγὴν ἐμοὶ 

χαὶ μῖσος ἀστῶν δημόϑρους τ᾽ ἔχειν ἀρὰς, 

οὐδὲν τόδ᾽ ἀνδοὶ τῷδ᾽ ἐναντίον φέρων " 
1115 ὃς οὐ προτιμῶν, ὡσπερεὶ βοτοῦ μόρον, 

μήλων φλεόντων εὐπόχοις νομεύμασιν, 
ἔϑυσεν αὑτοῦ παῖδα. φιλτάτην ἐμοὺ 
ὠδῖν᾽, ἐπῳδὸν Θρηκίων ἀημάτων. 
οὐ τοῦτον ἐκ γῆς κεηθ5᾽ χοῆν σ᾽ ἀνδοηλατεῖν, 

1420 μιασμάτων ἄποιν᾽; ἐπήχοος δ᾽ ἐμῶν 

ἔργων διχαστὴς τραχὺς εἶ. λέγω δέ σοι 

τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν, ὡς παρεσχευασμένης 
ἐχ τῶν ὁμοίων χειοὶ γνιχίσαντ᾽ ἐμοῦ 
ὥρχειν " ἐὰν δὲ τοὐμιπαλιν κραίνη ϑεὸς, 

1425 γνώσει διδαχϑεὶς ὀψὲ γοῦν τὸ σωφρονεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

μεγαλόμητις εἶ, περίφρονα δ᾽ ἔλαχες, 

ὥσπερ οὖν φονολιβεῖ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαίνεται, 
λίπος ἐπ᾽ ὀμμάτων αἵματος ἐμπρέπειν 
ἄτιτον. ἔτι σὲ χοὴ να ὦ φίλων 

1430 τύμμα τύμματι τῖσαι. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ . 

χαὶ τήνδ᾽ ἀκούεις δρκίων ἐμῶν ϑέμιν " 
μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐμῆς παιδὸς δίχην, 

την Ἐρινύν 8ϑ᾽, αἷσι τόνδ᾽ ἔσφαξ᾽ ἐγὼ, 

οὔ μοι φόβου μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖν, 
1435 ἕως ἂν αἴϑη πῦρ ἐφ᾽ ἑστίας ἐμῆς 

«ἴγισϑος, ὡς τὸ πρόσϑεν εὖ φρονῶν ἐμοί, 

οὗτος γὰρ ἡμῖν ἀσπὶς οὐ μιχρὰ ϑράσους. 
χεῖται γυναιχὸς τῆσδε λυμαντήριος, 
“Χρυσηίδων μείλιγμα τῶν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ, 

[1440 ἥ τ᾿ αἰχμάλωτος ἥδε χαὶ τερασχόπος, 

καὶ χοινόλεχτρος τοῦδε, ϑεσιατηλόγος 
πιστὴ ξύνευνος, ναυτίλων δὲ σελμάτων 
ἰσοτοιβής. ἄτιμα δ᾽ οὐχ ἐπραξάτην. 

ὁ μὲν γὰρ οὕτως " ἡ δέ τοι χύχνου δίχην 
1445 τὸν ὕστατον μέλινασιι. ϑανάσιμον γόον 

χεῖται. φιλήτωρ τοῦδ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἐπήγαγεν 
εὐνῆς παροψώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῆς. 

ΣΡ ΟΣ: 

φεῦ, τίς ἂν ἐν τάχει, μὴ περιώδυνος, 
μηδὲ δεμνιοτήρης, 

1450 μόλοι τὸν ἀεὶ φέρουσ᾽ ἐν ἡμῖν 
μοῖρ᾽ ἀτέλευτον ὕπνον, δαμέντος 

1407 ---411. -ΞΞΞ 1426--- 1480. 

1448. 1454, --:-Ξ 1468 --- 1474. 

τος το τ τροὸῆ π΄ ἀπ στ στὸ σασθαι )σὅσνο ον ὍΝ ἐΣο π σαλτν ταν σαν σα 

ΡΟΕΥΤΔῈ ΒΟΡΝΤΟΙ.: 

φύλακος εὐμενεστάτου χαὶ 
πολλὰ τλάντος γυναιχὸς διαΐ" 
πρὸς γυναικὸς δ᾽ ἀπέφϑισεν βέον. 

1455 ]ὼ Ἰὼ παράνους Ἑλένα 
μία τὰς πολλὰς, τὰς πάνυ. πολλὰς 

ψυχὰς ὀλέσασ᾽ ὑπὸ Τροίᾳ. 

νῦν δὲ τελείων ἘΞ ἘΞ 
Ἑ κω Ἂκ Ἃ 

»κ Ἃ κω μὰ 

μι Ἑ Ξ  κ» ἃ 

ΕΑ Ἀπ Ο ΔΚ ΟΝ 

Ἐ πολύμναστον ἐπηνϑίσω αἷμ᾽ ἄγιπτον. 
1460 ἥτις ἡν τότ᾽ ἐν δόμοις 

ἔρις ἐρίδμιατος ἀνδοὸς οἷζύς. 

ΚΑΥΤΑΙΠΜΝΗΣΤΡ 4. 

μηδὲν ϑανάτου μοῖραν ἐπεύχου 
τοῖσδε βαρυνϑείς" 

μηδ᾽ εἣς Ἕλένην χότον ἐχτρέψης, 

1405 ὡς ἀνδρολέτειρ᾽, ὡς μία πολλῶν 
ἀνδοῶν ψυχὰς “αναῶν ὀλέσασ᾽ 

ἀξύστατον ἄλγος ἔπραξε. 

ΧΟΡΟΣ. 

δαῖμον, ὅς ἐμπίτνεις δώμασι. καὶ διφυΐ- 
οισι Τανταλίδαισιν, 

1470 χράτος τ᾽ ἰσόψυχον ἐκ γυναικῶν 
χαρδιόδηστον ἐμοὶ κρατύνεις. 

ἐπὶ δὲ σώματος δίχαν μοι 

χόρακος ἐχϑροῦ σταϑεῖσ᾽ ἐχνόμως 
ὕμνον ὑμνεῖν Ἐ Ἐ ἐπεύχεται. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ  Α. 

1475 νῦν δ᾽ ὥρϑωσας στόματος γνώμην, 
Σ ; 

τὸν τριπαάχυιον 
δαίμονα γέννας τῆσδε χκιχλήσκων. 
ἐκ τοῦ γὰρ ἔρως αἱματολοιχὸς 
γείρει τρέφεται, πρὶν χαταλῆξαι 

1480 τὸ παλαιὸν ἄχος, γέος ᾿χώρ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἢ μέγαν οἴχοις τοῖσδε 
δαίμονα καὶ βαρύμηνιν αἱνεῖς. 

φεῦ φεῦ, χακὸν αἶνον ἀτη- 
ρᾶς τύχας ἀκορέστου ᾿ 

14:δοϊὼ, ἰὴ διαὶ Ζιὸς 

παναιτίου πανεργέτα, 

τί γὰρ βροτοῖς ἄνευ “1ιὸς τελεῖται; 
τί τῶνδ᾽ οὐ ϑεόχραντόν ἐστιν; 
Ἰὼ Ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ, 

[1490 πῶς σε δαχρύσω; 
φοεγὸς ἐκ φιλίας τί ποτ᾽ εἴπω; 
χεῖσαι δ᾽ ἀοάχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ 
ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπνέων. 
ὦμοι μοι κοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον 

1495 δολίῳ μόοῳ δαμεὶς 
ἐχ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 

ΚαΥ ΤΑ ΥΝΉΣ ΤΟΙ: 

αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ἐμόν. 
μηδ᾽ ἐπιλεχϑῆς 

᾿4γαμεμνονέαν εἶναί μ᾽ ἄλοχον. 
1458 -- 1461. ΞξξΞ 1587 --- 1550. 
1462 --- 1467. -Ξ-Ξ 1479 --- 1480, 

1481.- 1504. ΞξξΞ 150 --- 1529. 
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66 λάσιον ΑΙ ΧΥ ΛΟΎῪΎ 

1500 φανταζόμενος δὲ γυναιχὶ νεχροῦ. 
τοῦδ᾽ ὃ παλαιὸς δριμὺς ἀλάστωρ 

“ἀτρέως χαλεποῦ ϑοιγατῆρος 
τόνδ᾽ ἀπέτισεν, 

τέλεον» γεαροῖς ἐπιϑύσας. 

ΧΟΡ (ὩΣ. 

1505 ὡς μὲν ἀναίτιος εἰ 
τοῦδε φόνου τίς ὁ μαρτυρήσων; 
πῶ πῶ; πατρόϑεν δὲ συλλή-- 

πτωρ γένοιτ᾽ ἂν ἀλάστωρ. 

δεοσαὶ δ΄. ὁμοσπόροις 

1510 ἐπιρροαῖσιν αἱμάτων 
μέλας “ρης " ὅποι δὲ καὶ προβαίνων 

πάχνᾳ κουροβόρῳ παρέξει. 

Ἰὼ Ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ, 

πῶς σε δαχρύσω: 

.1515 φρενὸς ἐκ φιλίας τέ ποτ᾽ εἴπω; 
κεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ᾽ 
ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπνέων. 
ὦμοι μοι κοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον 
δολίῳ μόρῳ δαμεὶς 

1520 ἐχ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμγνῳ. 

ΚΑΥΤΑΛΙΜΜΝΗΣΤΡΑ. 

[οὔτ᾽ ἀνελεύϑερον οἶμαι ϑάνατον 
τῷδε 7 πὶ 

οὐδὲ γὰρ οὗτος δολίαν ὁ ἄτην 
οἴχοισιν ἔϑηκ᾽ ; 

1525 ἀλλ᾽ ἐμὸν ἐκ τοῦδ᾽ ἔρνος ἀερϑὲν, 

τὴν σολυχλαύτην ᾿φιγενείαν, 

ὥξια δράσας ἄξια πάσχων 

μηδὲν ἐν “Διδου μεγαλαυχείτω, 
ξιφοδηλήτῳ 

ϑανάτῳ τίσας ἅπερ ἤρξεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

1580 ἀμηχανῶ φροντίδων στερηϑεὶς 
εὐπάλαμον μέριμναν 
ὅπα τράπωμαι, πέτνοντος οἴχου. 
δέδοιχα δ᾽ ὄμβρου χτύπο» δομοσφαλὴ 
τὸν αἱματηρόν" ψακὰς δὲ λήγει. 

1585 δίκην δ᾽ ἐπ᾿ ἄλλο πρᾶγμα ϑηγάνει βλάβης 

πρὸς ἄλλαις ϑηγάναισι. μοῖρα. : 

Ἰὼ γᾶ γᾶ, εἴϑ'᾽ ἔμ᾽ ἐδέξω, 
πρὶν τόνδ᾽ ἐπιδεῖν ἀργυροτοίχου 

1540 δροίτας χατέχοντα χαμεύναν. 
τίς ὁ ϑάψων νιν; τίς ὁ ϑρηνήσων; 
ἢ σὺ τόδ᾽ ἔρξαι τλήσει; κτείνασ᾽ 
ἄνδρα τὸν αὑτῆς, ἀποκωχῦσαν 

1545 ψυχὴν, ἄχαριν χάριν ἀντ᾽ ἔργων 
μεγάλων ἀδίχως ἐπιχρᾶναι; 
τίς δ᾽ ἐπιτύμβιος αἶνος ἐπ᾿ ἀνδρὶ ϑείῳ 
σὺν δάκρυσιν Ἰάπτων 

1550 ἀληϑείᾳ φρενῶν πονήσει; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΠΕΣΤΡ. 

οὔ σε προσήκει τὸ μέλημα λέγειν 
τοῦτο" πρὸς ἡμῶν 
χάππεσε, κάτϑαγνε, χαὶ χαταϑάψομεν 

1530 --- 1586. Ξξξ {500 --- 1566. 

1551 --- 1659. -ΞΞΞ 1567 --- 1576. 

᾿ ' ἢ 
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οὐχ ὑπὸ χλαυϑμῶν τῶν ἐξ οἴχων, 
Ἀ κψκ χκ κα 
" « ἃ καὶ 

1555 ἀλλ᾽ ᾿Ιφιγένειά νιν ἀσπασίως 

ϑυγάτηρ, ὡς χρὴ, 
πατέρ᾽ ἀντιάσασα πρὸς ὠχύπορον 

πύρα υμ, ἀχέων 

περὶ χεῖρε βαλοῦσα φιλήσει. 
ΧΟΡΟΣ. 

1560 ὄνειδος ἥχει τόδ᾽ ἀντ᾽ ὀνείδους. 
δύσμαχα δ᾽ ἐστὶ χρῖναι." 

φέρει φέροντ᾽. ἐχτίγνει. δ᾽ ὃ χαίνων. 
αέμνει δὲ τ ἐν χρόνῳ «1ιὸς 

παϑεῖν τὸν ἔρξαντα. ϑέσμιον γὰρ͵ 

1505 τίς ὧν γογὰν ἀραῖον ἐχβύγαν δόμων; 

κεχόλληται γένος προσάψαι. 
ΚΑΥΊΤ ΑΙ ΝΗ ΣΤΡ. 

ἃς τόνδ᾽ ἐνέβη ξὺν ἀληϑείς 

χρησμόν. ἐγὼ δ᾽ οὖν 

ἐϑέλω δαίμονι τῷ Πλεισϑενιδᾶν 

11570 ὅρχους ϑεμένη τάδε μὲν στέργειν, 
δυστλητά περ ὅνϑ'᾽. ὃ δὲ λοιπὸν, ἱόντ᾽ 
ἐκ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεὰν 
τρίβειν ϑανάτοις αὐϑένταισι. 

’ ") τ 
βαιὸν ἔχουσὴ πᾶν ἀπόχρη μοι. 

11575 κἀλληλοφόγνους 
μανίας μελάϑρων ἀφελούσῃ. 

ΔΙΓΙΣΘΟΣ. 

ὦ φέγγος εὖφρον ἡμέρας δικηφόρου. 
φαίην ἂν ἤδη νῦν βροτῶν τιμαόρους 
ϑεοὺς ἄνωθεν γῆς ἐποπτεύειν ἄγη, 

1580 ἰδὼν ὑφαντοῖς ἐν πέπλοις ᾿Ερινύων 
τὸν ἄνδρα τόνδε κείμενον φίλως ἐμοὶ, 
χερὸς πατρῴας ἐχτίγοντα μηχανάς. 

᾿Ἁτρεὺς γὰρ ἄρχων τῆσδε γῆς, τούτου πατὴρ, 
πατέρα Θυέστην τὸν ἐμὸν, ὡς τορῶς φράσαι, 

1585 αὑτοῦ δ᾽ ἀδελφὸν, ἀμφίλεχτος ὧν κράτει, 
ἠνδρηλάτησεν ἐχ πόλεως τὲ καὶ δόμων. 

χαὶ προστρόπαιος ἑστίας μολὼν πάλιν 

τλήμων Θυέστης μοῖραν εὕρετ᾽ ἀσφαλῆ, 
τὸ μὴ ϑανὼν πατρῷον αἱμάξαι πέδον 

1590 αὐτοῦ. ξένια δὲ τοῦδε δύσϑεος πατὴρ 

““τρεὺς, προϑύμως ΠΟ. ὩΣ ἢ ΦΉΕΕΣ πατρὶ 

τὠμῷ, κρεουργὸν ἤμαρ εὐθύμως ἄγειν. 

δοκῶν. παρέσχε δαῖτα παιδείων χρεῶν. 

τὰ μὲν ποδήρη καὶ χερῶν ἄχρους κτένας 
1595 ἔϑρυπτ᾽ ἄνωϑεν ἀνδραχὰς χαϑήμενος. 

ἄσημα δ᾽ αὐτῶν αὐτίχ᾽ ἀγνοίᾳ λαβὼν 
ἔσϑει βορὰν ἄσωτον, ὡς ὁρᾷς, γένει. 
χάώπειτ᾽ ἐπιγνοὺς ἔργον οὐ χαταίσιον, 
ᾧμωξεν, ἀμπίπτει δ᾽ ἀπὸ σφαγῆς ἐμῶν, 

1600 μόρον δ᾽ ἄφερτον Πελοπίδαις ἐπεύχεται, 

λάχτισμα δείπνου ξυνδίχως τιϑεὶς ἀρᾷ, 
οὕτως ὀλέσϑαι πᾶν τὸ Πλεισϑένους γένος. 
ἐχ τῶνδέ σοι πεσόντα τόνδ᾽ ἰδεῖν πάρα. 
κἀγὼ δίκαιος τοῦδε τοῦ φόνου ῥαφεύς. 

1605 τρίτον γὰρ ὄντα μ᾽ ἐπὶ δέχ᾽ ἀϑλίῳ πατρὶ 
συνεξελαύνει τυτϑὸν ὄντ᾽ ἐν σπαργάνοις. 
τραφέντα δ᾽ αὖϑις ἡ δίχη χατήγαγεν. 
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χαὶ τοῦδε τἀνδρὸς ἡψάμην τς ὧν, 

πᾶσαν συνάψας μηχανὴν δυσβουλίας.᾽ 

ΕἼΘΙ0 οὕτω χαλὸν δὴ καὶ τὸ χατϑανεῖν ἐμοὶ, 
ἰϑόντα τοῦτον τῆς δίχης ἐν ἕρχεσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

«4[γισϑ', ὑβοίζειν ἐν χαχκοῖσιν οὐ σέβω. 

σὺ δ᾽ ἄνδρα τόνδε φὴς ἑκὼν χαταχτανεῖν, 
μόνος δ᾽ ἔποιχτον τόνδε βουλεῦσαι φόνον" 

1615 οὔ φημ ἀλύξειν ἐν δίχη τὸ σὸν χάρα 
| δημορριφεῖς, σάφ᾽ ἴσϑι, λευσίμους ἀράς. 

ἌΙΓΙΣΘ Ο Σ. 

σὺ ταῦτα φωνεῖς νερτέρᾳ προσήμενος 
κώπη. χρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός; 
γνώσει γέρων ὧν ὡς διδάσχεσϑαι βαοὺ 

ἸΘΖΟ τῷ τηλιχούτῳ. σωφρονεῖν εἰρημένον. 

δεσμὸς δὲ χαὶ τὸ γῆρας αἵ τε γήστιδες 
δύαι, διδάσχειν ἐξοχώταται φρενῶν 
Ἰατρομάντεις. οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν τάδε; 
πρὸς χέντρα μὴ λάκτιζε, μὴ πταίσας μογῆς. 

ΧΟΡΟΣ 
ἱ γύναι, σὺ τοῦδ᾽ ἥκοντος ἔχ μάχης νέον 

οἰχουρὸς εὐνὴν ἀνδρὸς αἰσχύνουσ᾽ ἅμα 
ἀνδρὶ στρατηγῷ τόνδ᾽ ἐβούλευσας μόρον; 

ΑΙΓΙ͂ΣΘΟΣ. 

[Ξ [- κῷ ὡκ 
»"» 

χαὶ ταῦτα τἄπη κλ αὐμάτων ἀρχηγενῆ. 

ὌὈρφεϊξ δὲ γλῶσσαν Τὴ» ἐναντίαν ἔχεις. 

1680 ὁ μὲ» γὰρ ἢγε πάντ᾽ ἀπὸ φϑογγῆς χαρᾷ, 

σὺ δ᾽ ἐξορίνας ἡπίοις ὑλάγμασιν 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς δὴ σύ μοι τύραννος ᾿Τργείων ἔσει, 

ὕς οὐχ, ἐπειδὴ τῷδ᾽ ἐβούλευσας μόρον, 
1035 δοᾶσαι τόδ᾽ ἔργον οὐκ ἔτλης αὐτοχτόνως; 

ΔΙΓΙΣΘΟΣ. 
τὸ γὰρ ϑολῶσαι πρὸς γυ» γαιχὸς ἣν σαφῶς" 

ἐγὼ δ᾽ ὕποπτος τοις ἡ παλαιγενής. 

ἐχ τῶν δὲ τοῦδε χρημάτων πειράσομαι 
Ι ἄρχειν πολιτῶν" τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα 

1640 ζεύξω βαρείαις οὔτι μοι σειραφόρον 

“ριϑῶντα πῶλον" ἀλλ᾽ ὁ δυσφιλεῖ αἀχότῳ 

λεμὸς ξύνοικος μαλϑαχόν σφ᾽ ἐπόψεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δὴ τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ ἀπὸ ψυχῆς χαχῆς 
οὐχ αὐτὸς ἠνάριζες; ἀλλά νιν γυνὴ 

1045 χώρας μίασμα καὶ ϑεῶν ἐγχωρίων 

ἔχτειν᾽. Ὀρέστης ἀρά που βλέπει «φάος, 
ὅπως χατελϑὼν δεῦρο πρευμενεῖ τύχη 
ἀμεοῖν γένηται τοῖγδε παγχρατὴς φονεύς; 

Ϊ 
ΐ 

β 
Ϊ 
! 

] 

Ι . } « ’ 

ἄξει" χοατηϑεὶς δ᾽ ἡμερώτερος «ταγεῖ. 

Ι 

Ϊ 
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ΑἹΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ δοχεῖς τάδ᾽ ἔρδειν χαὶ λέγειν, γνώ- 
3 ’ 

σει ταχα. 

ΧΟΡΟΣ. 

1630 εἶα δὴ φίλοι λοχῖται, τοὔργον οὐχ ἑχὰς τόδε. 
᾿ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

Ε΄ εν ιας ἄς 

ΟΠ ΧΟΡΟΣ. 
εἶα δὴ, ξίφος πρόχωπον πᾶς τις εὐτρεπιζέτω. 

β ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 
ἀλλὰ μὴν κἀγὼ πρόχωπος οὐχ ἀναίνομαι ϑανγεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεχομένοις λέγεις ϑαγεῖν σε" τὴν τύχην δ᾽ αἷ- 
ρούμεϑα. 

ΚΑΥΤΙΜΠΝΗΣΤΡ 4. 

μηδαμῶς, ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ἄλλα δράσωμεν 
χαχά. 

1055 ἀλλὰ χαὶ τάδ᾽ ἐξαμῆσαι πολλὰ δύστηνον ϑέρος" 

πημονῆς δ᾽ ἅλις γ᾽ ὑπάρχει" μηδὲν αἱματώμεϑα. 
στείχεϑ᾽ οἱ γέροντες ἤδὴ πρὸς δόμους πεπρω-- 

“μάγους, 

πρὶν παϑεῖν. ἔρξαντα καιρὸν γρῆν τάδ᾽ ὡς ἐπρώ- 

ξαμεν. 
εἰ δέ τοι μόχϑων 2 Ἴθι. τῶνδ᾽ ἅλις γ᾽ ἐχοί- 

μεϑ" ἂν, 

1660 δαίμονος χολὴ βαρείᾳ δυστιχῶς πεπληγμένοι. 

ὧδ᾽ ἔχει λόγος γυναιχὸς, εἴ τις ἀξιοῖ παϑεῖν. 
“ΦΙ͵ΙΓΊΣΘΟΣ. 

ἀλλὰ τούσδε μοι ματαίαν γλῶσσαν ὧδ᾽ ἀπανϑίσαι, 
χἀχβαλεῖν ἔπη τοιαῦτα δαίμονος πειρωμένους, 

σώφρονος γνώμης δ᾽ ἁμαρτεῖν, τὸν χρατοῦγτα ἘΞ 
ΧΟΡΟΣ. 

1665 οὐκ ὧν ᾿Δργείων τόδ᾽ εἴη, φῶτα προσσαίνειν᾽ 
χαχόν. 

ΔΠΙΓΙΣΘὋΟ Σ. 

ἢ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις μέτειμ᾽ ἔτι. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὔχ, ἐὰν δαίμων Ὀρέστην δεῦρ᾽ ἀπευϑύνη μολεῖν. 
Ὶ ΑΙΠΙΓΙ.ΣΘ.ἝὋΟΣ. 

οἶδ᾽ ἐγὼ φεύγοντας ἔνδρας ἐλπίδας σιτουμένους. 

ἀλλ᾽ ἐγώ σ 

ΧΟΡΟΣ. 

πρᾶσσε, πιαίνου, μιαίνων τὴν δίκην " ἐπεὶ πάρα. 
ΔΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

1670 ἴσϑε μοι δώσων ἄποινε τῆσδε ἰλορῆι χάριν. 
ΧΟΡΟΣ, 

κόμπασον ϑαρσῶν, ἀλέχτωρ ὥστε ϑηλείας πέλας. 

᾿ ΚΑΥΊΤ ΔΙΜΝΗΣ {}Ὀ.,4. 

μὴ πρατιμήσης ματαίων τῶν δ᾽ ὑλαγμάτων " ἐγὼ 

χαὶ σὺ ϑήσομεν χρατοῦντε τῶν δὲ δωμάτων χαλῶς. 

-τ τ’ τῦῦὑὕ0ν΄΄ὃὺ ....----- ὁ ὃὦὃὍὈ,ἷὩὉἡὺὐ!. . .. .“.,..ρκοκωῦ σευ κτὴκον 



ΑΙΞΧΎΥΛΟΥ ΧΟΉΗΦΟΡΘΣΙ 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΤΡΟῸΣ ΣΤ 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἩΜΕΚΊΤΡ 4. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ς 

“ [2 - ’ ’ 

“ΠΠρμῆ χϑόνιε πατρῷ᾽ ἐποπτεύων χρατῆ, 
“-“ .“- , σωτὴρ γενοῦ μοι ξυμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ " 

« κ᾿ σῷ , » 
Ἴχω γαρ εἷς γῆν τηνδὲ χαὶ χατέρχομαι. 

7) , »"Ὁ΄ 

τύμβου δ᾽ ἐπ᾿ ὀχϑῳ τῷδε χηρύσσω πατρὶ 
ὅ χλύειν, ἀκοῦσαι. Ὁ Ὁ 
-Ἀ Ἷς ν Ν Ἂ Ε " 
ΝΣ: πλόκαμον ᾿Ινάχῳ ϑρεπτήριον, 
τὸν δεύτερον δὲ τόνδε πενϑητήριον 
Ἂ Ὰ Ε Ἀ Ἄ ψ 

10 τέ χρῆμα λεύσσω; τίς ποϑ᾽ ἥδ᾽ ὁμήγυρις 
᾿ στείχει, γυναικῶν φάρεσιν μελαγχίμοις 
πρέπουσα; ποίᾳ ξυμφορῷ προσειχάσω ; 

πότερα δόμοισι πτῶμα προσχυρεῖ γέον ; 
ἢ πατοὶ τὠμῷ τάσδ᾽ ἐπειχάσας τύχω 

15 χοὰς φερούσας γερτέροις μειλίγματα; 

οὐδέν ποτ᾽ ἄλλο" χαὶ γὰρ ᾿Ηλέχτραν δοχῶ 
στείχειν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν πιένϑει λυγρῷ 
πρέπουσαν. ὦ Ζεῦ, δός με τίσασϑαι μόρον 
πατρὸς, γενοῦ δὲ σύμμαχος ϑέλων μοί. 

20 Πυλάδη, σταϑῶμεν ἐκποδὼν, ὡς ἂν σαφῶς 
μάϑω γυναιχῶν ἥτις ἥδε προστροπή. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰαλτὸς ἐκ δόμων ἔβην 
χοὰς προπομπὸς ὀξύχειοι σὺν χτύπῳ. 
πρέπει παρηὶς φοινίοις ἀμυγμοῖς 

2ὅ ὄνυχος ὥλοχι. νεοτόμῳ " 
δι᾿ αἰῶνος δ᾽ Ἰυγμοῖσι βόσχεται χέαρ. 
λινορϑόροι δ᾽ ὑφασμάτων 
λακίδες ἔφλαδον ὑπ᾽ ἄλγεσιν, 
πρόστεονοι. στολμοὶ 

830 πέπλων ἀγελάστοις 
ξυμφοραῖς πεπληγμέγων. 

22 ---- 351. ΞΞΞΞ 82 “ὀ- 41. 

ποτο--- 

“πα πτετ-τ- το ποτ ονττττν πηπεσσσιυ στπ το εσατ.τσντ ττευσπικτττοτσς κενπονκοκκοτινκίπον 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΊΤΡΆ, 

ΥΤΊΣΟΘΤΣΣ: 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

ΠΥΜΆΑΖ“ ΠΕΣ. 

τορὸς γὰρ ὀρϑόϑροιξ φόβος, 
δόμων ὀνειρόμαντις, ἐξ ὕπνου κότον 
πγέων, ἀωρόνυχτον ἀμβόαμα 

85 μυχόϑεν ἔλακε περὶ φόβῳ, 

γυναικείοισιν ἐν δώμασιν βαρὺς πίτνων. 

χριταί τε τῶνδ᾽ ὀγειράτων 
ϑεόϑεν ἔλαχον ὑπέγγυοι 
μέμφεσϑαι τοὺς γᾶς 

40 γέρϑεν περιϑύμως 

τοῖς χταγοῦσί τ᾿ ἐγχοτεῖν. 
τοιάνδε χάριν ἄχαριν, ἀπότροπον χαχῶν, 

ἀδϊὼ γαῖα μαῖα, μωμένα μ᾽ Ἰάλλει 
δύσϑεος γυνά. φοβοῦ-- 
μαι δ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἐχβαλεῖν. 
τί γὰρ λύτρον πεσόντος αἵματος πέδῳ ; 

Ἰὼ πανοιζὺς ἑστία, 

δ0]᾽]ὼ χατασχαφαὶ δόμων. 
ἀνήλιοι, βοοτοστυγεῖς 

δγόφοι χαλύπτουσι δόμους 

δεσποτῶν ϑανατοισι. 

δά σέβας δ᾽ ἄμαχον, ἀδάματον, ἀπόλεμον τὸ πρὶν, 
δι᾿ ὥτων φρενός τὲ δαμίας περαῖνον, 
γῦν ἀφίσταται. φοβεῖ-- 
ται δέ τις. τὸ δ᾽ εὐτυχεῖν ᾿ 

600 τόδ᾽ ἐν βοοτοῖς ϑεὸς τε χιὺ ϑεοῦ πλέον. 

ῥοπὴ δ᾽ ἐπισχοπεῖ δίχας 
ταχεῖα, τοῖς μὲν ἐν φάει, 
τὰ δ᾽ ἐν μεταιχμίῳ σχότου 

μένει χρονίζοντα βούει 

Θϑ τοὺς δ᾽ ἄχοαντος ἔχει νύξ. 
δι᾿ αὕματ᾽ ἔχποθένϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς τροφοῦ 
τίτας φόνος πέπηγεν, οὐ διαρρυϑᾶν. 
διαλγὴς ἄτη διαφέρει τὸν αἴτιον 
παναρχέτας γόσου. 

12 --- ὅ3. τ-τΞΞΞ-Ξ δά... θὅ. 
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ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 

71 οἴγοντι δ᾽ οὔτι νυμφιχῶν ἑδωλίων 
᾿ ’ » « - 

ἄχος, πόροι τὲ πάντες ἐχ μιᾶς ὁδοῦ 
βαίνοντες τὸν χερομυσὴ 
φόνον χαϑαίροντες Ἰοῦσαν ἄτην. 

75 ἐμοὶ δ᾽, ἀνάγχαν γὰρ ἀμφίπτολιν 
Ν , «,5, ΠΝ Ὰ Ἵ ϑεοὺ προσηνέγχαν. ἐκ γαρ οἴχων 

σατρῴων δούλιον ἐσᾶγον αἰσαν, 
δίχαια χαὶ μὴ δίκαια, 

πρχον, 2 θα - , 

πρέπονε ἀρχαῖς βίου, 
Ὡ, Ν ᾿ } -Ὁ- 80 βίᾳ φερομένων αἱνέσαι, πιχρὸν φρενῶ 

’ , ; ᾿ ε ΄ 

στύγος χρατουσῃ. δαχρύω δ᾽ ὑφ᾽ εἱμάτων 
ματαίοισε δεσποτῶν 

τύχαις, χρυφαίοις πένϑεσιν παχνουμέγη. 

ΠΩΈΕΚΤΡ Α. 

“δμωαὶ γυναῖχες, δωμάτων εὐθήμοντες, 
85 ἐπεὶ πάρεστε τῆσδε προστροπῆς ἐμοὶ 

πομποὶ. γένεσϑε τῶνδε σύμβουλοι πέρι" 
τύμβῳ χέουσα τάσδε χηδείους χοὰς 
πῶς εὔφρον᾽ εἴπω; πῶς χατεύξωμαι πατρί; 

’ ΄ κ ͵, Ξ-- ᾽͵ ᾿) 

πότερα λέγουσα παρὰ φίλης φίλῳ φέρειν 
κ 2 - - κ , 

90 γυγναιχὸς ἀνδοὶ, τῆς ἐμῆς μητρὸς πάρα; 
ὥνδ᾽ οὐ πάρεστι ϑάοσος. οὐδ᾽ ἔχω τί φῶ τ ἽΠΕΠς ἀύθὸ κ {0 
»") , ΄ Ἷ ’ « 

χέουσα τονδὲ πέλανον ἕν τυμβῳ πατρος. 
" τῷ , , μϑ 
ἢ τοῦτο φάσχω τοὔπος, ὡς γόμος βροτοῖς 
ἔστ᾽ ἀντιδοῦναι τοῖσι πέμπουσιν τάδε 

9ὅ στέφη δόσιν τε τῶν χαχῶν ἐπαξίαν; 

ἢ σῖγ᾽ ἀτίμως, ὥσπερ οὖν ἀπώλετο, 
πατὴρ. τάδ᾽ ἐχχέουσα, γάποτον χύσιν, 

Ζ ’ ἢ ᾿ ’ 
στείχω. χαϑαρμαϑ'᾽ ὡς τις ἐχπέμψας πόλιν 

διχοῦσα τεῦχος ἀστρόφοισιν ὄμμασιν; 

100 τῆσδ᾽ ἐστὲ βουλῆς, ὦ φίλαι, μεταίτιαι. 

χοιγὸν γὰρ ἔχϑος ἐν δόμοις νομίζομεν. 
κι , ΕΘ; , ἰ , 

μὴ χευϑετ᾽ ἕνδον χαρδίας φόβῳ τινος. 

τὸ μόρσιμον γὰρ τόν τ᾿ ἐλεύϑερον μένει 
Α κ 2] α 2 ΄ 

χαὶ τὸν πρὸς ἄλλης δεσποτουμενον χερός. 
΄ ΞΆ 2 : “ ),.» ς 2 

106 λέγοις ἄν, εἴ τι τῶνδ᾽ ἔχοις ὑπέρτερον. 

ΧΟΡΟΣ. 

αἰδουμένη σοὶ βωμὸν ὡς τύμβον πατρὸς 
ἘΞ , ι ι ι τ} 

λέξω, κελεύεις γάρ. τὸν ἔχ φρενὸς λόγον. 

ΠΧΠΕΚΤΡΖ. 

λέγοις ἄν, ὥσπερ ἠδέσω τάφον πατρός. 

ΧΟΡΟΣ. 

φϑέγγου χέουσα σεμνὰ τοῖσιν εὔφροοσιν. 

ΠΠΕΚΤΡ Δ. 

110 τίνας δὲ τούτους τῶν φίλων προσεννέπω; 
ΘΙ ΟΕΡΙΟΘῈΣ:. 

πρῶτον μὲν αὑτὴν, χώστις Αἴγισϑον στυγ εῖ. 
ΠΧ ΙΕΎΤ Ῥ 1. 

ἐμοί τε χαὶ σοί τίρ᾽ ἐπεύξομαι τάδε. 
ΧΟΡΟΣ, 

αὐτὴ σὺ ταῦτα μανϑάνουσ᾽ ἤδη φράσαι. 

ΠΡ ΚΟ ΎΡ5Ξ. 

τίν᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄλλον τῆδὲ προστιϑῶ στόσει; 

ΧΚΌΟΡΟΣ. 

1196 μέμνησ᾽ Ὀρέστου. χεὶ ϑυραῖός ἐσθ᾽ ὅμος. 

ΤΓΡΎ ΚΡ  : 

εὖ τοῦτο χκἀφρένωσας οὐχ ἥκιστά με. 

ΧΌΨΡΟΣ. 

τοῖς αἰτίοις γῦν, τοῦ φόνου μεμγημέγη. 

ἩΖΈΕΚΤΡ 4. 
, - Ὁ : 

τί φῶ; δίδασκ᾽ ἄπειρον ἐξηγουμένη. 

ΧΟΡΟΣ. 
τς . Ε τ Ἢ 3ι το ἐλϑεῖν τιν αὐτοῖς δαίμον᾽ ἢ βροτῶν τινὰ 

ΠΛΊΛΈΕΚΤΡ,. : : 
120 ποτερα͵ διχαστὴν ἢ διχηφόρον λέγεις; 

ΧΟΡΟΣ. 
« “ τ τ ἁπλῶς τι φραζουσ᾽, ὅστις ἀνταποχτεγεῖ. 

ΠΑΝ ΑΚΤΊΤΡ 4. 
Ἐπ τ ἃ “δ δ 

καὶ ταῦτά μοὐστὶν εὐσεβὴ ϑεῶν πάρα; 

ΧΟΡΟΣ. 
Ὁ 3 ᾿} δὴ ᾿ ΄ Ἐς 

πῶς δ᾽ οὐ τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμείβεσϑαι χεχοῖς ; 
᾿ ΠΩΞΕΒΚΎΡ Α. 

Ἑ κ “ Ὁ Ἀν} ΩΣ 
Πρμῆ χϑονιε, χηρύξας ἐμοὶ, 

ν. - » » ; 
12 τοὺς γῆς ἔνερϑε δαίμονας κλύειν ἐμὰς 

εὐχὰς, πατρῴων δωμάτων ἐπισχόπους, 

καὶ γαῖαν αὐτὴν, ἢἣ τὰ πάντα τίχτεται, 
, , ἘΣ »- - ϑοέψασα τ᾿ αὐϑις τῶνδε χῦμα λαμιβάνει" 

2 Χ ᾿ [2 , Ὁ 

χάγω χέουσα τασδὲ χέρνιβας βροτοῖς, 

1320 λέγω, καλοῦσα πατέρ᾽, ἐποίχτειρόν τ᾽ ἐμὲ 
, 3110.9 »" - ᾿Ὶ ,. ᾿ 

φίλον τ Ορέστην, πῶς ἀναξομὲν δόμοις. 

πεπραμένοι γὰρ νῦν γέ πως ἀλώμεϑα 
᾿ -Ὁ ’ 2) κ“ 

πρὸς τῆς τεχούσης, ἀνδρα δ᾽ ἀντηλλάξατο 
γὔ᾽ ε »"Ό ’ 

«Αϊγισθον., οσπὲερ σοῦ φόνου μεταίτιος. 
ΕΟ Ὶ δ 

136 κἀγὼ μὲν ἀντίδουλος " ἐκ δὲ χρημάτων 
, » , 

φεύγων Ὀρέστης ἐστὶν, οἱ δ᾽ ὑπερχόπως 
ἐν τοῖσι σοῖς πόνοισι χλίουσιν μέγα. 
ἐλθεῖν δ᾽ Ὀρέστην δεῦρο σὺν τύχη τινὶ 

’ , ι πα ὦ , 
χατεύχομαΐξ σοι. χαὶ σὺ χλῦϑί μου, πότερ" 

» τ ἵ , Χ , λ 5 

140 αὐτῇ τέ μοι δὸς σωφρογνεστέραν πολὺ 

μητρὸς γεγνέσϑαι χεῖρά τ᾽ εὐσεβεστέραν. 
ἡμῖν μὲν εὐχὰς τάσδε" τοῖς δ᾽ ἐναντίοις 
λέγω φανῆναί σου, πάτερ, τιμάορον, 

, “" , χαὶ τοὺς χταγόντας ἀντιχατϑαγεῖν δίκην. 
σω;. Ὁ δ᾿ ᾽ ’ “Ὁ - 3 -ὉὋ᾽ 145 ταῦτ᾽ ἐν μέσῳ τίϑημι τῆς χακῆς ἀρᾶς, 

χείγοις λέγουσα τήνδε τὴν χαχὴν ὠρόν" 

ἡμῖν δὲ πομπὸς ἴσϑι τῶν ἐσϑλῶν ἄνω. 
σὺν ϑεοῖσι χαὶ γῆ χαὶ δίχη νικηφόρῳ. 

Ξὸ ἐς, , Σ , 
τοιαῖσδ᾽ ἐπ᾽ εὐχαῖς τασδ᾽ ἐπισπένδωῳ χοάς. 

150 ὑμᾶς δὲ χωχυτοῖς ἐπανϑίζειν νόμος, 

παιᾶνα τοῦ ϑαγόντος ἐξαυδωμένας. 

ΧΟΡΌΣ. 
ε; “ κ ἘΣ ἰς 
ἵἕετε δάχρυ χαγναχὲς ὁλόμενον 

ὀλομένῳ δεσπότᾳ, 
πρὸς ἔρυμα τόδε χακῶν χεδνῶν τ᾽ 

15ὅ ἀπότροπον ἄγος ἀπεύχετον, 
χεχυμένων χοῶν. χλύε δέ μοι, χλύε, 
σέβας ὦ δέσποτ᾽, ἐξ ἀμαυρᾶς φρενός. 
ὀτοτοτοτοτοτοτοῖ, ἰὼ, τίς δορυ-- 
σϑενὴς ἀνὴρ. ἀναλυτὴρ δόμων ἡενὴς ἀνὴρ, ἀναλυτὴρ δόμων, 

100 Σχύϑης, τά τ᾽ ἐν χεροῖν παλίντον᾽ 
»Ἥ»Ἤ ΄ 7 

ἐν ἔργῳ βέλη ᾿πιπάλλων “Ἄρης, 
σχέδιά τ᾽ αὐτόχωπα νωμῶν βέλη; γέδια τ᾿ αὐτὸχ | η; 

Π,ΖΒΕΑΚΤΡ 4. 
5» κ 32) , ν " 
ἔχει μὲν ἡδη γαπότους χοὰς πατὴρ, 

΄ “ ΄ - 2 , 

100 χήρυξ μέγιστε τῶν ἄγω τε χαὶ χάτω. 

γέου δὲ μύϑου τοῦδε χοινωνήσατε. 
ΧΟΡΟΣ. 

..2 ͵ - Ὺ , ’ 

λέγοις ἄν" ὀρχεῖται δὲ χαρδία φοβῳ. 

152 --- 157. --Ξ 158 --- 109. 
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ΗΠ ΠΈΕΚΤΡ 4. 

ὁρῶ τομαῖον τόνδε βόστρυχον τάφῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τίνος ποτ᾽ ἀνδρὸς, ἢ βαϑυζώνου χόρης; 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 

170 εὐξύμιβολον τόδ᾽ ἐστὶ παντὶ δοξάσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς οὖν παλαιὰ παρὰ γεωτέρας μάϑω; 

ΠΛΠΕΚΤΡΑ. 

οὐχ ἔστιν ὅστις πλὴν ἐμοῦ κείραιτό γιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐχϑοοὶ γὰρ οἷς προσῆχε πενϑῆσαι τριχί. 

ΠΛΕΚΤΡ Α. 

καὶ μὴν δ᾽ ἐστὶ χάρτ᾽ ἰδεῖν ὁμόπτερος. 
ΧΟΡΟΣ. 

17ὅ ποίαις ἐϑείραις ; τοῦτο γὰρ ϑέλω μαϑεῖν. 

ΠΛΠΕΚΤΊΤΡ 4. 

αὐτοῖσιν ἡμῖν χάρτα προσφερὴς ἰδεῖν. 

ΧΟΡ 

μῶν οὖν Ὀρέστου πρύβϑα δῶρον ἢ τόδε; 
ΗΠ ΜΕΚΎΡ Ά. 

μάλιστ᾽ ἐχείνου βοστρύχοις προσείδεται. 
ΧΟΡΌΣ. 

χαὶ πῶς ἐκεῖνος δεῦρ᾽ ἐτόλμησεν μολεῖν ; 
ἨἩΜΕΚΤΡ 4. 

180 ἔπεμιψε χαίτην κουρίμην χάριν πατρύς. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἧσσον εὐδάχρυτά μοι λέγεις τάδε, 
- ; ’ ’ ΄ 

εἰ τῆσδε χώρας μήποτε ψαυσει ποδί. 
ΠΛΠΕΚΤΡΑ. 

3 4 , , , 
κἀμοὶ προσέστη χαρδίας χλυδωνιον 

χολῆς, ἐπαίσϑην δ᾽ ὡς διανταίῳ βέλει" 
186 ἐξ ὀμμάτων δὲ δίψιοι πίπτουσέ μοι 

σταγόνες ἄφραστοι δυσχίμου πλημμυρίδος, 
πλόχαμον ἰδούση τόνδε" πῶς γὰρ ἐλπίσω 
ΕΣ - 2 27 -“ .- , 
ἀστῶν τιν᾽ ἄλλον τῆσδε δεσπόζειν φοβης; 
2 2 »οΧχ μ ς “-“, .37 2 

ἀλλ οὐδὲ μὴν νιν ἡ χτανοῦσ᾽ ἐκείρατο, 
Α κ 4 2 - , 

190 ἐμὴ δὲ μήτηρ, οὐδαμῶς ἐπωνυμον, 

φρόνημα παισὶ δύσϑεον πεπαμένη. 
ἐγὼ δ᾽ ὅπως μὲν ἄντιχρυς τάδ᾽ αἰνέσω, 
εἶναι τόδ᾽ ἀγλάϊσμαά μοι τοῦ φιλτάτου 
βροτῶν Ὀρέστου " σαίγομαι δ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδος. 

195 φεῦ. εἴϑ᾽ εἶχε φωνὴν εὔφρον᾽ ἀγγέλου δίχην, 
ὅπως ϑίφροντις οὖσα μὴ ̓ κινυσσόμην" 
ἀλλ᾽ εὖ σαφηνῆ τόνδ᾽ ἀποπτύξαι πλόχον, 

εἴπερ γ᾽ ἀπ᾿ ἐχϑροῦ χρατὸς ἡν τετμημένος, 
ἢ ξυγγενὴς ὧν εἶχε συμπενϑεῖν ἐμοὶ, 
7} ’ - τ ι ’ 

200 ἄγαλμα τύμβου τοῦδε καὶ τιμὴν πατρος. 
3 ’ 

ἀλλ᾽ εἰδότας μὲν τοὺς ϑεοὺς χαλούμεϑα, 

οὕοισιν ἐν χειμῶσι ναυτίλων δίχην 
, ᾽ Α ᾿ - ’ 

στροβουμεϑ'᾽" εἰ δὲ χρη τυχεῖν σωτηρίας, 
- , 5 5 , , ᾿ 

σμιχροῦ γένοιτ᾽ ἂν σπέρματος μέγας πυϑμην. 
205 καὶ μὴν στίβοι γε, δεύτερον τεχμήριον, 

ποδῶν ὅμοιοι τοῖς τ᾽ ἐμοῖσιν ἐμφερεῖς. 
4 Ἁ Ν 7 Ν ’ - 

καὶ γὰρ δύ᾽ ἐστὸν τώδε περιγραφὰ ποϑοῖν, 
2 “ “ Ν 

αὐτοῦ τ᾽ ἐχείνου χαὶ συνεμπόρου τινός. 
πτέρναι τενόντων ϑ᾽ ὑπογραςφαὶ μετρούμεναι 

210 εἰς ταὐτὸ συμβαίνουσι τοῖς ἐμοῖς. στίβοις. 
πάρεστι δ᾽ ὠδὶς καὶ φρενῶν χαταφϑορά. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
» ᾿ ᾿ τῷ - , 

εὔχου τὰ λοιπὰ, τοῖς ϑεοῖς τελεσιρορους 

εὐχὰς ἐπαγγέλλουσα, τυγχάνειν καλῶς. 
ΗΖΈΕΚΤΡΡ᾽ ΖΑ. 

ἐπεὶ τί νῦν ἕχατι δαιμόνων χυρῶ; 
ΟΡΕΣΊΠΣ. 

215 εὶς ὄψιν ἥκεις ὧνπερ ἐξηύχου πάλαι. 

ΠΠΕΚΤΡ 4. 

καὶ τίνα σύνοισϑά μοι χαλουμένη βροτῶν ; 
᾿ ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. : 

σύνοιδ᾽ ᾿θρέστην πολλά σ᾽ ἐχπαγλουμένην. 
ΠΠΈΕΚΤΡ 4. 

χαὶ πρὸς τί δῆτα τυγχάνω χατευγμάτων; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὅδ᾽ εἰμί" μὴ μάτευ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον φίλον. 
Τὰς ΠΕ ΤΣ 

220 ἀλλ᾽ ἢ δόλον τιν᾽, ὦ ξέν᾽, ἀμφί μοι πλέχεις ; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

. αὐτὸς χατ᾽ αὐτοῦ τἄρα μηχανορραφῶ.. 
ΠΗ. ἜΚ ΤΡ. Α. 

ἀλλ᾽ ἐν χαχοῖσι τοῖς ἐμοῖς γελᾶν ϑέλεις. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
χἀν τοῖς ἐμοῖς ἄρ᾽, εἴπερ ἔν γε τοῖσι σοῖς. 

ΠΙΕΚΊΤΡ̓ 4. 

ὡς ὄντ᾽ Ὀρέστην τάδε σ᾽ ἐγὼ προσεννέπω ; 
ΟΡΕΣΊΠΕΣ. 

225 αὐτὸν μὲν οὖν ὁρῶσα δυσμαϑεῖς ἐμέ. 
Ὶ 3 »-ὦ΄7ὠ Ι) ὕ ᾿ 

κουρὰν δ᾽ ἰδοῦσα τηνδὲ χηδείου τριχὸς 
τῷ 5 - ΄ “ - ’ 

σαυτῆς ἀδελφοῦ συμμέτρου τῷ σῷ χάρᾳ, 

Ἰχνοσχοποῦσώ τ᾽ ἐν στίβοισι τοῖς ἐμοῖς 
ἀνεπτερώϑης χἀδόχεις ὁρᾶν ἐμέ". 

. 280 σκέψαι τομῇ προσϑεῖσα βόστρυχον τριχός" 

ἰδοῦ δ᾽ ὕφασμα τοῦτο, σῆς ἔργον χερός " 
σπάϑης τε πληγάς" εἰς δὲ ϑηρίων γραφήν. 

ἔνδον γεγοῦ, χαρᾷ δὲ μὴ ᾿κπλαγῆῇῆς φρένας" 
τοὺς φιλτάτους γὰρ οἶδα νῷ» ὄντας πιχρούς. 

ΠΠΕΑΚΤΡ 4. 

285 ὦ φίλτατον μέλημα δώμασιν πατρὸς, 
ϑαχρυτὸς ἐλπὶς ἀπο μσ το, σωτηοιο τ. 

ἀλχῇ᾽ πεποιϑὼς δῶμ᾽ ἀναχτήσει πατρός. 

ὦ τερπνὸν ὄμμα τέσσαρας μοίρας ἔχον 

ἐμοΐ" προσαυδᾶν δ᾽ ἔστ᾽ ἀναγκαίως ἔχον 
240 πατέρα τε χαὶ τὸ μητρὸς ἐς σέ μοι ῥέπει 

στέργηϑρον" ἡ δὲ πανδίχως ἐχϑαίρεται" 
χαὶ τῆς τυϑείσης νηλεῶς ὁμοσπόρου" 
πιστὸς δ᾽ ἀδελφὸς ἠσϑ', ἐμοὶ σέβας φέρων" 
μόνον Κράτος τε χαὶ “ίκη σὺν τῷ τρίτῳ 

245 πάντων μεγίστῳ Ζηνὶ συγγένοιτό μοι. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

Ζεῦ Ζεῦ, ϑεωρὸς τῶνδε πραγμάτων γενοῦ" 
ἐδοῦ δὲ γένναν εὖνιν αἰετοῦ πατρὸς, 
ϑανόντος ἐν πλεχταῖσι καὶ σπειράμασι 

δεινῆς ἐχίδνης. τοὺς δ᾽ ἀπωρφανισμέγνους 

250 νῆστις πιέζει. λιμός " οὐ γὰρ ἐντελὴς 

ϑήραν πατρῴαν προσφέρειν σχηνήμεισιν. 
οὕτω δὲ κἀμὲ τήνδε τ᾽, ᾿Ηλέχτραν λέγω, 
ἰδεῖν πάρεστί σοι, πατροστερῆ γόνον, 
ἄμφω φυγὴν ἔχοντε τὴν αὐτὴν δόμων. 

255 χαὶ τοῦ ϑυτῆρος χαί σε τιμῶντος μέγα 

πατρὸς νεοσσοὺς τούσδ᾽ ἀπαφϑείρας, πόϑεν 
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ΧΟΗΦΟΡΟΙΙ. ἽΙ 

«“- ς ᾿ ν , ΕΥ͂, : 
ἕξεις ὁμοίας: χειρὸς εὐυϑοινον γέρας; 

3). τὰ ΗΥ͂ - , 6 9 ΄ ( 
οὐτ᾽ αἰετοῦ γένεϑλ᾽ ἀποφϑείρας, παλιν 

πέμπειν ἔχοις ὧν σήματ᾽ εὐπειϑῆ βροτοῖς " 
260 οὔτ᾽ ἀρχιχός σοι πᾶς δδ᾽ αὐανϑεὶς πυϑμὴν 

- . 

βωμοῖς ἀρήξει, βουϑύτοις ἐν ἤμασι. 
χόμιζ᾽, ἀπὸ σμιχροῦ δ᾽ ἄν ἄρειας μέγαν 
δόμον, δοχοῦντα χάρτα γῦν πεπτωκέγαι. 

ΧΟΡΟΣ 
ἐπ) ῳὖ : - ς , 
ὠ παῖδες, ὠ σωτῆρες ἑστίας πατρὸς, 

“- “ΩΡ ε' Δ ΄ , τ 

205 σιγάϑ', ὁπως μὴ πεύσεταί τις, ὦ τέχγα, 

γλωσσὴς χάριν δὲ πώντ᾽ 
Ἁ κ - «ι ’ 

πρὸς τοὺς χρατοῦντας" οὺς ἴδοιμ᾽ ἔγω ποτε 
ἀπαγγείλη τάδε 

ϑανόντας ἐν χηχῖδι πισσήρει (φλογός. 

ΘΟΡΕΣἝΤΗΣ. 

οὔτοι προδώσει «Ζοξίου μεγασϑενὴς 
270 χρησμὸς, χελεύων τόνδε χίνδυνον περᾶν, 

χἀξορϑιάζων πολλὰ, χαὶ δυσχειμέρους 
ἄτας ὑφ᾽ ἧπαρ ϑερμὸν ἐξαυδώμενος, 

εἰ μὴ μέτειμι τοῦ πατρὸς τοὺς αἰτίους, 

τρόπον τὸν αὐτὸν ἀνταποχτεῖναι λέγων, 
275 ἀποχρημάτοισι ζημίαις ταυρούμενον, 

αὐτὸν δ᾽ ἔφασχε τῇ φίλη ψυχὴ τάδε 
τίσειν μ᾽ ἔχοντα πολλὰ δυστερπῆ χαχά. 
τὰ μὲν γὰρ ἐκ γῆς ϑυσφρόνων μειλίγματα 
βοοτοῖς πιφαύσχων εἶπε, τὰς δὲ νῷν νόσους, 

280 σαρκῶν τ τῆρυς ἀγ ρέαις γγάϑοις 

λιχῆνας ἐξέσϑοντας ἀρχαίαν φύσιν" 

λευχὰς δὲ χκόρσας τὴδ᾽ ἐπαντέλλειν γόσῳ " 

ἄλλας τὲ φωνεῖ προσβολὰς Ἐρινύων, 
ἐκ τῶν πατρῴων αἱμάτων τελουμένας, 

288 ὁρῶντα λαμπρὸν ἐν σχότῳ νωμῶντ᾽ ὀφρύν. 
τὸ γὰρ σκοτεινὸν τῶν ἐγερτέρων βέλος 

ἐχ προστροπαίων ἐν γένει πεπτωχότων, 
χαὶ λύσσα, καὶ μάταιος ἐκ γυχτῶν φόβος 
κινεῖ, ταράσσει, χαὶ διώκεται πόλεως 

290 χαλκηλάτῳ πλάστιγγι λυμανϑὲν δέμας. 
᾿ - ’ εν - , χαὶ τοῖς τοιούτοις οὔτε χρατῆρος μέρος 

εἶναι μετασχεῖν, οὐ φιλοσπόνδου λιβὸς, 

βωμῶν.τ᾽ ἀπείργειν, οὐχ ὁρωμένην πατρὸς 
μῆνιν δέχεσθαι, οὔτε συλλύειν τινά. 

295 πάντων δ᾽ ἄτιμον χίιλον ϑνήσκειν χοόνῳ, 
κακῶς ταριχευϑέντει παμφϑάρτῳ μόρῳ. 
τοιοῖσδε χρησμοῖς ἄρα χρὴ πεποιϑέγαι" 

κεῖ μὴ πέποιϑα, τοὔργον ἐξεργαστέον. 

πολλοὶ γὰρ εἰς ἕν συμπίτνουσιν ἵμεροι, 
800 ϑεοῦ τ᾽ ἐφετμαὶ, καὶ πατρὸς πένϑος μέγα, 

καὶ προσπιέζει χρημάτων ἀχηνία, 
τὸ μὴ πολίτας εὐχλεεστάτους βροτῶν, 
Τροίας ἀναστατῆρας εὐδόξῳ φρενὶ, 
δυοῖν γυναικοῖν ὧδ᾽ ὑπηχόους πέλειν. 

305 ϑήλεια γὰρ φρήν" εἰ δὲ μὴ, τάχ᾽ εἴσεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὦ μεγάλαι οῖραι, “1ιόϑεν 
τῆδε τελευτῶν, 

ἡ τὸ δίχωιον μεταβαίνει. 
ἀντὶ μὲν ἐχϑρᾶς γλωσσης ἐχϑρὰ 

310 γλῶσσα τελείσϑω" τοὐφειλόμενον 
πράσσουσα δίχη μέγ᾽ ἀύτεῖ" 
ἀντὶ δὲ πληγῆς φονίας φονίαν 
πληγὴν τινέτω. δράσαντι παϑεῖν, 

τριγέρων μῦϑος τάδε φωνεῖ. 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ:. 

815 ὦ πάτερ αἰνόπατερ, τί σοι 
φάμενος ἢ τί ῥέξας 

τύχοιμ᾽ ἂν, ἕχαϑεν οὐρίσας, ἔνϑα σ᾽ 
εὐναὶ, 

320 σχότῳ φάος ἰσόμοιρον; χάριτες δ᾽ ὁμοίως 

χέκληνται γόος εὐχλεὴς προσϑοδόμοις ᾿Δτρείϑαις. 
ΧΟΡΟΣ. 

τέχνον.. φρόνημα τοῦ ϑαγόντος οὐ δαμάζει 

325 πυρὸς μαλερὰ γνάϑος, 

φαίνει δ᾽ ὕστερον ὀργάς" 
ὀτοτύζεται δ᾽ ὁ ϑνήσχων, 

ἔχουσιν. 

ἀναφαίνεται δ᾽ ὁ 
βλάπτων. 

880 πατέρων τε χαὶ τεχόντων γόος ἔνδιχος ματεύει 
τὸ πᾶν, ἀμφιλ «φὴς ταραχϑείς. Ι 

Π.ΊΕΚΤΡ Α. 

κλῦϑί νυν, ὦ πάτερ, ἐν μέρει 
πολυδάχρυτα πένϑη. 

8335 δίπαις τοί σ᾽ ἐπιτύμβιος ϑρῆνος ἀναστενάζει. 

τάφος δ᾽ ἱχέτας δέδεκται, φυγάδας 9' ὁμοίως. 
τί τῶνδ᾽ εὖ, τί δ᾽ ἄτερ χαχῶν; οὐχ ἀτρίακτος 

᾿ 
ἄτα; 
ΧΟΡΟΣ. 

840 ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἄν ἐκ τῶνδε ϑεὸς χρήζων 

ϑείη χελάδους εὐφϑογγοτέρους " 

ἀντὶ δὲ ϑρήνων ἐπιτυμβιδίων 
παίων μελάϑροις ἐν βασιλείοις 

νεοχρῶτα φίλον κομίσειεν. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

845 εἰ γὰρ ὑπ᾽ Ἰλίῳ 
πρός τινος “υκίων,, πάτερ, 
δορίτμητος χκατηναρίσϑης, 

λιπὼν ἂν εὔκλειαν ἐν δόμοισι, 
880 τέχνων τε χελεύϑοις ἐπιστρεπτὸν αἰῶνα χτίσας, 

πολύχωστον ἂν εἶχες 

τάφον διαποντίου γᾶς 
δώμασιν εὐφόρητον. 

ΧΟΡΟΣ. 
884 φίλος φίλοισι τοῖς ἐχεῖ καλῶς ϑαγοῦσι, 

κατὰ χϑονὸς ἐμπρέπων 
σεμνότιμος ἀνάκτωρ, 
πρόπολός τετῶν μεγίστων χϑονίων ἐκεῖ τυράννων " 

860 βασιλεὺς γὰρ ἧς, ὄφρ᾽ ἔζης, . μόριμον λάχος 
πιπλάντων 

χεροῖν πεισίβροτόν τε βάκτρον. 
ἩΖΕΚΤΡΑΆΑ. 

μηδ᾽ ὑπὸ Τρωίας 
τείχεσι φϑίμενος, πάτερ, 

8605 μετ᾽ ἄλλων δοριχμῆτι λαῷ 
παρὰ Σχαμάνδρου πόρον τέϑαψαι " 
πάρος δ᾽ οἱ χτανόντες γιν οὕτως δαμῆναι 

ΕΠ ὁρον αἶσαν 

970 πρόσσω τινὰ πυνϑάνεσϑαι 

τῶνδε πόνων ἄπειρον. 
ΧΟΡΟΣ. 

ταῦτα μὲν, ὦ παῖ, χρείσσονα χρυσοῦ, 

915 --- 322. -:-Ξ-ΞΞ 8832 --- 389. 

2328. .332]. -ξΞ 354. - 362. 

345 -- 353, -ΞΞ 808 --π71. 

“ς“ ς πςΠΠΠ|.ν,ϑ.ννννν.νν5ρνϑΜύὲ...πτ0ὺὔὺὈὔ2ᾷ0]0ὄ)σἝτἕ,͵δοιυα τους. 



ΝΌΌπἱ5οε τ αι στὔἄὸπ΄π“ΠὋοὁΠοὺΝς ΔΗ, Ὠἠἥφοο ΝΎ κοι - 

᾿ 

ἱ 
! 
᾿ 

Ϊ 
ἱ 
Ι 

ἈΦ. ΡΈ ΔῈ 

Ἰπμὴ ης δὲ τύχης καὶ ὑπερβορέοι' 

μείζονα φωγεῖς " [ ὀδυνᾶσαι γάρ. 
875 ἀλλὰ διπλῆς γὰρ τῆσδε μαράγνης 

δοῦπος ἱχνεῖται " τῶν μὲν ἀρωγοὶ 
χατὰ γῆς ἤδη τῶν δὲ κρατούντων. 

χέρες οὐχ ὅσιαι στυγερῶν τούτων " 

παισὶ δὲ μᾶλλον γεγένηται. 

ΗἩΜΕᾺΚΤΡΑ. 

880 τοῦτο διαμιπερὲς οὖς 
ἔχεϑ᾽ ἅπερ τε βέλος. 
Ζεῦ Ζεῦ, κάτωϑεν ἀμπέμπων 

ὑστερόποινον ἄταν 
βροτῶν τλήμονι χαὶ πανούργῳ 
χειρὶ, τοχεῦσι δ᾽ ὅμως τελεῖται. 

ΧΟΡΟΣ. 

885 ἐφυμνῆσαι γένοιτό μοι πευχή-- 
ἐντ᾽ ὀλολυγμὸν ἀνδρὸς 
ϑεινομένου, γυγαιχός τ᾽ 
ὀλλυμένας, τί γὰρ χεύ-- 
ϑὼ φρενὸς οἷον ἔμπας 

890 ποτῶᾶται, πάροιϑεν δὲ πρῴρας, 
δριμὺς ἧται χκαρϑίας, 

ϑυμὸς, ἔγκοτον στύγος. 
ΟΡΕΣΤΊΤΤΗΣ.:. 

καὶ πότ᾽ ἂν ἀμφιϑαλὴς 

895 Ζεὺς ἐπὶ χεῖρα βάλοι; 
φεῦ γ χάρανα δαΐξας 

πιστὰ γένοιτο χώρᾳ. 
δίχαν δ᾽ ἐξ ἀδίχων ἀπαιτῶ. 

χλῦτε δὲ τὰ χϑονίων τετιμέναι. 

ΧΟΡΟΣ. 
, 400 ἀλλὰ νόμος μὲν φονίας σταγόνας 

, ») 2) τς 

χυμένας ἐς πέδον ἀλλο προσαιτεῖν 
αἷμα. βοᾷ γὰρ λοιγὸν ᾿Ερινὺ 
ὅϑ, μ « 7 δ ΄ δ ς ; 

ῃ -» ᾿" ϑ, 

παρὰ τῶν πρότερον «ϑιμένων τὴ» 
͵ , 7) 

ἑτέραν ἐπάγουσαν ἐπ᾽ ἄτῃ. 

ΠΖΕΚΤΡ 4. 
ῳ - -, φν ΄ , 4ἀρῦ ποῖ ποῖ δὴ νεοτέρων τυραννίδες ; 

- 2 κ᾿ 

ἴδετε πολυχροατεῖς ἀραὶ (φϑιμένων, 
ἔδεσϑ᾽ ᾿“τρειδῶν τὰ λοίπ᾽ ἀμηχάνως 

ἔχοντα καὶ δωμάτων 
γι - ΄ , 3. .ῬΝ Ν: - 

ἄτιμα. πῶ τίς τραποιτ᾽ ἂν, ὦ Ζεῦ; 

ΧΟΡΟΣ. 

410 πέπαλται δ᾽ αὐτέ μοι (φίλον χέαρ 
τύνδε χλύουσαν οἶχτον. 
χαὶ τότε μὲν ϑύσελπις, 

σπλάγχνα δέ μου χελαινοῦ-- 
ται πρὸς ἔπος χλυούσῃ. 

415 ὅταν δ᾽ αὐτ᾽ ἐπαλχὲς 

ϑοασέ᾽, ἀπέστασεν ἄχος 
νὰ - -Ὁ 

πρὸς τὸ φανεῖσϑαί μοι χαλῶς. 

ΟΡΕΣΊΤΊΗΣ. 
, 5. γν , ’ 3 ᾽ 

τί δ᾽ ἂν πάντες τύχοιμεν; ἢ τάπερ 
’ “" - » 

πάϑομεν ἄχεα πρὸς γὲ τῶν τεχομένωγ ; 
΄ τ, , 420 πάρεστι σαίνειν, τὰ δ᾽ οὔτι ϑέλγεται. 

᾿, [2 

λύχος γὰρ ὥστ᾽ ὠμόφρων 

380 --- 384. ΞΞΞ 394. - 3290. 

889 ---- 393. ΞξξΞ 410-- 417. 

405 --- 409. ΞξΞΞ 4185-- 422. 

537, 2 ΄ Η ’ 
ασαγντος ἐκ ματρὸς ἔστιν ὕϑυμος. 

ἩΖΕΚΤΎΡ 4. 

ἔχοψε κομμὸν “ἄρεον,, εἴτε Κισσίας 

νόμοισι πολεμιστρίας, 

425 ἀπριγϑόπληχτα πολυπλάνητα δ᾽ ἡν ἰδεῖν 
- Χ Ἁ 2 " 

ἐπασσυτεροτριβῆ τι χεοὺς ὀρέγματα, 
2. 2 σ ’ 2 “᾿ 

αἀνωϑὲν ἀνέχαϑεν, χτυπῳ δ᾽ ἐπιοροϑεῖ 

κροτητὸν ἁμὸν καὶ πανάϑλιον χάρα. 
ἰὼ Ἰὼ δαΐα 

; “- 97. Ὅτ 430 πάντολμε μῆτερ, δαΐαις ἐν ἐχφοραῖς 
2 - 27 

ἄνευ πολιτᾶν ὠναχτ᾽, 

ἄνευ δὲ πενϑημάτων 
» , 27 2 

ἔτλης ἀνοίμωχτον ἄνδρα ϑάψαι. 

ΟΡΕΣΎΒΣ. 

τὸ πᾶν ἀτίμως ἔλεξας, οἴμοι." 

435 πατρὸς δ᾽ ἀτίμωσιν ἀρὰ τίσει, 
ἕχατι μὲν δαιμόνων, 
ἕχατι δ᾽ ἁμᾶν χερῶν. 
ἔπειτ᾽ ἐγὼ νοσφίσας ὀλοίμαν. 

ΠΛΕΚΤΡ 4. 

ἐμασχαλίσϑης δ᾽ ἔϑ᾽ ὡς τόδ᾽ εἰδῆς, 
» ᾽ ὲ » : ’ 

440 ἔπρασσε δ᾽ ἁπέρ νιν, ὧδε ϑαπτει, 

μόρον χτίσαι μωμένα 

ὥφερτον αἰῶνι σῷ. 
κλύεις πατρῴους δύας ἀτίμους. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

444. λέγεις πατρῷον μύρον. 
ΠΑΓΚΤΡ 4. 

ΕἸ ᾿ 2 ΙΝ , 
ἐγὼ δ᾽ ἀπέεστατουν, 

"Ἕ 341 3.52 ἄτιμος, οὐδὲν ἀξία, 
μυχοῦ δ᾽ ἄφερχτος πολυσινοῦς κυνὸς ϑίχαν 

ἑτοιμότερα γέλωτος ἀνέφερον λίβη, 
, ω , , 

χαίρουσα πολυδακρουν γὸον χερυμμενδι- 

450 τοιαῦτ᾽ ἀχούων ἐν φρεσὶν 
’ 2 2 Α 

γραφου, δι᾽ ὠτων δὲ συν-- 

τέτραινε μῦϑον ἡσύχῳ φρενῶν βάσει. 
τὰ μὲν γὰρ οὕτως ἔχει, 
τὰ δ᾽ αὐτὸς ὀργᾷ μαϑεῖν. 

“ , 5 19 , " ἐ 
455 πρέπει δ᾽ ἀχαμπτῳ μένει χαϑήχειγ. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ: 

σέ τοι λέγω, ξυγγενοῦ, πάτερ, φίλοις.. 
' ΠΛΕΚΊΎΡ ἍΑ. 

ἐγὼ δ᾽ ἐπιφϑέγγομαι κεχλαυμένα.. 
ΧΟΡΟΣ. 

στάσις δὲ πάγχοινος ὧδ᾽ ἐπιρροϑεῖ, 

4600 ἄχουσον ἐς φάος μολὼν, ξὺν δὲ γενοῦ πρὸς 

ἐχϑρούς. 
ΟΡΕΣΈΊΣΗΙΣ, 

'ἄρης “ρει ξυμβάλοι, 4ίχα 4έχᾳ. 

ΠΔΕᾺΚΤΡ Ἅ. 

ἰὼ ϑεοὶ, χραίνετ᾽ ἐνδίκως Ἔ Ἔ 
ΧΟΡΟΣ. 

τρόμος μ᾽ ὑφέρπει χλύουσαν ἐὐγμάτων. 
465 τὸ μόρσιμον μένει πάλαι, εὐχομένοις δ᾽ ἂν ἔλϑοι. 

ἰὼ πόνος ἐγγενὴς,. 

καὶ παράμουσος ἄτης 
.423 -- 438. ΞΞΞ 444 .--- 455. 

434.- 438, -ΞΞΞ 439 --- 443. 

456 --- 460. ΞεξΞ 461 --- 465. 

466 --- 470. -ξξΞ 471 --- 475. 



ΧΟΗΦΟΡΟΙΙ. 

αἱματόεσσα πλαγά. 
ἰὼ δύστον᾽ ἄφερτα χήδη" 

470 ἰὼ δυσχατάπαυστον ἄλγος. 
δώμασιν ἔμμοτον 
τῶνδ᾽ ἑχὼς οὐδ᾽ ἀπ᾽ 
ἔχτοϑεν, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ 
διώχειν ἔριν αἱματηράν" 

475 ϑεῶν τῶν χατὰ γᾶς δὸ᾽ 
ἀλλὰ χλύοντες, μάχαρες 

τῆσδε χατευχῆς πέμπετ᾽ 
σαισὶν προφρόνως ἐπὲ νίκην. 

' ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 
πότερ, τρόποισιν οὐ τυραγγιχοῖς ϑανὼν, 

480 αἰτουμένῳ μοι δὸς κράτος τῶν σῶν δόμων. 
5. Τὸ ΚΟ Ρ »Ζ- 

χἀγὼ, πάτερ, τοιάνδε σου χρείαν ἔχω, 
φυγεῖν, μέγαν προσϑεῖσαν «Δϊγίσϑῳ μόρον». 

ΟΣ Σ ΕΙΣ: 

οὕτω γὰρ ἂν σοι δαῖτες ἔννομοι βροτῶν 
κτιζοίατ᾽ " εἰ δὲ μὴ, παρ᾽ εὐδείπνοις ἔσει 

485 ἄτιμος ἐν πυροῖσι χνισωτοῖς χϑονός. 
Τ.Ε ΚΓ... 

χἀγὼ χοάς σοι τῆς ἐμῆς παγκληρίας 

οἴσω πατρῴων ἐκ δόμων γαμηλίους " 

πάντων δὲ πρῶτον τόνδε πρεσβεύσω τάφον. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὦ γαῖ᾽, ἄνες μοι πατέρ᾽ ἐποπτεῦσαι μάχην. 
ἩΖΕΚΤΡΑ. 

490 ὦ Περσέφασσα, δὸς δέ τ᾽ εὔμορφον κράτος. 
ΟΡΈΣΤΗΣ. 

μέμνησο λουτρῶν οἷς ἐνοσφίσϑης, πάτερ. 
᾿ ἩἨΞΈΕΞΚΊ ΡΖ. 

μέμνησο δ᾽ ἀμφίβληστρον ᾧ σ᾽ ἐχαίνισαν. 
ΟΡΕΣΊΤΉΗΣ. 

πέδαις δ᾽ ἀχαλκχεύτοις ἐϑηρεύϑης, πάτερ. 
᾿ ἩΔΕΚΤΡΑ. 

αἰσχρῶς τε βουλευτοῖσιν ἐν χαλύμμασιν. 
ΘΙΡΕΣ ΣΙ ΤΕΣ, 

34 

αλλων 

αὐτῶν 

ΕΟ 

υμγος. 
, 

χϑογιοι, 
ὧν δὰ 

(ἀρωγὴν 

495 ἀρ᾽ ἐξεγείρει τοῖσδ᾽ ὀνείδεσιν, πάτερ; 
: ἩΖ2ΕΚ ΓΤΡ Α. 

Ξ 3 Ρ οὐ ἊΝ ᾿ Α, τ . ἄρ᾽ ὀρϑὸν αἴρεις φίλτατον τὸ σὸν χάρα; 
ΟΕ ΞΟ ΈΓΡΣ. 

37 Ζ " , “2 
τοι δίχην ἴαλλε σύμμαχον φίλοις, 

ἢ τὰς ὁμοίας ἀντίδος βλάβας λαβεῖν, 
εἴπερ χρατηϑείς γ᾽ ἀντινιχῆσαι ϑέλεις. 

ἘΓΣΑΝ ΩΡ Δ 
ὅ00 χαὶ τῆσδ᾽ ἄχουσον λοισϑίου βοῆς, πάτερ, 

ἰδὼν νεοσσοὺς τούσδ᾽ ἐφημένους τάφῳ" 
ν ῶ -" 27) , Στ - , 

οἴχτειρε ϑήλυν αρσενος ὃ᾽ ομοῦ γόνον " 

χαὶ μὴ ᾿ξαλείψης σπέρμα Πελοπιδῶν τόδε. 
οὕτω γὰρ οὐ τέϑνηχας οὐδέ πὲρ ϑανών. 

505 παῖδες γὰρ ἀνδοὶ χληδόνες σωτήριοι 

ϑανόντι" φελλοὶ δ᾽ ὡς ἄγουσι δίχτυον, 
τὸν ἐχ βυϑοῦ χλωστῆρα σώζοντες λίνου. 
ἄχου᾽, ὑπὲρ σοῦ τοιάδ᾽ ἔστ᾽ ὀδύρματα,. 

ὍΓΨν, " . ’ , ’ 

αὐτὸς δὲ σωζει τονδὲ τιμήσας λογον. 
- κ᾿ δ: - », ι , 510 καὶ μὴν ἀμεμφῆ τόνδ᾽ ἔτεινα τὸν λόγον, 

΄ ά - , τίμημα τύμβου τῆς τ᾽ ἀνοιμώχτου τυχῆς.- 
Ψ᾽ τὰ δ᾽ αλλ᾽, ἐπειδὴ δρᾶν χατώρϑωσαι φρενὶ, 

ἔρδοις. ἄν 1: δαίμονος πειρώμενος. 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ͂ς 

! 
ῃ 

δ5δὴ δ᾽ ἐξ 

ΟΡ ΞΙΤ ΤΣ 
“ " ᾿ 
ἔσται" πυϑέσϑαι δ᾽ οὐδέν ἐστ᾽ ἔξω δούμου, 

515 πόϑεν χοὰς ἔπεμψεν, ἐκ τίνος λόγου 

μεϑύστερον τιμῶσ᾽ ἀνήχεστον πάϑος; 
΄ "» » -- - 

ϑανόντι δ᾽. οὐ φρονοῦντι. δειλαία χάρις 
3 Φ )η δὰ Ν ; , 

ἐπέμπετ᾽ " οὐχ ἔχοιμ᾽ ἂν εἰκάσαι τάδε 
τὰ δῶρα, μείω δ᾽ ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας. 

520 τὰ πάνεα γάρ τις ἐχχέωας ἀνϑ'᾽ αἵματος 

ἑνὸς, μάτην ὃ μόγϑος " ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 

ϑέλοντι δ᾽, εἴπερ οἶσϑ᾽ , ἐμοὶ φράσον τάδε. 

ΟΊ: 
ον» δ ἢ ΄ - ᾿ » Ε 

οὐδ᾽, ὦ τέχνον, παρῆ γάρ" ἔκ τ᾽ ὀνειράτων 
καὶ γνυχτιπλάγχτων δειμάτων πεπαλμένη 

525 χοὼς ἔπεμψε τάσδὲ δύσϑεος γυνή. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. -- 

ἢ χαὶ πέπυσϑε τοὔναρ, ὥστ᾽ ὀρϑῶς φράσαι; 

“τεχεῖν δράχονε ἔδοξεν, ἐς αὐτὴ λέγει. 
ΟΣ ἘΞ ΕΓΟΣῚ 

καὶ ποῖ τελευτῷ καὶ χαρανοῦται λόγος; 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 
3 ᾿ χ « - ; 

ἐν σπαργαάνοισι παιδὸς ὁρμῆσαι δίχην 
᾿ - ἢ. ἢ ν ’ 

5830 τιγος βορᾶς χορηζοντα., γεογενὲς δαάχος " 
Ὅν ἃ ΄ δ ᾿ 

καὐτὴ τὸροσέσχε μαζὸν ἐν τὠνείρατι. 

ὉΣΡΙΕ ΣΈΖΟΓΡΓΙΕΣ. 
Η - 2 ἜΣ τ « ᾿ ᾿ ᾿ 

καὶ πῶς ατρώτον οὐϑαρ ἣν ὑπὸ στυγὸς; 

ΧΟΡΟΣ. 
ΓΙ ΕῚ ;« , ε ;» 

ὦστ᾽ ἐν γαάλαχτι ϑρόμβον αἵματος σπάσαι. 

ΟΣ ΕΣ ΤΣΈΓΣΕ: 
ΝΜ " » ι 3) 

οὗτοι μάταιον ἀγδρὸς οψαγον πέλει, 

ΧΟΡΟΣ. 

ὕπνου κέχραγεν ἐπτοημένη" 
πολλοὶ δ᾽ ἀνῆλθον, ἐχτυφλωϑέντες σκότῳ, 
λαμπτῆρες ἐν δόμοισι δεσποίνης χάριν» 
πέμπει τ᾿ ἔπειτα τάσδε χηδείους χοὰς, 
ἄκος τομαῖον ἐλπίσασα πημάτων. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

540 ἀλλ᾽ εὔχομαι γῆ τῆσδε καὶ πατρὸς τάφῳ 
τοὔνειρον εἶναι τοῦτ᾽ ἐμοὶ τελεσφόρον. 
χρίνω δέ τοί νιν ὥστε συγκόλλως ἔχειν. 

εἰ γὰρ τὸν αὐτὸν χῶρον ἐκλείπων ἐμοὶ 
οὕφις σεπασα σπαργάνοις ὡπλίζετο, 

545 καὶ μαστὸν ἀμφέχασκ᾽ ἐμὸν ϑρεπτήριον, 
ϑρόμβῳ δ᾽ ἔμιξεν αἵματος φίλον γάλα, 
ἡ δ᾽ ἀμφὶ τάρβει τῷδ᾽ ἐπῴμωξεν πάϑει, 
δεῖ τοί γιν, ὡς ἔϑρειψνεν ἔχπαγλον τέρας, 
ϑανεῖν βιαίως " ἐχϑραχοντωϑεὶς δ᾽ ἐγὼ 

530 χτενῶ νιν, ὡς τοὔνειρον ἐγνέπει τόδε, 
τερασχόπον δὲ τῶνδέ α᾽ αἱροῦμαι πέρι. 

ΧΟΡΟΣ. 

γένοιτο δ᾽ οὕτως. τίίλλα δ᾽ ἐξηγοῦ φίλοις. 

τοὺς μέν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ μή τι δρᾶν λέγων. 
ΟΣ ΕΣ ΖΙ͂ΣΣ 

ἁπλοῦς ὁ μῦϑος" τήνδε μὲν στείχειν ἔσω" 

0 αἰνῶ δὲ χρύπτειν τάσδε συνϑήχας ἐμὰς, 
ς ;η ,» ὡς ἂν δόλῳ χτείναντες ἄνδρα τίμιον 

δόλῳ τε καὶ ληφϑῶσιν ἐν ταὐτῷ βρόχῳ 
΄ τ... ι 57 ’, 

ϑανοντες, ἡ καὶ “οξίας ἐφημισεν. 
δά σεπασαἹ ἐμοῖσε Ῥοτβοπιιδ. 
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- 

ΌΟΟΝ 

ποδδεσσανθημιν 

Αι  Χ 

ἄναξ ᾿ἀπόλλων, μάντις ἀψευδὴς τὸ ποίν. 
κ᾿ -: ᾿ Ἂ 

560 ξένῳ γὰρ εἰκὼς, παντελῆ σάγην» ἔχων, 
ε'.“ Ἁ ᾽ κ "07 2 ς ᾽ , 

ἥξω σὺν ἀνδρὲ τῷδ᾽ ἐφ᾽ ἑοχείους πύλας 
Πυλάδη, ξένος τε χαὶ δορύξενος δόμων. 
ἄμφω δὲ φωνὴν ἥσομεν Παρνησίϑα, 
γλώσσης ἀῦτὴν «Ῥωκίδος μιμουμένω. 

Ν ᾿ - " ΕῚ - 
565 χαὶ δὴ ϑυρωρῶν οὔτις ὧν φαιδρᾷ φρενὺ 

25 » κ - ; -- 

δέξαιτ᾽, ἐπειδὴ δαιμονᾷ δόμος χαχοῖς. 
μενοῦμεν οὕτως ὥστ᾽ ἐπειχάζειν τινὰ 
δόμοις παραστείχοντα χαὶ τάδ᾽ ἐννέπειν" 

ῃ Ν Χ 
᾿ ’ ᾿ ͵ ) 

τί δὴ πύλαισι τὸν ἱχέτην ἀπείργετε, 

570.4ἴγισϑος εἴπερ οἶδεν ἔνϑημος παρών; 
εἰ δ᾽ οὖν ἀμεέψω βαλὸν ἕρχειον πυλῶν, 
χἀκεῖνον ἐν ϑοόγοισιν εὑρήσω πατρὸς, 
ἢ καὶ μολὼν ἔπειτά μοι κατὰ στόμα 
ἐρεῖ, σάφ᾽ ἔσϑι, καὶ κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς βαλεῖ, 

515 πρὶν αὐτὸν εἰπεῖν, ποδαπὸς ὁ ξένος ; νεχρὸν 
ϑήσω, ποδώχει περιβαλὼν χαλχεύματι. 

’ ΦῚ ᾿ ΕῚ ς ") 

φόνου δ᾽ ᾿Ερινὺς οὐχ ὑπεσπανισμένη 
ὥκρατον αἷμα πίεται τρίτην πόσιν. 
νῦν οὖν σὺ μὲν φύλασσε τὰν οἴχῳ χαλῶς, 

ὅ80 ὅπως ἂν ἀοτίχολλα συμβαίνῃ τάδε" 
ὑμῖν δ᾽ ἐπαινῶ γλῶσσαν εὔφημον φέρειν, 
σιγῶν 8ϑ᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγειν τὰ καίρια. 
τὰ δ᾽ ἄλλα τούτῳ δεῦρ᾽ ἐποπτεῦσαι λέγω, 
ξιφηφόρους ἀγῶνας ὀρϑώσαντί μοι... 

ΧΟΡΟΣ 
- Ἁ κ -Ὡ- 

585 πολλὰ μὲν γᾶ τρέφει 
- Ἁ ’, 27 

δεινὰ δειμάτων ἀχῆή, 
πόντιαί τ᾿ ἀγκάλαι κνωδάλων 
2 , - Ἶ 

ἀνταίων βροτοῖσι 

πλάϑουσι, βλαστοῦσι καὶ πεδαίχειοε 
590 λαμπάδες πεδάοροι, 

πτηνά τε καὶ πεδοβάμονα., κἀνεμοέντων 
΄ ; Α ; 

αἰγίδων φράσαι κότον. 
3.4 2 «ς » 2 

ἀλλ᾽ υπέρτολμον ἀν- 
" κ , Ν ᾿ 

ὅ90 δορὸς φοονημα τίς λέγοι, 

χαὶ γυναικῶν φρεσὶν τλημόνων, 
χαὶ' παντόλμ ους 
ὡς ΕΥ ᾿ τῷ 
ἑρωτας ἄταισι συγνομοὺς βροτῶν, 

Ὁ’ »  Φ . 

ξυζυγοὺυς 8'᾽ ομαυλίας; 

600 ϑηλυχρατὴς ἀπέρωτος ἔρως παραγιχᾷ 

κνωδάλων τε χαὶ βροτῶν. 

ἴστω δ᾽ ὅστις οὐχ ὑπόπτερος 

φροντίσιν δαεὶς, 

605 τὰν ἁ παιδολύμας τάλαινα Θεστιὰς μήσατο 

πυρδαῆ τινα πρόνοιαν, παιδὸς χαταίϑουσα 

δεαφοινὸν 

δαλὸν ἡἥλικ᾽, ἐπεὶ μολὼν ματρόϑεν χελάδησε 
σύμμετρόν τε διαὶ βίου μοιρόχραντον ἐς ἡμαρ. 

618 ἄλλαν δεῖ τιν᾽ ἐν λόγοις στυγεῖν 
φοινίαν «ΣΣχύλλαν, 

615 ἅτ᾽ ἐχϑρῶν ὕπερ φῶτ ἀπώλεσεν φίλον, Κρητικοῖς) 
χρυσεοδμήτοισιν ὕρμοις πιϑήσασα δώροισι Μίνω, 

620 Λσον ἀϑανάτας τριχὸς γοσφίσασ ἀπροβούλως 

622 πνέονϑ᾽ ἃ κυνόφοων ὕπνῳ. χιγχάνει δέ μιν Ἑρμῆς. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐπεμνησάμην ἀμειλίχων 

ὅ85ὅ-. 593. -ΞΞ- 594. 6062, 

603-012: ΞΞΞΞ ΟΙ3. 6722: 

6028 --- 6390. :ΞΞΞ 631] -- 638, 
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πόνων, ἀκαίρως δὲ δυσφιλὲς γαμή-- 
θ2ὅ λευμ΄, ἀπεύχετον᾽ δόμοις, 

γυναιχοβούλους τε μήτιδας φρενῶν 
ἐπ᾿ ἀνδρὶ τευχεσφόρῳ, 
ἐπ᾽ ἀνδρὶ δηοϊσιν ἐπικότῳ σέβας, 
τίω δ᾽ ἀϑέρμαντον ἑστίαν δόμων 

620 γυναιχείαν ἄτολμον αἰχιάν. 
χαχῶν δὲ πρεσβεύεται τὸ .“ήμνιον 
λόγῳ" γοᾶται δὲ δήποϑεν κατά- 
πτυστον" ἥκασεν δέ τις 
τὸ δεινὸν αὖ “1ημνίοισι πήμασιν. 

686 ϑεοστυγήτῳ δ᾽ ἄχει 
βροτῶν ἐτιμωϑὲν οἴχεται γένος. 
σέβει γὰρ οὔτις τὸ δυσφιλὲς ϑεοῖς. 

τί τῶνδ᾽ οὐχ ἐνδίχως ἀγείρω ; 
τὸ δ᾽ ἄγχι πλευμόνων ξίφος" 

640 διανταίαν ὀξυπευχὲς οὐτᾷ 

διαὶ “ίχας. τὸ μὴ ϑέμις γὰρ οὗ 

λὰξ πέδον πατούξεενον: τὸ πῶν “ιὸς 

645 σέβας παρεχβάντες οὐ ϑεμίστως. 
“Δίκας δ᾽ ἐρείδεται πυϑμήν. 

τ τ δ᾽ “ἴσα φασγανουργός" 

τέχνον δ᾽ ἐπεισφέρει ϑώμασιν 
650 αἱμάτων ζεειλαιτέρων. τέγει μύσος. 

χρόνῳ χλυτὴ βυσσόφρων Ἐρινύς. 
ΘΙ ΣΎΝ 

παῖ παῖ, ϑύρας ἄχουσον ἑρκείεις κτύπον. 

τίς ἔνδον, ὦ παῖ, παῖ, μάλ᾽ αὖϑις, ἐν δόμοις; 

665 τρίτον τόδ᾽ ἐχπέραμα δωμάτων χαλῶ, 
εἴπεο φιλόξεν᾽ ἐστὶν Αἱγίσϑου βέᾳ. 

ΟΙΚΕΣ ΤΊ ΕΣΣ 

εἶεν, ἀχούω" ποδαπὸς ὃ ξένος; πόϑεν ; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ, 
ὥγγελλε τοῖσι χυρίοισι δωμάτων, 

πρὸς οὕσπερ ἥχω καὶ φέρω καινοὺς λόγους. 

660 τώάχυνε δ᾽, ὡς χαὶ νυχτὸς ἄρμ᾽ ἐπείγεται 
σκοτεινὸν. ὥρα δ᾽ ξιμπόρους μεϑιέναι 
ἐγχυραν ἐν δόμοισι πανδόκοις ξένων. 
ἐξελϑέτω τις δωμάτων τελεσφόρος 

γυνὴ τόπαρχος. ἔνδοιύ δ᾽ εὐπρεπέστερον “ 

666 αἰδὼς γὰρ ὃν λεχϑεῖσιν οὐχ ἐπαργέμους 

λόγους τίϑησιν " εἶπε ϑαρσήσας ἀνὴρ 
πρὸς ἄνδρα. χὠσήπηνεν ἐμφανὲς τέχμαρ. 

ἌΧΥΤΑΙΓΠΜΕΙΝΉΓΣ ΣΕ 

ἕγοιτ᾽ ἂν εἴ τι δεῖ" 
ὁποϊάπερ δόμοισι τοῖσδ᾽ 

610 χαὶ ϑερμὰ λουτρὰ, καὶ πόνων ϑελχτήρια, 
στρωμ»ὴ . διχαίων τ΄ 

«- ’ .} Ψ΄; 
ξένοι. } πάρεστι γὰρ 

ἐπειχότει, 

ὀμμάτων περουσέει- 

εἰ δ᾽ ἄλλο πρᾶξαι δεῖ τι βουλεώτεθον, 

ὠνδρῶν τόδ᾽ ᾿ἐσεὶν ἔργον. οἷς χκοιγώσομεν. 
ΟΡΈΣΈΗΙ: 

ξένος μέν εἴτιε «Ἱαυλιεὺς ἔχ «Ῥωχέων " 

675 στείχοντα δ᾽ κὐτόφορτον οἱχείᾳ σάγη 
ἐς Ἄργος, ὥσπερ δεῦρ᾽ ἀπεζύγην πόϑας, 
ἀγνὼς πρὸς ἀγνῶτ᾽ εἶπε συμβαλὼν ἀνὴρ 
ἐξιστορήσας καὶ σαφηνίσας ὁδὸν, 
Στρόφιος ὃ «Ῥωχεύς - πεύϑομαι. γὰρ ἐν λόγῳ " 

680 ἐπείπερ ἄλλως, ὦ ξέν᾽, εἰς “Ἴργος χίεις, 

πρὸς τοὺς τεχόντας, πανδίχως μεμνημένος, 

θ646--- 652. --. 
----- 
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τεϑνεῶτ᾽ Ὀρέστην εἰπὲ. μηδαμῶς λάϑη. 
εἴτ᾽ οὖν χομίζειν δόξα νικήσει φίλων, 
εἴτ᾽ οὖν μέτοιχον, εἰς τὸ πᾶν ἀεὶ ξένον, 

θ86 ϑάπτειν, ἐφετμὰς τάσδε πόρϑμευσον πάλιν. 
νῦν γὰρ λέβητος χαλκέου πλευρώματα 

σποδὸν χέχευϑεν ἀνδρὸς εὖ χεχλαυμένου. 
τοσαῦτ᾽ ἀχούσας εἶπον. εἰ δὲ τυγχάνω 
τοῖς κυρίοισι χαὶ προσήχουσιν λέγων 

690 οὐκ οἶδα, τὸν τεχόντα δ᾽ εἰχὸς εἰδέγαι. 
ΠΑΠΆΑΚΊΡ̓.. 

οὗ ᾽γὼ, χατ᾽ ἄκρας ἐνθάδ᾽ ὡς πορϑούμε εϑα. 

ὦ δυσπάλαιστε τὰς ϑωμιάτων ἀρὰ, 
ὡς πόλλ᾽ ἐπωπᾷς χἀχποδὼν εὖ κείμενα, 

τόξοις πρόσωϑεν εὐσχόποις χειρουμέγη, 

698 φίλων οὐ ἡμὴ οἷς με τὴν παν αϑλίαν. 

χαὶ νῦν Ὀρέστης, ἣν γὰρ εὐβόλως ἔχων, 

ἔξω χομίζων ὀλεθρίου πηλοῦ: πόδα, 

νῦν δ᾽ ἥπερ ἐν δόμοισι βαχχείας χαλῆς 
Ἰατρὸς ἐλπὶς ἦν, παροῦσαν ἐγγράφει. 

ΟΡΈ ΣΊΤΠΕΣ: 

700 ἐγὼ μὲν οὖν ξέγνοισιν ὧδ᾽ εὐδαίμοσι 
κεδνῶν ἕχατι πραγμάτων ὧν ἤϑέλον 
γνωστὸς γενέσϑαι χαὶ ξενωϑῆναι" τί γὰρ 
ξένου ξένοισίν τ εὐμενέστερον ; 

πρὸς δυσσεβείας ἣν ἐμοὶ τόδ᾽ ἐν φρεσὶ 

705 τοιόνδε πρᾶγμα μὴ χαρανῶσαι φίλοις, 
χαταινέσαντα χαὶ κατεξενωμένον. 

Κι Υ ΤΑΙ ΝΠΕΙΤΡΑ, 

οὔτοι χυρήσεις μεῖον ἀξίως σέϑεν, 
οὐδ᾽ ἧσσον ὧν γένοιο δώμασιν φίλος. 
ἄλλος δ᾽ ὁμοίως ἠλϑὲν ἂν τάδ᾽ ἀγγελῶν. 

710 ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ χαιρὸς ἡμερεύοντας ξένους 

μαχρᾶς χελεύϑου τυγχάνειν τὰ πρόσφορα. 
ἄγ᾽ αὐτὸν εἰς ἀνδρῶνας εὐξένους δόμων, 

ὀπισθόπους δὲ τούσδε καὶ ξυνεμπιόρους " 

χἀχεῖ χυρούντων δώμασιν τὰ πρόσφορα. 
715 αἰνῶ ὃὲ πράσσειν ὡς ὑπευϑύνῳ τάδε. 

ἡμεῖς δὲ ταῦτα τοῖς κρατοῦσι δωμάτων 

χοινώσομέν τε χοὺ σπανίζοντες φίλων 
βουλευσόμεσϑα τῆσδε συμφορᾶς πέρι. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἶεν, φίλιαι δμωίδες οἴκων, 
720 πότε δὴ στομάτων. 

δείξομεν ἰσχὺν ἐπ᾿ Ὀρέστῃ; 
ὦ πότνιι χϑὼν χαὶ πότνι᾽ ἀχτὴ 
χώματος, ἣ νῦν ἐπὶ ναυάρχῳ 
σώματι χεῖσαι τῷ βασιλείῳ, 

726 γῦν ἐπάκουσον, γῦν ἐπάρηξον " 
γῦν γὰρ ἀχμάζει πειϑὼ δολίαν 
ξυγχαταβῆναι, χϑόνιον δ᾽ “Ἑρμῆν 
χαὶ τὸν νύχιον τοῖσδ᾽ ἐφοδεῦσαι 
ξιφοδηλήτοισιν ἀγῶσιν. 

7230 ἔοιχεν ἁνὴρ ὁ ξένος τεύχειν χαχὸν, 

τροφὸν δ᾽ Ὀρέστου τήνδ᾽ ὁρῶ χεχλαυμένην. 

ποῖ δὴ πατεῖς, Κίλισσα, δωμάτων χιύλας; 

λύπη δ᾽ ἀμισϑός ἐστί σοι ξυνέμπορος. 

1:}}»09.»0.:Σ.- 

Αἴγισϑον ἢ χρατοῦσα τοὺς ξένους καλεῖν 

735 ὅπως τάχιστ᾽ ἄνωγεν; ὡς σαφέστερον 

ἐνὴρ ἀπ᾿ ἀνδρὸς τὴν νεάγγελτον φάτιν 

πὰ 0 ἐν δου  νοενο τ ν -  - ---- -----ςς- οὐ το Υπερ ππὰαμοσσς Ἵ -} 

ἐλϑὼν πύϑηται τήνδε. πρὸς μὲν οἰχέτας 
ϑέτο σχυϑρωπῶν ἐντὸς ὀμμάτων γέλων, 
χεύϑουσ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις διαπεπραγμένοις, χαλῶς 

710 χείνῃ ϑόμοις δὲ τοῖσδε παγχόχως ἔχει, 
φήμης ὑφ᾽ ἧς ἤγγειλαν οἱ ξένοι τορῶς. 

ἢ δὴ χλύων ἐχεῖνος εὐφρανεῖ γόον, 

εὐτ᾽ ἂν πύϑηται μῦϑον. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ- 
ὥς μοι τὰ μὲν παλαιὰ συγκεχραμένα 

7416 ἄλγη δύσοιστα, τοῖσδ᾽ ἐν ᾿Ατρέως δόμοις 

τυχόντ᾽, ἐμὴν ἤλγυνεν ἐν στέρνοις φρένα. 
ἀλλ᾽ οὔτι πω τοιόνδε πῆμ᾽ ἀνεσχόμην. 
ἠέ τν ΤῸΝ ὑπ θ. 

τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τλημόνως ἤντλουν χαχά" 

φίλον δ᾽ Ὀρέστην, τῆς ἐμῆς ψυχῆς τριβὴν, 
750 ὃν ἐξέϑρεψεα μητρόϑεν δεδεγμένη, 

καὶ νυχτιπλάγχτων ὀρϑίων χελευσμάτων, 
καὶ πολλὰ καὶ μοχϑήρ᾽ ἀνωφέλητ᾽ ἐμοὶ 
τλασῃ. τὸ μὴ φρονοῦν γὰρ ὡσπερεὶ βοτὸν 

, Ὁ ’ » Χ 2) 

τοέί(ρέειν αναγκῆ; πὼς γὰρ ου; τρόπῳ φρενός" 

768 οὐ γάρ τε φωνεῖ παῖς ἔτ᾽ ὧν ἐν σπαργάνοις, 
ἢ λιμὸς, ἢ ϑέψη τὶς, ἢ λεψουρία 

ἔχει" νέα δὲ νηδὺς αὐτάρχης τέχνων. 

τούτων πρόμαντις οὖσα, πολλὰ δ᾽, οἴομαι, 
ινευσϑεῖσᾳ παιδὸς σπαργάνων φίῷϑούν» θεὲ, 

700 γγαφεὺς τροφεύς τε ταυτὸν εἰχέτην τέλος. 

ἐγὼ διπλᾶς δὲ τάσδε χειρωναξίας 
ἔχουσ᾽ ᾿Ορέστην ἐξεδεξάμην πατρί. 

τεϑνηχότος δὲ νῦν τάλαινα πεύϑομαι. 
στείχω δ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρα τῶνδε λυμαντήριον᾽ 

705 οἴχων, ϑέλων δὲ τῶνδε πεύσεται λόγων. 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς οὖν χελεύει γιν μολεῖν ἐσταλμένου; 
ΤΡΟΦΟςΣ. 

ἢ πῶς; λέγ᾽ αὔϑις, ὡς μάϑω σαφέστερον: 
ΧΟΡΟΣ. 

εἰ τ λοχίταις, εἴτε χαὶ εἰὐϑοϑϑηβῆι 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἄγειν χελεύει δορυφόρους ὀπάονας. 
ΧΟΡΟΣ. 

770 μή νυν σὺ ταῦτ᾽ ἄγγελλε δεσπότου στύγει" 
ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐλθεῖν, ὡς ἀδειμάντως χλύη," 

ἄνωχϑ'᾽ ὅσον τάχιστα γαϑούσῃ φρενί. 
ἐν ἀγγέλῳ γὰρ χρυπτὸς ὀρϑοῦται λόγος. 

ἣ ΤΡΟΦΟΣ. 
ἀλλ᾽ ἡ φρονεῖς εὖ τοῖσι νῦν ἠγγελμένοις; 

ΧΟΡΟΣ. 
718 ἀλλ᾽ εἰ τροπαίαν Ζεὺς κακῶν ϑήσει ποτέ, 

ΤΡΟΦΟ Σ. 

καὶ πῶς; Ὀρέστης ἐλπὶς οἴχεται δόμων, 
ΧΟΡΟΣ. 

οὔπω" κακὸς γε μάντις ἂν γνοίη τάδε, 
ΤΡΟ.«ΟΣ. 

τί (ἧς; ἔχεις τι τῶν λελεγμένων δίχα; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀγγελλ᾽ ἰοῦσα, πρᾶσσε τἀπεσταλμένα. 

780 μέλει ϑεοῖσεν ὧνπερ ἄν μέλῃ πέρι. 

ὗ ΤΡΟΦΟΣ 
ἀλλ᾽ εἰμι χαὶ σοῖς ταῦτα πείσομιαι. λόγοις. 

γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα σὺν ϑεῶν δόσει. 
ΧΟΡΟΣ, 

γῦν παραιτουμένῃ μοι, πάτερ 
188 - -- 88. ΞΞ-- 794.-- 799, 

{] 

τ τ τον σον τα κα ος 

πλῦναι σεῖς - ἀν Ὡκπ δ 

γαραεεν τέλεον ἀπ α αν κοντα, πὶ τα ας 



β Ὰ 

Ζεῦ ϑεῶν ᾿Ολυιιπίων, 
780 δὸς τύχας, τυχεῖν δέ μοι χυρίως 

τὰ σώφροσιν εὖ μαιομένοις ἰδεῖν 
διαδικάσαι πᾶν ἔπος. 

ἔλαχον, Ζεῦ" σὺ δέ νιν φυλάσσοις. 
ὃ ὃ, πρὸ δὲ δὴ ᾽χϑρῶν 

790 τῶ» ἔσω μελάϑρων., ὦ Ζεῦ, ϑές. 
ἐπεί μὲν μέγαν ὥρας, 
δίδυμα καὶ τρισιλᾷ 

σιαλίμσοινα ϑέλων ἀμείιννει. 

ἴσϑι δ᾽ ἀνδρὸς φίλου πῶλον εὐ- 
795 νιν ζυγέντ᾽ ἐν ἅρματι 

πημάτων. ἐν δρόμῳ, προστιϑεὶς 
μέτρον». τίς ὧν σωζόμενο» ῥυϑιιὸν 
τοῦτ᾽ ἰδεῖν δάπεδον, 
ἀνομένων πημάτων ὕρεγμα; 

800 οἵ τ᾿ ἔσωϑε δωμάτων 

πλουτογαϑῆ μυχὸν νομίζετε, 
κλύετε, σύμᾳρονες ϑεοί. 

ἄγετε, τῶν πάλαι πεπραγμένων 
λύσασϑ᾽ αἴμα προσφάτοις δίχαις. 

805 γέρων φόνος μηχέτ᾽ ἐν δόμοις τέχοι. 
τόδε χαλῶς “τάμεμον. ὦ 

΄ ,’ ἐδ μέγα ναίων στόμιον, εὖ 
δὸς ἀνιδεῖν δόμον ἀνδοὸς, 

χαΐ γι» ἐλευϑερίως. 

810 λαμπρῶς τ᾽ ἰδεῖν φιλίοις 
ιμασι δνοφερὰς καλύπτρας. 
ξυλλάβοι δ᾽ ἐνδίχως 

παῖς ὃ Μαίας ἐπιι(φοοώτατος 
πρᾶξιν οὐρίαν θέλων. 

816 πολλὰ δ᾽ ἄλλα φανεῖ χρηίζων. 
χρύπτ᾽. ἄσχοπον δ᾽ ἔπος λέγων, 
νύχτα πρό τ᾽ ὀμμάτων σχότον φέρει, 
καϑ' ἡμέραν δ᾽ οὐδὲν ἐιιφανέστερος.. 
χαὶ τότε δὴ πλοῦτον 

᾿ , . , 

820 δωμάτων λυτήριον, 
-- 2 ῇ 

ϑήλυν οὐριοστάταν 
« -““ Α ’ 

Ὁμοῦ σρέξχτον» ΟΤΣΣ 

των νόμο» μεϑήσομεν 
, τ Ὶ Ξ 

πολει" τῷ δ᾽ εὖ, 

825 ἐμὸν ἐμὸν κέρδος ἀέξεται τόδε: 
ἅτα δ᾽ ἀποστατεῖ τ 
σὺ δὲ τ; ὅτα» ἥκῃ μέρος ἔργων. 

ἐπαΐσας πατρὸς ἔργῳ, ϑροούσᾳ 
πρὸς σὲ, τέχνον, πατρὸς αὐδὰν, 

830 καὶ περαίνων ἐλ λὀλὴ ον ἄταν, 
Περσέως τ᾿ ἔν φρεσὶν 

καρδίαν σχεθϑὼν, 
τοῖς ϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς φίλοισι, 
τοῖς τ᾽ ἄνωϑεν προπράσσων 

8356 χάριτος ὀργὰς λυπρὰς, ἔνδοϑεν 
φοινίαν. ἄταν τιϑεὶς, 
τὸν αἴτιον δ᾽ ἐξαπολλὺς μόρου. 

Δ7ΙΓΙΣ ΘΟ Σ. 
Γ ν Α ϑ μι 3) 7) 2.4 λ ἌΝ 

χω [Ξ:Ὲ οὐ χάλητος, αλλ ὑπάγγε ος 

νέαν φότιν δὲ πεύϑομαι λέγειν τινὰς 
780 --- γ93. ΞΞΞ 827 --- 880. 

500 ---: 806. --ΞΞ 812--- 818. 

ῶ319 ---- 2320. --- 8331 --- 837, 

ΧΎΛΟΘΟΥ 

840 ξένους μολόντας οὐδαμῶς ἐφίμερον, 
μόρον» δ᾽ Ὀρέστου. καὶ τόδ᾽ ἀμφέρειν δόκιοις 
γένοιτ᾽ ἂν ἄχϑος αἱματοσταγὲς φόνῳ 
τῷ πρόσϑεν ἑλκαίνοντι χαὶ δεδηγμένῳ. 
σιῶς ταῦτ᾽ ἀληϑῆ καὶ βλέποντα δοξόώσω;. 

845 ἢ πρὸς γυναικῶν δειματούμενοι λόγοι 
πεδάρσιοι ϑρώσχουσι, ϑγνήσχοντες μάτην ς 
τί τῶνδ᾽ ἂν εἴποις ὥστε δηλῶσαι φρενί; 

ΤΡΟΦΟΣ.. 

ἜΣ ἃ: μὲν, πυνϑάνου δὲ τῶν ξένων 
ἔσω παρελϑών. οὐδὲν ἀγγέλων σϑέργος, 

850 ὡς αὐτὸν αὐτῶν ἄνδρα πεύϑεσϑαι πέρι. 
ΑΙΓΙΣΘΟΣ 

ἰδεῖν ἐλέγξ αὐ τ᾿ αὖ ϑέλω τὸν ἄγγελον, 
εἴτ᾽ αὐτὸς ἡν ϑνήσχοντος ἐγγύϑεν παρὼν 

εἴτ᾽ ἐξ ἀμαυρᾶς κληδόνος λέγει μαϑών. 
οὔτοι φρέν᾽ ἂν ας ὠμματωμένην. 

ΧΟΡΟΣ. Σ. 
852 Ζεῦ Ζεῦ, τί 1 πόϑεν ἄρξωμαι; 

τάδ᾽ ἐπευχομένη χἀπιϑοαζουσ᾽, 
ὑπὸ δ᾽ εὐνοίας 
πῶς ἴσον εἰποῦσ᾽ ἀνύσωμαι; 
γὺ» γὰρ μέλλουσι μιανϑεῖσαι 

860 πεῖραι χοπάνων ἀνδροδαΐχτων 
ἢ πάνυ ϑήσειν ᾿“γαμεμνονίων 
οἴχων ὄλεϑρον διὰ παντὸς, ΘΥΎΣ 
ἢ πῦρ καὶ φῶς ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ, 
δαίων ἀρχαῖς τε πολισσονόμοις 

865 ἕξει πατέρων μέγαν ὄλβον. 
τοιάνδε πάλην μόνος ὧν ἔφεδρος 

δισσοῖς μέλλει ϑεῖος ᾿Ορέστης 
ἅψειν. εἴη δ᾽ ἐπὶ γνίχη. 

τὐοναὶ ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 
ἔ ἃ, ὀτοτοτοῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
8δτοξα ἔα μάλα" 

σῶς ἔχει; πῶς χέχοανται δόμοις; 
ὁποσταϑῶμεν πράγματος τελουμένου, 
ὑπῶὼς δοκῶμεν τῶνδ᾽ ἀναίτιαι κακῶν 
εἰναι. Ος γὰρ δὴ χκεκύρωται τέλος. 

ΟΙΚΕ ΤΗΣ. 
ον οἴμοι πανοίμοι δεσπότου τελουμέγου, 

οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις ἐν τρίτοις προσφϑέγμασι». 

«Αἴγισϑος οὐκ ἔτ᾽ ἐστίν. ἀλλ᾽ ἀνοίξατε 
ὅπως τάχιστα καὶ γυναιχείους πύλας ; 

μοχλοῖς χαλᾶτε" καὶ μάλ᾽ ἡβῶντος δὲ δεῖ, 
δ80 οὐχ ὥστ᾽ ἀρῆξαι διαπεπραγμένῳ" τί γάρ; 

ἰοὺ ἰού. χωφοῖς ἀυτῶ καὶ καϑεύδουσεν μάτην 
ὥχραντα βάζω. σιοῖ Κλυταιμνήστρα; τί δρῷ; 
ἔοιχε νῦν αὐτῆς ἐπὶ υθοὴ σιἕλας. 

αὐχὴν πεσεῖσϑαι πρὸς δίχην πεπληγμένης. 
ΚΟΑΑΥΤΑΙΜΠΝΗΣΤΡΑ.. 

885 τέ δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; τένα βοὴν ἵστης δόμοις; 
ΟΙΚΕΊΗΣ. 

τὸν ζῶντα καίνειν τοὺς τε ϑνηθύτας ἀπέχει, 

ΚΑαΑΥΤΑΙ͂ΝΕΣΤΡ 4. 

οὗ ᾽γώ. ξυνῆκα τοὔπος ἐξ αἰνιγμάτων.. 

δόλοις ὀλούμεϑ', ὥσπερ᾽ οὖν ἐχτείναμεν, 

δοίη τὶς ἀνδροχμῆτα πέλεκυν» ὡς τάχος “ 
800 εἰδώμεεν ἢ ὙΣΌΜΕΣ, ἢ γικώμεϑα. 

ἐνταῦϑα γὰρ δὴ τοῦδ᾽ ἀφιχόμην κακοῦ.. 

] 

Ϊ 
' 



ΟΡΕΣΤΈΕΕΣ. 

σὲ χαὶ ματεύω" τῷδε δ᾽ ἀοχούντως ἔχει. 
ἈΟΓΥΤΆΥΤΠΝΗΣΙ,ΤΡΑ. 

οἱ ᾽γώ. τέϑνηχας φίλτατ᾽ Αἰγίσϑου βία. 
ΟἿ ΕΣΣ ὙΣΗΣ: 

φιλεῖς τὸν ἄνδρα; τοιγὰρ ἐν ταὐτῷ τάφῳ 
895 χείσει. ϑαγνόντα δ᾽ οὔτι μὴ προδῷς ποτέ. 

2 Υ51 ΦΙΝΕΕΣ ΓΙΡΩ: 

ἐπίσχες, ὦ παῖ. τόνδε δ᾽ αἴδεσαι, τέχνον, 

μαστὸν, πρὸς ᾧ σὺ πολλὰ δὴ βοίζων ἅμα 
οὐλοισὶν ἐξήμελξας εὐτραφὲς γάλα. 

ΘΟἸΒΈΕΙΣ ὙΠΙΣΣ 

ει θ1ὴ τί δράσω; μητέρ᾽ αἰδεσϑῶ χτανεῖν; 
᾿ ΤΕΥ ΖΆΑΣΖΗΣ. 

θ00 ποῦ δὴ τὰ λοιπὰ ““οξίου κἀηεεύμονᾳ 

τὰ πυϑόχρηστα, πιστὰ δ᾽ εὐορχώματα; 
“παγτας ἐχϑροὺς τῶν ϑεῶν ἡγοῦ οὐκ. 

ΟΤΡΕΙΣΟΣΗΣΣ. 

“ρίνω σὲ νιχᾶν, καὶ παραινεῖς μοι καλῶς. 
ἕπου, πρὸς αὐτὸν τόνδε σὲ σφάξαι ϑέλω. 

905 καὶ. ζῶντα γάρ νιν χρείσσον᾽ ἡγήσω πατρός" 
τούτῳ ϑανοῦσα ξυγχάϑευδ᾽ " ἐπεὶ φιλεῖς 

"τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὃν δ᾽ ἐχρῆν φιλεῖν στυγεῖς. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ἐγώ σ᾽ ἔϑρεψα, νῦν δὲ γηράναι ϑέλω. 
ΟΡΕΣΤΊΤΉ Σ. 

πατροχκτογοῦσα γὰρ ξυνοιχήσεις ἐμοέ; 
ΚΜΥΤΟΑΙΜΝΗΣΈΤΡ 4. 

᾿ΘΙ0ἡ μοῖρα τούτων. ὦ τέχνον, παραιτία. 
ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

χαὶ τόνδε τοίνυν μοῖρ᾽ ἐπόρσυνεν μόρον. 
Ϊ ΖΝ 7 ΝῊ Σ ΤΡ :ς 

οὐδὲν τοῦτος γεϑλίους ἀρὰς, τέχνον; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τεχοῦσα γάρ μ᾽ ἔρριινας ἐς τὸ δυστυχές. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΠΗΣΤΡ. ,. 

οὔτοι σ᾽ ἀπέρρεψ᾽ εἰς δόμους δορυξένους. 
ΟΡΈΣΣΤΗΣ: 

915 διχῶς ἐπράϑην, ὧν ἐλευϑέρου πατρός. 

ΚΑΥΤΑ,ΙΠΜΝΗΣΊ Ρ.Ά. 

ποῦ δῆϑ᾽ ὁ τῖιιος ὅντιν᾽ ὠντεδεξάμην; 
ΘῬῪΕΣΊΤΌΕΣ. 

αἰσχύνομαί σοι τοῦτ᾽ ὀνειδίσαι σαφῶς. 
ΚΑΥΤΑΥΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

| 

- μὴ, ἀλλ᾽ εἴφ᾽ ὁμοίως χαὶ πατρὸς τοῦ σοῦ μόάτας. 
: ΟΡΙΕΩΞΉΞΗΙΣΣ. 

μὴ ᾽λεγχε. τὸν πονοῦντ᾽ ἔσω καϑημένη. 
ΚΑ ΑΥΤΙΜΝΗΣ:.ΤΡΡΟΑ: 

920 ἄλγος γυναιξὶν ἀνδρὸς εἴργεσϑαι, τέκνον. 

τοι ΡΣ Ύ ΠΣ. 

τρέφει δέ γ᾽ ἀνδρὸς μόχϑος ἡμένας ἔσω. 
ἸΟῪ Τ ΦΙΠΕΈΝ ΕΣ. ΤΡ ἅ; 

χτενεῖν ἔοιχας, ὦ τέχνον. τὴν μητέρα. 
ΟΡΕΞΊΣΗΣΣ. 

σύ τοι σεαυτὴν, οὐκ ἐγὼ. χαταχτεγεῖς. 

Ὁ ΝΥ ΑΥΠΓΝΗ ΣΟ, 
ὅρα, φύλαξαι μητρὸς ἐγχότους κύνας. 

ΟΡ ΣΤ 
995 τὰς τοῦ πατρὸς δὲ πῶς φύγω, παρεὶς τάδε; 

ΠΑ ΤΥ ΤΗΝ ΉΞΣΌΥΡΟΑ͂. 
ἔοιχα ϑρηνεῖν ζῶσα πρὸς τύμβον μάτην. 

» σι ἃ» 9... -; “7 
------. 

ΟΡ ΈΕΈΩΣΤΕΙΗΣ. 

πατρὸς γὰρ αἶσα τόνδε σοὐρίζει μόρον. 

ΚΟΑΑΥΤΟΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

οὗ ̓ γὼ τεχοῦσα τόνδ᾽ ὄφιν ἐϑρεψάμην. 
ἤ χάρτα μάντις οὐξ ὀνειράτων φόβος. 

ΘΡΈΣΤΗΣ: 
930 ἔχανές γ᾽ ὃν οὐ χρῆν, καὶ τὸ μὴ χρεὼν πάϑε. 

ΧΟΡΟΣ. 

στένωμεν οὖν καὶ τῶνδε συμφορὰν διπλῆν». 
ἐπεὶ δὲ πολλῶν αἱμάτων ἐπήχρισε 
τλήμων Ὀρέστης, τοῦϑ᾽ ὅμως αἱρούμεϑα, 
ὀφθαλμὸν οἴχων μὴ πανώλεϑρον πεσεῖν. 

985 ἔμολε μὲν δίχα Πριαμίδαις χρόνῳ, 
βαρύδιχος ποινά. 
᾿ἔμολε δ᾽ ἐς δόμον τὸν ᾿“γαμέμγογος 
διπλοῦς λέων, διπλοῦς “Ἄρης. 

ἔλαχε. δ᾽ ἐς τὸ πᾶν 
940 ὁ πυϑοχρήστας φυγᾶς. 

ϑεόϑεν εὖ φραδαῖσιν ὡρμημένος 
ἐπολολύξατ᾽ ὦ δεσποσύνων δόμων 

ἀναφυγὰς κακῶν καὶ χτεάγων τριβὰς 
ὑπὸ δυοῖν μιαστόροιν 

945 δυσοίμου τύχας. 

ἔμολε δ᾽ ᾧ μέλει χρυπτάϑδίου μάχας, 

δολιόφρων ποινά. 
ἔϑιγε δὴ μάχᾳ χερὸς ἐτήτυμος 

“Τιὸς κόρα " «Ἰίχαν δέ νιν 
950 προσαγορεύομεν 

βροτοὶ τυχόντες καλῶς " 

ὀλέϑριον πνέουσ᾽ ἐν ἐχϑροῖς χότον" 

τάπερ ὃ «Δοξίας ὃ Παρνάσιος, 

μέγαν ἔχων μυχὸν χϑογνὸς ἢ ἢ 
ΕἾ Ἀ ΕῚ 

950 Ἂ Ἀ 
Ξ Ἅ χε 

κ ΕῚ ΕῚ 

ε 3. ΞΕ 

Ξε Ἂ Ἅ 

τονε Ἔ ἐπ᾿ ὕχϑει 
ἄξεν ἀδόλως δολίαν 

βλαπτομέναν χρονισϑεῖσαν ἐποίχεται- 
κρατεῖταί πως τὸ ϑεῖον παρὰ τὸ μὴ 

ὑπουργεῖν κακοῖς. 
660 ἄξιον οὐρανοῦχον ἀρχὰν σέβει». 

πίρα τὸ φῶς ἰδεῖν. 
μέγα τ ἀφῃρέθην ψάλιον οἴχων. 

ἄναγε μὰν δόμοι". πολὺν ἄγαν χρόνον 

χαμαιπετεῖς ἔχεισϑ'᾽ ἀεὶ, 

θθδ τάχα δὲ παντελὴς χρόνος ἀμείψεται 

πρόϑυρα δωμάτων, ὅταν ἀφ᾽ ἑστίας 

μύσος πᾶν ἐλάσῃ 
καϑαρμοῖσιν ἀτᾶν ἐλατηρίοις. 
τύχᾳ δ᾽ εὐπροσωποχοίτᾳ τὸ πᾶν 

970 ἰδεῖν ἀχοῦσαι ϑρεομένοις, 

μέτοικοι δόμων πεσοῦνται πάλι»- 
πάρα τὸ φῶς ἰδεῖν. 

ΘΡΕΣΤΗΣ. 

ἴδεσϑε χώρας τὴν διπλῆν τυραννίδα, 

πατροχτόγους τε δωμάτων. πορϑήτορας- 

935.-- 945, --Ξ-Ξ 946 --- 954. 

952 ---961]. --- 962 .--- 972. 
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- ΝᾺ ᾿ 

975 σεμνοὶ μὲν ἡσαν, ἐν ϑρόγοις τόϑ᾽ ἥμενοι, 
φίλοι δὲ καὶ νῦν, ὡς ἐπεικάσαι πάϑη 
πάρεστιν, ὅρχος τ᾽ ἐμμένει πιστώμασι. 
ξυνώμοσαν μὲν ϑάνατον ἀϑλίῳ πατρὶ, 

χαὶ ξυνϑανεῖσϑαι" καὶ τάδ᾽ εὐόρχως ἔχεις 

980 ἔδεσθε δ᾽ αὐτε, τῶνδ᾽ ἐπήκοοι χαχῶν, 
τὸ μηχάνημα, δεσμὸν ἀϑλίῳ πατρὶ, 
πέδας τὲ χειροῖν χαὶ ποδοῖν ξυνωρίδα. 

ἐχτείνατ᾽ αὐτὸν, καὶ χύχλῳ παρασταδὸν 
΄ 2 “ ζῶ ,.( 2 ς ", ᾿ 

στέγαστρον ἀνδρῶν δείξαϑ'᾽, ὡς ἴδη πατὴρ, 

985 οὐχ οὑμὸς, ἀλλ᾽ ὁ πάντ᾽ ἐποπτεύων τάδε 
Γι 27 ν » - - 

Πλιος, ἀναγγνὰ ἱητρὸς ἕργαὰ τῆς ἑμῆς, 
ε ΕΝ - ; . 
ὡς ὧν παρῇ μοι μάρτυς ἐν δίκη ποτὲ, 

΄ “ Υ 

ὡς τόνδ᾽ ἐγὼ μετῆλθον ἐνδίχως μόρον 
κι ΠΕΣ Αὐ σϑ ΓᾺ 3 2: ’ ᾿ 

τὸν μητρός" ΑἸἰγίσϑου γὰρ οὐ λέγω μόρον 
ΌΝ Ν ) τ. ἊΝ ς ἦ ζ΄. ο 990 ἔχεν γὰρ αἰσχυντῆρος, ὡς νόμου, δίχην 

ν 2 ν - , ’ 

ἥτις δ᾽ ἐπ᾿ ἀνδοὶ τοῦτ᾽ ἐμήσατο στύγος, 
ΞΞ Σ , , - 

ἐξ οὗ τέχνων ἡνεγχ᾽ ὑπὸ ζώνην βάρος, 
φίλον τέως, νῦν δ᾽ ἐχϑρὸν, ὡς φαίνει, χαχόν. 
τί σοι δοχεῖ; μύυραινώ γ᾽ ἢ ἔχιδν᾽ ἔφυ, 

995 σήπει» ϑιγοῦσ᾽ ἂν ἄλλον, οὐ δεδηγμένον, 
[α 2 ,) ᾽ 

τόλμης ἕχατι χαδίχου φρονήματος. 
᾽, ΄ ν ϑ 429 ΕῚ - 

τί νιν προσείπω, καὶ τύχω μαλ᾽ εὐστομῶν; 

ὠγρευμὰ ϑηρὸς, ἢ νεχροῦ ποδένϑδυτον 
΄ ᾿ " ἐπ 

δοοίτης κατασχηνωμα; δίχτυον μὲν οὐν. 

1000 ἄοχυν δ᾽ ἂν εἴποις καὶ ποδιστῆρας πέπλους. 
τοιοῦτον ἂν χτήσαιτο (ηλήτης ἀνὴρ, 
ξένων ἀπαιολήμα., χαργυροστερῆ 

"- »",ὯἕΝη ΒΝ ’ 

βίον νομίζων" τῷδέ τ᾿ ἂν δολώματι 
Νε τ- - Ν ΄ , πολλοὺς ἀναιρῶν πολλὰ ϑερμαίνοι φρεγί. 

1008 τοιάδε μοι ξύνοικος ἐν δόμοισι μὴ 
ΕἸ ᾽ » ,, π᾿ 3, 

γένοιτ᾽ " ὀλοΐμην προσϑὲν ἐκ ϑεῶν ἄπαις. 

ΧΟΡΟΣ. 

αἰαῖ αἷαΐ μελέων ἕργων " 
- , ’ 

στυγερῷ ϑανάτῳ διεπραχϑῆς. 

ὃ ἔ, μέμνοντι δὲ καὶ πάϑος ἀνϑεῖ. 

ΟΡΕΣΊΉΗΣ. 
» ΒᾺΝ 3 ΒΩ . - 2 

1010 ἔδρασεν ἢ οὐκ ἔδρασε; μαρτυρεῖ δέ μοι 
ἘΞ , ε » . ΄ “-Ὁ : 

φᾶρος τόδ᾽, ὡς ἔβαψεν Αϊγίσϑου ξίφος. 
φόνου δὲ χηκὶς ξὺν χρόνῳ ξυμβάλλεται, 
πολλὰς βαφὰς φϑείρουσα τοῦ ποιχκίλματος. 

νῦν αὐτὸν αἰνῶ, νῦν ἀποιμώζω παρὼν, 
1015 πατροχτόνον ϑ᾽ ὕφασμα προσφωνῶν τόδε. 

ἀλγῶ μὲν ἔργα χαὶ πάϑος. γένος τε πᾶν, 
2) ΄ - » , ι 
αζηλα γίχης τῆσδ᾽ ἔχων μιάσματα. 

ΧΟΡΟΣ. 
27 Ῥ 9 , - ’ 

οὐτις μεροπὼν ἀσίγνη βίοτον 

διὰ παντ᾽ ἄτιμος ἀμείψεται- 

1020 ἔ, μόχϑος δ᾽ ὃ μὲν αὐτίχ᾽. ὃ δ᾽ ἥξει. 

ΘΡΕΣΤΠΗΣ. 
« - -.ς“ις1λλὭ δ.3 Ὁ - ἀλλ᾽, ὡς ἂν εἰδῆς, τοῦτ᾽ ἄρ᾽ οἱδ᾽ ὅπη τελεῖ, 

ὥσπερ ξὺν ἵπποις ἡνιοστρόφου δρόμου 
ἐξωτέρω. φέρουσι γὰρ γικώμενον ᾿ 

΄ ΄ κ “ Ξ ᾿ 

φρένες δύσαρπτοι. πρὸς δὲ καρδίᾳ φόβος 
γ᾽ « ς - 

1025 (δειν ἕτοιμος ἠδ᾽ ὑπορχεῖσϑαι χότῳ. 
ἕως δ᾽ ἔτ᾽ ἔμφρων εἰμὶ. κηρύσσω φίλοις; 

τ: , 3 . ἷβ 
χταρεῖν τέ φημι μητέρ᾽ οὔκ ἄγευ δίκης, 

πατροχτόνον μίασμα χαὶ ϑεῶν στύγος, 
καὶ φίλτρα τόλμης τῆσδε πλειστηρίζομαε 

ι ἵν ; 
1030 τὸν πυϑόμαντιν τὺ χρησαντ᾽ ἐμοὶ 

σράξαντι, μὲν ταῦτ᾽ ἐχτὸς αἰτίας χακῆς 

εἶναι, παρέντι δ᾽ οὐκ ἐρῶ τὴν ζημίαν. 
τύξῳ γὰρ οὔτις πημάτων προσίξεται. 

χαὶ νῦν ὁρᾶτέ μ᾽, ὡς παρεσχευασμένος. 
1035 ξὺν τῷδε ϑαλλῷ καὶ στέφει προσίξομαι 

μεσόμφαλόν ϑ᾽ ἵδρυμα .«Τοξίου πέδον. 
πυρός τὲ φέγγος ἄφϑιτον χεχλημένον, 
φεύγων. τόδ᾽ αἷμα κοινόν. οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἑστίαν 
ἄλλην τραπέσϑαι .“Τοξίας ἐφίετο. 

1040τὰ δ᾽ ἐν χρόνῳ μοι πάντας ᾿Αργείους λέγω 
χαὶ μαρτυρεῖν μὲν ὡς ἐπορσύνϑη καχά. 

ἐγὼ δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος, 
ζῶν καὶ τεϑνηχὼς τάσδε χληδόνας λιπωγ. 

ΧΌΡΟΣ, 
ἀλλ εὖ γε πράξας μήτ᾽ ἐπιζευχϑῆς στόμα 

1045 φήμαις πονηραῖς μήτ᾽ ἐπιγλωσσῶ χακὰ, 
ἐλευϑερώσας πᾶσαν ᾿Πργείαν πόλιν, 
δυοῖν δρακόντοιν εὐπετῶς τεμὼν χάρα. 

ΟΡΈΣΟΙΉΕΣΣ 

ἃ ἁ. ϑμωαὶ γυναῖχες, αἵδε Γοργόνων δίχην 

(αιοχίτωνες καὶ πεπλεχτανημέναι 

1050 πυχνοῖς δράχουσιν" οὐχ ἔτ᾽ ἂν μείνγαιμ᾽ ἔγω. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίνες σὲ δόξαι, φίλτατ᾽ ἀνθρώπων πατρὶ, 
στροβοῦσιν; ἴσχε. μὴ φόβου νικῶ πολύ. 

ΟΡ ΣΥΝ 

οὐχ εἰσὶ δόξαι τῶνδε πημάτων ἐμοί. 
σαφῶς γὰρ αἵδε μητρὸς ἔγκοτοι. χύνες. 

ΧΟΡΟΣ... 

1055 ποταίνιο» γὰρ αἷμά σοι χεροῖν ἔτι" 

ἐκ τῶνδέ τοι ταραγμὸς ἐς φρένας πίτνει. 

ΟΡΕΣΤΗΣ:. 
ἄναξ “4πολλον, αἵδε πληϑύουσι δὴ. 
κἀξ ὀμμάτων στάζουσιν αἰμια δυσφιλές. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰσὶν χαϑαομοί. «Δοξίου δὲ. προσϑιγὼν 
[060 ἐλεύϑερόν σὲ τῶνδε πημάτων χτίσξει. 

δ ΟΡΕΣΤΊΗΣ. 

ὑμεῖς μὲν οὐχ ὁρᾶτε τάσδ᾽, ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ" 
ἐλαύνομαι δὲ, κοὐκ ἔτ᾽ ἂν κείναιμ᾽ ἐγώ. 

: ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ εὐτυχοίης, καί σ᾽ ἐποπτεύων πρόφρων 
ϑεὺὸς φυλάσσοι χιιρίοισε συμφοραῖς. 

4065 ὅδε. τοι μελάϑροις τοῖς βασιλείοις 

τρίτος αὐ χειμὼν 
πνεύσας γονίας ἐτελέσϑη. 
παιδόβοροι μὲν πρῶτον ὑπῆρξαν 
μόχϑοι ταλανές τε Θυέστου" 

[1070 δεύτερον ἀνδρὸς βασίλεια πάϑη" 
λουτροδάϊχτος δ᾽ ὠλετ᾽ ᾿Αχαιῶν 
10} τ 0} Ὁ αΡηρ. 

γὺῦν δ᾽ αὖ τρίτος ηλϑέ ποϑὲν σωτὴρ, 

ἢ μόρον εἴπω. 
1075 ποῖ δῆτα χρανεῖ, ποῖ χαταλήξει 

μετακοιμισϑὲν μένος ἄτης;. 

πα ΟΝ 



“ΤΥ ΛΟ ΕΥ̓ΜΈΝΈΕΔΈΣ 

ΤᾺ ΤΟΥ ΑΡΆΑΜΑΤΟΘΣΞ ΠΡΌΣΏΩΤΓΑ, 

ΠΥΘΙΑΗΑ͂Σ ΠΡΟΦΗΤΙΣ. 

“4ΠΟΖΖΩΝ. 

ΟΡΈ ΣΤῊ Σ. 

ἈΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΩ͂Σ ΕἸΖΩ Δ1ΟΝ. 

ΧΟΡΟΣ ΕΥ̓ΜΕΝΙΜ,2 Ν. 

ΑΘΗΝ ΖΑ. 

ΠΡΟΠΟΙΠΟΙ. 

ιν Ὁ ΘΙ ΞΟ Ὁ, 

3 
τὼ 2 , ᾿ ν Ὰ Οὐρέστης. ἕν “ελφοῖς περιεχόμενος ὑπὸ τῶν Ἐρινύων βουλὴ ᾿ἀἡπόλλωγος παρεγένετο εἰς ᾿ϑήνας εἷς τὸ 

ἱερὸν τῆς ᾿4ϑηνῶς ἧς βουλῇ νικήσας κατῆλϑεν εἰς “ργος. τὰς δὲ Ἔρινύας πραὔνας προσηγόρευσεν Ἐὐμε-- 

νίδας. παρ᾽ οὐδετέρῳ χεῖται ἡ μυϑοποιία. 



ΤΠ Ὸ ΝΕ. 

ΠῪΘ.14Σ. 

Πρῶτον μὲν εὐχὴ τῆδε πρεσβεύω ϑεῶν 

τὴν πρωτόμαντιν Ταῖαν" ἐχ δὲ τῆς Θέμιν, ᾿. 

ἢ δὴ τὸ μητρὸς δευτέρα τόδ᾽ ἕζετο 

μαντεῖον, ὡς λόγος τις" ἐν δὲ τῷ τρίτῳ 

ὅ λαχει, ϑελούσης, οὐδὲ πρὸς βίαν τινὸς, 
Τιτανὶς ἄλλη παῖς χϑονὸς χαϑέζετο 

«Ἐοίβη, δίδωσι δ᾽ ἢ γενέϑλιον δόσιν 

«οίβῳ. τὸ «Ῥοίβης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔχει παρώνυμον. 

λιπὼν δὲ λέμνην Ζ]΄ηλίαν τὲ χοιράδα, 
10 κέλσας ἐπ᾽ ἀχτὰς ναυπόρους τὰς Παλλάδος, 

ἐς τήνδε γαῖαν ἦλθε Παρνησοῦ 8ϑ᾽ ἕϑρας. 

πέμπουσι δ᾽ αὐτὸν καὶ σεβίζουσιν μέγα 
χελευϑοποιοὶ παῖδες Ἡφαίστου. χϑόνα 

ἀνήμερον τιϑέντες ἡμερωμένην. 

16 μολόντα δ᾽ αὐτὸν κάρτα τιμαλφεῖ λεὼς, 
“Ἰελφός τε χώρας τῆσδε πρυμνήτης ἄναξ. 
τέχνης δέ νιν Ζεὺς ἔνϑεον χτίσας φρένα 

ἕζει τέταρτον τόνδε μάντιν ἐν ϑρόγοις " 
“ἰιὸς προφήτης δ᾽ ἐστὶ “Ἰοξίας πατρός. 

20 τούτους ἐν εὐχαῖς φροιμιάζομαι ϑεούς. 
Παλλὰς προναία δ᾽ ἐν λόγοις πρεσβεύεται. 

σέβω δὲ νύμφας, ἔνϑα Κωρυκὶς πέτρα 
κοίλη, φίλορνις, δαιμόνων ἀναστροφή. 
Βρόμιος δ᾽ ἔχει τὸν χῶρον, οὐδ᾽ ἀμνημονῶ,᾽ 

26 ἐξ οὗτε Βά;χαις ἐστρατήγησεν ϑεὸς, 
λαγὼ δίχην Πενϑεῖ καταρράψας μόρον " 
Πλειστοῦ τε πηγὰς καὶ Ποσειδῶνος χράτος ᾿ 
χαλοῦσα καὶ τέλειον ὕψιστον “1]ία. 

ἔπειτα μάντις εἷς ϑρόνους χαϑιζάνω. 
80 καὶ νῦν τυχεῖν μὲ τῶν πρὶν εἰσόδων μαχρῷ 

ἄριστα δοῖεν " χεὶ παρ᾽ ἙἭ.λήνων τινὲς, 

ἔτων πάλῳ λαχόντες, ὡς νομίζεται. 

μαντεύομαι γὰρ ὡς ἂν ἡγῆται ϑεός. 
ἥ δεινὰ λέξαι, δεινὰ δ᾽ ὀφϑαλμοῖς δρακχεῖν 

86 πάλιν μ᾽ ἔπεμψεν ἐκ δόμων τῶν “Τοξίου, 
ὡς μήτε σωχεῖν μήτε μ᾽ ἀχταίνειν στάσιν" 
τρέχω δὲ χερσὶν, οὐ ποδωχίᾳ σχελῶν " 
δείσασα γὰρ γραῦς, οὐδὲν, ἀντίπαις μὲν οῦ»ν». 

ἐγὼ μὲν ἕρπω πρὸς πολυστεφῆ μυχόν" 
ἐπ᾿ ὀμφαλῷ μὲν ἄνδρα ϑεομυσῆ 

ἕδρον ἔχοντα προστρόπαιον, αἵματι 
στόζοντα χεῖρας χαὶ νεοσπαδὲς ξίφος 

ἔχοντ᾽, ἐλαίας 8ϑ᾽ ὑψιγέννητον χλάδον, 
λήνει μεγίστῳ σωφρόνως ἐστεμμένον, 

46 ἀργῆτι μαλλῷ, τῆδε γὰρ τρανῶς ἐρῶ, 
πρόσϑεν δὲ τἀνδρὸς τοῦδε ϑαυμαστὸς λόχος 
εὕδει γυναικῶν ἐν ϑρόνοισιν ἥμενος. 
οὔτοι γυροῦστς. ἀλλὰ Γοργόνας Φε)γῶ: 

οὐδ᾽ αὖτε Γοργείοισιν εἰχάσω τύποις" 
ὅ0 εἶδόν ποτ᾽ ἤδη «ρινέως γεγραμμένας 

π  π)0» φερούσας" ἄπτεροί γε μὴν ἰδεῖν 

αὗται, ἡπτυ δ᾽ ἐς τὸ πᾶν βδελύκτροποι" 
ῥέγκουσι δ᾽ οὐ πλαστοῖσε φυσιάμασιν " 

40 ὁρῶ Ἐν" 

β 

| 

ῃ 

ἐκ δ᾽ ὀμμάτων λείβουσι δυσφιλῆ βίαν " 
ὅδ χαὶ κόσμος οὔτε “0 Σ ϑεῶν ἀγάλματα 

φέρειν δίχαιος οὔτ᾽ ἐς ἀνϑρώπων στέγας. 

τὸ Τυς ο» οὐχ ὅπωπα τῆσϑ᾽ ὁμιλίας, 

οὐδ᾽ ἥτις αἶα τοῦτ᾽ ἐπεύχεται γένος 

τρέφουσ᾽ ἀνατεὶ μὴ μεταστένειν πόνων. 
60 τἀντεῦϑεν ἤδη τῶνδε δεσπότη δόμων 

αὐτῷ μελέσϑω “Τοξίᾳ μεγασϑενεῖ. 

ἰατρόμαντις δ᾽ ἐστὶ χαὶ τερασχόπος, 
᾿χαὶ τοῖσιν ἄλλοις. δωμάτων χαϑάρσιος. 

ΑΠ0.4.42 Ν᾿. 
οὔτοι προδώσω . διὰ τέλους δέ σον φύλαξ 

θύ ἐγγὺς παρεστὼς, χαὶ πρόσω δ᾽ ἀποστατῶν, 
ἐχϑροῖσι τοῖς σοῖς οὐ γενήσομαι πέπων. 
καὶ νῦν ἁλούσας τάσδε τὰς μάργους ὁρᾷς. 
ὕπνῳ πεσοῦσαι δ΄. αἱ χατάπτυστοι χόραι, 

γραῖαι, παλαιαὶ παῖδες, αἷς οὐ μίγνυται 
70 ϑεῶν τις οὐδ᾽ ἄνθρωπος οὐδὲ ϑήρ ποτε" 
“καχῶν δ᾽ ἕχατι χἀγένοντ᾽ " ἐπεὶ χαχὸν 
σχότον νέμονται Τάρταρόν 8᾽ ὑπὸ χϑονὸς, 
μισήματ᾽ ἀνδρῶν καὶ ϑεῶν ᾿Ολυμπίων. 
ὅμως δὲ φεῦγε μηδὲ μαλθακὸς γένη. 

76 ἐλῶσι γάρ σὲ καὶ δι᾿ ἠπείρου μαχρᾶς 

βεβῶτ᾽ ἀνατεὶ τὴν πλανοστιβὴ χϑόνα, 
ὑπέρ τὲ πόντου χαὶ περιρρύτας πόλεις." 
χαὶ μὴ πρόκαμνε τόνδε βουχολούμενος 

πόνον" μολὼν δὲ Παλλάδος ποτὶ πτόλιν 
80 ἵζου παλαιὸν ἄγκαϑεν λαβὼν βοέτας, 

χάχεῖ διχαστὰς τῶνδε χαὶ ϑελχτηρίους 

μύϑους ἔχοντες. μηχανὰς εὑρήσομεν, 
ὥστ᾽ ἐς τὸ πᾶν σε τῶνδ᾽ ἀπαλλάξαι πόνων. 

καὶ γὰρ χτανεῖν σ᾽ ἔπεισα μητρῷον δέμας. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

8ὅ ἄναξ '΄Ἵπολλον, οἶσϑα μὲν τὸ μὴ ᾿διξεῖν " 

ἐπεὶ δ᾽ ἐπίστᾳ, καὶ τὸ μὴ ᾿μελεῖν μάϑε. 
σθένος δὲ ποιεῖν εὖ φερέγγυον τὸ σόν. 

4Π0.4.4.2Ὼ Ν. 

μέμνησο, μὴ φόβος σε νιχάτω φρένας. 
σὺ δ᾽, αὐτάδελφον αἷμα χαὶ χοινοῦ πατρὸς, 

90 Ἑρμῆ, φύλασσε" χάρτα δ᾽ ὧν ἐπώνυμος 
πομπαῖος ἴσϑι, τόνδε ποιμαίνων ἐμὸν 
ἐχέτην. σέβει τοι Ζεὺς τόδ᾽ ἔχ γόμων σέβας, 

ὁρμώμενον βροτοῖσιν εὐπόμπῳ τύχη. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ 4. 

εὔδοιτ᾽ ἄν, ὠὴ, καὶ καϑευδουσῶν τέ δεῖ; 
96 ἐγὼ δ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν ὧδ᾽ ἀπητιμασμένη 

ἄλλοισιν ἐν νεχροῖσιν, ὡς μὲν ἔχτανον, 
ὄνειδος ἐν φϑιτοῖσιν οὐκ ἐκλείπεται, 

αἰσχρῶς δ᾽ ἀλῶμαι" προὐννέπω δ᾽ ὑμῖν ὅτι 
ἔχω μεγίστην αἰτίαν χείνων ὕπο " 

100 παϑοῦσα δ᾽ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων, 

οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηνίεται, 
κατασφαγείσης πρὸς χερῶν μητροχτόνωνγ. 
ὅρα δὲ πληγὰς τάσδε, καρδία, σέϑεν. 
εὔϑουσα γὰρ φρὴν ὄμμασιν λαμπρύνεται: 

--ΠΠΠΠἸ  ΠΠΡῊῸῺἢῥ ΠΡ πη 6ῸΌῦΞΘ 



ΕἘΥΜΕΝΙΔΕ Σ. 

106 ἐν ἡμέρᾳ δὲ μοῖρα πρόσκοπος βροτῶν. 
ἡ πολλὰ μὲν δὴ τῶν ἐμῶν ἐλείξατε, 

χοάς τ᾽ ἀοίνους, νηφάλια μειλίγματα, 
χαὶ νυχτίσεμνα δεῖπν᾽ ἐπ᾽ ἐσχάρᾳ πυρὸς 
ἔϑυον, ὥραν οὐδενὸς χοινὴν ϑεῶν. 

110 χαὶ πάντα ταῦτα λὰξ ὁρῶ πατούμενα. 
ὁ δ᾽ ἐξαλύξας οἴχεται νεβροῦ δίχην, 

χαὶ ταῦτα χούφως ἐκ μέσων ἀρχυστάτων ἡ 
ὠρουσεν, ὑμῖν ἐγχατιλλώψας μέγα. 
3 , ς » - “-«. ἘΞ Χ ἀχούσαϑ᾽ ὡς ἔλεξα τῆς ἐμῆς περὶ 

11ὅ ψυχῆς, φρονήσατ᾽, ὦ χατὰ χϑονὸς ϑεαί. 
2 «ἢ « τιἃ Ξ- , πος 

νψαρ γὰρ ὑμᾶς νῦν Κλυταιμνηστοα καλῶ. 
“ΧΟΡῸ Σ:- 

Ἶ ᾽ 

(μυγμός.) 

; Ὁ 7 ὙῸ}} ΦὙΥΙΨΕΝ ΕΣ ΤΡ. 

μύζοιτ᾽ ἂν, ἁνὴρ δ᾽ οἴχεται φεύγων πρόσω. 
φίλοις γάρ εἶσιν οὐκ ἐμοῖς προσίχτορες. 

᾿ .Χ ΟΡ ΘῈΣ. 

, 

120 (μυγμός.) 
ΚΟΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

Ἵ, ͵’ ,ὕ ᾿ 

ἄγαν ὑπνώσσεις, χοὺὐ κατοιχτίζεις πάϑος" 
φονεὺς δ᾽ ᾿Ορέστης τῆσδε μητρὸς οἴχεται. 

ΧΟΡΟΣ. 
32 ; 

(ώγμος.) ᾿ : 
ἌΥ ΤΟΤΙΙΙΝ ΠΕΣ Τ' ΓΧΩ͂- 

ν ΄ 2 

ὠζεις, ὑπνώσσεες, οὐκ ἀναστήσει τάχος; 
125 τέ σοι πέπρακται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν κακά; 

ΧΟΡΟΣ. 
» , 

(ωγμος.) 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ὕπνος πόνος τε χύριοι συνωμόται 
-. , ὃ -: ; , ᾿Ν 

δεινῆς δρακαίνης ἐξεχήραναν μένγος. 
: ΧΟΡΟΣ. 

(μυγμὸς διπλοῦς ὀξύς.) 
Ν Α , 

130 λαβὲ λαβὲ λαβὲ λαβὲ, φραζου. 

ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΒΕΣΤΡ Α͂. 

ὄναρ διώχεις ϑῆ χλαγγαίνεις δ᾽ ἅ 0 εἰς ϑῆρα, κλαγγαίνεις δ᾽ ἅπερ 
’ 2 Ν᾿ Α. 

κύων μέριμναν οὐποτ᾽ ἐχλιπὼν πόνου. 

τέ δρᾷς; ἀνίστω, μή σε γιχάτω πόνος, 
μηδ᾽ ἀγνοήσης πῆμα μαλϑαχϑεῖσ᾽ ὕπνῳ. 

136 ἄλγησον ἧπαρ ἐνδίχοις ὀνείδεσι" 
τοῖς σώφροσιν γὰρ ἀντίχεντρα γίγνεται. 
σὺ δ᾽ αἱματηρὸν πνεῦμ᾽ ἐπουρίσασα τῷ, 
ἀτμῷ κχκατισχναίνουσα νηδύος πυρὶ, 
ἕπου, μάραινε δευτέροις διώγμασιν. 

ΧΘΡΌΟΣ- 

140 ἔγειρ᾽, ἔγειρε χαὶ σὺ τήνδ᾽, ἐγὼ δὲ σέ. 
εὕδεις; ἀνίστω, χἀπολαχτίσασ᾽ ὕπνον, 
ἰδώμεϑ᾽ εἴ τι τοῦδε φροιμίου ματῷ. 
Ἰοὺ ἰοὺ, πόπαξ. ἐπάϑομεν, φίλαι, 

᾿ς 1 

ἢ πολλὰ δὴ παϑοῦσα χαὶ μάτην ἐγὼ, 
146 ἐπάϑομεν πάϑος δυσαχὲς, ὦ πόποι, 

ἄφερτον χαχόν. 
ἐξ ἀρχύων πέπτωχεν, οἴχεται δ᾽ ὁ ϑήρ. 
ὕπνῳ χρατηϑεῖσ᾽ ἄγραν ὦλεσα. 
ἐὼ παῖ Διὸς, ἐπίχλοπος πέλει. 

150 νέος δὲ γραίας δαίμονας καϑιππάσω, 
τὸν ἱχέταν σέβων ἄϑεον ἄνδρα χαὶ 
τοχεῦσιν πιχρὺν, 

148. -148, ΞξΞ 149--- 154. -..-.»ὕχΧ.-ἶν-ὦ».στο.0..σϑὕὦϑὕ..........-.Ψ.»..»ὕ...».σὕ.0...»ὕ.....».......0.... .«ὕΨ...ὕ....-.ὕ...».«ὕ.».»....ὄῦΘῦὃΘῸΘὉΌῦὉΘθὖϑᾷὉῦϑᾷῸ-ῸὉϑῦὖϑ...-ὕ..ὃὉϑνΆΝῦἅϑῦὃ-.....-.Ἅ. 

τὸν μητραλοίαν δ᾽ ἐξέχλεψας ὧν ϑεός. 
τέ τῶνδ᾽ ἐρεῖ τις δικαίως ἔχειν; 

155 ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδὸς ἐξ ὀνειράτων μολὸν 

ἔτυψεν δίχαν διφρηλάτου 
μεσολαβεῖ χέντρῳ 

ὑπὸ φοένας, ὑπὸ λοβὸν, 
πάρεστι μαστίχτορος, 

160 δαΐίου δαμέου. 

. βαρὺ τὸ περίβαρυ κρύος ἔχειν. 
τοιαῦτα δρῶσιν οἱ γεώτεροι ϑεοὶ 
χρατοῦντες τὸ πῶν δίχας πλέον" 

φονολιβὴῆ ϑρόνον 
165 περὶ πόδα, περὶ χάρα 

πάρεστι γᾶς ὀμφαλὸν 

προσδραχεῖν αἱμάτων 
βλοσυρὸν αἱρούμενον ἄγος ἔζειν. 

, ἐφεστίῳ δὲ μάντις ὧν μιάσματι 
170 μυχὸν ἔχρανας αὐτόσσυτος, αὐτόκλητος, 

παρὰ γόμον ϑεῶν βρότεα μὲν τίων, 
σιαλαιγενεῖς δὲ ΠΙοίρας φϑίσας. 

χάἀμοί τε λυπρὸς. καὶ τὸν οὐχ ἐχλύσεται, 

175 ὑπό τὲ γᾶν φυγὼν οὔ ποτ᾽ ἐλευϑεροῦται, 
ποτιτρόπαιος ὧν δ᾽ ἕτερον ἐν χάρᾳ 
μιάστορ᾽ ἐχείνου πάσεται. : 

ΑὙΓΟΘΓΟΣΘΝ ΘΒ 
ἔξω, χελεύω, τῶνδε δωμάτων τάχος 

᾿. 180 χωρεῖτ᾽, ἀπαλλάσσεσϑε μαντικῶν μυχῶν, 
μὴ χαὶ λαβοῦσα πτηνὸν ἀργηστὴν ὄφιν, 
χουσηλάτου ϑώμιγγος ἐξορμώμενον, 
ἀνῆς ὑπ᾽ ἄλγους μέλαν᾽ ἀπ᾿ ἀνθρώπων ἀφρὸν, 

ἐμοῦσα ϑρόμβους οὗς ἀφείλκυσας φόνου. 
185 οὔτοι δόμοισι τοῖσδε γρίμπτεσϑαι πρέπει" 

ἀλλ΄ οὗ χαρανιστῆρες ὀφϑαλμώρυχοι 
δίχαι, σφαγαί τε, σπέρματός τ᾽ ἀποφϑοραὶ 
παίδων, καχοῦ τὲ χλοῦνις, ἠδ᾽ ἀκρωνία, 

λευσμόν τε χαὶ μύζουσιν οἱχτισμὸν πολὺν 

190 ὑπὸ ῥάχιν» παγέντες. ἀρ᾽ ἀχούετε 
οἵας ἑορτῆς ἔστ᾽ ἀπόπτυστοι ϑεοῖς 

στέργηϑο᾽ ἔχουσαι; πᾶς δ᾽ ὑφηγεῖται τρόπος 
μορφῆς. λέοντος ἄντρον αἱματορρόφου 

᾿ οἰχεῖν τοιαύτας εἰχὸς, οὐ χρηστηρίοις 

196 ἐν τοῖσδε πλησίοισι τρίβεσϑαι μύσος. 
ες χωρεῖτ᾽ ἐνευ βοτῆρος αἰπολούμεναι. 

ποίμνης τοιαύτης δ᾽ οὔτις εὐφιλὴς ϑεῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄναξ '΄Ὧπολλον, ἀντάχουσον ἐν μέρει. 

αὐτὸς σὺ τούτων οὐ μεταίτιος πέλει, 

200 ἀλλ᾽ εἰς τὸ πᾶν ἔπραξας, ὡς παναίτιος. 
ἀποαλων 

πῶς δή; τοσοῦτο μῆχος ἔχτεινον λόγου. 
ΧΟΡῸ Σιν 

ἔχρησας ὥστε τὸν ξένον μητροχτονεῖν. 
“431{09...Ζ.1.Ὡ. Ν. 

ἔχρησα ποινὰς τοῦ πατρὸς πέμψαι. τί μήν; 
ΧΟΡΟΣ. 

χάπειϑ᾽ ὑπέστης αἵματος δέχτωρ νέου. 
24Π0.24.24. Ν. 

206 χαὶ προστραπέσϑαι τούσδ᾽ ἐπέστελλον δόμους. 

15ὅ --- 161. --ΞΞ 162--- 168. 

169 ---- 173. ΞξΞ-Ξ 1γΆ.-- 178. 
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ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ τὰς προπομποὺς δῆτα τάσδε ξωδινειν: 
ΑΠ0...42.2 Ν. 

οὐ γὰρ δόμοισι τοῖδδε πρόσφορον μολεῖν. 
ΧΌΟΌΡΨΟΙΣ. 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν τοῦτο προστεταγμένον. 
ΑΠ0...4. Ν. 

τίς ἥδε τιμή; κόμπασον γέρας καλόν. 

ΧΟΡΟΣ. 

210 τοὺς μητραλοίας ἐκ δόμων ἐλαύνομεν. 
4ΠπΠ0.4.4. Ν. 

τί γὰρ γυναικὸς ἥτις ἄνδρα νοσφίσῃ ; 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἂν γένοιϑ᾽ ὕὅμαιμος αὐθέντης φρόνος. 
“3“11Π0..2.} Ν. 

οὐδὲν ἠρκέσω 
ἽΠρας τελείας χαὶ «Τιὸς πιστώματα. 

215 Κύπρις δ᾽ ἄτιμος τῷδ᾽ ἀπέρριπται λόγῳ, 
ὅϑεν βοοτοῖσι γίγνεται τὰ φίλτατα. 
εὐνὴ γὰρ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ μόρσιμος 
ὅρκου ᾽στὶ μείζων τῇ δίχη φρουρουμένη.- 
εἰ τοῖσιν οὖν χτείνουσιν ἀλλήλους χαλᾷς 

220τὸ μὴ γενέσϑαι μηδ᾽ ἐποπτεύειν κότῳ, 
οὔ φημ᾽ ᾿Ορέστην σ᾽ ἐνδίκως ἀνδρηλατεῖν. 
τὰ μὲνβνψὰρ οἶδα κάρτα σ᾽ ἐνθυμουμένην, 
τὰ δ᾽ ἐμφανῶς πράσσουσαν ἡσυχαιτέραν. 
δίχας δὲ Παλλὰς τῶνδ᾽ ἐποπτεύσει ϑεά. 

Φ των Ὄ γ.9 νον Ἴ 
) χαρτ ατιμα. “6ν Ζχρ 

ΧΟΡΟΣ. 

226 τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον οὔ τι μὴ λίπω ποτέ. 
ΑΠΟῸΟ.4,. 4. Ν. 

σὺ δ᾽ οὖν δίωχε χαὶ πόνον πλέον τίϑου. 
ΧΟΡΟΣ. 

τιμὰς σὺ μὴ σύντεμνε τὰς ἐμὰς λόγῳ. 

4Π0..4. Ν. 

οὐδ᾽ ἂν δεχοίμην ὥστ᾽ ἔχειν τιμὰς σέϑεν. 
ΧΟΡΟΣ. 

μέγας γὰρ ἔμπας παρὰ ΑἸιὸς ϑρόνοις λέγει " 

280 ἐγὼ δ᾽, ἄγει γὰρ αἷμα μητρῷον, δίκας 
μέτειμι τόνδε φῶτα χαχκυνηγέτις. 

Α4Π0..1.4.2 Ν. 

ἐγὼ δ᾽ ἀρήξω τὸν ἱχέτην τὲ δύσομαι" 
δεινὴ γὰρ ἐν βροτοῖσι χὠν ϑεοῖς πέλει 
τοῦ προστροπαίου μῆνις, εἰ προδῶ σφ᾽ ἑἕἑχών. 

ΟΡΕΣΊἪΉΗΣ. 

235 ὥνασσ᾽ ᾿ήϑανα, “2Ζοξίου χελεύσμασιν 

ἥχω, δέχου δὲ πρευμενῶς ἀλάστορα, 

οὐ προστρόπαιον οὐδ᾽ ἀφοίβαντον χέρα, 
ἀλλ ἀμβλὺν ἤδη, προστετριμμένον τε πρὸς 
λλοισιν οἴχοις χαὶ πορεύμασιν βοοτῶν. 

240 ὅμοια χέρσον καὶ ϑάλασσαν ἐχπερῶν, 

σώζων ἐφετμὼὰς «“Τοξίου χρηστηρίους, 
πρόσειμι δῶμα χαὶ βρέτας τὸ σὸν, ϑεά. 

αὐτοῦ φυλάσσων ἀναμένω τέλος δίχης. 
ΠΟ ΡΣΣ. 

εἶεν" τόδ᾽ ἐστὶ τἀνδρὸς ἐχερανὲς τέχμαρ. 
245 ἕπου δὲ μηνυτῆρος ἀφϑέγκτου φοάϑαϊξ. 

“τετραυματισμένον γὰρ ὡς χύων νεβρὸν 

᾿τρὸς αἷμα χαὶ σταλαγμὸν ἐχμαστεύομεν.. 

πολλοῖς δὲ μόχϑοις ἀνδροχμῆσι φυσιᾷ 

σπλάγχνον" χϑονὸς γὰρ πῶς πεποίμανται τόπος, 

ΑΙΣΧΥΛΟΥΎΥ 

2580 ὑπέρ τε πόντον ἀπτέροις πωτήμασιν 

ἤλϑον διώχουσ᾽, οὐδὲν ὑστέρα νεώς. 

καὶ νῦν δδ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐστί που χαταπταχώνγ. 
ὀσμὴ βροτείων αἱμάτων μὲ προσγελᾷ. 

ὅρα ὅρα μέ αὖ, 
255 λεύεξετθὰ πάντα, 

μὴ λάϑη φύγδεα βὰς 

ὁ ματροφόνος ἀτίτας. 

δϑ᾽ αὐτε γοῦν ἀλκὰν ἔχων, περὶ βρέτεε 
πλεχϑεὶς ϑεῶς ἀμβρότου, 

2600 ὑπόδικος ϑέλει γενέσϑαι χερῶν. 

τὸ δ᾽ οὐ πάρεστιν" αἴμα μητρῷον χαμαὶ, 
δυσαγχόμιστον, παπαῖ, 
τὸ διερὶν πέδῳ χύμενον οἴχεται. 
ἀλλ ἀντιδοῦναι δεῖ σ᾽, ἀπὸ ζῶντος δοφεῖν 

206 ἐουϑρὸν ἐχ μελέων πέλανον" ἀπὸ δὲ σοῦ 
βοσχὰν φεροίμαν πώματος δυσπότου “ 
καὶ ζῶντά σ᾽ ᾿Ἰσχνάνασ᾽ ἀπάξομαι κάτω. 
ὠντιποίγους τίνης μητροφόνας δύας. 
ὄψει δὲ χεῖ τις ἄλλον ἤλιτεν βροτῶν, 

270 ἢ ϑεὸν ἢ ξένον 

τιν᾽ ἀσεβῶν, ἢ τοχέας φίλους, 
ἔχονθ᾽ ἕκαστον τῆς δίκης ἐπάξια. 
μέγας γὰρ “«ἯἽιδης ἐστὶν εὔϑυγος βοοτῶν, 
ἔνερϑε χϑονὸς, ᾿ 

275 δελτογράφῳ δὲ πάντ᾽ ἐπωπᾷ φρενί. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἐγὼ διδαχϑεὶς ἐν κακοῖς ἐπίσταμαι 
πολλοὺς καϑαρμοὺς, καὶ λέγειν ὅπου δίκη. 
σιγῶν ϑ᾽ ὁμοίως. ἐν δὲ τῷδε πράγματι 
φωνεῖν ἐτάχϑην πρὸς σοφοῦ διδασχάλου " 

280 βοίζει γὰρ αἷμα καὶ μαραΐένεται χερὸς, 
μητροκτόνον μίασμα δ᾽ ἔχπλυτον πέλει. 
ποταίνιον γὰρ ὃν πρὸς ἑστίᾳ ϑεοῦ 
ποὺ χαϑαρμοῖς ἠλάϑη χοιροκτόνοις. 
πολὺς δέ μοι γένοιτ᾽ ὧν ἐξ ἀρχῆς λόγος, 

288 ὅσοις 7 προσῆλθον ἀβλαβεῖ ξυνουσίᾳ. 
Ζοόνος ΠΡ Πα πάντα γηράσχων ὁμοῦ. 
καὶ νῦν ἀφ᾽ ἁγνοῦ στόματος εὐφήμως χαλῶ 
χώρας ἄνασσαν τῆσδ᾽ ᾿᾿ϑηναίαν ἐμοὶ 
ΜῸᾺ εἶν ἀρωγὸν" χτήσεται δ᾽ ἄνευ δορὸς 

290 αὐτόν τε καὶ "Ὡν χαὶ τὸν “Ἵργεῖον λεὼν, 
πιστὸν διχαίως ἐς τὸ πῶν τε σύμμαχον. 
ἀλλ᾽ εἴτε χώρας ἐν τόποις -Πιβυστικοῖς, 
Τρίτωνος ἀμφὶ “χεῦμα γενεϑλίου πόρου, 
τίϑησιν ὀρϑὸν ῆ χατηρεφῆ πόδα, 

296 (φίλοις ἀρήγουσ᾽, εἴτε «δλε ἐγραίαν πλάχα 
ϑροασὺς ταγοῦχος ὡς ἀνὴρ ἐπισκοπεῖ, 
ἔλθοι, χλύει δὲ χαὶ πρόδίυώει ὧν ϑεὸς, 
ὅπως γένοιτο τῶνδ᾽ ἐμοὶ λυτήριος. 

ΧΟΡΟΣ. 
οὔτοι σ᾽ ᾿ἀπόλλων οὐδ᾽ ᾿41ϑηναίας σϑένος 

200 δύσαιτ᾽ ἂν ὥστε μὴ οὐ παρημελημένον 
ἔρρειν, τὸ ψοίαε εν μὴ μαϑόνϑ᾽ ὅπου φρενῶν, 
ἀναίματον βόσχημα ϑαιμόνων., σχιάν. 
οὐδ᾽ ἀντιφωνεῖς, ἀλλ᾿ ἀποπτύεις λόγους, 
ἐμοὶ τραφείς τε χαὶ χαϑιεε θωμένος. 

805 καὶ ζῶν ἐδ; δαίσεις, οὐδὲ πρὸς βωμῷ σφαγείς" 
ὕμνον δ᾽ ἀκούσει τόνδε δέσμιον σέϑεν.. 
ὥγνε δὴ χαὶ χορὸν ἅιννωμεν, ἐπεὶ 



ἙΥΜΕΝΙΔΕ Σ. 

μοῦσαν στυγερὰν 
ἀποφαίνεσϑαι δεδόκηχε, 

810 λέξαι τε λάχη τὰ κατ᾽ ἀνθρώπους 

ὡς ἐπινωμᾷ στάσις ἅμα, 
εὐθυδίκαι 8᾽ ἡδόμεϑ'᾽ εἶναι. 
τὸν μὲν χαϑαρὰς χεῖρας προνέμοντ᾽ 
οὔτις ἀφ᾽ ἡμῶν μῆνις ἐφέρπει, 

8315 ἀσινὴς δ᾽ αἰῶνα διοιχνεῖ" 

ὅστις δ᾽ ἀλιτρῶν ὥσπερ ὅδ᾽ ἁνὴρ 
χεῖρας φονέας ἐπιχρύπτει, 
μάρτυρες ὀρϑαὶ τοῖσι ϑανοῦσιν 
παραγιγνόμεναι πράχτορες αἵματος 

320 αὐτῷ τελέως ἐφάνημεν. 
μᾶτερ, ἅ μ᾽ ἔτικτες, ὦ μᾶτερ 
Νὺξ ἀλαοῖσι καὶ δεδορκόσιν 

ποινῶν, χλῦϑ᾽. ὃ «Αἀατοῦς γὰρ ἵνίς μ᾽ ἄτιμον 
τίϑησι, 

326 τόνδ᾽ ἀφαιρούμενος πτῶχα, ματρῷον ἅ- 
γνισμα κύριον φόνου. 
ἐπὶ δὲ τῷ τεϑυμένῳ 
τόδε μέλος, παραχοπὰ, 

330 παραφορὰ φρενοϑδαλὴς, 
ὕμνος ἐξ ᾿Ερινύων, 

δέσμιος φρενῶν, ἀφόρ- 
μιχτος, αὐονὰ βροτοῖς. 
τοῦτο γὰρ λάχος διανταία 

835 μοῖρ᾽ ἐπέχλωσεν ἐμπέδως ἔχειν, 
ϑνατῶν τοῖσιν αὐτουργίαι ξυμπέσωσιν μάταιοι, 
τοῖς ὁμαρτεῖν, ὄφρ᾽ ἂν γᾶν ὑπέλϑη" ϑανὼν δ᾽ 

840 οὐχ ἄγαν ἐλεύϑερος. 
ἐπὶ δὲ τῷ τεϑυμένῳ 

τόδε μέλος, παραχοπὰ, 
παραφορὰ φρενοδαλὴς, 
ὕμνος ἐξ ᾿Ερινύων, 

816 δέσμιος φρενῶν, ἀφόρ- 
μιχτος, αὐονὰ βροτοῖς. 

8347 γιγνομέναισι λάχη τάδ᾽ ἐφ᾽ ἁμὶν ἐχράνϑη" 

συνδαίτωρ μετάχοινος. 
, Χ ,’ 

παλλεύχων δὲ πέπλων 
3 2 ’ 

ἄμοιρος, ἄπληρος ἐτύχϑην. 
΄ 4 «.“’ 

δωμάτων γὰρ εἱλομαν 
᾿] ν ε΄’ 32 

856 ἀνατροπὰς, ὅταν «Ἴρης 
τιϑασὸς ὧν φίλον ἕλη" 

᾿ Ἔ , ᾿ 
ἐπὶ τὸν, ὦ, διόμενανι 

χρατερὸν νϑ᾽, ὅμως 
μαυροῦμεν ὑφ᾽ αἵματος γέου. 

860 σπευδόμεναι δ᾽ ἀφελεῖν τινὰ τάσδε μερίμνας, 
ϑεῶν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖσε λιταῖς ἐπικραίνειν, 
μηδ᾽ ἐς ἄγκρισιν ἐλϑεῖν. 

866 Ζεὺς γὰρ αἱματοσταγὲς 
γα, 2 , ͵ ἀξιόμισον ἔϑνος τοῦδε λέσχας 
ἃς ἀπηξιώσατο. 

μάλα γὰρ οὖν ἁλομένα 
ἄγχαϑεν βαρυπεσῆ 

370 χαταφέρω ποδὸς ἀκμὰν, 
σφαλερὰ τανυδρόμοις 
χῶλα δύσφορον ἄταν. 

521 ---- 338. 484. - 310, 
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878 δόξαι τ᾿ ἀνδρῶν καὶ μάλ ὑπ᾽ αἰϑέρε σεμναὶ 
ταχόμεναι κατὰ γᾶν μινύϑουσιν ἄτιμοι 

816 ἡμετέραις ἐφόδοις μελανείμοσιν ὀρχησμοῖς τὶ 
ἐπιφϑόνοις ποδός. 

πίπτων δ᾽ οὐκ οἶδεν τόδ᾽ ὑπ᾽ ἄφρονι λύμᾳ. 
τοῖον ἐπὶ κνέφας ἀνδρὶ μύσος πεπόταται, 

« ’ ΠῚ ΄ -Ο΄ 

880 χαὶ δνοφεραν τιν᾽ ἀχλὺν χατὰ δώματος αὐδᾶ-" 
ται πολύστονος φατις. 

ειένει γάρ" εὐμήχανοε 
δὲ χαὶ τέλειοι, χαχῶν 

τε μνήμονες σεμναὶ, 
ον , “-Ψ 

Ζο ΠΟΘ ΠΡΊΝ ὕΠῸΡῈ βροτοῖς, 

8386 ατιμ᾽ αἀτίετα διόμεναι 

λάχη ϑεῶν διχοστατοῦντ᾽ 
ἀνηλίῳ λάμπᾳ, δυσοδοπαίπαλα 
δϑερχομένοισι χαὶ δυσομμάτοις ὁμὼς. 

, 9 ΟῚ εἰ! .. Ἢ 
τίς οὐν ταῦ΄ οὐχ ἀζεταί 

890 τε καὶ δέδοιχεν βοοτῶν, 

ἐμοῦ χλύων ϑεσμὸν 
τὸν μοιρόχραντον ἐχ ϑεῶν 
δοθέντα τέλεον ; ἐπὶ δέ μοι 

γέρας παλαιὸν, οὐδ᾽ 
3 ΄ - ΄ ς , , 

896 ἀτιμίας κυρῶ, καίπερ ὑπὸ χϑονὰ 

τάξιν ἔχουσα καὶ δυσήλιον χνέφας. 

ΑΙ ΘΗΝ Ἅ. 

πρόσωϑεν ἐξήχουσα χληδόνος βοὴν, 
ἀπὸ Σχαμάνδρου γῆν καταφϑατουμένη, 
« - » 2 ΄ , 

ἣν δῆτ᾽ ᾿ἀχαιῶν ἄκτορές τὲ χαὶ πρόμοι, 
" ’ ΄ ΄ ͵ 

400 τω» αἰχμαλώτων χρημάτων λᾶχος μέγα, 
ΒΩ 2 ’ -. κ᾿ 

ἔνειμαν αὐτόπρεμνον εἰς τὸ πᾶν ἐμοὶ, 

ἐξαίρετον δώρημα Θησέως τόχοις " 

ἔνϑεν διώχουσ᾽ ἠλϑοὸν ἄτρυτον πόδα, 
πτερῶν ἄτερ ῥοιβδοῦσα χόλπον αἰγίδος, 

406 πώλοις ἀχμαίοις τόνδ᾽ ἐπιζεύξασ᾽ ὄχον. 

καινὴν δ᾽ ὁρῶσα τήνδ᾽ ὁμιλίαν χϑονὸς 
5 

ταρβῶ μὲν οὐδὲν, ϑαῦμα δ᾽ ὄμμασιν πάρα Ν [" , ἢ μμᾶοσι αν ΔοΝ 
Ἶ 3 ;) Ὁ 3 ͵ 

τίνες ποτ᾽ ἐστέ; πᾶσι δ᾽ ἐς κοινὸν λέγω, 
βοέτας τὲ τοὐμὸν τῷδ᾽ ἐφημένῳ ξένῳ, 
« - Ρ] ες ΄ ἋΣ) Μ »-»οἍ» 

ἅ10 ὑμᾶς 8᾽ ὁμοίας οὐδενὶ σπαρτῶν γένει, 
27 Ξ, Π »" ς , 

οὐτ᾽ ἐν ϑεαῖσι πρὸς ϑεῶν ὁρωμένας 
ΧΡ - 

οὔτ᾽ οὖν βροτείοις ἐμφερεῖς μορφώμασι. 
λέγειν δ᾽ ὥμορφον ὄντα τοὺς πέλας χαχῶς 

πρόσω δικαίων ἠδ᾽ ἀποστατεῖ ϑέμις. 

ΧΟΡΟΣ. 

415 πεύσει τὰ πάντα συντόμως, “Τιὸς κόρη. 

ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ΝΝυχτὸς αἰανῆς τέκνα. 
᾿Δραὶ δ᾽ ἐν οἴχοις γῆς ὑπαὶ χεχλήμεϑα. 

4 ΘΗΝ 4. 

γένος μὲν οἶδα χληδόνας τ᾽ ἐπωνύμους. 
ΧΟΡΟΣ. 

τιμάς γε μὲν δὴ τὰς ἐμὰς πεύσει τάχα. 

4. ΘΗΝΑ. 

40 μάϑοιμ᾽ ἂν, εἰ λέγοι τις ἐμφανὴ λόγον, 

ΧΟΡΟΣ. 

βοοτοχτονοῦντας ἐκ δόμων ἐλαύνομεν. 

ΑΙ ΘΗΝ «. 

χαὶ τῷ χτανόντι ποῦ τὸ τέρμα τῆς φυγῆς; 
378 ----370. ΞξΞΞ 9771 --- 380. 

381-388. ---- 8389 -- 3906. 



β 

Ι 

84 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅπου τὸ χαίρειν μηδαμοῦ γομίζεται. 
ΔΑ ΘΗΝ 4. 

ἢ χαὶ τοιαύτας τῷδ᾽ ἐπιρροιζεῖ φυγάς; 
ΧΟΡΟΣ. 

425 φονεὺς γὰρ εἶναι μητρὸς ἠξιώσατο. 
ΔΘΗΝ Ἅ4. 

ἄλλης ἀνάγκης οὔτινος τρέων χότον ; 
᾿ ΧΟΡΟΣ. 

ποῦ γὰρ τοσοῦτο χέντρον ὡς μητροχτογεῖν ; 
ΔΑΘΗΝ Ἅ. 

δυοῖν παρόντοιν ἥμισυς λόγος πάρα. 

ΧΟΡΟΕΣ. 

ἀλλ᾽ ὅρκον οὐ δέξαιτ᾽ ἂν, οὐ δοῦναι ϑέλει, 

ΔΑΘΗΝ 4. 

430 Ἐν δικαίως μᾶλλον ἢ ἢ πρᾶξαι ϑέλεις. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δὴ, δίδαξον" τῶν σοφῶν γὰρ οὐ πένει. 
ΑΘΗΝ “4. 

ὅρχοις τὰ μὴ δίχαια μὴ νιχᾶν λέγω. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐξέλεγχε, χρῖνε δ᾽ εὐθεῖαν δίχην. 
ΦΘΗΝ «4. 

ἢ κἀπ᾽ ἐμοὶ τρέποιτ᾽ ἂν αἰτίας τέλος ; 

"ἢ ΧΟΡΟΣ. 
ἀδο πῶς δ᾽ οὔ; σέβουσαί γ᾽ ἀξίαν ἐπαξίων. 

ΔΘΗΝ 4. 

τί πρὸς τάδ᾽ εἰπεῖν, ὦ ξέν᾽, ἐν μέρει ϑέλεις; 

λέξας δὲ χώραν χαὶ γένος χαὶ ξυμφορὰς 

τὰς σὰς, ἔπειτα τόνδ᾽ ἀμυναϑοῦ ψόγον" 

εἴπερ πεποιϑὼς τῇ δίχῃ βρέτας τόδε 
40 ἥσαι φυλάσσων ἑστίας ἁμῆς πέλας, 

σεμνὸς προσίχτωρ : ἐν τρόποις ᾿Ιξέονος " 

τούτοις ἀμείβου πᾶσιν εὐμαϑές τί μοι. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἄνασσ᾽ ᾿ἀϑάνα, πρῶτον ἐκ τῶν ὑστάτων 
τῶν σῶν ἐπῶν μέλημ ὶ ἀφαιρήσω μέγα. 

445 οὐκ εἰμὶ προστρόπαιος, οὐδ᾽ ἔχει μύσος 

πρὸς χειρὶ τήμῆ τὸ σὸν ἐφημένη βυέτας. 

τεκμήριον δὲ τῶνδέ σοι λέξω μέγα; 
ἄφϑογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον γόμος, 
ἔς τ᾽ ὧν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος χαϑαρσίου 

450 σφαγαὶ καϑαιμάξ σι γεοϑήλου βοτοῦ. 

πάλαι πρὸς ἄλλοις ταῦτ᾽ ἀφιερώμεϑα 

οἴχοισι καὶ βοτοῖσι καὶ ῥυτοῖς πόροις. 

ταύτην μὲν οὕτω φροντίδ᾽ ἐχποδὼν λέγω. 
γένος δὲ τοὐμὸν ὡς ἔχει πεύσει τάχα. 

455 .4ργεῖός εἶμι, πατέρα δ᾽ ἱστορεῖς καλῶς, 

"“Δγαμέμνον' ἀνδρῶν ναυβατῶν ἁρμόστορα" 
ξὺν ᾧ σὺ Τροίαν ἄπολιν Ἰλίου πόλιν 

ἔϑηχας. Ἐπ οὗτος οὐ χαλῶς, μολὼν 

ἐς οἶχον" ἀλλά νιν χε λαινόφρων ἐμὴ 
400 μήτηρ χατέχτα, ποιχίλοις ἀγρεύμασι 

χρύψασα. Ἰθϑ δῶν, ἐξεμαρτύρει (όνον. 

χἀγὼ χατελθδὼν, τὸν πρὸ τοῦ φεύγων χρόνον, 
ἔχτεινα τὴν τεχοῦσαν, οὐκ ἀρνήσομαι, 
ἀντιχτόνοις ποιναῖσι (φιλτάτου πατρός. 

4θ5 χαὶ τῶνδὲ κοινῇ «“οξίας ἐπαίτιος, 
ὥλγη προφωνῶν ἀντίχεντρα καρϑίᾳ, 

εἰ μή τι τῶνδ᾽ ἔρξαιμι τοὺς ἐπαιτίους. 

Δ ἢ Σ ΧΥΎΝ ἀκον Ὲ 

σύ τ᾽ εἰ διχαίως εἴτε μὴ κρῖνον δέκην" 
πράξας γὰρ ἐν σοὶ πανταχῆ τάδ᾽ αἰνέσω. 

ΑΘΗΝ ΑἍ. ἡϑἢ 

470 τὸ πρᾶγμα μεῖζον ἢ τις οἴεται τόδε 

βοοτὸς δικάζειν " οὐδὲ μὴν ἐμοὶ ϑέμις 
φόνου διαιρεῖν ὀξυμηνίτου δίχας. 

ἄλλως τε καὶ σὺ μὲν χατηρτυκὼς ὅμως 
ἱκέτης προσῆλϑες καϑαρὸς ἀβλαβὴς δόμοις. 

475 ὃ ὅμως δ᾽ ἄμομφον ὄντα σ᾽ αἱροῦμαι πόλει. 
αὑται δ᾽ ἔχουσι μοῖραν οὐκ εὐπέμπελον, 
καὶ μὴ τυχοῦσαι. πράγματος νιχηφόρου, 
χώρᾳ μεταῦϑις Ἰὸς ἐχ φρονημάτων 
πέδῳ πεσὼν ἄφερτος αἰανὴς νόσος, 

ἷὯ480 τοιαῦτα μὲν τάδ᾽ ἐστὶν ἀμφότερα μένειν, 
πέμπειν δὲ δυσπήμαντ᾽ ἀμηχάνως ἐμοί, 
ἐπεὶ δὲ πρᾶγμα δεῦρ᾽ ἐπέσχηψεν τόδε, 

φόνων διχαστὰς ὁρκίων αἱρουμένους 
ϑεσμὸν τὸν εἰς ἅπαντ᾽ ἐγὼ ϑήσω χρύνγογ:. 

485 ὑμεῖς δὲ μαρτύρια τε καὶ τεχμήρια 
χαλεῖσϑ'᾽ ἀρωγὰ τῆς δίχης ὁρχώματα. 
χρίνασα δ᾽ ἀστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα 
ἥξω, διαιρεῖν τοῦτο πρᾶγμ᾽ ἐτητύμως, 
ὅρχον περῶντας μηδὲν ἔχδιχον φρεσί». 

ΧΟΡΟΣ. 
490 νὺν χαταστροφαὶ γνέων 

ϑεσμίων, εἰ κρατήσει δίκα τε καὶ βλάβα 
τοῦδε μητροχτόνου. ΠῚ: 

495 πάντας ἤδη τόδ᾽ ἔργον εὐχερείᾳ 'συγαρμόσεε) 

βροτούς. : 
πολλὰ δ᾽ ἔτυμα παιδότρωτα 
πάϑεα προσμένει. τοκεῦ-- 
σιν, μετά τ᾽ αὖϑις ἐν χρόνῳ. 

οὔτε γὰρ βροτοσχόπων 

500 μαινάδων τῶνδ᾽ ἐφέρψει κότος τις ἐωμμύπων- ἷ 
πάντ᾽ ἐφήσω μόρον. 
πεύσεται δ᾽ ἄλλος ἄλλοθεν, προφωγνῶν τὰ τῶν 

πέλας χακὰ 

505 λῆξιν ὑπόδοσίν τε μόχϑων 
οὐκέτ᾽ οὐ βέβαια" τλά- 
μων δὲ μάταν παρηγορεῖ. 
μηδέ τις κιχλησκέτω 
ξυμφορῷᾷ τετυμμένος, 

ὅ10 τοῦτ᾽ ἔπος ϑροούμενος, 
ὦ δίχα, ὠ ΘΟ αι τ᾿ Ἐρινύων. 
ταῦτά τις τάχ᾽ ἂν πατὴρ 
ἢ τεκοῦσα »εοπαϑὴς 

ὅ16 οἶχτον οἱχτίσαιτ᾽, ἔπει-- 

δὴ πίτνει δόμος δίχας. 
ἔσθ᾽ ὅπου τὸ δεινὸν εὖ 
χαὶ φρενῶν ἐπίσχοπον 

δειμανεῖ καϑήμενον. 
520 ξυμφέρει σωφρονεῖν ὑπὸ στένει. 

τίς δὲ μηδὲν ἂν φᾶξει 

καρδίας ἀνατρέφων 

ἢ πόλις βροτός 8᾽ ὁμοί- 
525 ὡς ἔτ᾽ ἂν σέβοι δίκαν; 

μήτ᾽ ἄναρχτον βίοῦ 
499 ---- 507. 490. - 498. --Ξ 

508 -- 616. Ξε: 517-- 525. 
526--- 587. τε: 5388. -- 549. 



μήτε δεσποτούμενον 
αἱνέσης. παντὶ μέσῳ τὸ χράτος ϑεὸς ὦπασεν, 

580 ἄλλ᾽ ἄλλα δ᾽ ἐφορεύει. 
ξύμμετρον δ᾽ ἔπος λέγω, 

δυσσεβίας μὲν ὕβρις τέχος ὡς ἐτύμως" 
δ85 ἐχ δ᾽ ὑγιείας 

φρενῶν ὃ πᾶσιν φίλος 

χαὶ πολύευχτος δλβος. 

ἐς τὸ πᾶν δέ τοι λέγω, 
βωμὸν αἴδεσαι δίχας " 

δά0 μηδέ νιν κέρδος ἰδὼν ἀϑέῳ ποδὲ λὰξ ἀτί- 
ΠΝ ποινὰ γὰρ ἐπέσται, 

κύριον μένει τέλος. 

δάδ πρὸς τάδε τις τοχέων σέβας εὖ προτίων, 

χαὶ ξενοτίμους 

ἐπιστροφὰς δωμάτων 

αἰδόμενός τις ἔστω. 
550 ἐκ τῶνδ᾽ ἀνάγκας ἄτερ 

δίχαιος ὧν οὐχ ἄνολβος ἔσται" 

πανώλεθρος δ᾽ οὔ ποτ᾽ ἂν γένοιτο. 
τὸν ἀντίτολμον δέ φαμι παρβάταν 
τὰ πολλὰ παντόφυρτ᾽ ἄνευ δίκης 

555 βιαίως ξὺν χρόνῳ χαϑήσειν, 
᾿ λαῖφος ὅταν λάβη πόνος ϑραυομένας χεραίας. 

χαλεῖ δ᾽ ἀχούοντας οὐ- 
δὲν ἂν μέσᾳ δυσπαλεῖ τὲ δίνᾳ " 

5600 γελᾷ δὲ δαίμων ἐπ᾿ ἀνδρὶ ϑερμῷ, 
τὸν οὑποτ᾽ αὐχοῦντ᾽ ἰδὼν ἀμηχάνοις 
δύαις λέπαδνον, οὐδ᾽ ὑπερϑέοντ᾽ ἄχραν" 
δι᾿ αἰῶνος δὲ τὸν πρὶν ὄλβον 

565 ἕρματι προσβαλὼν δίχας ὠλετ᾽ ἄκλαυστος, αἴστος.] 

ΑΘΗΝ ἍΑ. 

κήρυσσε. κήρυξ, καὶ στρατὸν χατειργαϑοῦ. 
ἣ τ᾽ οὖν ἘἘῈ διάτορος Τυρσηνιχὴ 
σάλπιγξ, βροτείου πνεύματος πληρουμένη, 
ὑπέρτονον γήρυμα φαινέτω στρατῷ. 

570 πληρουμένου "γὰρ τοῦδε βουλευτηρίου 
ἂν ἀρήγει χαὶ μαϑεῖν ϑεσμοὺς ἐμοὺς σιγαν (ρηγει “αν μᾶάσειν μοὺς ἐμοὺς 

πόλιν τὲ πᾶσαν εἰς τὸν αἰανῆ χρόνον 
Ἢ ΄ 2 « ΠΩ ἫΣ ῶ - 

χαὶ τόνδ΄, ὅπως ἀν εὖ χαταγνωσϑὴ δίκη. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦναξ Ἄπολλον, ὧν ἔχεις αὐτὸς χράτει. 

ὅ78 τί τοῦδε σοὶ μέτεστι πράγματος λέγε. 

ὙΠ)... ΧΟἿΝ: 

“χαὶ μαρτυρήσων ἤλθϑον " ἔστι γὰρ δόμων 

ἱχέτης ὅδ᾽ ἁνὴρ χαὶ δόμων ἔφέστιος 

ἐμῶν" φόνου δὲ τοῦδ᾽ ἐγὼ χαϑάρσιος, 
χαὶ ξυνδιχήσων αὐτός " αἰτίαν δ᾽ ἔχω 

δϑοθτῆς τοῦδε μητρὸς τοῦ φόνου. σὺ δ᾽ εἴσαγε 
ὅπως ἐπίσιᾳ, τήνδε χυρώσων δίχην. 

ΑΘΗΝ 4. 

ὑμῶν ὁ μῦϑος, εἰσάγω δὲ τὴν δίκην. 
ὁ γὰρ διώχων πρότερος ἐξ ἀρχῆς λέγων 

΄ ᾽ Ὁ :.. “4 “ ΄ 

γένοιτ᾽ ἄν ὀρϑῶς πράγματος διδάσχαλος. 

ΟἹ ΡΌΘ:Σ.: 

ὅ8ὅ πολλαὶ μέν ἐσμεν, λέξομεν δὲ συντόμως. 

ἔπος δ᾽ ἀμείβου πρὸς ἔπος ἐν μέρει τιϑείς. 

τὴν μητέρ᾽ εἰπὲ πρῶτον εἰ χατέχτονας. 

ΕΥ̓ΜΕΝΙΔῈΣ. 85. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἔχτειγα " τούτου δ᾽ οὔτις ἄρνησις πέλει. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἕν μὲν τόδ᾽ ἤδη τῶν τριῶν παλαισμάτων. 

ΟΡΈΕΈΒΞΣΊΞΗΙΣ. 

ὅ90 οὐ χειμένῳ πω τόνδε χομπέζεις λόγον. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἰπεῖν γὲ μέντοι δεῖ σ᾽ ὅπως χατέχτανγες. 
ΟΡΕΣΊΗΣ. 

λέξω. ξιφουλχῷ χειρὶ πρὸς δέρην τεμών.. 
ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς τοῦ δ᾽ ἐπείσϑης καὶ τίνος βουλεύμασι; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τοῖς τοῦδε ϑεσφάτοισι" μαρτυρεῖ δέ μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅ96 ὁ μάντις ἐξηγεῖτό σοι μητροχτονεῖν; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

χαὶ δεῦρό γ᾽ ἀεὶ τὴν τύχην οὐ μέμφομαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἴ σε μάρψει ψῆφος, ἀλλ᾽ ἐρεῖς τάχα. 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

πέποιϑ'᾽, ἀρωγὰς δ᾽ ἐξ τάφου πέμπεε πατήρ. 
ΧΟΡΟΣ. 

γεχροῖσί γυν πέπεισϑι μητέρα χταγνών. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

600 δυοῖν γὰρ εἶχε προσβολὰς μιασμάτοιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δή; δίδαξον τοὺς δικάζοντας τάδε. 

ΟΕ Σ ΡΙΣ 
ἀγδροχτονοῦσα πατέρ᾽ ἐμὸν κατέχτανε. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοιγὰρ σὺ μὲν ζῆς, ἡ δ᾽ ἐλευϑέρα φόνου. 
ΟΡΕΣΤῊΉΣ. 

τί δ᾽ οὐχ ἐκείνην ζῶσαν ἤλαυγνες φυγῆ; 
ΧΟΡΟΣ. 

605 οὐκ ἣν ὅμαιμος φωτὸς ὃν χατέχταγεν. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

ἐγὼ δὲ μητρὸς τῆς ἐμῆς ἐν αἵματι; 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς γάρ σ᾽ ἔϑρεψεν ἐντὸς, ὦ μιαιφόνε, 
ζώνης; ἀπεύχει μητρὸς αἷμα φίλτατον ; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἤδη σὺ μαρτύρησον. ἐξηγοῦ δέ μοι, 

610 2πολλον, εἴ σφε σὺν δίχη χατέχτανον. 
δρᾶσαι γὰρ ὥσπερ ἐστὶν οὐκ ἀρνούμεϑα" 
ἀλλ᾽ εἰ δικαίως εἴτε μὴ τῇ σῆ φρενὶ 
δοχεῖ τόδ᾽ αἷμα χρῖνον, ὡς τούτοις φράσω. 

41Π0.2.2. Ν. 

λέξω πρὸς ὑμᾶς τόνδ᾽ ᾿“ϑηναίας μέγαν 

ΟΙὅ ϑεσμὸν δικαίως, μάντις ὧν δ᾽ οὐ ψεύσομιαι. 

οὐπώποτ᾽ εἶπον μαντιχοῖσιν ἐν ϑρόνοις. 

οὐχ ἀνδρὸς, οὐ γυναικὸς, οὐ πόλεως πέρι, 
ὃ μὴ ̓ χέλευσε Ζεὺς ᾿Ολυμπίων πατήρ. 
τὸ μὲν δίκαιον τοῦϑ', ὅσον σϑένει. μαϑεῖν, 

620 βουλῇ πιφαύσχω δ᾽ ὕμμ᾽ ἐπισπέσϑαι πατρός. 

ὅρχος γὰρ οὔτι Ζηνὸς Ἰ᾿Ἰσχύει πλέον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ζεὺς, ὡς λέγεις σὺ, τόνδε χρησμὸν ὠπάσε, 
φράζειν Ὀρέστῃ τῷδε τὸν πατρὸς φόνον 
πράξαντα μητρὸς μηδαμοῦ τιμὰς γέμειν; 



“ὐὐυ Ἐπ τ τ πε ππροδδν ὃ 

ἈΞ ΤῊ Ξ ΧΥΓΙΛΝΟΤΉΎ ᾿ 86 

ΑΓ, ΠῸ.4“.4.2 Ν. 

626 οὐ γάρ τι ταυτὸν ἄνδρα γενναῖον ϑανεῖν 
διοσδότοις σκήπτροισι τιμαλιφούμενον, 

-- ᾿ ΠΥ ΝΗ 
καὶ ταῦτα πρὸς γυναικὸς, οὔ τι ϑουρίοις 
τόξοις ἑχηβόλοισιν, ὥστ᾽ ᾿Δμαζόνος, 
ἀλλ᾽ ὡς ἀχούσει Παλλὰς οἵ τ᾿ ἐφήμενοι 

6830 ψήφῳ διαιρεῖν τοῦδε πράγματος πέρι. 
᾽ " , ᾿ » Ἐς 
ἀπὸ στρατείας γὰρ μιν ἡμποληχοτα 

. - δὺς ὦ ΄ ᾽ 2) , 
τὰ πλεῖστ᾽ ἀμείνον εὐφροσιν δεδεγμένη 

δροίτη, περῶντι λουτρὰ, χἀπὶ τέἕρματε 
τὸ ᾿ 2 2 ,’ 

φᾶρος παρεσκηνωσεν, ὃν δ᾽ ἀτέρμονι 
686 κόπτει πεδήσασ᾽ ἄνδρα δαιδάλῳ πέπλῳ. 

Ὶ ᾿ « - τ 2 , ἀνδρὸς μὲν ὑμῖν οὗτος εἴρηται μόρος 
- ᾿ - ᾽ - 

τοῦ παντοσέμνου, τοῦ στρατηλάτου ψνεῶν. 

ταύτην τοιαύτην εἶπον, ὡς δηχϑῆ λεὼς, 
ὅσπερ τέτακται τήνδε κυρῶσαι δίκην. 

ΧΟΡΟΣ. 

640 πατρὸς προτιμᾷ Ζεὺς μόρον τῷ σῷ λόγῳ, 
» » ᾽) [2 [) 

αὐτὸς δ᾽ ἔδησε πατέρα πρεσβύτην ρονον. 

πῶς ταῦτα τούτοις οὐκ ἐναντίως λέγεις; 

ὑμᾶς δ᾽ ἀχούειν ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

ἍΠ0.,2.2.2 Ν. 
ἊΣ . »", -᾿ 

ὦ παντομισῆ χνώδαλα, στύγη ϑεῶν, 
6ἐὅ πέδας μὲν ἂν λύσειεν, ἔστι τοῦδ᾽ ἄχος, 

τ ’ ν᾿ ᾿ ἠρόνίς δὰ ν 
χαὶ χαρτὰ πολλὴ μηχανὴ λυτήριος 
Ὕ Α Α Σ 2 ΒῚ ΄ ’ 

ἀνδρὸς δ᾽ ἐπειδὰν αἷμ᾽ ἀνασπάση κόνις 
ἅπαξ ϑανόντος, οὔτις ἔστ᾽ ἀνάστασις. 

τούτων ἐπῳδὰς οὐχ ἐποίησεν πατὴρ 
660 οὑμὸς, τὰ δ᾽ ἀλλα πάντ᾽ ἄνω τε χαὶ χάτω 

, , ΕΣ ν 3 δ; , στρέφων τίϑησιν, οὐδὲν ἀσϑμαίνων μένει. 

ΧΟΡΟΣ. 
- Α ᾿ ’ -ῸΩ9 ε - [ 

πῶς γὰρ τὸ φευγειν τοῦδ᾽ ὑπερδικεῖς ορα" 
τὸ μητρὸς αἷμ᾽ ὅμαιμον ἐχχέας πέδῳ, 

ἔπειτ᾽ ἐν Ἴάργει δώματ᾽ οἰχήσει πατρός; 
θ66 ποίοισι. βωμοῖς χρώμενος τοῖς δημίοις; 

’ ἂν ΄ γ΄ ΩΣ ᾿ 

ποία δὲ χέογιιν φροατόρων προσδέξεται; 

41Π0.2.2.2 Ν. 

χαὶ τοῦτο λέξω, χαὶ μάϑ᾽ ὡς ὀρϑῶς ἐρῶ. 
οὐκ ἔστι μήτηρ ἡ χεχλημένου τέχνου 
τοχεὺς, τροφὸς δὲ κύματος νεοσπόρου " 

660 τίχτει δ᾽ ὁ ϑρώσχων, ἡ δ᾽ ἅπερ ξένῳ ξένη 

ἔσωσεν ἔρνος, οἷσι μὴ βλάψη ϑεός. 
τεχμήριον δὲ τοῦδέ σοι δείξω λόγου. 
πατὴρ μὲν ἂν γένοιτ᾽ ἄνευ μητρός" πέλας 
μάρτυς πάρεστι παῖς ᾿Ολυμπίου Διὸς, 

666 οὐδ᾽ ἐν σκότοισι γηδύος τεϑραμμένη, 

αλλ᾽ οἷον ἔρνος οὔτις ἂν τέχοι ϑεός. 

ἐγὼ δὲ, Παλλὰς, τἄλλα 8᾽ ὡς ἐπίσταμαι, 
τὸ σὸν πόλισμα χαὶ στρατὸν τεύξω μέγαν, 

καὶ τόνδ᾽ ἔπεμψα σῶν δόμων ἐφέστιον, 
670 ὅπως γένοιτο πιστὸς εἰς τὸ πᾶν χρόνου, 

χαὶ τόνδ᾽ ἐπιχτήσαιο σύμμαχον, ϑεὰ, 
χαὶ τοὺς ἔπειτα, χαὶ τάδ᾽ αἰανῶς μένοι 

στέργειν τὰ πιστὰ τῶνδε τοὺς ἐπισπόρους. 

ΑΘΗΝ 4. 

ἤϑη κελεύω τούσδ᾽ ἀπὸ γνώμης φέρειν 
67ὅ ψῆφον διχαίαν, ὡς ἅλις λελεγμένων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν μὲν ἤδη πᾶν τετόξευται βέλος: 

μένω δ᾽ ἀκοῦσαι πῶς ἀγὼν κχριϑήσεται. 

«ΘΗΝ 4. 

τί γάρ; πρὸς ὑμῶν πῶς τιϑεῖσ᾽ ἄμομφος ὦ; 

ΧΟΡΟΣ. 
ἠκούσαϑ᾽ ὧν ἠκούσατ᾽, ἐν δὲ καρδίᾳ Ὁ 

680 ψῆφον φέροντες ὄρχο» αἰδεῖσθε, ξέγοι, 

ΖΑ ΘΗΝ 4. 

κλύοιτ᾽ ὧν ἤδη ϑεσμὸν, ᾿Αἀττιχὸς λεὼς, 
πρώτας δίχας χρίνοντες αἵματος χυτοῦ. 
ἔσται δὲ χαὶ τὸ λοιπὸν «Αϊγέως στρατῷ 
ἀεὶ διχαστῶν τοῦτο βουλευτήριον. 

θ86 πάγον δ᾽ ἄρειον τόνδ᾽ ᾿Δμαζόνων ἕδραν, 
σχηνάς ϑ᾽, ὅτ᾽ ἦλθον Θησέως κατὰ φϑόνον 
στρατηλατοῦσαι, χαὶ πόλιν νεόπτολιν 
τήνδ᾽ ὑψίπυργον ἀντεπύργωσαν τότε" 
ρει δ᾽ ἔϑυον, ἔνϑεν ἔστ᾽ ἐπώνυμος 

690 πέτρα, πάγος τ᾽ “Ἄρειος" ἐν δὲ τῷ σέβας 
ἀστῶν, φόβος τε συγγενὴς τὸ μὴ ᾿δικεῖν 
σχήσει, τό τ᾽ ἡμὰρ καὶ χατ᾽ εὐφρόνην ὁμῶς, 
αὐτῶν πολιτῶν μὴ ᾿πιχαινούντων γόμους 
χαχαῖς ἐπιρροαῖσι βοοβόρῳ 8ϑ᾽ ὕδωρ᾽ 

696 λαμπρὸν μιαίνων οὔ ποϑ'᾽ εὑρήσεις. ποτόν: 

τὸ μήτ᾽ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον 
ἀστοῖς περιστέλλουσα βουλεύω σέβειν, 
χαὶ μὴ τὸ δεινὸν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν. 
τίς γὰρ δεδοιχὼς μηδὲν ἔνδιχος βροτῶν; 

700 τοιόνδε τοι ταρβοῦντες ἐνδίχως σέβας, 

ἔρυμά τε χώρας χαὶ πόλεως σωτήριον 
ἔχοιτ᾽ ἂν οἷον οὔτις ἀνθρώπων ἔχει 

οὔτ᾽ ἐν Σ,χύϑαισιν οὔτε Πέλοπος ἐν τόποις. 
κερδῶν ἄϑιχτον τοῦτο βουλευτήριον, 

70ὅ αἰδοῖον, ὀξύϑυμον, εὑδόντων ὕπερ 
ἐγρηγορὸς φρούρημα γῆς καϑίσταμαι. 

ταύτην μὲν ἐξέτειν᾽ ἐμοῖς παραίψγεσιν 
ἀστοῖσιν εὶς τὸ λοιπόν. ὀρϑοῦσϑαι δὲ χρὴ, 

χαὶ ψῆφον αἴρειν καὶ διαγνῶναι δίξην, 

710 αἰδουμένους τὸν ὅοχον. εἴρηται λόγος. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν βαρεῖαν τήνδ᾽ ὁμιλίαν χϑογὸς 
ξύμβουλὸς εἶμι μηδαμῶς ἀτιμάσαι. 

4Π0..4. Ν. 

χἄγωγε χρησμοὺς τοὺς ἐμούς τὲ χαὶ “]ιὸς 
ταρβεῖν χελεύω μηδ᾽ ἀκαρπώτους κτίσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

715 ἀλλ᾽ αἱμιατηρὰ πράγματ᾽ οὐ λαχὼν σέβεις, 
μαντεῖα δ᾽ οὐχ ἔϑ᾽ ἁγνὰ μαντεύσει μένων. 

;, ΑΠ0 2.4. Ν. 

ἢ καὶ πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων 

πρωτοχτόνοισι προστροπαῖς ᾿Ιξίονος; 

ΧΟΡΟΣ. 

λέγεις" ἐγὼ δὲ μὴ τυχοῦσα τῆς δίχης 
720 βαρεῖα χώρᾳ τῇδ᾽. ὁμιλήσω πάλιν. 



᾿π----.-- 

41Π0.2.4.2 Ν. 

ἀλλ᾽ ἔν τε τοῖς νέοισι καὶ παλαιτέροις 

ϑεοῖς ἄτιμος εἶ σύ: νικήσω δ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοιαῦτ᾽ ἔδρασας χαὶ «Ῥέρητος ἐν δόμοις" 
Ἡοίρας ἔπεισας ἀφϑίτους ϑεῖναι βροτούς. 

“4Π0.,1.1.2 Ν. 

725 οὔχουν δίχαιον τὸν σέβοντ᾽ εὐεργετεῖν, 
ἄλλως τε πάντως χῶτε δεόμενος τύχοι; 

ἘΕ ΧΘΙΘΌΣ. 
σύ τοι παλαιὰς δαίμονας καταφϑίσας 
οἴνῳ παρηπάτησας ἀρχαίας ϑεᾶς. 

“41Π0.4.22 Ν. 
’ δ΄. Ὁ Ύ 3» -- , , 

σὺ τοι ταχ᾽, οὐχ ἔχουσα τῆς δίκης τέλος, 

730 ἐμεῖ τὸν ἐὸν οὐδὲν ἐχϑοοῖσιν βαρύν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ΕῚ κ Ἰῳ - , 
ἐπεὶ χαϑιππαζει μὲ πρεσβύτιν γέος, 

δίχης γενέσϑαι τῆσδ᾽ ἐπήκοος μένω, 

ὡς ἀμφίβουλος οὐσα ϑυμοῦσϑαι πόλει. 

ΑΘΠΝΆΑ. 

ἐμὸν τόδ᾽ ἔργον, λοισϑίαν κρῖναι δίκην" 
785 ψῆφον δ᾽ Ὀρέστη τήνδ᾽ ἐγὼ προσϑήσομαι- 

μήτηρ γὰρ οὔτις ἐστὶν ἥ μ᾽ ἐγείνατο, 
τὸ δ᾽ ἄρσεν αἰνῶ πάντα, πλὴν γάμου τυχεῖν, 
ἅπαντι ϑυμῷ, χάρτα δ᾽ εἰμὶ τοῦ πατρός. 
οὕτω γυναιπὸς οὐ προτιμήσω μόρον, 

740 ἄνδοα χτανούσης δωμάτων ἐπίσκοπον. 
γιχᾷ δ᾽ Ὀρέστης, κἂν ἰσόψηψος χριϑῆ. 
ἐχβάλλεϑ᾽ ὡς τάχιστα τευχέων πάλους 
ὅσοις διχαστῶν τοῦτ᾽ ἐπέσταλται τέλος. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὦ «οῖβ᾽ ᾿ἄπολλον, πῶς ἀγὼν χριϑήσεται; 

ΧΟΡΟΣ. 
ΞΣ νι .΄ - ἜΡ ς -ὦ ᾿ 

“ἀδωὼ Νὺξ μέλαινα μῆτερ, ἀρ᾽ ὁρᾷς τάδε; 

ὍΡΕΣΤΗΣ: 

γῦν ἀγχόνης μοι τέρματ᾽, ἢ φάος βλέπειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν γὰρ ἔρρειν, ἢ πρόσω τιμὰς νέμειν. 

41Π0.1.42 Ν. 

πεμπάζετ᾽ ὀρθῶς ἐχβολὰς ψήφων, ξένοι, 
τὸ μὴ ᾿δικεῖν σέβοντες ἐν᾽ διαιρέσει. 

7580 γγώμης δ᾽ ἀπούσης πῆμα γίγνεται μέγα. 
βαλοῦσά τ᾿ οἶχον ψῆφος ὥρϑωσεν μία. 

ΑΘΗΝΑ͂. 

ἀνὴρ ὅδ᾽ ἐχπέφευγεν αἵματος δίχην. 
ἴσον γάρ ἔστι τἀρίϑμημα τῶν πάλωγ. 

ΟΡΕΣΎΤΗΣ. 
᾿ Ἔ ΄ ᾿ ᾿ , 

ὦ Παλλὰς, ὦ σώσασα τοὺς ἐμοὺς δόμους, 
7056 γαὶ γῆς πατρῴας ἐστερημένον σύ τοι 

χατῴχισάς με’ καί τις “Ξλλήνων ἐρεῖ, 
᾿ἡργεῖος ἁνὴρ αὖϑις ἔν τε χρήμασιν 
οἰχεῖ πατρῴοις, Παλλάδος καὶ -1οξίου 
ἕχατι καὶ τοῦ πάντα χραίγοντος τρίτου 

» 

- ποις .--.ὐὖ΄- .. .... .......... 

τ... τ. --ὦ..ὕ.........ὕ.β.........ς.΄...... .. 

ἘΣΓΎΜΕΕΥΝΗ ΔᾺῈ Σ. 

ι. 760 σωτῆρος, ὃς πατρῷον αἰδεσϑεὶς μόρον 

᾿ 

σώζει με, μητρὸς τάσδε συνδίχους ὁρῶν. 

ἐγὼ δὲ χώρᾳ τῇδε καὶ τῷ σῷ στρατῷ 
τὸ λοιπὸν εἰς ἅπαντα πλειστήρη χρόνον 
ὁρκωμοτήσας νῦν ἄπειμι πρὸς δόμους 

7606 μήτοι τιν᾽ ἄνδοι δεῦρο πρυμνήτην χϑονὸς 
ἐλϑόντ᾽ ἐποίσειν εὖ χεχασμένον δόρυ. 
αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς ὄντες ἐν τάφοις τότε 
τοῖς τἀμὰ παρβαίνουσι νῦν δὁρχώματα 
ἀμηχάνοισι πράξομεν δυσπραξίαις 

770 ὁδοὺς ἀϑύμους καὶ παρόρνιϑας πόρους 

τιϑέντες, ὡς αὐτοῖσι μεταμέλη πόνος" 
ὀρϑουμένων δὲ καὶ πόλιν τὴν Παλλάδος 
τιμῶσιν ἀεὶ τήνδε συμμάχῳ δορὶ 
αὐτοῖσιν ἡμεῖς ἐσμεν εὐμενέστεροι. 

776 καὶ χαῖρε καὶ σὺ χαὶ πολισσοῦχος λεὼς, 
πάλαισμ᾽ ἄφυκτον τοῖς ἐναντίοις ἔχοις, 
σωτήριόν τὲ χαὶ δορὸς νικηφόρον. 

ΧΟΡΟΣ. 
5. 4 ἰφ ᾿ , 
ἰὼ ϑεοὶ γνεωτεέροι παλαιοὺς νόμους 

χκαϑιππάσασϑε κἀκ χερῶν εἵλεσϑέ μου. 
780 ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος ἡ τάλαινα βαρύκοτος, 

ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 
ἰοὺ ἰοὺ. ἀντιπαϑῆ 
μεϑεῖσα καρδίας σταλαγμὸν 
χϑονὶ ἔφορον" ἐκ δὲ τοῦ 

“85 λιχὴν ἄφυλλος, ἄτεκνος, 

ἰὼ δίχα, πέδον ἐπισύμενος 
΄ το ’ - 

βοοτοφϑόρους χκηλῖδας ἐν χωρᾷ βαλεῖ. 

στενάζω; τί δέξω; γένωμαι; δύσοιστα 

790 πολίταις ἔπαϑον, 
ἐὼ μεγάλατοι χόραι δυστυχεῖς 
Νυχτὸς ἀτιμοπενϑεῖς. 

ΑΙ ΘΗΝ 4. 
4 , 3 » ἐμοὶ πίϑεσϑε μὴ βαρυστόνως φέρειν. 

Ε ᾿ » , , 
796 οὐ γὰρ νενίχησϑ᾽, ἀλλ᾽ ἰσόψηφος δίκη 

ἐξῆλϑ'᾽ ἀληϑῶς, οὐχ ἀτιμίᾳ σέϑεν. 
2 δὰ Α ᾿ .- 

ἀλλ᾽ ἐχ «Ἱιὸς γὰρ λαμπρὰ μαρτύρια παρῆν, 

αὐτός ϑ᾽ ὃ χρήσας αὐτὸς ἣν ὁ μαρτυρῶν, 
ὡς ταῦτ᾽ Ὀρέστην δρῶντα μὴ βλάβας ἔχειν. 
« - Α -" - - Α ᾿ 3 ; 

800 ὑμεῖς δὲ τῇ γῆ τὴδε μὴ βαρυν τι 

σχήψησϑε, μὴ ϑυμοῦσϑε, μηδ᾽ ἀχαρπίαν 
[2 ΩΣ 2 το, ΄ , 

τεύξητ᾽, ἀφεῖσαι δαιμόνων σταλάγματα, 

βρωτῆρας αἰχμὰς σπερμάτων ἀνημέρους. 
ἐγὼ γὰρ ὑμῖν πανδίχως ὑπίσχομαι 
. Α - ΄ Ἁ 806 ἕδρας τὲ χαὶ χευϑμῶνας ἐνδίκου χϑονος, 

λιπαροϑρόνοισιν ἡμένας ἐπ᾽ ἐσχάραις, 
ἕξειν, ὑπ᾽ ἀστῶν τῶνδε τιμαλφουμένγας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἑὼ ϑεοὶ νεώτεροι παλαιοὺς γόμους 
χαϑιππάσασϑε χὰχκ χερῶν εἵλεσϑέ μου. 

810 ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος ἡ τάλαινα βαρύκχοτος, 
ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 
ἰοὺ Ἰοὺ, ἀντιπαϑῆ 
μεϑεῖσα χαρδίας σταλαγμὸν 
χϑονὶ ἄφορον" ἐκ δὲ τοῦ 

816 λιχὴν ἄφυλλος, ἄτεχνος, 
ἰὼ δίχα, πέδον ἐπισύμενος 

“-“-,.--..... 

ποπέΠξοτ|ὲ| τ ἔννουν ὦ..........0....,... 
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88 ἍΓ1 Σ - πὶ 

[ - 3 ’ -- 

" βθοπιανβδμιμὴ αρῖος ἐν χώρῳ, βαλεῖ. 

στενάζω; τί ῥέξω; γένωμαι; δύσοιστα 

820 πολίταις ἔπαϑον, 

ἰὼ μεψάλατοι κόραι δυστυχεῖς 
Νυκτὸς ἀτιμοπενϑεῖς. 

ΑΘΠΝ 4. 

οὐχ ἔστ᾽ ἄτιμοι, μηδ᾽ ὑπερϑύμως ἄγαν 
826 ϑεαὶ βροτῶν στήσητε δύσκηλον χϑόνα. 

χἀγὼ πέποιϑα Ζηνὶ, καὶ τί δεῖ λέγειν; 
χαὶ χλῆϑας οἶδα. δωμάτων μόγη ϑεῶν, 
ἐν ᾧ χεραυνός ἔστιν ἐσφραγισμένος " 
ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ δεῖ" σὺ δ᾽ εὐπειϑὴς ἐμοὶ 

8820 γλώσσης ματαίας μὴ ̓ κβάλῃς ἐπὶ χϑόνα 

χαρπὸν φέροντα πάντα μὴ πράσσειν χαλῶ 

χοίμα χελαινοῦ χύματος πιχρὸν μένος, 

ὡς σεμγνότιμος χαὶ ξυνοιπήτωρ ἐμοί" 
πολλῆς δὲ χώρας τῆσδε τἀχροϑίνια 

886 ϑύη ποὸ παίδων χαὶ γαμηλίου τέλους. 

ἔχουσ᾽ ἐς ἀεὶ τόνδ᾽ ἐπαινέσεις λόγον. 

ΧΟΡΟΣ. 
ΝΑ] ἑωὲ παϑεῖν τάδε, φεῦ, 
ἐμὲ παλαιόφρογα χατὰ γῶν οἱκχεῖν, 

ϑὺς ΨὴΝ “- ’ 
ἀτίετον., φεῦ, μύσος. 

, Υ ᾿ ᾿ 840 σπινέω τοι μένος: ἅπαντώ τὲ κότον. 

οἱ οἵ, δᾶ φεῦ. 
2 ς πὰ ἐς 

τίς μ' ὑποδυέξται 
Ν 3 ’ 

γιλευρὰς οδυγνα; 
Ἶ ᾿ ἌΝ ἢ Ξ: 
ϑυμον αἴξ, μᾶτερ 

μα Ἂ Ἁ ΄ τὦὑ -ῳ ᾿ Ξ:- 

846 Νύξ. ἀπὸ γάρ μὲ τιμᾶν δαμιᾶν ϑεῶν 
β ϑυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν δόλοι. 

“τ 4ΘΗ͂Ν 2. 
᾽ ." ᾿ ἘΣ 
οΟ 0] ξυγνοίσω σοι γεραιτέερα γαρ ει. 

2 τ ᾽ 

καίτοι γε μὴν σὺ κάρτ᾽ ἐμοῦ σοφωτέρα, 

850 κοῖς δὲ χαἀμοὶ Ζεὺς ἔδωχεν οὐ κακῶς. 
« - , -Ὁ 

ὑμεῖς δ᾽ ἐς ἀλλόφυλον ἐλϑοῦσαι χϑόνα 
γῆς τῆσδ᾽ ἐρασϑήσεσϑε" προὐννέπω τάδε.. 

« ΄ λ ΄ ἣν ΡΥ 

ὑὐπιρρέων γὰρ τιμιώτερος γοῦγος 
:ὔ - ᾿ ΄ 
ἔσται πολίταις τοῖσδε. χαὶ σὺ τιμίαν 
Ὁ "»ὕ᾿ Χ ΄ 2 ὌΥΡΑ Ὲ 

866. ἕδραν ἔχουσα πρὸς δόμοις Ερεχϑέως 
τεύξει παρ᾽ 

σὺ δ᾽ ἐν τόποισι τοῖς ἐμοῖσι μὴ βάλης 
μήϑ'᾽ 

860 νέων, ἀοίνοις ἐμμανεῖς ϑυμώμασι, 
μηδ᾽ ἐξελοῦσ᾽ ὡς καρδίαν ἀλεκτόρων 
ἐν τοῖς ἐμοῖς ἀστοῖσιν ἱδρύσης [άρη 

! ἐμφύλιόν τε χαὶ πρὸς ἀλλήλους ϑρασύν. 

τυ ο 0. ἔστω πόλεμος, οὐ μόλις σιαρὼν, 

866 ἐν ᾧ τις ἔσται δεινὸς εὐχλείας ἔρως" 

ἐνοιχίου δ᾽ ὄργιϑος οὐ λέγω μάχην. 

᾿ 

| 

β Ι 
ἱ 

τοιαῦϑ'᾽ ἑλέσϑαι σοι πάρεστιν. ἐξ ἐμοῦ, 

εὖ δρῶδαν, εὖ πάσχουσαν, εὖ τιμωμένην 

χώρας μετασχεῖν τῆσδε ϑεοφιλεστάτης. 

ΧΟΡΟΣ. 

870 ἐμὲ παϑεῖν τάδε, φεῦ, 

ἐμὲ παλαιόφρονα χατὰ γᾶν οἰχεῖν, 
ἀτίετον, φεῦ, κύσος. 

ἀνδρῶν χαὺὶ γυναικείων στόλων, 
ει 527 τς 

ὅσην παρ᾽ ἄλλων οὔποτ᾽ ὧν σχέϑοις βροτῶν. 

αἱματηρὰς ϑηγάνας, σπλάγχνων βλάβας. 

τρις 

ΧΎΛΟΥ 

876 τίς μ΄- ὑποδύεται" 

880 ϑυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν δόλοι. 

885 ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἁγνόν ἐστί σοι πειϑοῦς σέβας, 

890 ἔξεστι γάρ σοι το γ᾽ εὐμοίρου χϑονὸς. 

πγέω τοι μένος ἅπαντα τε χότον. 

οὗ οἷ, δᾷ φεῦ. - 

πλευρὰς ὀδύνα; 
ϑυμὸν ᾿αἴε, μᾶτερ 

΄’ » γ΄ »“.΄ - τῳ 

Νύξ. ἀπὸ γάρ με τιμᾶν δαμιᾶν ϑεῶν 

ΔΑΘΗΝ 4. 

οὔτοι χαμοῦμαί σοι λέγουσα τἀγαϑὰ,. 
ὡς μήποτ᾽ εἴπης, πρὸς νεωτέρας ἐμοῦ 
ϑεὸς παλαιὰ χαὶ πολισσούχων βροτῶν 

ἄτιμος ἔρρειν τοῦδ᾽ ἀπόξενος πέδου. 

γλώσσης ἐμῆς μείλιγμα καὶ ϑελχτήριον; 

σὺ δ᾽ οὖν μένοις ἄν" εἰ δὲ μὴ ϑέλεις ἥκειν, 
οὔτ᾽ ἂν θισαίῳο τῇδ᾽ ἐπθο τα. πόλει. ' 

μῆνίν τιν᾽ ἢ χότον τιν᾽ ῆ βλάβην στρατῷ. 

εἶναι δικαίως ἐς τὸ πᾶν τιμωμένη. 

ΧΟΡΟΣ. : 

ἄνασσ᾽ ᾿4ϑάνα , τίγα με φὴς ἔχειν ἕδραν; 

ΑΘΗΝ 4. 

πάσης ἀπήμον οἰζύος " δέχου δὲ σύ. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ δὴ δέδεγμαι" τίς δέ μοι τιμὴ μένει; 

ΑΘΗΝΑ. 
89ὅ ὡς μή τιν᾽ οἶχον εὐθεγνεῖν ἄνδυ σέϑεν. 

ΧΟΡΟΣ. ' 
σὺ τοῦτο πράξεις, ὥστε μὲ σϑένειν τόσον; 

ΑΘΗΝ ΑἍ«. 

τῷ γὰρ σέβοντι συμφορὰς ὀρϑώσομεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

καί μοι πρόπαντος ἐγγύην ϑήσει χρόνον ;" 

ΑΘΗΝ ἍΑ. 

ἔξεστι γάρ μοι μὴ λέγειν ἃ μὴ τελῶ. : 

ΧΟΡΟΣ. 

900 ϑέλξειν μ᾽ ἔοιχας, χαὶ μεϑίσταμαι κότου. 

Α,ΘΗΝ Δ. 

τοιγὰρ κατὰ χϑόν᾽ οὖσ ἐπιχτήσει φίλους... 

ΧΟΡΟΣ ον 
τέ οὖν μ᾽ ἄνωγας τῆδ᾽ ἐφυμνῆσαι χϑονέ; 

ΑΘΗΝΑ. 
ὁποῖα νίκης μὴ χακῆς ἐπίσχοπα, 
καὶ ταῦτα γῆϑεν ἔκ τε ποντίας δρόσου 

906 ἐξ οὐρανοῦ τε, χἀνέμων ἀήματα, 

εὐηλίως πνέο»τ᾽ ἐπιστείχειν χϑόνα" 
καρπόν τὲ γαίας καὶ βροτῶν ἐπίρρυτον 

ἀστοῖσιν εὐθενοῦντα μὴ κάμνειν χρόνῳ, ἡὰΐ 
καὶ τῶν βροτείων σπερμάτων σωτηρίαν. 

910 τῶν δυσσεβούντων. δ᾽ ἐχφρορωτέρα πέλοις.. 
στέργω γὰρ, ἀνδρὸς φιτυποιμένος δίκην, 
τὸ τῶν δικαίων τῶνδ᾽ ἀπένθϑητον γένος.. 



᾿, ΕΥ̓ΜΕΝΙΔΕ ἘΞ ὶ ἢ 89 
ΞΕ. του ξυσυ ς ἘῸΞΣ λουςςς 

Ξ -“ ΒΩ -- ’ » 

τοιαῦτα σοῦστι. τῶν ἀρειφάτων δ᾽ ἐγὼ 
πρεπτῶν ἀγώνων οὐκ ἀνέξομαι τὸ μὴ οὐ 

915 τήνδ᾽ ἀστύνικον ἐν βοοτοῖς τιμᾶν πόλιν. 

δ) ΚΟ ον: 

δέξοιιαι Παλλάδος ξυνοιχίαν. 

οὐδ᾽ ἀτιμάσω πόλιν, 

τὰν καὶ Ζεὺς ὁ πα; χρατὴς ᾿“ρης τε 
φοούριον ϑεῶν ν»έιει. 

920 ῥυσίβωιιον Τλλά-- 
γω»ν ἄγαλμα δαιμόνων. 

ἅτ᾽ ἐγὼ κατεύχομαι 
ϑεσπίσασα προευμενῶς 

ἐπισσύτους βίου τύχας ὀνησίμους 
9258 γαίας ἐξα μιβρόσαι 

φαιδρὸν ἁλίου σέλας. 

ΑΘΗΝ 1. 

ταθ᾽ ἐγὼ προφρόνως τοῖσδε πολίταις 
πράσσω, μεγάλας καὶ δυσαρέστους 
δαίμονας αὐτοῦ κατανασσαμένη. 

9380 πάντα γὰρ αὗται τὰ κατ᾿ ἀνθρώπους 

ἔλαχον διέπειν. 

ὁ δὲ μὴ χύρσας βαρέων τούτων 
οὐχ οἶδεν ὅϑεν πληγαὶ βιότου. 

Ι τὰ γὰρ ἐκ προτέρων ἀπλαχήματά νιν 
930 πρὸς τάσδ᾽ ἀπάγει, σιγῶν ὄλεθρος, 

χαὶ μέγα φωνοῦντ᾽ 
ϑραῖς ὀργαῖς ἀμαϑύνγει. 

ΧΟΡΟΣ. 

δενδροπήμων δὲ μὴ πνέοι βλαβα. 
" 2 ι ΄’ ἼΣΩΣ Ἂ 

ταν ἑμαν χαοιν λέγω 

΄ Α -- 

940 φλογμός τ᾿ ὀμματοστερὴς φυτῶν, 

τὸ μὴ περᾶν δοον τόπων, 

Ῥῳ 

. 

ΝΣ ΞΝ 9 

μηδ΄ καρπὸς αἷα- 

νὴς ἐφερπέτω νόσος, 
-Ξ , “ΝΣ 5 ς τν Ὁ 

μῆλα τ᾽ εὐϑενοῦντ᾽ αγαν,ς 
γαδν Ξο 2 ΄ ἘΣ 

945 ξυν διπλοῖσιν ἐμβρύοις, 

τρέφοι χρόνῳ τεταγμένῳ" γόνος 

σπλουτοχὕων ἑριιαίαν 

δαιμόνων δόσιν τίοι. 

ΖΦ ΘΗΝ 4. 
τ ΠῚ ᾽ ᾿ ΄ ᾿ 

ἡ ταῦδ᾽ ἀκούετε, πόλεως φοούριον. 

950 οἱ᾽ ἐπιχραίνει; μέγα γὰρ δύναται 
[ » δν . , 7 » , 

ποτνι' Ερινυς πάρα τ ἄϑανατοις 

τοῖς ϑ᾽ ὑπὸ γαῖαν περί τ᾽ ἀνθρώπων 
φανερῶς τελέως διαπράσσουσιν 

- κ ᾿] " τι γ τ ΄ 

τοῖς μὲν ἀοιδὰς, τοῖς δ᾽ αὖ δακούων 
΄ὕ᾽ ΕΣ 4 Α ,»- 

966 βίο» ἀμβλωπον παρέχουσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀνδροχμῆτας δ᾽ ἀώ- 
ρους ἀπεννέπω τύχας, 
νεανίδων τ᾽ ἐπηράτων 

960 ἀγδροτυχεῖς βιότους δότε, κύρι᾽ ἔχοντες 
θεαὶ, τῶν Πίοῖραι 

καὐτυύκτο.............ὕ...0....... 5.0... 

ματροχασιγνῆται, 

δαίμονες ὀρϑονόμοι, 
916 --- 926. ΞξΞΞ 938.-- 948. 

966- 967. -Ξ-- 976 --- 987. 

ῬΟΕΤΑΕ ΞΒΟΈΝΤΙΟΙΣς 

---- ἐπ-------..----ὄΞ.-Ο...--.-.---.---Σ --- τσΚ«ιοῦυἜῦ.υυ.. ..οὍπ.“«τὯᾳλλ΄λ΄λ:΄᾽λςλ'λοὩᾳἩῷοὀοΘΟΘοἨῬὁ»δοὁὁΌΌΘ Ὁ ἜΣ τρίς, που πῆς ὦ, Ἐς 

παντὲ δόμῳ μετάκοινοι. Ὁ ᾽ς “. 
“- Ν “ ὍΣ (Ὁ - 900 παντὶ χρόνῳ δ᾽ ἐπιβριϑεῖς. 

Ἀ) ᾽, « ΄, 

ἐνδίχκοις ομιελίαις 

παντᾷ τιμιώταται ϑεῶν. 

ΘΗΝ Α. 
᾿ ’ 5 -. ’ 

τάδε τοι χώρᾳ τὴἡμῇ προφρόνως 

ἐπιχραινομένων ὌΝ 
᾿ ΄ 3) ; ., 

970 γανυμαι" στέργω δ᾽ ομματα πειϑοῦς͵ 
ὅτε μοι γλῶσσαν καὶ στόμ᾽ ἐπωπᾷ 
πρὸς τάσδ᾽ ἀγρίως ἀπανηναμένας " 
ἀλλ᾽ ἐχράτησε Ζεὺς ἀγοραῖ .λ᾽ ἐχράτη ς ἀγοραῖος. 

- ΕῚ ΟῚ - 

γιχᾷ δ᾽ ἀγαϑῶν 

970 ἔοις ἡμιετέρα διὰ παντός. 

ΧΟΡΟΣ. 
ν᾽ ϑ'1 290}. - 

τὰν δ᾽ ἀπληστον χαζῶν 

μηποτ᾽ ἐν πόλει στάσιν 

----Ο..-.-----.--ς-.ὄς-.-....-.. ... 

τᾷδ᾽ ἐπεύχομαι βρέμειν. 
980 μηδὲ πιοῦσα χόνις μέλαν αἷμα πολιτὰν 

δι᾿ ὀργὰν ποινὰς 
ἀντιφόνους ἄτας 

ἁρπαλίσαι πόλεως. 

χάρματα δ᾽ ἀντιδιδοῖεν 
986 κοινοφελεῖ διανοίᾳ, ] 

χαὶ στυγεῖν μιᾷ φρενί. 

πολλῶν γὰρ τόδ᾽ ἐν βροτοῖς ἄχος. Ι 

' ΑΘΗΝ 4. 

ἄρα φρονοῦσι γλώσσης ἀγαϑῆς 
ὁδὸν εὑρίσχειν 

990 ἐκ τῶν φοβερῶν τῶνδε προσώπων 
μέγα κέρδος ὁρῶ τοῖσδε πολίταις. 
τάσδε γὰρ εὔφρονας εὔφρονες ἀεὶ 
μέγα τιμῶντες, χαὶ γῆν χαὶ πόλιν ; 
ὀρϑοδίχαιον 

995 πρέψετε πάντες διάγοντες. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ϊ 
! 

᾿ ( Ϊ χαίρετ᾽ ἐν αἱσιμιίαις πλούτου. | 
χαίρετ᾽ ἀστιχὸς λεὼς, 
ἔχταρ ἥμενοι Ζιὸς, 
παρϑένου φίλας φίλοι 

[000 σωφρονοῦντες ἐν χρονῷ. | 

Παλλάδος δ᾽ ὑπὸ πτεροῖς 
27 «' ΄ 

οντας ζεται πατΊ!0. 

ΑΘΗ͂Ν 4. 

χαίρετε χὐμεῖς" προτέραν δ᾽ ἐμὲ χρή 
στείχειν ϑαλάμους ἀποδείξουσαν. 

100Ὁ πρὸς φῶς ἱερὸν τῶνδε προπομπῶὼν 
ΝΣ 

κ ΄ - » « , -ν ἴτε. χαὶ σφαγίων τῶνδ᾽ ὑπὸ σεμνῶν 
κ - ΄ ᾿ δ 2 Ἁ 

χατὰ γῆς σύμεναι, τὸ μὲν ἀτηρον 
χώρας χατέχειν, τὸ δὲ κερδαλέον 
πέμτιειν πόλεως ἐπὶ γίχῃ. 

1010 ὑμεῖς δ᾽ ἡγεῖσϑε, πολισσοῦχοι, 
παῖδες Κραναοῦ, ταῖσδε μετοίχοις, 
ΕΝ 3 Ρ} - 

εἴη δ᾽ ἀγαϑῶν ] 
ἀγαϑὴ διάνοια πολίταις. ' 

! ΧΟΡΟΣ. 

χαίρετε, χαίρετε δ᾽ αὐϑις, [ἐπιδιελοίζω, Ἰ 

12 



99 ΑΙΣΧΥ ΛΙΟΥ τ ΕὙΥΜΕΝΥΔΕΣ. 
---.-- - 

πάντες οἱ χατὰ πτόλιν, 
1015 δαίμονές τὲ χαὶ βροτοὶ, 

Παλλάδος πόλιν νέμον-- 
τὲς " μετοικίαν δ᾽ ἐμὴν 
εὖ σέβοντες οὔτι μέμ-- 

1020 ψεσϑὲ συμφορὰς βίου. 

4 ΘΗΝ Ἅ. 
αἰνῶ δὲ μιύϑους τῶνδε τῶν χατευγμάτων, 
πέμψω τε φέγγη λαμπάδων σελασφόρων 
εἷς τοὺς ἔνερϑε χαὶ χάτω χϑονὸς τόπους, 
ξὺν προσπόλοισιν, αἵτε φρουροῦσιν βρέτας 

1025 τοὐμὸν δικαίως. ὄμμα γὰρ πάσης χϑονὸς 

Θησῆδος ἐξίχοιτ᾽ ἂν εὐχλεὴς λόχος 

παίδων γυναικῶν χαὶ στόλος πρεσβυτίδω». 
φοινιχοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσϑήμασι 
τιμᾶτε, χαὶ τὸ φέγγος δομάσϑω πυρὸς, 

1080 ὅπως ἂν εὔφρων ἥδ᾽ ὁμιλία χϑονὸς 

ον 

--- 

τὸ λοιπὸν εὐάνδροισι συμφοραῖς πρέπη, 

ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ. 
βᾶτε δόμῳ, μεγάλ λό μῳ,, μεγάλαι. φιλότιμοι 

- 27 Ἰς ΄ -- 

Νυκτὸς παῖδες ἀπαιδὲς, ὑπ᾽ εὐϑύφρονι πομπῷ. 
1085 εὐφαμιεῖτε δὲ, χωοῖται. 

- « Ἁ Ψ, 2 

γᾶς ὑπὸ κεύυϑεσιν ὠγυγίοισι, 

χαὶ τιμαῖς χαὶ ϑυσίαις περίσεπται τύχᾳ τε. 
εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμεί. 

1040 ἕλαοι δὲ χαὶ εὐθύφρονες γᾷ 
δεῦρ᾽ ἴτε σεμναὶ, πυριδάπτῳ 
λαμπάδι τερπόμεναι. χαϑ' ὁδὸν δ᾽ 
ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 

σπονδαὶ δ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἔνδαιδες οἴχων. 
1045 Παλλάδος ἀστοῖσι Ζεὺς πανόπτας. 

οὕτω μοῖρά τε συγχατέβα. 
- ᾿ς - 5..- - 
ὁλολυξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 
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ΣΟ τι πΘ ...- 
“ι.. δπ.ταν 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

ΘΗΝ 4. ΑΥΓΓΕΟ.ΟΣ. 
ΟΔΥΣΣΕΥΎΣ. ΤΕΎΚΡΟΣ. 
ΑΤΠΑΣ. ἜΣ προ 

᾿ ᾿ ΜΕΝΕ.40ΟΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΣΑΛΜΑΜΠΙΝΙΩΝ ΝΑΥΤΩ Ν. δ ν τ τ, 
ΤΈΚΜΗΣΣ Α. ἜΝ ΕΝ ΠΣ πε τὴς 

ΒΩΦΑ ΠΡΟΞΩΠΑ 

ΕΥ̓ΡΥΣΑΚῊΗΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΟΣ. ΣΤΡΑΤΟΚΗΡΎΣ. 

[Ὁ ἃ Ὁ ΩΣ, 

γ, δρᾶμα τῆς Ἰρωϊκῆς ἐστι πραγματείας, ὥσπερ οἱ “ΝΤΗΝΟΡΙΔΑ͂ΑΙ, καὶ “ΤΧΙΖ.ΖΩΤΊΖΕΣ, καὶ 

ἙΖΕΝῊΣ ΑΡΙΓΆΓΗ͂, καὶ ΜΕΜΙΝΩΝ. πεπτωχότος γὰρ ἐν τῇ μύχη τοῦ ᾿Αχιλλέως ἐδόχουν «Αἴας τε χαὶ 

Ὀδυσσεὺς ἐπ’ αὐτῷ πλέον τι ὠριστεύειν περὶ τὴν τοῦ σώματος χομιδήν " χαὶ χρινομένων περὶ τῶν ὅπλων 

χρατεῖ Ὀδυσσεύς. ὅϑεν ὁ Αἴας, τῆς χρίσεως μὴ τυχὼν, παρακεκίνηται χαὶ διέφϑαρται τὴν γνώμην, ὥστε 
ἐφαπτόμενος τῶν ποιμνίων δοκεῖν τοὺς Ἕλληνας διωχοήσασϑαι. χαὶ τὰ μὲν ἀνεῖλε τῶν τετραπόδων, τὰ 
δὲ δήσας ἀπάγει ἐπὶ τὴν σχηνήν" ἐν οἷς ἐστι καὶ χριός τις ἔξοχος, ὃν ᾧετο εἶναι Ὀδυσσέα, ὃν δήσας 

ἐμαστίγωσεν, ὅϑεν χαὶ τῇ ἐπιγραφῆ πρόσχειται ὁ ΠΙΑ͂ΣΤΙΓΟΦΟΡΟΣ, ἢ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ .40- 
ΚΡΟῪ. Δικαίαρχος δὲ ΑΙΑΝΤΟΣ ΘΆΝΑΤΟΝ ἐπιγράφει. ἐν δὲ ταῖς διδασχαλίαις ψιλῶς Α42Σ 

ἀναγέγραπται. 
Ταῦτα μὲν οὖν πράττει ὁ “ἴας" καταλαμβάνει δὲ ᾿Αϑηνὰ Ὀδυσσέα ἐπὶ τῆς σχηνῆς διοπτεύοντα τί, 

ποτε ἄρα πράττει ὁ Αἴας, καὶ δηλοῖ αὐτῷ τὰ πραχϑέντα, καὶ προχαλεῖται εἰς τὸ ἐμφανὲς τὸν ἍἌἴαντα 
ἔτι ἐιιμανῆ ὄντα, καὶ ἐπικομπάζοντα, ὡς τῶν ἐχϑρῶν ἀνηρημένων. καὶ ὃ μὲν εἰσέρχεται ὡς ἐπὶ τῷ; 
μαστιγοῦν τὸν Οδυσσέα. παραγίνεται δὲ χορὸς Σαλαμινίων ναυτῶν, εἰδὼς μὲν τὸ γεγονὸς, ὅτι ποίμνια 
ἐσφάγησαν Ἑλληνικὰ, ἀγνοῶν δὲ τὸν δράσαντα. ἔξεισι δὲ καὶ Τέχμησσα, τοῦ «Αἴαντος αἰχμάλωτος παλ-- 

λακὶς, εἰδυῖα μὲν τὸν σφαγέα τῶν ποιμνίων ὅτι «Αἴας ἐστὶν, ἀγνοοῦσα δὲ τίνος εἶεν τὰ ποίμνια. ἕχά- 
τερος οὐ» παρ᾽ ἑχατέρου μαϑόντες τὸ ἀγνοούμενον, ὁ χορὸς μὲν παρὰ Τεχμήσσης, ὅτε ὃ Αἴας ταῦτα 
ἔδρασε, Τέχμησσιι δὲ παρὰ τοῦ χοροῦ, ὅτι “Ἑλληνικὰ τὰ σφαγέντα ποίμνια, ἀπολοφύρονται. χαὶ 
μάλιστα ὁ χορός. ὅϑεν ἢ ὁ Αἴας προελθὼν ὑοῦ: γενόμενος ἑαυτὸν ἀπολοφύρεται. χαὶ τούτου ἡ 

Τέχμησσα δεῖται παύσασϑαι τῆς ὀργῆς" ὁ δὲ ὑποχρινόμενος πεπαῦσϑαι ἔξεισι χαϑαρσίων ἕνεχα χαὶ ἕαυ-- 

τὸν διαχρῆται. εἰσὶ δὲ καὶ ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ δοάματος λόγοι τινὲς Τεύχρου πρὸς Μενέλωον, οὐκ ξῶντα 

ϑάπτειν τὸ σῶμα. τὸ δὲ πέρας, ϑάψας αὐτὸν ᾿Τεῦχρος ἀπολοφύρεται. το δὲ ὁ λόγος τῆς τραγῳ- 

δίας ὅτι ἐξ ὀργῆς χαὶ φιλογεικίας οἱ ἄνϑοωποι ἥχοιεν ἐπὶ τὰ τοιαῦτα γοσήμ ατα, ὥσπερ ὁ «ἍἍἴας σροσδο-- 

κήσας ἐγχρατὴς εἶναι τῶν ὅπλων, Ζαὶ ἀποτυχὼν Ὁ ἑαυτὸν τος αἱ δὲ τοιαῦται πο οὐχ 

εἰσὶν ἐπωφελεῖς οὐδὲ τοῖς δοχοῦσι γενιξηχέναι. ὅρα γὰρ καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ τὰ περὶ τῆς ἥττης τοῦ «Ἅἴαντος 

πάγυ διὰ βραχέων κοὲ περιπαϑῶς" (Ὀὸδ. λ, 542.) 

οἱ ἴη δ᾽ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιόδαο 
νόσφιν ἀφειστήκει χεχολωμένη εἵνεκα τευγέων. 

εἶτα αὐτοῦ ἄχουε τοῦ χεκρατηχότος " (547.) 
ὡς δὴ μὴ ὄφελον γνιχῶν τοιῷδ᾽ ἐπ᾿ ἀέϑλῳ. 

οὐκ ἐλυσιτέλησεν ἃ ὥρα αὐτῷ ἡ ΡΠ: τοιούτου ἀνδρὸς διὰ τὴν ἧτταν ἀποϑανόντος. 
ἫἩ σχηνὴ τοῦ ρου σο: ἐν τῷ ναυστάϑμῳ πρὸς τῇ σχηνῇ τοῦ “ἴαντος. δαιμονίως δὲ εἰσφέρει προ- 

λογίζουσαν τὴν ᾿᾿ϑηνᾶν. ἀπέϑανον γὰρ τὸν πὶ προϊόντα εἰπεῖν τ τῶν αὑτῷ ὙΠ. τ ὥσπερ 

ἐξελέγχοντα ἑαυτόν" οὐδὲ μὴν ἕτερός τις ἠπίστατο τὰ τοιαῦτα, ἂν ἀπορρήτῳ χαὶ γυχτὸς τοῦ ᾿ἄἴαντος 
ϑράσωντος. ϑεοῦ οὖν ἣν τὸ ταῦτα διασαφῆσαι, καὶ ᾿4ϑηνῶς προκηδομένης τοῦ Ὀδυσσέως. διό φησι" 

καὶ πάλαι φύλαξ ἔβην 

τῇ σὴ πρόϑυμος εἰς ὁδὸν κυνηγίᾳ. , | 
ΠῈΕερὶ δὲ τοῦ ϑανάτου τοῦ Ἄἄϊαντος ϑιαφόρως ἱστορήχασιν. οἱ μὲν γάρ φασιν ὃτε ὑπὸ Πάριδος τρω-- 

ϑεὶς ἦλθεν εἰς τὰς ναῦς αὐ ροοῶν. οἱ δὲ ὅτι χφησμὸς ἐδοϑὴ Τρωσὶ πηλὸν κατ᾽ αὐτοῦ βαλεῖν" αἰδήδῳ 

γὰρ οὐκ ἤν ΤρΟ τς: χαὶ οὕτω τελευτᾷ. οἱ δὲ ὅτι αὐτόχειρ αὑτοῦ 7. ν; ὧν ἔστι καὶ “Σοφοκλῆς. περὶ 

[δὲ τῆς πλευρᾶς, ὅτε ; μόνην αὐτὴν τρωτὴν εἶχεν, ἱστορεῖ χαὺ Πίνδαοος., ὅτε τὸ μὲν σῶμα, ὕστερ ἐχάλυψεν 

᾿ ἀεοντῆ, ἄτρωτον ἦν, τὸ δὲ μὴ καλυφϑὲν τρωτὸν ἔμεινε. 

----.-ὖΡ οὩὉὦὃὃ΄΄ὔὄ 
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ΘΗΝ 2. 

ζΖ8 μὲν, ὦ παῖ «Ταρτίου, δέδορχαά σε 

πεῖράν τιν᾽ ἐχϑρῶν ἁρπάσαι ϑηρώμενὸν" 
 χαὶ νῦν ἐπὶ σκηναῖς σε ναυτικαῖς ὁρῶ 

«ἴαντος, ἔνϑα τάξιν ἐσχάτην ἔχει, 
ὅ πάλαι χυνηγετοῦντα χαὶ μετρούμενον 
ἴχνη τὰ χείνου νεοχάρυχϑ᾽, ὅπως ἴδης 
εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐχ ἔνδον. εὖ δέ σ᾽ ἐκφέρει 
χυνὸς «Τακαίνης ὧς τις εὕρινος βάσις. 

ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι τυγχάνει, κάρα 
10 σταΐων ἱδοῶτι χαὶ χέρας ξιφοχτόγους. 

χαΐί σ᾽ οὐδὲν εἴσω τῆσδε παπταίνειν πύλης 

ἔτ᾽ ἔργον ἐστὶν, ἐννέπειν δ᾽ ὅτου χάριν 
σπουδὴν ἔϑου τήνδ᾽, ὡς παρ᾽ εἰδυίας μάϑης. 

Ὁ ΥΣΕΣ ΥΥΈΣΣ 

ὦ φϑέγμ᾽ ᾿ϑάνας φιλτάτης ἑμοὶ ϑεῶν, 
16 ὡς εὐμαϑές σου, χἂν ἄποπτος ἧς ὅμως, 

φώνημ᾽ ἀκούω καὶ ξυναρπάζω φρενὶ 
χαλκοστόμου χώδωνος ὡς Τυρσηνικῆς. 
χαὶ νῦν ἐπέγνως εὖ μ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ δυσμενεῖ 
βάσιν χκυχλοῦντ᾽, «Ἵϊαντι τῷ σακεσφόρῳ. 

20 χεῖνον γὰρ, οὐδέν᾽ ἄλλον, ᾿χνεύω πάλαι. 
νυκτὸς γὰρ ἡμᾶς τῆσδε πρᾶγος ἄσχοπον 
ἔχει περάνας, εἴπερ εἴργασται τάδε" 
ἴσμεν γὰρ οὐδὲν τρανὲς, ἀλλ ἀλώμεϑα- 
χαἀγὼ ᾿ϑελοντὴς τῷδ᾽ ὑπεζύγην πόνῳ. 

25 ἐφϑαρμένας γὰρ ἀρτίως εὑρίσχομεν 
ἈΤΩΣ ἜΡΩΣ ὦ ς Σ 
λείας ἁπάσας καὶ κατηναρισμένας 
ἐχ χειρὸς αὐτοῖς ποιμιινίων ἐπιστάταις. 
τήνδ᾽ οὖν ἐχείνῳ πᾶς τις αἰτίαν γέμει. 

χαΐ μοί τις ὀπτὴρ αὐτὸν εἰσιδὼν μόνον 
30 πηδῶντα πεδία σὺν γνεορράντῳ ξίφει 

φράζει τε χἀδήλωσεν" εὐθέως δ᾽ ἐγὼ 

χατ᾽ ἴχνος (σσω, χαὶ τὰ μὲν σημαίνοιιαι, 
τὰ δ᾽ ἐχπέπληγμαι, χοὺκ ἔχω μαϑεῖν ὅτου. 
καιρὸν δ᾽ ἐφήκεις " πάντα γὰρ τά τ᾽ οὖν πάρος 

85ὅτά τ᾽ εἰσέπειτιε. σῇ κυβερνῶμαι χερί. 
ΔΑ ΘΗΝ 4. 

ἔγνων, Ὀδυσσεῦ, καὶ πάλαι φύλαξ ἔβην 
τῇ σῇ πρόϑυμος εἷς ὁδὸν χκυνηγέᾳ. 

ΟΣΥ ΕΣ ὟΣ 
ῃ καὶ, φίλη δέσποινα, πρὸς χαιρὸν πονῶ; 

ΑΘΗΝ ἍΖ. 

ὡς ἔστιν ἀνδρὸς τοῦδε τἄργα ταῦτά σοι. 

ΩΣ ΕΎΥΣ, 

20 χαὶ πρὸς τέ δυσλόγιστον ὧδ᾽ ἦξεν χέρα; 

ΑΙ ΘΗΝ 4. 

χόλῳ βαρυνϑεὶς τῶν ᾿Δχιλλείων ὅπλων. 

ἌΘΩ χυξέξη ΧΖ: 
τί δῆτα ποίμναις τήνδ΄ ἐπεμπίπτει βάσιν; 

ΑΘΗΝΑ. 
δοχῶν ἐν ὑμῖν χεῖρα χραίνεσϑαι φόνῳ. 

ΟΣ ΣΕΥ Σ᾿ 
δὰ 5 , « ᾿ , Χ 
ἢ καὶ τὸ βούλευμ᾽ ὡς ἐπ᾿ ᾿Δργείοις τόδ᾽ ην; 

ΘΗΝ 4. 

45 κἂν ἐξέπραξεν, εἰ κατημέλησ᾽ ἐγώ. 
ΟἿΣ ΣΕΣΣ ΧΟ: 

ποίαισι τόλμαις ταῖσδε καὶ φρενῶν ϑράσει; 
ΑΘΗΝ Α. 

νύχτωρ ἐφ᾽ ὑμᾶς δόλιος ὁρμᾶται μόνος. 
ὶ ΟΣ ΣΙΣ.Ε Χ Σ. 

ἢ καὶ παρέστη χἀπὶ τέρμ᾽ ἀφίχετο; 

ΑΘΠΝΑΝΑ. 

καὶ δὴ ᾽πὶ δισσαῖς ἣν στρατηγίσιν πύλαις. 

ΟΠ ΎΣΣΈΕΣ 

ὅ0 καὶ πῶς ἐπέσχε χεῖρα. μαιμῶσαν φόνου; 
ΔΑΘΗΝ 4. 

ἐγώ σφ᾽ ἀπείργω, δυσφόρους ἐπ᾿ ὄμμασι 
γνώμας βαλοῦσα, τῆς ἀνηκέστου χαρᾶς, 

καὶ πρός τὲ ποίμνας ἐχτρέπω σύμμικτά τε 
λείας ἄδαστα βουκόλων φρουρήματα" 

ὅδ ἔνϑ᾽ εἰσπεσὼν ἔχειρε πολύχερων φόνον 
κύκλῳ δαχίζων " κάδόχει μὲν ἔσϑ᾽ ὅτε 
δισσοὺς ᾿“τρείδας αὐτόχειρ χτείνειν ἔχων, 
ὅτ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ἐμπίτνων στρατηλατῶν. 
ἐγὼ δὲ φοιτῶντ᾽ ἄνδρα μανιάσιν νόσοις 

60 ὥτρυνον, εἰσέβαλλον εἰς ἕρχη χαχά. 
χαπειτ᾽ ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐλώφησεν πόνου, 
τοὺς ζῶντας αὖ δεσμοῖσι συνδήσας βοῶν 

ποίμνας τὲ πάσας εἰς δόμους χομίζεται, 
ὡς ἄνδρας, οὐχ ὡς εὔχερων ἄγραν ἔχων. 

θό καὶ νῦν κατ᾽ οἴκους συνδέτους αἰκίζεται. 

δείξω δὲ καὶ σοὶ τήνδε περιφανῆ νόσον, 

ὡς πᾶσιν ᾿“ργείοισιν εἰσιδὼν ϑροῆς. 
ϑαρσῶν δὲ μίμνε μηδὲ συμφορὰν δέχου 
τὸν ἄνδρ᾽. ἐγὼ γὰρ ὀμμάτων ἀποστρόφους 

70 αὐγὰς ἀπείρξω σὴν πρόσοψιν εἰσιδεῖν. 

οὗτος, σὲ τὸν τὰς αἰχμαλωτίδας χέρας 
δεσμοῖς ἀπευϑύνοντα προσμολεῖν καλῶ" 

«Αἴαντα φωνῶ " στεῖχε δωμάτων πάρος. 
ΟΣ ΣΦΕ Σ: 

τέ δρᾷς, ᾿ϑανα; μηδαμῶς σφ᾽ ἔξω χάλει.. 
ΖΘΗΝ Ἅ. 

γοοὺ σῖγ᾽ ἀνέξει μηδὲ δειλίαν ἀρεῖς; 

ΘΟ ΥΣΣΡΎΥΣ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν" ἀλλ ἔνδον ἀρχείτω μένων. 
ΘΗΝ ἅ. 

τί μὴ γένηται; πρόσϑεν οὐκ ἀνὴρ ὅδ᾽ ἦν; 

ΟΣ ΥΣΣΈΕΎΣ, 

ἐχϑρός γε τῷδε τἀνδρὶ καὶ τανῦν 

ΑΘΗῊΝ 4“. 

οὔχουν γέλως ἥδιστος εἰς ἐχϑροὺς γελᾶν; 

ἔτι. 
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ΟΔΥΣΣΕΎῪΣ. 

80 ἐμοὶ μὲν ἀρκεῖ τοῦτον ἐν δόμοις μένειν. 

ΑΘΠΝ 4. 

μεμηνότ᾽ ἄνδρα περιφανῶς ὀκνεῖς ἰδεῖν; 

ΟΠΥΣΣΕΎΥΣ. 

φρονοῦντα γάρ νιν οὐκ ἂν ἐξέστην ὄκνῳ. 

ΑΘΗΝ 4. 

ἀλλ οὐδὲ γῦν σε μὴ παρόντ᾽ ἴδη πέλας. 

ΟΣΥΣΣΙῈΣ. 
πῶς, εἴπερ ὀφθαλμοῖς γε τοῖς αὐτοῖς ὁρᾷ; 

ΑΘΠΝ Ἅ. 

8ὅ ἐγὼ σχοτώσω βλέφαρα χαὶ δεδορχότα. 

ΟΠΥΣΣΕΎΣ. 

γένοιτο μέντἂν πᾶν ϑεοῦ τεχνωμένου. 

ΑΙ ΘΗΝ “. 

σίγα νυν ἑστὼς καὶ μέν᾽ ὡς κυρεῖς ἔχω». 

ΟΥΣΣῈ ἘΣ: 

μένοιμ᾽ ἄν" ἤϑελον δ᾽ ἂν ἐχτὸς ὧν τυχεῖν. 

ΑΘΗΝ 4. 

ὦ οὗτος, «ἰαν, δεύτερόν σε προσχαλώ. 
90 τέ βαιὸν οὕτως ἐντρέπει τῆς ξυμμάχου; 

ΠΣ: 

ὦ χαῖρ᾽ ᾿Αϑάνα, χαῖρε Ζιογενὲς τέχγνον, 
ὡς εὖ παρέστης" καί σὲ παγχρύσοις ἐγὼ 

στέψω λαφύροις τῆσδε τῆς ἄγρας χάριν. 
ΑΘΗΝ Ἅ. 

χαλῶς ἔλεξας. ἀλλ ἐκεῖνό μοι φράσον, 
965 ἔβαψας ἔγχος εὖ πρὸς ᾿Αργείων στρατῷ; 

“41.4Σ. 

χόμπος πάρεστι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 
ΑΙ ΘΗΝ 4. 

ἢ καὶ πρὸς ᾿Ατρείδαισιν χμασας χέρα; 
ΑΤΑ͂Σ. 

ὥστ᾽ οὔποτ᾽ «Αἴανϑ᾽ οἵδ᾽ ἀτιμάσουσ᾽ ἔτι. 
ΑΘΗΝ Α. 

τεϑγᾶσιν ἅνδρες, ὡς τὸ σὸν ξυνῆκ᾽ ἐγώ. 
«11.445. 

100 ϑανόντες ἤδη τἄμ᾽ ἀφαιρείσϑων ὅπλα. 
ἌΑΘΗΝ Ἅ. 

Ὧν , " ᾿ - ε - 2 

εἶεν, τί γὰρ δὴ παῖς ὁ τοῦ “Ταερτίου, 

ποῦ σοι τύχης ἕστηχεν; ἢ πέφευγέ σε; 
14. ΤΕΣ 

ἢ τοὐπίτριπτον κίναδος ἐξήρου μ᾽ ὅπου; 
ΑΘΗΝ Ἅ. 

ἔγωγ᾽ " Ὀδυσσέα τὸν σὸν ἐνστάτην λέγω. 
“7 ΠΡΊΣ. 

10ὅ ἥδιστος, ὦ δέσποινα, δεσμώτης ἔσω 
ϑαχεῖ" ϑανεῖν γὰρ αὐτὸν οὔ τί πω ϑέλω. 

Α ΘΗΝ 4. 

πρὶν ἂν τί δράσης ἢ τί κερδάνης πλέον; 
“41.445. 

πρὶν ἂν δεϑεὶς πρὸς χίον᾽ ἑρχείου στέγης 
ΑΘΗΝ 4. 

τί δῆτα τὸν δύστηνον ἐργάσει καχόν; 
Ψ21]2 Σ᾿ 

110 μάστιγε πρῶτον νῶτα φοινιχϑεὶς ϑάνη. 
ΦΘΗΝ «Ἅ. 

μὴ δῆτα τὸν δύστηνον ὧδέ γ᾽ αἰχίση. 

ΠἜΕ ΞΕ ΙΕ ΠΕ ἘΒΈΡΙΕΘΕΣ ἘΠΕ ΕΥ ΕΣ ὅπ πὰ τὰ . 

ΕΣ 

χαίρειν, ᾿ϑάνα, ταλὴ ἐγώ σ᾽ ἐφίεμαι" 
κεῖνος δὲ τίσει τήνδε χοὺὐκ ἄλλην δίχην. 

. ΑΘΠΝ Δ. 
ΑἹ ᾿] Φ ᾿) 3 - 

σὺ δ᾽ οὖν, ἐπειδὴ τέριγις ἧδε σοι τὸ δοᾶν 

110 χρῶ χειρὶ, φείδου μηδὲν ὧνπερ ἐννοεῖς. 

ἌΓΟΣ. 

χωρῶ πρὸς ἔργον" τοῦτό σοι δ᾽ ἐφίεμαι, 
τοιάνδ᾽ ἀεί μοι ξύμμαχον παρεστάνωι. 

ΑΘΗΝ 4. 

ὁρᾷς, Ὀδυσσεῦ, τὴν ϑεῶν ἰσχὺν ὅση; ο(ς, »"ς Τῇ ἑωνμ ἰσχυν οση; 
΄ 2 Ρη 2 ἌΝ ὉΝ Μ, 

τουτου τίς ἂν σοι τἀνδρὸς ἢ προγούστερος, 
Ἃ - 3) " ς ͵ ᾿ , 120η δρᾶν ἀμείνων εὑρέϑη τὰ καίρια; 

ΟΟΔΥΣΣΈΜΕ,.: 

ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ οἶδ᾽ - ἐποιχτείρω δέ νιν 
" ΄ », Ἂ ᾿ὕ ε 27 τ΄ 

Υ͂ δύστηνον ἔμπας, καίπερ ὄντα δυσμενὴ, 

᾿ οϑουνὲχ αἀτῃ συγχατέζευχται χαχῆ, 

οὐδὲν τὸ τούτου μᾶλλον ἢ τοὐμὸν σχοπῶν. 
126 ὁρῶ γὰρ ἡμιᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν 

εἴϑωλ᾽ ὅσοιπερ ζῶμεν ἢ χούφην σχιών. 

ΑΔ ΘΗ͂Ν 4. 

τοιαῦτα τοίνυν εἰσορῶν ὑπέρχοπον 
μηδέν ποτ᾽ εἴπῃς αὐτὸς εἷς ϑεοὺς ἔπος, 

2, 27 ν Ψὔ ,.“ 

μηδ᾽ ογκον ἀρῆς μηδέν᾽, εἴ τινος πλέον 

180 η χειρὶ βρίϑεις ἢ μαχροῦ πλούτου βάϑει. 
ὡς ἡμέρα κλίνει τε χάνάγει πάλιν 
ἅπαντα τἀνϑρώπεια" τοὺς δὲ σώφρονας 

ϑεοὶ φιλοῦσι χαὶ στυγοῦσι τοὺς χαχούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τελαμώνιε παῖ, τῆς ἀμφιρύτου 
186 Σαλαμῖνος ἔχων βάϑρον ἀγχιάλου, 

ι ν᾿ Φ- ΄, ΄ σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω " 
ι » ὦ ᾿ ᾿ ΣΝ Ἶ τα ᾿ 

σὲ δ᾽ ὅταν πληγὴ “]ιὸς ἢ ζαμενὴς 

3 

λόγος ἐκ “ΖΙαναῶν χαχόϑρους ἐπιβὴ, 
" ͵ ., , 

μέγαν ὄχνον ἔχω καὶ πεφόβημαι 
- ς , ᾿ 

110 πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας. 

ὡς χαὶ τῆς νῦν φϑιμένης νυχτὸς 
μεγάλοι ϑόρυβοι κατέχουσ᾽ ἡμῶς 

ἐπὶ δυσχλείᾳ, σὲ τὸν ἱππομανῆ 

λειμμῶν᾽ ἐπιβάντ᾽ ὀλέσαι “Ιαναῶν 
116 βοτὰ χαὶ λείαν, 

ΓΝ , ΛΟ ΠῚ ᾿ 
ἥπερ δορίληπτος ἔτ᾽ ἡν λοιπὴ, 

κτείνοντ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ. 
τοιούσδε λόγους ψιϑύρους πλάσσων 
εἰς ὦτα φέρει πᾶσιν Ὀδυσσεὺς, 

180 χαὶ σφόϑρα πείϑει. περὶ γὰρ σοῦ νῦν 
Ε ἊΝ Ν Ἐν ς ἣν; 

εὐπισταὰ λέγει, καὶ πᾶς ὁ χλύων 

τοῦ λέξαντος χαίρει μᾶλλον 
ξὸ ἘΜ οτο ΡΒ 

τοῖς σοῖς ἄχεσιν καϑυβοίζων. 

τῶν γὰρ μεγάλων ψυχῶν ἱεὶς 
΄“κν- 2 » « ’ Ὶ 2 γ 5 "» 

166 οὐκ ἂν ἁμαρτοι" κατὰ δ᾽ αν τις ἑμιοῦ 

τοιαῦτα λέγων οὐκ ἂν πείϑοι. 
πρὸς γὰρ τὸν ἔχονθ᾽ ὁ φϑόνος ἕρσιει ρος γαῦ χ ; φ' 5. ἕξ π 

καίτοι σμικροὶ μεγάλων χωρὶς 

σφαλερὸν πύργου ῥῦμα πέλονται" 
᾿Ὶ Ἂ ΄ ᾿ 2] ϑ ΡΝ 

160 μετὰ γὰρ μέγαλων βαιὸς ἄριστ ἂν 

καὶ μέγας ὀρϑοῖϑ᾽ ὑπὸ μικροτέρων. 
2 2 », ἢ . κι 3 ’ 
ἀλλ' οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνοήτους 

τούτων γνώμας προδιδάσκειν. 
ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν ϑορυβεῖ 



Α 

165 χημεῖς οὐδὲν σϑένομεν πρὸς ταῦτ᾽ 
ἀπαλέξασϑαι σοῦ χωρὶς, ἄναξ. 

ἀλλ ὅτε γὰρ δὴ τὸ σὸν ὄμμ᾽ ἀπέδοαν, 
παταγοῦσιν ἅτε πτηνῶν ἀγέλαι" 
μέγαν αἰγυπιὸν δ᾽ ὑποδείσαντες 

΄ Χ ἜΤ ,΄, 170 τάχ᾽ ὧν ἐξαίφνης. εἰ σὺ φανείης, 
- Ὁ 27 

σιγή πτηξεια» ἀφωγοι. 

ἡ ῥά σὲ Ταυροπόλα “Ἰιὸς άρτεμις, 
5 ΄ , ’, Ὸ 

ὦ μεγαλὰ φάτις, ὦ 

μᾶτερ αἰσχύνας ἐμᾶς, 
170 ὥομασε πανδάμους ἐπὶ βοῦς ἀγελαίας, 

ἢ πού τινος γίχας ἀχάρπωτον χάριν, 
ἢ ῥα χλυτῶν ἐνάρων 
ψευσϑεῖσ᾽, ἀδώροις εἴτ᾽ ἐλαφηβολίαις; 
ἢ χαλχκοϑώραξ ἡ τιν᾽ Ἐνυάλιος 

180 μομφὰν ἔχων ξυνοῦ δορὸς ἐγνυχίοις 

μαχαναῖς ἑτίσατο λωβαν; 
. Ξι: Ν Σ ΄ ἢ. 2 5 ᾿ 188 οὐ ποτε γὰρ φρενόϑεν γ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ, 
παῖ Τελαμῶνος, ἕβας 

185 τόσσον ἐν ποίμναις πίτνων " 
Γ Ὶ ᾽Ὰ ,ὕ ’ Ἴ 3 3 ᾿ 

ἤχοι γὰρ ἂν ϑεία νοσος" ἀλλ ἀπερύχοι 

χαὶ Ζεὺς χαχὰν χαὶ «Ῥοῖβος ᾿“ργείων φάτιν. 
εἰ δ᾽ ὑποβαλλόμενγοι 
χλέπτουσι μύϑους οἵ μεγάλοι βασιλῆς, 

190 ἢ τᾶς ἀσώτου Σισυφιδῶν γενεῶς, 
μὴ μή μ᾽. ἄναξ, ἔϑ᾽ ὡδ᾽ ἐφάλοις χλισίαις 
2 3. ΠΝ ᾿ ΄ 2 

198 ὁμμε᾽ ἔχων κακὰν φάτιν ἄρῃ. 
“΄ ΄ ἔχ , 

ἀλλ ανὰ ἐξ ἑδράνων. ὅπου μαχοαίωνε 

195 στηρίζει ποτὲ τῷδ᾽ ἀγωνίῳ σχολᾷ 
37 ᾽ Ξ Ξ -» γ ὦ 

ατῶν οὐρανίαν φλέγων. ἐχϑρῶν δ᾽ ὕβρις 
ΡῚ [Δ ς »“ 

ἀταάρβητος ορματαιν 
» ΄ 

ἕν εὐανέμοις βάσσαις, 
πάντων χαχαζόντων 

γλώσσαις βαρυάλγητα" 
200 ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ἕσταχεν. 

ΤΕΚΜΗΣΣ 4. 
μὰ »} ον μων ΒΡ 

ναὸς ἀρωγοὶ τῆς «Δϊαντος. 
“- , 2 γ 2 “- 

γενεᾶς γϑονίων ἀπ᾽ ᾿Ερεχϑειδᾶν, 
᾿ Ὑ ς ἔχομεν στοναχὰς οἱ κηδόμενοι 

τοῦ Τελαμῶνος τηλόϑεν οἴχου. 

20ύ νῦν γὰρ ὁ δειγὸς μέγας ὠμοχρατὴς 
«“ἿἋὲες ϑολερῷ 

χεῖται χειμῶνι, νοσήσας. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί δ᾽ ἐνήλλαχκται τῆς ἁμερίας 

νὺξ ἥδε βάρος; 

210 παῖ τοῦ «Ῥρυγίου Τελεύταντος, 
λέγ᾽, ἐπεί σε λέχος δουριάλωτον 
στέρξας ἀνέχει ϑούριος Αἴας" 

ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἀΐδοις ὑπείποις. 

ΤΕΚΙΜΠΙΣΣ 2. 
-- - ΄ 2 - 

πῶς δῆτα λέγω λόγον ἀροητον; 
; ’ ΄ 

215 ϑανάτῳ γὰρ ἴσον πάϑος ἐχπεύσει. 

μανίᾳ γὰρ ἁλοὺς ἡμὶν ὁ χλεινὸς 
΄ ’ 

γύχτερος Αἴας ἀπελωβηϑη. 

τοιαῦτ᾽ ἄν ἴδοις σχηνῆς ἔνδον 

χειροδάϊχτα σφάγχι᾽ αἱμοβαφῆ, 
, ΄ Ἴ ΄ 

220 χεένου χρηστήρια τἄνδοος. 

112. -182. 188 --- 193. 

" ΑἿΣ. 9ὅ 

ΧΟΡΟΣ. 

οἵαν ἐδήλωσας ἀνδρὸς αἴϑονος ἀγγελίαν ἄτλατον 
οὐδὲ φευκτὰν, 

25 τῶν μεγάλων “ΖΙαναῶν ὕπο πκληζομέναν, 
τὰν ὃ μέγας μῦϑος ἀέξει. 
οἴμοι φοβοῦμαι τὸ προσέρπον. περίφαντος ἂν 

280 ϑανεῖται, παραπλήχτῳ χερὶ συγχαταχτὰς 

κελαινοῖς ξίφεσιν βοτὰ χαὶ βοτῆρας ἱππονώμας. 

ΤΕΚΜΜῺΗΣ Σ Δ. 

2838 ὦμοι" χεῖϑεν χεῖϑεν ἄρ᾽ ἡμῖν 
δεσμῶτιν ἄγων ἤλυϑε ποίμγαν" 

85 ὧν τὴν μὲν ἔσω σφάζ᾽ ἐπὶ γαίας, 
τὰ δὲ πλευροχοπῶν δίχ᾽ ἀνερρήγνυ. 
δύο δ᾽ ἀργίποδας χριοὺς ἀνελὼν 
τοῦ μὲν χεφαλὴν χαὶ γλῶσσαν ἄχραν 
ῥίπτει ϑερίσας, τὸν δ᾽ ὀρϑὸν ἄνω 

240 χίονι δήσας 

μέγαν ἱπποδέτην δυτῆρα λαβὼν 
παίει λιγυρᾷ μάστιγι διπλῆ, 
καχὰ δεννάζων ῥήμαϑ', ἃ δαίμων 
κοὐδεὶς ἀνδρῶν ἐδίδαξεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

245 ὧρα τιν ἤδη χάρα καλύμμασι χρυψάμενον πο- 
δοῖν χλοπὰν ἀρέσϑαι, 

ἢ ϑοὸν εἰρεσίας ζυγὸν ἑζόμενον 
280 ποντοπόρῳ ναὶ μεϑεῖγαι. 

τοίας ἐρέσσουσιν ἀπειλὰς διχρατεῖς ᾿“τρεῖδαι 

χαϑ᾽ ἡμῶν" πεφόβημαι λιϑόλευστον “4ρη 
205 ξυναλγεῖν μετὰ τοῦδε τυπεὶς, τὸν αἷσ᾽ ἄπλα- 

τος ἴσχει. 

ΤΕΚΜΕΣΣ 

257 οὐχ ἔτι. λαμπρᾶς γὰρ ἄτερ στεροπᾶς 
ἄξας ὀξὺς νότος ὡς λήγει. 

χαὶ νῦν φρόνιμος νέον ἄλγος ἔχει. 
2600 τὸ γὰρ ἐσλεύσσειν οἰχεῖα πάϑη, 

μηδενὸς ἄλλου παραπράξαντος, 

2 

᾿ 

ἢ 9 

, 5ω7 ε ᾿» 
μεγαλας ὀδύνας ὑποτείνει. 

ΕΣ 3 ΕΥ " , 7. ᾽ -» .- 
ἀλλ εἰ πέπαυται, χάρτ᾽ ἂν εὐτυχεῖν δοχῶ. 

φρούδου γὰρ ἤδη τοῦ χαχοῦ μείων λύγος. 

ΤΕΚΠΗΣῈΣ 4. 

2θ0ὅ πότερα δ᾽ ὧν, εἰ νέμοι τις εὕρεσιν. λάβοις, 
φίλους ἀνιῶν αὐτὸς ἡδονὰς ἔχειν, 

ἢ χοινὸς ἐν κοινοῖσι λυπεῖσϑαι ξυνών; 

ΧΟΡΟΣ. 

τό τοι διπλάζον, ὦ γύναι, μεῖζον κακόν. 

ΤΕΚΙΠΕΣ 4. 

ἡμεῖς ἄρ᾽ οὐ νοσοῦντες ἀτώμεσϑα νῦν. 

ΧΟΡΟΣ. 

270 πῶς τοῦτ᾽ ἔλεξας; οὐ χατοιδ᾽ ὅπως λέγεις. 

ΤΠΚΗ͂ΠΕΣΣ 4. 

ἁνὴρ ἐκεῖνος. ἡνίχ᾽ ἦν ἐν τῇ νόσῳ, 
αὐτὸς ιἱὲν ἥδεϑ'᾽ οἷσιν εἴχετ᾽ ἐν χαχοῖς, 

ἡμᾶς δὲ τοὺς φρονοῦντας ἡνία ξυνων" 

γὺ» δ᾽ ὡς ἔληξε χἀνέπνευσε τῆς νόσου, 

275 χεῖνός τὲ λύπῃ πῶς ἐλήλαται καχῇ ' 

ἡμεῖς ϑ᾽ ὁμοίως οὐδὲν ἧσσον ἢ πάρος. 
ἄρ᾽ ἔστι ταῦτα δὶς τόσ᾽ ἐξ ἁπλῶν χκαχά; 

22] ----.232. ΞΞΞ 245.--- 2350. 

Ὶ πεν τ τ ϑνου χει εῦψυμῥ δου τιν,..............................................0ὕὃὕ00.ἀἐ μευ τρῶν μημεμεοσωισε πον τ τος τ τ ξυξες. 



98 ΣΟΦΟΒΚΛΕΟΥΣ 

ΧΟΡΟΣ. ΚΣ ΤΌΧΕΣ, 

ξύμφημι δή σοι καὶ. δέδοικα μὴ ᾽κ ϑεοῦ ἰώ μοί μοι. ἰ 
πληγή τις ἥκῃ. πῶς γὰρ, εἰ πεπαυμένος ΤΕΚΜΗΣ ΣΑ͂. 

280 μηδέν τι μᾶλλον ἢ νοσῶν εὐφραίνεται; ' τάχ᾽, ὡς ἔοικε, μᾶλλον" ἢ οὐκ ἠχούσατε 
᾿ ΤΉ ΚΌΠΙΤΓΩΣ 4. ,) 885 “ἴαντος οἵαν τήνδε ϑωύσσει βοήν; 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τῶνδ᾽ ἐπίστασϑαΐί σε χρή. ΑΙΑ͂Σ 
- , , 

, 3 Φ Ἁ 5 ἐμή " “Ἔ ζω μου οι. 

τίς γὰρ ποτ᾽ ἄρχὴ τοῦ χαχοῦ προσέπτατο; ΧΟΡΟΣ. 

δηλωσον ἡμῖν Τοῖς ᾿υνολλθυσιν τυχας. ἁνὴρ ἔοικεν ἢ νοσεῖν, ἢ τοῖς πάλαι 

ῷ : τ λα οἰ σλκές ἩΝΝΝ, νοσήμασι ξυνοῦσι λυπεῖσϑαι παρών. 
απαν μαϑήσει τουργον., ὡς κοινωνὸς ὡγ. ΑΙΑΣ 

285 χεῖνος γὰρ ἄχρας νυχτὸς, ἡνίχ᾽ ἕσπεροι ΕΣ Ἷ 
- 5. ΚἘΚΣΉΥ Ἐν 327 ι [ ο. 

λαιιπτῆρες οὐχέτ᾽ ἦϑον, αιιφηκὲς λαβὼν ΤΠ Ἐπρχρα μος ἀρος ΤΕΚΜΗΣΣΑ. Φ ΄ »»» 88 δ « Δ ᾿ τὰ 

ἐμαίετ᾽ ἔγχος ἐξόδους ἕρπειν χενάς. 
χἀγὼ ᾿πιπλήσσω καὶ λέγω, τί χρῆμα δρᾷς, 
Αἴαν; τί τήνδ᾽ ἄχλητος οὔϑ᾽ ὑπ᾽ ἀγγέλων 

2) ΄ ΠΕ τς - 
340 ὦμοι τάλαιν᾽ " Εὐρύσαχες, ἀμφὶ σοὶ βοᾷ. 

τί ποτε μεγοινῷ; ποῦ ποτ᾽ εἶ; τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ΤΠ ΠΣ: 290 χληϑεὶς ἀφορμᾷς πεῖραν οὔτε του χλύων { ᾿ ε Ἶ οὐδ 

σάλπιγγος; ἀλλὰ νῦν γε πᾶς εὕδει στρατός. ἀπ ηο ον πόλω; τ Ἐν τὸυ ἢ τὸν εἴσαξι 
ὁ δ᾽ εἶπε πρός μὲ βαί᾽, ἀεὶ δ᾽ ὑμνούμενα" λεηλατήσει χρόνον; ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι. 
γύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει. ΧΟΡΟΣ. 

- κὰν ΄ ΄ , , 27 ΝΣ ᾿ Ξ 

295 χαὶ τὰς ἐχεῖ μὲν οὐκ ἔχω φράζειν πάϑας" 846 τὰχ᾽ ἂν τιν᾽ αἰδῶ χάἀπ᾽ ἐμοὶ βλέψας λάβοι. 
ἔσω δ᾽ ἐσῆλθε συνδέτους ἄγων ὁμοῦ ΤΕΚΊΙΠΕ Σ 4. 

’ 2 -- 2} ζ 3 2, ᾿) ᾽ὕὔ , ἐς 5)... ΄ 

ταύρους, χυνὰᾶς βοτῆρας, εὐχερὼ» τ᾽ ἄγραν. Ἰδοὺ, διοίγω" προσβλέπειν δ ξξεστί σοι 

καὶ τοὺς μὲν ηὐχένιζε, τοὺς δ᾽ ἄνω τρέπων τὰ τοῦδε πράγη, καὐτὸς ὡς ἔχων χυρεῖ. 
ἔσφαζε κἀρράχιζε, τοὺς δὲ δεσμίους ΑΑ͂Σ. 

2». ,»- 3 ε α« ’ὔ ΄ 8348 3 ν “1 ». ς » - " 
300 ἠκίζεϑ᾽ ὥστε φῶτας ἐν ποίμγαις πίτνων. ἴω φίλοι ναυβατας, μόνοι ἐμῶν «φίλων 

4 : « ,“ ὃ Α 9 " - 4 350 (, ΟΣ Ὁ.) 3 “»ὔ 5 ΡῚ 9. »ΣἙὖ᾿᾽ π 

τέλος δ᾽ ὑπᾷξας διὰ ϑυρῶν σκιᾷ τινὶ μόνοι ἔτ᾽ ἐμμένοντες ὀρϑῷ νόμῳ, 
λόγους ἀνέσπα τοὺς μὲν ᾿Ατρειδῶν χάτα, ἴδεσϑέ μ᾽ οἷον ἄρτι κῦμα φοινίας ὑπὸ ζάλης 
τοὺς δ᾽ ἀιιφ᾽ ᾿Οδυσσεῖ, συντιϑεὶς γέλων πολὲν, ἀμφίδρομον κυχλεῖται. 

ὅσην χατ᾽ αὐτῶν ὕβριν ἐχτίσαιτ᾽ ἰών" ΧΟΡΟΣ. 
ΠῚ; τ ΄ » - ῇ 

805 χἄπειτ᾽ ἐπάξας αὖϑις ἐς δόμους πάλιν .᾿ οἴμε᾽ ὡς ἔοιχας ὀρϑὰ μαρτυρεῖν ἄγαν. 
᾽ὕἵ ΄ ΄ - Χ « ΄ »» 

ἔμφρων μόλις πως ξὺν χρόνῳ καϑίσταται, 8558 δηλοῖ δὲ τούργον ὡς ἀφροντίστως ἔχει. 

χαὶ πλῆρες ἄτης ὡς διοπτεύει στέγος, Α41.41Σ. 

παίσας χάρᾳ ϑώῦξεν " ἐν δ᾽ ἐρειπίοις ἰὼ γένος ναΐας ἀρωγὸν τέχνας, 
γεχρῶν ἐρειφϑεὶς ἕζετ᾽ ἀρνείου φόνου, ἅλιον ὃς ἐπέβας ἑλίσσων πλάταν, 

810 χόμην ἀπρὶξ ὄνυξι συλλαβὼν χερί. 360 σέ τοι σέ τοι μόνον δέδορκα ποιμένων ἐπαρ- 
καὶ τὸν μὲν ἧστο πλεῖστον ἄφϑογγος χρόνον" χέσοντ᾽ " 
ἔπειτ᾽ ἐμοὶ τὰ δείν᾽ ἐπηπείλησ᾽ ἔπη, ἀλλά με συνδαϊξον. 
εἰ μὴ φανοίην πᾶν τὸ συντυχὸν πάϑος, ΧΟΡΟΣ. 
χἀγνήρετ᾽ ἐν τῷ πράγματος κυροῖ ποτέ. εὔφημα φώνει. μὴ χαχὸν χαχῷ διδοὺς 

, , “ ᾿ 2 »" “ὦ ΡΝ ν΄ 

8156 χἀαγὼ, φίλοι, δείσασα τοὐξειργασμένον ἄκος πλέον τὸ πῆμα τῆς ἄτης τίϑει. 
ἔλεξα πᾶν ὅσονπερ ἐξηπιστάμην. 41.4Σ. 

ὁ δ᾽ εὐθὺς ἐξῴμωξεν οἰμωγὰς λυγρὰς, ὁρᾷς τὸν ϑρασὺν, τὸν εὐκάρδιον, 
ει γ΄ ᾿ Ἴ » - ΄ , 2 » [2 ν Ἀ 2 Υὰ ἐγ 4 , 

ἃς οὔποτ᾽ αὐτοῦ πρόσϑεν εἰσήχουσ᾽ ἐγώ. 366 τὸν ἐν δαΐοις ἀτρεστον μαχαις, 
πρὸς γὰρ χαχοῦ τε καὶ βαρυψύχου γόους ἐν ἀφόβοις μὲ ϑηρσὶ δεινὸ» χέρας; 

820 τοιούσδ᾽ ἀεί ποτ᾽ ἀνδρὸς ἐξηγεῖτ᾽ ἔχειν " οἴμοι γέλωτος, οἷον ὑβοίσϑην ἄρα. 
ἀλλ ἀψόφητος ὀξέων χωχυμάτων 

κἀγὼ μαϑοῦσ᾽ ἔληξ᾽, ὁ δ᾽ ἐσσύϑη μόνος. ἁνὴρ φρονεῖν ἔοιχεν. ἀλλ᾿ ἀνοίγετε. 

ΤΈΕΚΜΗΣΣ Ἅ4. 
μὴ, δέσποτ᾽ Ἅἴας, λίσσομαί σ᾽. αὔδα τάδε. 

ΧΦ ΤΟΙ͂Σ. 

οὐκ ἐχτός; οὐκ ἄψορρον ἐχκνεμεῖ πόδα; 

ε ΄ τὸ ΄ 
ὑπεστέναζε ταῦρος ὡς βουχώμενος. 

νῦν δ᾽ ἐν τοιᾷδε χείμενος καχῆ τύχη 
Ὑ ε ᾿ - χα, , ἡ νΞ: 

ἄσιτος ἁνὴρ, ἄποτος, ἐν μέσοις βοτοῖς 
325 σιδηροχμῆσιν ἥσυχος ϑαχεῖ πεσών. 870 αἰαῖ αἱαῖ. 

καὶ δῆλός ἔστιν ὥς τι δρασείων καχόν. ΧΟΡΟΣ. 
- ᾿ 4 ν ᾿ ΕΣ ΄ ἊΣ - « τῇ τοιαῦτα γάρ πῶς χαὶ λέγει χκὠϑδύρεται. ὦ πρὸς ϑεῶν 'ὕπεικε χαὶ φρόνησον ξύ. 

᾿ 7 Ε ΄ ᾽ ΄ ἀλλ᾽; ὦ φίλοι, τούτων γὰρ οὕνεκ᾽ ἐστάλην, .414Σ. 
ἀρήξατ᾽ εἰσελϑόντες, εἰ δύνασϑέ τι. 

380 φίλων γὰρ οἱ τοιοίδε νικῶνται λόγοις. 

ΧΟΡΟΣ; 
Τέχμησσα δεινὰ παῖ ελεύταντος λέγεις 
ἡμῖν, τὸν ἄνδρα διαπεφοιβάσϑαι χακοῖς. 

ὦ δύσμορος, ὃς χερὶ μὲν μεϑῆκα τοὺς ἀλάστορας. 
376 ἐν δ᾽ ἑλίχεσσε βουσὶ καὶ κλυτοῖς πεσὼν αἱπολίοις 

ἐρεμγνὸν αἷμ᾽ ἔδευσα. 
᾿ς 848. 85ὅ. ΞΞ- 356- 568, 

304--- 378. -ξξΞ 379 --- 5995, 



ἊΝ Ξ: 
τον 

ΧΟ ΟἿΣ. 

τί δῆτ᾽ ἂν ἀλγοίης ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις; 
οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν ταῦϑ᾽ ὅπως οὐχ ὧδ᾽ 

Φ ΣΖῸΣ.: 

Ἰὼ πάνϑ᾽ ὁρῶν, ἁπάντων τ᾽ ἀεὶ 
880 χαχῶν ὄργανον, τέχνον “Παρτίου, 

χαχοπινέστατόν τ᾽ ἄλημα στρατοῦ, 
ἢ που πολὺν γέλωϑ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς ἄγεις. 

ΧΟΡΟΣ. 

ξὺν τῷ ϑεῷ πᾶς χαὶ γελᾷ κωϑύρεται. 
τος ῇ ΖΦ14ἅ Σ. 

ἔϑοιμ᾽ ἴδοιμι, καίπερ ὧδ᾽ ἀτώμενος. 
8856 Ἰώ μοί μοι. 

ἔχειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν μέγ᾽ εἴπης. οὐχ ὁρᾷς ἵν᾽ εἰ χαχοῦ;" 

7 ΤΠ Ὁ ΣῈ 
τ - ΄ , - Ἄ « Π 
ω Ζεῦ, προγόνων προπάτωρ, πὼς ἂν τοῦ αἱ- 

μυλώτατον, 
8390 ἐγθρὸν ἄλημα, τούς τε δισσάρχας ὀλέσσας βα- 

σιλῆς, 

τέλος ϑάνοιμι καὐτός. 

ΤΕΚΜΗΣΣ 2. 

ὅταν χατεύχη ταῦϑ'᾽, ὁμοῦ χἀμοὶ ϑανεῖν 
ΒΡ - ᾿ “Μ“͵ -- “ “ ΄ ΄ εὐχου" τί γὰρ δεῖ ζὴν μὲ σοῦ τέϑνηποτος; 

: ΓΟ ΟΣΣ 

994 Ἰὼ σχότος, ἐμὸν (άος, 
"Ψἤ ἘΣ ἔρεβος ὦ φαεννότατον, ὡς ἐμοὶ, 
ἕλεσϑ᾽ ὅλεσϑέ μ᾽ οἴχήτοορα, ρα; 
«' Ν᾿ 5 27 

ἕλεσϑέ μ΄" οὔτε 

400 ἔτ᾽ ἄξιος βλέπειν τιν᾽ εἰς ὄνησιν ἀνθρώπων. 
Ἴ ’ ΡῚ ς Ν 

ἀλλὰ μ᾽ α 4ϊος 

ἀλχίμα ϑεὸς 
ὀλέϑριον αἰχίζει. 

- ἘΣ , 
ποῖ τις οὐν φύγη; 
ποῖ μολὼν μενῶ; 

406 εἰ τὰ μὲν φϑίνει, φίλοι, τοῖσδ᾽ 
ὁμοῦ πέλας, μωραῖς δ᾽ ἄγραις προσχείμεϑα, 

- ν , 27 

πᾶς δὲ στρατὸς δίπαλτος ἂν μὲ 

χειρὶ φονεύοι. 
ΤῊΈΚΙΠΗΣ.Σ.. 

τ ᾽, 5..: 9397 
410 ὦ δυστάλαινα " τοιάδ ἄνδρα χρήσιμον ᾿ 

φωνεῖν, ἃ πρόσϑεν οὗτος οὐχ ἔτλη ποτ᾽ αν. 

Κ. ΠΣΤΟΣ: 

ἑὼ πόροι ἁλίρροϑοε "ὦ ͵ 
πάραλά ἥ ἄντρα χαὶ νέμος ἐπάκτιον, 

πολὺν πολύν μὲ δαοόν τε δὴ 
᾿- ΄ 7 2 δ ΄ ἰ Ξ Ὕ Ε] 5} 9) 416 χατείχετ΄᾿ ἀμφὶ Τροίαν χρόνον" ἀλλ᾽ οὐχ ἔτι 

μ΄, οὐχ 
ἔτ᾽ ἀμπνοὰς ἔχοντα. τοῦτό τις φρονῶν ἴστω. 
ὦ Σχαμάνδριοι 
γείτονες δοαὶ, 

420 εὔφρονες ᾿Αργείοις 
οὐκ ἔτ᾽ ἀνδρα μὴ 

τόνδ᾽ ἴδητ᾽, ἔπος 
ἐξερέω μέγ᾽, οἷον οὔτινα 

425 Τροία στρατοῦ δέρχϑη χϑονὸς μολόντ᾽ ἀπὸ 
Ἑλλανίδος" τανῦν δ᾽ ἄτιμος 
ὧδε πρόκχειμαι. 

364--- 378. 

Ϊ 394.- -411. 

979 --- 39. 

412.-- 429. 

ῬΟΕΤΑΕΒΕ 5ΟΕΝΙΟΙ-. 

᾿Ξ ; 9) 
γὰρ ϑεῶν γένος οὐϑ᾽ ἁμερίων 

ΧΟΡΌΣ. 
ΕΙ , - 

οὕτοι σ᾽ ἀπείργειν, οὐδ᾽ ὅπως ξὼῶ λέγειν 

ἔχω, καχοῖς τοιοῖσδε συμπεπτωχότα. 
ΓΌΟΙΣ: 

Σ - 327 ΖΞ 
430 αἰαῖ" τίς ἂν ποτ᾽ ᾧεϑ'᾽ ὡὠδ᾽ ἐπώνυμον 

ιν ἐξ 5 » 327 ἠδ Φ ἐ 
τοῦμον ξυνοίσειν ογομα τοῖς ἐμοῖς χαχοῖς; 

- Α Ν 

γῦν γὰρ πάρεστι χαὶ δὶς αἰάζειν ἐμοὶ 
, , - 

χαὶ τρίς" τοιούτοις γὰρ χαχοῖς ἐντυγχάνω" 
ε Α Α -- Ἴ 2 Ἄν Ὁ) Ϊ, Ὶ 

ὅτου πατὴρ μὲν τῆσδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ιδαίας χϑονὸς 
ΝῚ - - 

486 τὰ πρῶτα χαλλιστεῖ᾽ ἀριστεύσας στρατοῦ 
τ - - ᾿ 

πρὸς οἶχον ηλϑὲ πᾶσαν εὔκλειαν φέρων" 
ἐγὼ δ᾽ ὁ χείνου παῖς. τὸν αὐτὸν ἐς τόπον 
Τροίας ἐπελϑὼν οὐκ ἐλάσσονι σϑένει, 
ΡΝ ὮΨ δὴ ΄ - 

οὐδ ἔργα μείω χειρὸς ἀρχέσας ἐμῆς, 
ς , 

440 ἀτιμος ᾿“ργείοισιν ὧδ᾽ ἀπόλλυμαι. 
, ὶ παν Δ . ΄ - 

χαίτοι τοσοῦτον γ᾽ ἐξεπίστασϑαι δοχῶ, 
εἰ ζῶν ᾿Δἀχιλλεὺς τῶν ὅπλων τῶν ὧν πέρι 

χρίνειν ἔμελλε χράτος ἀριστείας τινὶ, 
} 27 ΡΣ να 37 ΕΣ ᾿ - 

οὐχ ἂν τις αὑτ΄ ἔμαρψεν αλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ. 
τ 2) ἈΒ Ξᾷ : 

ἠλόδ νῦν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿“Ατρεῖδαι φωτὶ παντουργῷ φρένας 

ἔπραξαν. ἀνδρὸς τοῦδ᾽ ἀπώσαντες χράτη. 
΄ 27 Ὑ; 

χεὶ μὴ τόδ᾽ ὄμμα καὶ φρένες διάστροφοι 
’ 2 »-»Ὕ“. - - , 

γνώμης ἀπῆξαν τῆς ἐμῆς, οὐχ ἄν ποτε 
, ἘΞ δίκην κατ᾿ ἄλλου φωτὸς ὧδ᾽ ἐψήφισαν. 

4δ0 νῦν δ᾽ ἡ “ιὸς γοργῶπις ἀδάματος ϑεὰ 
2 2 2 32 ἘΞ πΥον ’ ᾿ ν᾿ 
ἡδὴ μ᾽ ἐπ᾽ αὑτοῖς χεῖρ᾽ ἐπεντύνοντ᾽ ἐμὴν 

- ’, 

ἔσφηλεν ἐμβαλοῦσα λυσσώδη νόσον, 
ἢ ΞΕ χς ;ς αν 

ὥστ᾽ ἐν τοιοῖσδε χεῖρας αἱμάξαι βοτοῖς " 
χεῖνοι δ᾽ ἐπεγγελῶσιν ἐχπεφευγότες, 

- [ " - 

ἅδδ ἐμοῦ μὲν οὐχ ἕχοντος" εἰ δέ τις ϑεῶν 
βλάπτοι, φύγοι τῶν χὠ χαχὸς τὸν χρείσσονα. 

» , κ - ͵ Ξ- ἊΣ 
χαὶ νῦν τί χρὴ δρᾶν; ὕστις ἐμιφανῶς ϑεοῖς 

- ͵ «ς ’ Ὶ 

ἐχϑαίρομαι, μισεῖ δέ μ᾽ Ἕλληνων στρατὸς, " 
Ὥ Χ ΄ ΞΞ ᾽ὕ ’ 

ἔχϑει δὲ Τοοία πᾶσα χαὶ πεδία τάδε. 

άρθ0 πότερα πρὸς οἴχους, ναυλόχους λιπὼν ἕδρας 
μόνους τ᾽ ᾿“τρείδας, πέλαγος “Ἰγαῖον περῶ; 

᾿ ΡΥ ΕΥ̓ Ὁ 
χαὶ ποῖον ὁμμα πατρὶ δηλώσω φανεὶς 

- - ΄ , - 

Τελαμῶνι; πῶς μὲ τλησεταί ποτ᾽ εἰσιδεῖν 

γυμνὸν φανέντα τῶν ἀριστείων (ΐτερ. 
4ρθ6 ὧν αὐτὸς ἔσχε στέφανον εὐχλείας μέγαν; 

ὍΣ » 37 ’, ᾿] ᾿ --“ γ ᾿ 

οὐχ ἔστι τούυργον τλητὸν. ἀλλὰ δῆτ᾽ ἰὼν 

πρὸς ἔρυμα Τρώων, ξυμπεσὼν μόνος μόνοις 
»- Α ὩΣ ΄ 

χαὶ δοῶν τι χρηστον, εἰτὰ λοίσϑιον ϑάνω; 
3 ποτ ΤῸ 5 ὍΣ ΄ 5 ΕῚ ΄ 2 
ἀλλ ὧδέ γ᾽ ᾿Ζτρείδας ἂν εὐφραναιμί που. 

470 οὐκ ἔστι ταῦτα. πεῖρα τις ζητητέα 

τοιάδ᾽ ἀφ᾽ ἧς γέροντι δηλώσω πατρὶ 
, ΄ ’ 

μή τοι φύσιν γ᾽ ἄσπλαγχνος ἐκ χείνου γεγώς. 
Η ΕΥΣ - “- ΓΞ » 

αἰσχρὸν γὰρ ἄνδρα τοῦ μαχροῦ χρήζειν βίου, 
Ἵ ΄. 

χαχοῖσιν ὅστις μηδὲν ἐξαλλασσεται. 
" " ΕἾ ΠΥ ΡῊ ς ΄ , ΠΩ 

75 τέ γαρ παρ ἡμᾶρ ἡμέρα τέρπειν ἕχξει 

προσϑεῖσα χἀγαϑεῖσα τοῦ. γὲ κατϑανεῖν; 
΄ ’, ᾿ 

οὐκ ἂν πριαίμην οὐδενὸς λόγου βροτὸν 
ὅστις χκεναῖσιν ἐλπίσιν ϑερμαίνεται. 
ἀλλ ἢ καλῶς ζῆν, ἢ καλῶς τεϑνηχέναι 

480 τὸν εὐγενῆ χοή. πάντ᾽ ἀχήχοας λόγον. 
ΡΟΣ. 

οὐδεὶς ἐρεῖ ποϑ᾽ ὡς ὑπόβλητον λόγον, 
Αἴας, ἔλεξας, ἀλλὰ τῆς σαυτοῦ φρενός. 

παῦσαΐ γε μέντοι χαὶ δὸς ἀνδράσιν φίλοις 
γνώμης χρατῆσαι τάσδε φροντίδας μεϑείς. 

13 
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ΤΕΚΜΜΗΣ ῈΣ Α. 

485 ὦ δέσποτ᾽ Ἅἴας, τῆς ἀναγχαίας τύχης 

οὐχ ἔστιν οὐδὲν μεῖζον ἀνθρώποις κακόν. 

ἐγὼ δ᾽ ἐλευϑέρου μὲν ἐξέφυν πατρὸς, 
εἴπερ τινὸς σϑένοντος ἐν πλούτῳ «Ῥρυγῶν" 
νῦν δ᾽ εἰμὶ δούλη. ϑεοῖς γὰρ ὧδ᾽ ἔδοξέ που 

490 χαὶ σὴ μάλιστα χειρί. τοιγαροῦν, ἐπεὶ 
τὸ σὸν λέχος ξυνῆλθον, εὖ φρονῶ τὼ σὰ, 
χαί σ᾽ ἀνειάζω πρός τ᾽ ἐφεστίου “]ιὸς 

εὐνῆς τε τῆς σῆς, ἢ συνηλλάχϑης ἐμοὶ, 
μή μ᾽ ἀξιώσης βάξιν ἀλγεινὴν λαβεῖν 

ἀθό τῶν σῶν ὑπ᾽ ἐχϑοῶν, χειρίαν ἀφεὶς τινί. 
ἢ γὰρ ϑάνης σὺ καὶ τελευτήσας ἀφῆς," 
ταύτῃ νόμιζε χἀμὲ τῇ τόϑ' ἡμέρᾳ 
βίᾳ ξυναρπασϑεῖσαν ᾿4ργείων ὕπο 

ξὺν παιδὶ τῷ σῷ δουλίαν ἕξειν τροφήν. 
ὅ00 χαΐί τις πιχρὸν πρόσφϑεγμα δεσποτῶν ἐρεῖ 

λόγοις Ἰάπτων, ἴδετε τὴν ὁμευνέτιν 
«Αἴαντος, ὃς μέγιστον ἴσχυσε στρατοῦ, 

οἵας λατρείας ἀνθ᾽ ὅσου ζήλου τρέφει... 

τοιαῦτ᾽ ἐρεῖ τις. χἀμὲ μὲν δαίμων ἐλᾷ, 

δ0ὅ σοὶ δ᾽ αἰσχοὰ τἄπη ταῦτα χαὶ τῷ σῷ γένει. 
ἀλλ αἴδεσαι μὲν πατέρα τὸν σὸν ἐν λυγρῷ 
γήρᾳ προλείπων, αἴδεσαι. δὲ μητέρα 

πολλῶν ἐτῶν χληροῦχον, ἥ σε πολλάκις 
ϑεοῖς ἀρᾶται ζῶντα πρὸς δόμους μολεῖν " 

ὅ10 οἴχτειρε δ᾽, ὦναξ, παῖδα τὸν σὸν. εἰ νέας 

τροφῆς στερηϑεὶς σοῦ διοίσεται μόνος 
ὑπ᾽ ὀρφαγνιστῶν μὴ φίλων, ὅσον καχὸν 
χείνῳ τε χὠμοὶ τοῦϑ᾽, ὅταν ϑάνης. γνεμεῖς. 
ἐμοὶ γὰρ οὐχ ἔτ᾽ ἐστὶν εἷς ὃ τι βλέπω 

δ15 πλὴν σοῦ. σὺ γάρ μοι πατρίδ᾽ ἤστωσας δόρει, 
χαὶ μητέρ᾽ ἄλλη μοῖρα τὸν φύσαντά τε 
χαϑεῖλεν ἍΔιδου ϑανασίμους οἱχήτορας. 

τίς δῆτ᾽ ἐμοὶ γένοιτ᾽ ἂν ἀντὶ σοῦ πατρίς; 

τίς πλοῦτος; ἐν σοὶ πᾶσ᾽ ἔγωγε σωζομαι. 
ὅ20 ἀλλ ἴσγε χἀμοῦ μνῆστιν. ἀνδοί τοι χρεὼν 

μνήμην προσεῖναι, τερπνὸν εἴ τί που πάϑοι. 
χάρις χάριν γάρ ἐσεὶν; ἡ τίχτουσ᾽ ἀεί" 

ὅτου δ᾽ ἀπορρεῖ ΤΠ) ἀπ: εὖ πεπονϑότος, 

οὐκ ἂν γένοιτ᾽ ἔϑ᾽ οὗτος εὐγεγὴς ἀνήρ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὅ25 Αἴας, ἔχειν σ᾽ ἂν οἶχτον ὡς χἀγὼ φρενὶ 

ϑέλοιμ᾽ ἄν" αἱνοίης γὰρ ἂν τὰ τῆσδ᾽ ἔπη. 
ὉΠ ΠΡῸΣ. 

χαὶ χάρτ᾽ ἐπαίνου τεύξεται πρὸς γοῦν ἐμοῦ, 
ἐὰν μόνον τὸ ταχϑὲν εὖ τολμᾷ τελεῖν. 

ΤΕΚΜΙΗΣῈΣ 4. 

ἀλὴ, ὦ φίλ᾽ Αἴας, πάντ᾽ ἔγωγε πείσομαι. 

ΚΣ: 

ὅ80 χόμιζέ νύν μοι παῖδα τὸν ἐμὸν, ὡς ἴδω. 

ΤΕΚΜΗΣΣ Δ. 
καὶ μὴν φόβοισί γ᾽ αὐτὸν ἐξελυσάμην. 

ΤΙΣ. 

ἐν τοῖσδε τοῖς χκαχοῖσιν, ἢ τί μοι λέγεις; 

ΤΕΚΠΠΗΣΕ 3.: 

μὴ σοί γέ που δύστηνος ἀντήσας ϑάγοι. 

Ὁ. ΤΟΥ͂Σ, 
͵ , 35 - " ᾽ - 2 

πρέπον γέ τῶν ἡν δαίμονος τοὐμοῦ τόδε. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟῪ 
ΤΕΚΗΠΕΣΣ 4. 

ὅ8ὅ ἀλλ᾿ οὖν ἐγὼ ᾽φύλαξα τοῦτό γ᾽ ἀρχέσαι. 
“41. Σ. 

ἐπήνεσ᾽ ἔργον καὶ πρόνοιαν ἣν ἔϑου. 
ΤΕΚΜΗΣΕΣ ΣΈ: 

τί δῆτ᾽ ἂν ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ὧν ὠφελοῖμί σε; 
“4 ΤΟΣ. : 

δός μοι προσειπεῖν αὐτὸν ἐμφανῆ τ᾽ ἰδεῖν. 

ΤΕΚΙ͂ΠΕΣ ΕΣ 4. 

χαὺὶ μὴν πέλας γε προσπόλοις φυλάσσεται. 
ΑΙΤΑΣ. 

δ40 τί δῆτα μέλλει μὴ οὐ πὸ ἔχειν; 
ΤΠΚΜΗΣ 

ὦ παῖ, πατὴρ χαλεῖ σε. δεῖν προσπόλων 
(γ᾽ αὐτὸν ὅσπερ χερσὶν εὐθύνων πυρεῖς.. 

ΠΤ 

ἕρποντι φωγεῖς. ἢ λελειμμένῳ λόγου;. 
ΤΠΑΚΠΗΙΠΟΕΣῈΣ. 

καὶ δὴ κομίζει προσπόλων ὅδ᾽ ἐγγύϑεν.. 
ΤΟΣ. 

ὅάδ αἷο᾿ αὐτὸν, αἶρε δεῦρο. ταρβήσει γὰρ οὗ 
γεοσφαγῆ που τόνδε προσλεύσσων φόνον, 
εἴπερ δικαίως ἔστ᾽ ἐμὸς τὰ πατρόϑεν. 

ἀλλ αὐτίκ᾽ ὠμοῖς αὐτὸν ἐν νόμοις πατρὸς 
δεῖ πωλοδαμνεῖν χκἀξομοιοῦσϑαι φύσιν. 

δόθω παῖ, γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος, 
τὰ ὁ ὧν οὐ χαχός. 

καίτοι, σε χεὼ νῦν τοῦτό γε ζηλοῦν ἔχω, 
ὁθούνεκ᾽ οὐδὲν τῶνδ᾽ ἐπαισϑάνει χαχῶν. 

ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος, 

ὅδ ἕως τὸ χαίρειν χαὶ τὸ λυπεῖσϑαι μάϑης. 

ὅτων δ᾽ ἵχῃ πρὸς τοῦτο, δεῖ σ᾽ ὅπως πατρὸς 
δείξεις ἐν ἐχϑοοῖς οἷος ἐξ οἵου ᾽τράφης. 
τέως δὲ χούφοις πνεύμασιν βόσκου, νέαν 

ψυχὴν ἀτάλλων, μητρὶ τῇδε χαρμονήν. 
ὅ60 οὔτοι σ᾽ ᾿Αχαιῶν, οἶδα, μή τις ὑβρίση 

στυγναῖσι λώβαις, οὐδὲ χωρὶς ὄντ᾽ ἐμοῦ. 

τοῖον πυλωρὸν φύλακα Τεῦκρον ἀμφί σοι 
λείψω τροφῆς ἄοχνον ἔμπα, χεὶ τανῦν 
τηλωπὸς οἰχνεῖ, δυσμενῶν ϑήραν ἔχων. 

ὅθ6 ἀλλ, ἄνδρες ἀσπιστῆρες . ἐγάλιος λεὼς, 

ὑμῖν τε κοινὴν τήνδ᾽ ἐπισκήπτω χάριν, 
χείνῳ τ᾿ ἐμὴν ἀγγείλατ᾽ ἐντολὴν, ὅπως 
τὸν παῖδα τόνδε πρὸς δόμους ἐμοὺς ἄγων 
Τελαμῶνι δείξει μητρί τ᾽, ᾿Ερίβοιαν λέγω, 

570 ὥς σφιν γένηται γηροβοσχὸς εἰσαεί. 
πἠομώμ μι ἊΣ χαὶ τἀμὼ τεύχη μήτ 

αλλ ὅμοιος" χαὶ γένοι᾽ 

2 ; ξ ᾿ κ 

ἀγωνάρχαι. τινὲς 
ς ᾿Ὶ ; 

ὃ λυμεὼν ἕμος. 
5 2 δ ’ Χ -Ὁ- χ ’, - 

ἀλλ αὐτὸ μοι σὺ, παῖ, λαβὼν ἐπωνυμον, 
“ν Τ᾽," ΘΝ ᾿ , Ἢ 

δ76 Εὐρυσαχες, ἴσχε διὰ πολυροαίρου στρέφων 

ϑησουσ᾽ ᾿Αχαιοῖς μήϑ'᾽ 

πόρπαχος ἑπτάβοιον ἄρρηχτον σάκος " 
τὰ δ᾽ ἄλλα τεύχη κοίν᾽ ἐμοὶ τεϑάψεται. 
ἀλλ ὡς τάχος τὸν παῖδα τονδ᾽ ἤδη δέχου, 

καὶ δῶμα. πάχκτου, μηδ᾽ ἐπισκήνους γόους 

ὅ80 δάχρυε. κάρτα τοι φιλοίχτιστον γυνή- 

Ῥοκί ὅδᾷ Ξοαχιυοβδίαῃυ 

τὸ μὴ φρονεῖν γὰρ κάρτ᾽ ἀνώδυνον κακόν. 
Ῥοϑί 570 βοιοθαπι 

μιέχρις οὗ μυχοὺς κίχωσι τοῦ κάτω ϑεοῦ. 



β 

δι Ὁ ΚΙ Α 

πύχαζε ϑῶσσον. οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ 
ϑρηνεῖν ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντι πήματι. 

ΧΟΡΟΣ. 

δέδοικ᾽ ἀχούων τήνδε τὴν προϑυμίαν. 
οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσχει γλῶσσά σου τεϑηγμένη. 

' ΤΕΚΙΙΜΗΣῈΣ 4. 

585 ὦ δέσποτ᾽ Ἅϊας τί ποτὲ δρασείεις φρενί; 

ΤΟΑ͂Σ. 

μὴ κρῖνε, μὴ ᾿ξέταζε. σωφρονεῖν καλόν. 
ΤΕΚΜΗΣΣ 

οἴμ᾽ ὡς ἀϑυμῶ" καί σὲ πρὸς τοῦ σοῦ τέχνου 
χαὶ ϑεῶν ἱχνοῦμαι μὴ προδοὺς ἡμᾶς γένη. 

ΣΦ ΤΊΣ. 

ἄγαν γε λυπεῖς. οὐ κάτοισϑ᾽ ἐγὼ ϑεοῖς 
ὅ90 ὡς οὐδὲν ἀρκεῖν εἴμ᾽ ὀφειλέτης ἔτι; 

ΤΕΚΜΜἊΗΣῈΣ 4. 

εὔφημα φώνει. 
22 1 ῸΣ- 

τοῖς ἀχούουσιν λέγε. 
ΤΕΚΜῈΈΉΉΣΞΣ 4. 

σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει; 
.4114:Σ-. 

πόλλ᾽ ἄγαν ἤδη ϑροεῖς. 
ΤΈΚΜΗΣΣ 4. 

ταρβῶ γὰρ, ὦναξ. 
ΦΊΞΙΙΣ. 

οὐ ξυνέρξεϑ'᾽ ὡς τάχος; 
᾿ ΤΕΚΜΗΣΣ Ἅ. 
πρὸς ϑεῶν, μαλάσσου. 

ΞΠΕΕΞΩΙ͂ΣΣΣ: 

μῶρά μοι δοχεῖς φρονεῖν, 
ὅ9ὅ εἰ τοὐμὸν ἢϑος ἄρτι παιδεύειν νοεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦ χλεινὰ Σαλαμὶς, σὺ μέν που 
ναίεις ἁλίπλαγκτος, εὐδαίμων, 
πᾶσιν περίφαντος ἀεί" 

600 ἐγὼ δ᾽ ὁ τλάμων παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος 
᾿Ιδαῖα μίμνω λειμώνι᾽ ἄποινα. μηνῶν 

ἀνήριϑμος αἱὲν εὐνώμᾳ εὐνδε ἐξέ, 

605 χοόνῳ τρι 'χόμενος, δέον, 

χαχὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων 
ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν 

τὸν ἀπότροπον ἀΐδηλον ἽΔιδαν. 
“χαί μοι δυσϑεράπευτος “Τὰς 

610 ξύνεστιν ἔφεδρος. ὦμοι μοι, 
ϑείᾳ μανίᾳ ξύναυλος ". 

Ὁ» ἐξεσεμηω πρὶν δή ποτε ϑουρίῳ 

χρατοῦντ᾽ ἐν Ἴδρει" γῦν δ᾽ αὖ φρενὸς οἱοβώτας 
618 φίλ θϊο μέγα πένϑος εὕρηται. 

τὰ πρὶν δ᾽ ἔργα χεροῖν 
μεγίστας ἀρετᾶς 

ἀφίλοις 

ἔπεσ᾽ ἔπεσε μελέοις. ̓ ἀτρείδαις. 
2 ἢ που παλαιᾷ μὲν ἔντροφος ἁμέρᾳ, 

626 λευκῷ δὲ γήφῳ μάτηρ γιν ὅταν γοσοὔνταω 

φροενομύρως ἀχούσῃ, 
αἴλινὸν αἴλινον 

οὐδ᾽ οἱχτρᾶς γόον ὕρνιϑος ἀηδοῦς 
ὅ96---608. ---- 609.- 621. 
622 --- 633, .6838 ---Θάσ. 

620 ὄφιλε παρ᾿ 

---- 

--πὦ ὦ 
---- 

680 ἥσει δύσμορος, ἀλλ᾿ ὀξυτόνους μὲν ὠδὰς 
ϑρηνήσει, χερόπληκτοι δ᾽ 

ἐν στέρνοισι πεσοῦνται 

δοῦποι καὶ πολιᾶς ἄμυγμα χαίτας. 

635 χρείσσων γὰρ «Διδᾷ χεύϑων ὁ νοσῶν μάταν, 
ὃς ἐκ πατρῴας ἥκων γενεᾶς ἄριστος 
πολυπόνων ᾿ἀχαιῶν, 

οὐκ ἔτι συντρόφοις 

640 ὀργαῖς ἔμπεδος, ἀλλ᾿ ἐχτὸς ὁμιλεῖ. 
ὦ τλάμων πάτερ, οἵαν σε μέγει πυϑέσϑαι 
παιδὸς δύσφορον ἄταν, 
ἃν οὔπω τις ἔϑρεψεν 

θ46 αἰὼν «Αϊακιδᾶν ἄτερϑε τοῦδε. 
1 1 Σ: 

ἅπανϑ'᾽ ὃ μαχρὸς χἀναρίϑμητος χρόνος 
φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα χρύπτεται" 
χοὺχ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδὲν, ἀλλ ἁλίσχεται 
χὠ δεινὸς ὅρχος χαὶ περισχελεῖς φρένες. 

660 χἀγὼ γὰρ, ὃς τὰ δείν᾽ ἐχαρτέρουν τότε, 
βαφῇ σίδηρος ὡς ἐϑηλύνϑην στόμα 

πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός" οἰκτείρω δέ νιν 

χήραν παρ᾽ ἐχϑροῖς παῖδά τ᾽ ὀρφανὸν λιπεῖν. 
ἀλλ εἶμι πρός τε λουτρὰ χαὶ παραχτίους 

666 λειμῶνας, ὡς ἂν λύμαϑ᾽ ἁγνίσας ἐμὰ 
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλεύσωμαι ϑεᾶς" 

μολών τε χῶρον ἔνϑ᾽ ἂν ἀστιβῆ χίχω 
χκούψω τόδ᾽ ἔγχος τοὐμὸν, ἔχϑιστον βελῶν, 
γαίας ὀρύξας ἔνϑα μή τις διψεται" 

6600 ἀλλ᾿ αὐτὸ νὺξ “Διδης τε σωζόντων χάτω. 

ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ᾽ ἐδεξάμην | 
παρ᾽ Ἕχτορος δώρημα δυσμενεστάτου, 
οὔπω τι χεδνὸν ἔσχον ᾿“ργείων πάρα. 
ἀλλ ἔστ᾽ ἀληϑὴς ἡ βοοτῶν παροιμία, 

66ὅ ἐχϑρῶν ἄδωρα δῶρα χοὺς ὀνήσιμα. 

“τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσϑα μὲν ϑεοῖς 
εἴχειν, μαϑησόμεσϑα δ᾽ ᾿Δτρείδας σέβειν. 
ἄρχοντές εἶσιν, ὦσϑ᾽ ὑπειχτέον. τί μή; 
χαὶ γὰρ τὰ δεινὰ χαὶ τὰ χαρτερώτατα 

670 τιμαῖς ὑπείχει" τοῦτο μὲν γνιφοστιβεῖς 

χειμῶνες ἐχχωροῦσιν εὐχάρπῳ ϑέρει" Ι 
ἐξίσταται δὲ νυχτὸς αἰανῆς κύκλος 
τῇ λευχοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν " 
δεινῶν τ᾽ 

675 στένοντα πόντον" ἂν δ᾽ ὃ παγκρατὴς Ι 

λύει πεδήσας, οὐδ᾽ ἀεὶ λαβὼν ἔχει. 

ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσϑα σωφρογεῖν; 
ἐγὼ δ᾽, ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι 
ὃ τ᾽ ἐχϑοὸς ἡμῖν ἐς τοσόνδ᾽ ἐχϑαρτέος, 

680 ὡς καὶ φιλήσων αὖϑις, ἔς τε τὸν φίλον 

τοσαῦϑ᾽ ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι, 
ὡς αἷἱὲν οὐ μενοῦντα. τοῖς πολλοῖσι γὰρ 
βουτῶν ἄπιστός ἐσϑ᾽ ἑταιρείας λιμήν. 

ἀλλ ἀμφὶ μὲν τούτοισιν εὖ σχήσει " σὺ δὲ 
θϑδ ἔσω ϑεοῖς ἐλθοῦσα διὰ τέλους, γύναι, 

εὔχου τελεῖσϑαι τοὐμὸν ὧν ἐρᾷ χέαρ. 
ὑμεῖς ϑ᾽ ἑταῖροι ταὐτὰ τῆδέ μοι τάδε 
τιμᾶτε, Τεύχρῳ τ᾽, ἢν μόλῃ, σημήνατε 
μέλειν μὲν ἡμῶν, εὐνοεῖν δ᾽ ὑμῖν ἅμα. 

690 ἐγὼ γὰρ εἶμ᾽ ἐκεῖσ᾽ ὅποι πορευτέον " 
ὑμεῖς δ᾽ ἃ φράζω δρῶτε, καὶ τάχ ὧν μ᾽ ἴσως 

ἄημα πνευμάτων ἐχοίμισε 
, 

ὕπγος 
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ΞΣΟΦΟκἁΙ͂ 

πύϑοισϑε, κεὶ νῦν δυστυχῶ, σεσωσμένον. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔφριξ᾽ ἔρωτι. περιχαρὴς δ᾽ ἀνεπτόμα». 
Ἰὼ Ἰὼ Πὰν Πὰν, 

696 ὦ Πὰν Πὰν ἁλίπλαγχτε Κυλλανίας χιονοχτύπου 
πετραίας ἀπὸ δειράδος. φάνηϑ'᾽, ὠ 
ϑεῶν χοροποί᾽ ἄναξ : ὅπως μον 

700 Νύσια Κνώσι᾽ ὀρχήματ᾽ αὐτοδαῆ ξυνὼν πομπὴ 

γὺῦν γὰρ ἐμοὶ μέλει χορεῦσαι. 

᾿καρίων δ᾽ ὑπὲρ πελαγέων μολὼν ἄναξ ᾿Δπόλλων 
ὁ “άλιος, εὔγνωστος, 

705 ἑμιοὶ ξυγείης διὰ παντὸς εὔφρων. 
ἔλυσεν αἰνὸν ἄχος ἀπ᾽ ὀμμάτων ἼΑρης. 

Τὼ. Ἰώ. ὺν αὖ, 

γῦν, ὦ Ζεῦ, πάρα λευκὸν εὐάμερον πελάσαι 
; 

φάος 
710 ϑοῶν ὠχυάλων γεῶν, ὅτ᾽ «41ἀς 

λαϑίπονος πάλιν, ϑεῶν δ᾽ αὐ 

πάνϑυτω ϑέσμι᾽ ξήνυσ' εὐνομίᾳ σέβων μεγίστᾳ. 
πάνϑ'᾽ ὃ μέγας χρόνος ἐαθοίγεις 

γιὅ κοὐδὲν ἀναύδητον φατίσαιμ᾽ ὧν, εὖτέ γ᾽ ἐξ 
ἀέλπτων 

«“ἴας μετανεγνωσϑη 

ϑυμῶν ᾿Ατρείδαις μεγάλων τε νεικέων. 
ΑΓΓΕ.ΟΣ. 

ἄνδρες φίλοι, τὸ πρῶτον ἀγγεῖλαι ϑέλω, 
720 Τεῦκρος πάρεστιν ἄρτι Μῆυσίων ἀπὸ 

χρημνῶν " μέσον δὲ προσμολὼν στρατήγιον 
κυϑάζεται τοῖς πᾶσιν ᾿Δργείοις ὁμοῦ. 

στείχοντα γὰρ πρόσωϑεν αὐτὸν ἐν κύκλῳ | 
μαϑόντες ἀμφέστησαν, εἶτ᾽ ὀνείδεσιν 

726 ἤρασσον ἔνϑεν χώνϑεν οὔτις ἔσϑ᾽ ὃς οὗ, 

τὸν τοῦ μανέντος χἀπιβουλευτοῦ στρατοῦ 

ξύναιμον ἀποχαλοῦντες, ὡς οὐκ ἀρκχέσοι 
τὸ μὴ οὐ πέτροισι πᾶς καταξαγϑεὶς ϑανεῖν. 
ὥστ᾽ εἰς τοσοῦτον ἦλθον ὥστε χαὶ χεροῖν 

730 χολεῶν ἐρυστὰ διεπεραιώϑη ξίφη. 
λήγει. δ᾽ ἔρις δραμοῦσα τοῦ προσωτάτω 
ἀνδρῶν γερόντων ἐν ξυναλλαγῆ λόγου. 
ἀλλ ἡμὲὶν Αἴας ποῦ ᾽στιν, ὡς φράσω τάδε; 
τοῖς κυρέοις γὰρ πάντα χρὴ δηλοῦν λόγον. 

τ τ ΧΟΡΟΣ: 
735 οὐκ ἔνδον, ἀλλὰ φροῦδος ἀρτίως. νέας 

βουλὰς νέοισιν ἐγκαταζεύξ ξας βρόποις. 

ΓΤ ΖΟΣ. 

Ἰοὺ ἰού. 
βοαδεῖαν ἡμᾶς ἀρ᾽ ὁ τήνδε τὴν ὁδὸν 
πέμπων ἔπεμψεν, ἢ ̓ φάνην ἐγὼ βραδύς. 

ΧΟΡΟΣ. 

710 τί δ᾽ ἐστὶ χρείας τῆσδ᾽ ὑπεσπανισμέγον ; 

ΔΓΓΕ.0ΟΣ. 
τὸν ἄνδο᾽ ἀπηύδα Τεῦκρος ἔνδοϑεν στέγης 
μὴ ᾽ξω παρήχειν, πρὶν παρὼν αὐτὸς τύχοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ οἴχεταί τοι, πρὸς τὸ καρ Ὁ τραπεὶς 

γνώμης, ϑεοῖσιν ὡς κἀταλλαχ θη χόλου. 

ΦΓΓΕ.ΖΟΣ. 

710 ταῦτ᾽ ἐστὶ τἄπη μωρίας πολλῆς πλέα, 

εἴπερ τι Κάλχας εὖ φρονῶν μαντεύεται. 

698 --- 706. ΞξΞ 706 --- 718, 

β 

β 

τῖ98 Κάλχας μεταστὰς οἷος 17: Ἐν ον δίχα, 

ΛΕΟΥΣ 

ΧΟΡΟΣ. 

ποῖον; τί δ᾽ εἰδὼς τοῦδε πράγματος πέρι; 
ἱ ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

τοσοῦτον οἶδα καὶ παρὼν ἐτύγχανον. 
ἔχ γὰρ ξυνέδρου χαὶ τυραννικοῦ χύχλου 

εἰς χεῖρα Τεύκρου δεξιὰν. φιλοφρόνως 

ϑεὶς εἶπε χἀπέσκηψε παντοίᾳ τέχνῃ 

εἶρξαι κατ᾽ ἡμαρ τοὐμφανὲς τὸ νῦν τόδε 
«ἴανϑ᾽ ὑπὸ σκηγναῖσι μηδ᾽ ἀφέντ᾽ ἐᾶν, 

755 εἰ ζῶντ᾽ ἐχεῖνον εἰσιδεῖν ϑέλοι ποτέ. 

ἐλᾷ γὰρ αὐτὸν τῆδε ϑήημέρᾳ μόνη 
δίας ᾿ϑάνας μῆνις, ὡς ἔφη λέγων. 
τὰ γὰρ περισσὰ χἀνόνητα σώματα 
πίπτειν βαρείαις πρὸς ϑεῶν δυσπραξίαις 

760 ἔφασχ᾽ ὁ μάντις, ὅστις ἀνθρώπου φύσιν 
βλαστὼν ἔπειτα μὴ κατ᾽ ἄνθρωπον φρονεῖ. 
χεῖνος δ᾽ ἀπ᾽ οἴχων εὐθὺς ἐξορμώμενος 
ἄνους καλῶς λέγοντος εὑρέϑη πατρός. 
ὁ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐννέπει, τέχνον, δόρει 

760 βούλου χρατεῖν μὲν, σὺν ϑεῷ δ᾽ ἀεὶ κρατεῖν. 
ὁ δ᾽ ὑφικόμπως χἀφρόνως ἠμείψατο, 
πάτερ, ϑεοῖς μὲν χἂν ὁ μηδὲν ὧν ὁμοῦ 

κράτος χαταχτήσαιτ᾽ " ἐγὼ δὲ χκαὶ δίχα 
κείνων πέποιϑα τοῦτ᾽ ἐπισπάσειν χλέος. 

710 τοσόνδ᾽ ἐκόμπει μῦϑον. εἶτα δεύτερον 

δίας ᾿ϑάνας, ἡνίκ» ὀτρύγουσά γιν 

ηὐδᾶτ᾽ ἐπ' ἐχϑροῖς χεῖρα φοινίαν τρέπειν, 
τότ᾽ ἀντιφωνεῖ δεινὸν ἀρρητόν τ᾽ ἔπος" 
ἄνασσα, τοῖς ἄλλοισιν ᾿Δργείων πέλας 

770 ἵστω., χαϑ' ἡμᾶς δ᾽ οὔποτ᾽ ἐχρήξει μάχη. 

τοιοῖσδε τοῖς λόγοισιν ἀστεργῆ ϑεᾶς 
ἐχτήσατ᾽ ἄνϑρωπον φρογῶν. 
ἀλλ εἴπερ ἔστι τῆδε ϑημέρᾳ, τάχ᾽ ἂν 

ὀργὴν, οὐ κατ᾽ 

γενοίμεϑ᾽ αὐτοῦ σὺν ϑεῷ σωτήριοι. 
780 τοσαῦϑ᾽ ὃ μάντις εἰςρ᾽ " ὁ δ᾽ εὐϑὺς ἐξ ἕδρας 

πέμπει μὲ σοὶ φέροντα τάσδ᾽ ἐπιστολὼς 
Τεῦκρος φυλάσσειν. εἰ δ᾽ ἀπεστερήμεϑα, 

3) ΒΝ «ς δι - , , 

οὐκ ἔστιν ἀνὴρ χεῖνος. εἰ Καλχας σοφος. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἊΣ ΤᾺ ,’ , ω δαΐα Τέχμησσα, δυσμορον γέγος, 

786 ὅρα μολοῦσα τόνδ᾽ ὁποῖ᾽ ἔπη ϑροεῖ. 
 ξυρεῖ γὰρ ἐν χρῷ τοῦτο μὴ χαίρειν τινά. 

ΤΕΚΜΜΗΣἊΣ 4. 
’ ΝΣ 2 ΄, 7) τί μ᾽ αὖ τάλαιναν, ἀρτίως πεπαυμένην 

χαχῶν ἀτρύτων, ἐξ ἕδρας ἀνίστατε; 

ΧΟΡΟΣ. 
»ἝΩ᾽ 5 ’ ΒῚ Α ε “ ’ 

τοῦδ᾽ εἰσαξκουξ τἀνδρὸς, ὡς ἤχει φέρων 
790 “ἴαντος ἡμῖν πρᾶξιν ἣν ἤλγησ᾽ ἐγώ. 

ΤΕΚΜΗΣΣ,Α͂ 
3 , ᾿ 5) - 5 

οἴμοι, τί φὴς, ὠνϑρωπε; μῶν ὁλωλαμεν:; 

ἘΠ ΓΤ: ΒΖ .ΘΕῈΣ. 
ὌΝ ᾽ -»- Β ἶ οὐχ οἶδα τὴν σὴν πρᾶξιν, Αἴαντος δ᾽ ὅτι, 

ϑυραῖος εἴπερ ἐστὶν, οὐ ϑαρσῶ πέρι. 
ΤΕΚΠΜΗΣ ΕΣ 4. 

καὶ μὴν ϑυραῖος, ὥστε μ᾽ ὠδίνειν τί φής. 
ΑΓΓΕΈΔΟΣ. 

790 ἐχεῖνον εἴργειν Τεῦκρος ἐξεφίξται 
σχηνῆς ὕπαυλον μηδ᾽ ἀφιέναι μόνον. 
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Α Ι 

ΤΕΚΜΗΣῈΣ 4. 

ποῦ δ᾽ ἐστὶ Τεῦχρος, χἀπὶ τῷ λέγει τάδε; 
ΑΓΓΕ.Ζ0Ο Σ. 

πάρεστ᾽ ἐχεῖνος ἄοτε" τήνδε δ᾽ ἔξοδον 
ὀλεθρίαν «Αἴαντος ἐλπίζει. φέρειν. 

ἘΒΚΜΕΤΟΣΟΣ Αἱ 
800 οἴμοι τάλαινα, τοῦ ποτ᾿ ἀνθρώπων μαϑών; 

ὩΓΓΕΟ.ῸΟ Σ. 

τοῦ Θεστορείου μάντεως, χαϑ'᾽ ἡμέραν 
τὴν νῦν, ὅτ᾽ αὐτῷ ϑάνατον ἢ βίον φέρει. 

ΕΣ ΚΟΠΗΞΣΣΑ. 

οἱ ᾽γὼ, φίλοι, πρόστητ᾽ ἀναγκαίας τύχης, 
χαὶ σπεύσαϑ' οἱ μὲν Τεῦκρον ἐν τάχει μολεῖν, 

806 οἱ δ᾽ ἑσπέρους ἀγκῶνας, οἱ δ᾽ ἀντηλίους 
ζητεῖτ᾽ ἰόντες τἀνδρὸς ἔξοδον κακήν. 

ἔγνωκα γὰρ δὴ φωτὸς ἡπατημέγη 
-Ὗ΄ - 2 

χαὶ τῆς παλα:ᾶς χάριτος ἐχβεβλημένη. 

οἴμοι, τέ δράσω, τέκνον" οὐχ ἱδρυτέον. 
[810 ἀλλ᾽ εἶμι κἀγὼ κεῖσ᾽ ὅποιπερ ἂν σϑένω. 

χωρῶμεν. ἐγκονῶμεν, οὐχ ἕδρας ἀχμὴ, 
 - ΄᾽ 2 ΣΡ [4] ’ - 

σώζειν ϑέλοντες ἀνέρ᾽ ὃς σπεύυδὴ ϑαγεῖνγ: 

ΧΘ ΡΟΣ: 
ΡΝ Ε , »:: 

χωρεῖν ἕτοιμος, κοὺ λόγῳ δείξω μόνον. 

τάχος γὰρ ἔργου καὶ ποδῶν ἅμ᾽ ἕψεται. 
| Ξ ἌΤΑΣ. 

816 ὁ μὲν σφαγεὺς ἕστηκεν ἡ τομώτατος 
γένοιτ᾽ ἂν, εἴ τῳ χαὶ λογίζεσθαι σχολὴ, 

Ϊ δῶρον μὲν ἀνδρὸς Ἕχτορος ξένων ἐμοὶ 

β μάλιστα μισηϑέντος, ἐχϑίστου 8 ὁρῶν. 
΄ 2 9 “ ΄'" -Ὁ , 

| πέπηγε δ᾽ ἕν γῆ πολεμίᾳ τῇ Τοφαδι, 

820 σιδηοοβοῶτι ϑηγάγνη γνεηχογῆς " ΘΟρΟ λυ} Ἷ 
" Α Ε , 

ἔπηξα δ᾽ αὐτὸν εὐ περιστείλας ἐγὼ, 
υ ’ -»" ΡῚ ΡῚ “ππ κ ’ ᾿"- 

εὐνούστατον τῷδ᾽ ἀνδρὶ διὰ τάχους ϑαγεῖν. 
οὕτω μὲν εὐσκευοῦμεν" ἐκ δὲ τῶνδέ μοι 
σὺ πρῶτος. ὠ Ζεῦ, καὶ γὰρ εἰχὸς, ἄρκεσον. 

' αἰτήσομαι δέ σ᾽ οὐ μαχρὸν γέρας λαχεῖν. 
Α ΧῊΝ ον... 3) ᾿ , 

πέμψον τιν᾽ ἡμῖν ἄγγελον. χακὴν φάτιν 
ὠ ΄ - [ὧ ; 

| Τεύχρῳ φέροντα, πρῶτος ὥς μὲ βαστάσῃ 
πεπτῶτα τῷδε περὶ νεορράντῳ ξίφει, 
-͵ - Ὁ 3 Ὡς, ες .“ ν Ὲ 7 | χαὶ μὴ πρὸς ἐχϑρῶν του κατοπτευϑεὶς πάρος 

ΞΞ - ῳ 5, Ἐν 
830 διρϑῶ χυσὶν προβλητος οἰωνοῖς ϑ΄᾽ ἕλωρ. 

τοσαῦτά ο΄. ὦ Ζεῦ, προστρέπω, χαλῶ ' ἅμα 

82 ως 

] 
Ϊ 

Ε- ς κΣ , Ε 2 
| πομπαῖον Εομὴν χϑοόγιον δε μὲ χοιμίσαι, 

ΣΙΝ , Ὄ Εν ’ 

] ξὺν ἀσφαδάστῳ χαὶ ταχεῖ πηδήματι 
Ἁ “ » 

πλευρὰν διαρρήξαντα τῷδε φασγάγῳ. 
] Σ ο , 

, 886 χαλῶ δ᾽ ἀρωγοὺς τὰς ἀεί τε παρϑένους 
΄, , - | ἀεί ϑ᾽ δρώσας πάντα τὰν βροτοῖς πάϑη, 

ν Ε] - ’ - χ 
σειινὰς ᾿Εοινῦς τανύποδας., μαϑεῖν ἐμὲ 

κ -"Ὁ- - 7 

πρὸς τῶν ᾿“τρειδῶν ὡς διόλλυμαι τάλας. 

καί σφας χαχοὺς χάχιστα χαὶ πανωλέϑρους 

᾿ 840 ξυναοπάσειαν, ὥσπερ εἰσορῶσ᾽ ἐμὲ 

αὐτοσφαγῆ πίπτοντα, τὼς αὐτοσφαγεῖς 
Ψ ΣΖ , ΡΟΣ 

πρὸς τῶν φιλίστων ἐχγόνων ὀλοίατο. 
Ψ ΓΕ » ΄, ΄ , ἔτ᾽, ὦ ταχεῖαι ποίνιμοί τ᾿ Ἔοινυες, 
γεύεσϑε, μὴ φείδεσϑε πανδήμου στρατοῦ. 

᾿ 846 σὺ δ᾽, ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὸν διιρρηλατῶν 
Ϊ ἐγ: ΘᾺ , ᾿ " ε “2 

Ἥλιε, πατρῴαν τὴν ἔἑμὴν ὅταν χϑογαὰ 
“: ΐ ν 

ἔδης, ἐπισχὼν χουσόνωτον ἡνίαν 
(γγειλον ἄτας τὰς ἐμὰς μόρον τ᾽ ἐμὸν 

΄ γέροντι πατρὶ τῆ τε δυστήνῳ τροφῷ. 
΄ 

Ὁ ἢξι 

850 ἡ που τάλαινα, τήνδ᾽ ὅτων κλύη φάτιν, 
ἥσει μέγαν κωκυτὸν ὃν πάσῃ πόλει. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔργον ταῦτα ϑρηνεῖσϑαι μάτην " 
ἀλλ᾽ ἀρχτέον. τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει τινί. 
ἐδὶ ’ ’ ῳ ᾿ 
ὠ Θάνατε Θάνατε, γὺῦν μ᾽ ἐπίσχειψαϊι μολών" 

856 καίτοι σὲ μὲν κἀχεῖ προσαυδήσω ξυνών. 
σὲ δ᾽, ὦ φαεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας, 

χαὶ τὸν διφρευτὴν Ἥλιον προσεννέπω, 
πανύστατον δὴ χοὔποτ᾽ αὖϑις ὕστερον. 
ὦ φέγγος, Ἂ γῆς ἱρὸν οχείας πέδον 

860 Σαλαμῖνος, ὦ πατρῷον ἑστίας βάϑρον, 
2 -Ὁ 2 χλειναί τ᾿ ᾿πϑῆναι, καὶ τὸ σύντροφον γένος, 

χρῆναί τε ποταμοί ϑ᾽ οἵδε, χαὶ τὰ Τρωϊχὰ 
πεδία προσαυδῶ, χαίρετ᾽, ὦ τροφῆς ἐμοί" 

τοῦϑ᾽ ὑμὶν Αἴας τοὔπος ὕστατον ϑροεῖ" 
8056 τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἐν “Ἧιδου τοῖς κάτω μυϑήσομαι. 

ἩΜΠΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

πόνος πόνῳ πόνον φέρει. 
πῶ πᾶ 
πῶ γὰρ οὐκ ἔβαν ἔγω; 
᾿χοὐδεὶς ἐπίσταται με συμμαϑεῖν τόπος. 

870 ἰδοὺ, 
δοῦπον αὖ χλύω τινά. 

ΗΜΙΧΟΡΤΙΟΝ. 

ἡμῶν γε γαὸς χοινόπλουν ὁμιλίαν. 
ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

τί οὖν δή; 
ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

πῶν ἐστίβηται. πλευρὸν ἕσπερον νεῶν. 
ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

8760 ἔχεις οὖν; 
ΠΙΗΊΙΧΟΡΙΟ Ν. 

πόνου γε πλῆϑος, κοὐδὲν εἰς ὄψιν πλέον. 
ΠἩΠΠΜΠΙΧΟΡΙΟ Ν. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐμοὶ δὴ τὴν ἀφ᾽ ἡλίου βολῶν 
χέλευϑον ἁνὴρ οὐδαμοῦ δηλοῖ φανείς. 

ΧΟΡΟϑ:Σ. 

879 τίς ὧν δῆτά μοι. τίς ἂν φιλοπόνων 
ἁλιαδᾶν ἔχων ἀύπνους ἄγρας, 

ἢ τίς Ὀλυμπιάδων ϑεῶν, ἢ ῥυτῶν 

885 Βοσπορίων ποταμῶν, τὸν ὠμόϑυμον 
εἴ ποϑὲ πλαζόμενον λεύσσων 

ἀπύοι; σχέτλια γὰρ 
ἐμέ γε τὸν μαχρῶν ἀλάταν πόνων 
οὐρίῳ μὴ πελάσαι δοόμῳ, 

890 ἀλλ᾽ ἀμενηνὸν ἄνδοα μὴ λεύσσειν ὅπου. 
ΤΕΚΜΜΗΣἊῈΣ Α. 

ἰώ μοί μοι. 
ΧΟΡΟϑΞΣ. 

τίνος βοὴ πάραυλος ἐξέβη νάπους; 
ΤΕΚΊΜΗΣ «Σ 4. 

Ἰὼ τλήμων. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἁ , ᾿ ’ ’ ς “- τὴν δουρίληπτον δυσμοορον νυμίῴην ὁρῶ 
895 Τέχμησσαν. οἴχτῳ τῷδε συγκχεχραμιένην. 

ὙΠΕΘΠΤΕΓΣ ΣΙ: 

οὐουτοιυνυι,,.0-ἶνοττλουυνυτυπονλυτακωσανα, τ ισι κεοθινίυκα. αι αἰ όο λα 

προτοοΠ20οὕὌΨορχ τῳὐὐφοΠοὐὰϑ τᾳῷτὐὐὐνς- ῳὦὼ.-΄«΄Ἐο0Ὃοὃὥὃὕὕ0 ὦ ὃ ΠΠΠὋρὃὦὙὋῴὄζδ'οὸὐ πΠππΠπ πΦι'΄ἴπππἀαπ-“ π“΄.ῷ0ῳὥὐτὦ 0 0θὕὔὐὖὅὉ0..ὉἘΦἘὃὦ0ὦ Ὅὦ΄ ὁὅὃ0ὅ0..ὄ ὕὕᾳῳ πον τῷῶὐὐϑοωοὐραὐὔαρἔοσο«ἔοὁὦὁΕο2Ἕἔυοσο«ι.«.« οὁυῳὔυὅ κ1ι.0ὸὺὕὺς προ έταασν δ, 

| 

οἴχωχ᾽. ὕλωλα, διαπεπόρϑημαι, φίλοι. 

ΧΟΡΌΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; 

879 ---ο14. --- 920--- 960. 

τς 
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ΤΕΚΙΠΧΗΣΣ 
ν δ. ε - 2 ᾽, ᾿ γε 

“ἄϊας δδ᾽ ἡμῖν ἀρτίως νεοσφαγὴς 
- ’ [4 

χεῖται, χρυφαίῳ φασγάνῳ περιπτυχής. ᾿ 

ΧΟΡΟΣ. 

900 ὦμοι ἐμῶν γνόστων " 

ὦμοι, κατέπε ἑφνες;; ἄναξ ; 
τόνδε συνναύταν, ὦ τάλας" 

ἡ. 

Ν᾽ 

ὦ ταλαίφρων γύναι. ; 

ΐ ΤΕΚΙΜΗΣΣ 2. 

ὡς ὧδε τοῦδ᾽ ἔχοντος αἰάζειν πάρα. 
ΧΟΡΟΣ. 

90ὅ τίνος ποτ᾽ ἄρ᾽ ἔρξε χειοὶ δύσμορος; 
1 ΚΟΥ ΤΙΓΙΣΙΣΞ. 

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ" δῆλον. ἐν γάρ οἱ χϑονὶ 

πηκτὸν τόδ᾽ ἔγχος περιπετὲς χατηγορεῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

910 ὦμοι ἐμᾶς ἄτας, οἷος ἄρ᾽ ὀέμύχϑης, ἄφραστος 

; “: ων" 

ὁ πάντα χωφὸς, ὃ πάντ᾽ ϊδρις., κατη-" 
μέλησα. πᾶ πᾶ 

κεῖται ὁ δυστράπελος, δυσώνυμος «Ἅἴας; 

ΤΕΚΠΙ͂ΠΕΣΣ 4. 

ἀλλά νιν περιτιτυχεῖ 

ἐγὼ δ᾽ 

5» ᾽ 

91δὅ οὗτοι ϑεατος" 

φάρει χαλύψω τῷδε παμπήδην, ἐπεὶ 
οὐδεὶς ἂν. ὅστις χαὶ φίλος, τλαίη βλέπειν 
φυσῶντ᾽ ἄνω πρὸς ὅϊνας, ἔκ τε φοιγνίας 

πληγῆς μελανϑὲν αἷμ᾽ ἀπ᾽ 

920 οἴμοι, τί δράσω; τίς σε βαστάσει φίλων; 
ποῦ Τεῦχρος; ὡς ἀκμαῖος, εἰ βαίη. μόλοι, 

- 2 

πεπτῶτ᾽ ἀδελφὸν τόνδε τον νύ τος 
Ἢ , 2 " - ΒῪ 

ὠ δυσμοο «ϊας. οἷος ὧν οἵως ἔχεις, 

ὡς χαὶ παρ᾽ ἐχϑοοῖς ἀξιος ϑοήνων τυχεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

“. , 

92ὅ ἔμελλες, τάλας, ἔμελλες. χρόνῳ 
’ 27 ΡῚ 

στερεόφοων (Ὁ ' 
- 3 ’ - 

ἔπ ΊΟΤΟΣ απειρέσιων πόογῶν. τοιῦ μοι 

9290 πάννυχα χαὺὶ φαέϑοντ' ἀνεστέναζες 

ὠμόφοων ἐχϑοδόπ᾽ ᾿“τρείδαις 

οὐλίῳ σὺν πάϑει. 

οἰ χείας σφαγῆς. 

ἐξαγνύσειν χαχὰν 

τον ολτα νσατιν στ λύτο οὐρα τας που υοσυυ ὐνων τἰὐνεκιαγσπτοὁἔΘΕΨέειὍὁοῦΨ ὁ ἐἔἐεπ-οἕοιΨἕ«ὦἔἕΨ«ἕΨψσ τ ποούν -τΠοἕἔἀἌΨῴέη᾽οΠσστι τ τ ὐτο τυ πνλτττι 

μέγας ἀρ ἦν ἐχεῖνος ὥρχων χρόνος 
930 πημάτων. ἦμος ἀοιστόχειρ , 

ἘῈΧ ὅπλων ἔχειτ᾽ ἀγὼν πέρι. 
ΤΗΚΙΙΠΟΕΕΣ Α. 

ππιννω.κ» ὦν...» --’--...-... ............. .»ϑν.ν..ὕ.....,............».κ.θ.0.Ὁ“.-.....-...........------.-.-...ν..ό.ὕ..5...... -..---..... 

! 

ξώ πιοί μοι. 
ἘΣΘ 0) 16} (0) ΞΣ Ι 

χωρεῖ πρὸς ἥπερ. οἶδα, γενναία δύη, 
ΤΕΚΙΠΕΣ.“. 

ἢώ μοί ποι. β 

ΧΟΡΟΣ. Ι 
910 οὐδέν σ᾽ ἀπιστῶ χαὶ δὶς οἰμῶξαι, γύναι, [ 

τοιοῦδ᾽ ἀποβλαφϑεῖσαν ἀρτίως φίλου. | 

ΤΈΚΜΗΣΣ Α, 
σοὺ μὲν δοκεῖν ταῦτ᾽ ἔστ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἄγαν φρονεῖν.' 

| ΧΟΡΟΣ | 
ξυναυδῶ. 

ΤΈΚΜΗΣΣ. 
' οἴμοι, τέχγον. ποὸς οἷα δουλείας ζυγὰ 

οἷοι νῷν ἐφεστῶὥσι σχοτχτοί. 
ΧΟΡΟΣ. 

9415 χωροῦμιεν ᾿ 

---ὄὕ...-.. 

2 5 ΄ 

ὦμοι, ἀναλγήτων 

ΟΦΟΝΛΕΟΥΥΣ 

δισσῶν ἐϑρόησας ἄναυδον " 

ἔργον ᾿“τρειδῶν τῷδ᾽ ἄχει. β 
ἀλλ᾽ ἀπείργοι ϑεός. 

ΤΕΚΜΜῺΗΣῈΣ 2. 

960 οὐχ ἂν τάδ᾽ ἔστη τῆδε, μὴ ϑεῶν μέτα, 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄγαν ὑπερβριϑὲς ἔχϑος ἤνυσαν. 
ΤΕΚΜΗΣῈΣ 4. 

τοιόνδὲ μέντοι Ζηνὸς ἡ δεινὴ ϑεὸς 
μονὴ φυτεύει πῆμ᾽ ᾽Οδυσσέως χάριν. 

ΧΟΡΟΣ. 

954 ἢ δα κελαινώπαν ϑυμὸν ἐφυβρίζει πολύτλας 
ἀνὴρ, 

γελᾷ δὲ τοῖσδε μαινομένοις ἄχεσιν πολὺν γέλω-- 
τα, φεῦ φεῦ, 

960 ξύν τε διπλοῖ βασιλῆς κλύοντες ᾿ἀτρεῖδαι.. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

οἱ δ᾽ οὖν γελώντων χἀπιχαιρόντων χακοῖς 
τοῖς τοῦδ᾽. ἴσως τοι, κεῖ βλέποντα μὴ ᾿πόϑουν, 
ϑαγόντ᾽ ἂν οἱμώξειαν ὃν χρείᾳ δορός. 

οἱ γὰρ χαχοὶ γνώμαισι τἀγαϑὸν χεροῖν 
9θ6 ἔχοντες οὐχ ἴσασι, πρίν τις ἐχβάλη. 

ἐμοὶ πιχρὸς τέϑνηχεν ἢ χείνοις γλυχὺς, 

αὑτῷ δὲ τερπνός. ὧν γὰρ ἠράσϑη τυχεῖν 
ἐχτήσαϑ᾽ αὑτῷ, ϑάνατον, ὅνπερ ἤϑελεν. 

τί δῆτα τοῦδ᾽ ἐπεγγελῷεν ὧν χάτα; 
970 ϑεοῖς τ ρυδς οὗτος. οὐ κείνοισιν, οὐ. 

πρὸς ταῦτ᾽ Ὀδυσσεὺς ἐν χενοῖς ὑβριζέτω. 

“4ἴας γὰρ αὐτοῖς οὐχέτ᾽ ἐστίν" ἀλλ᾽ ἐμοὶ 
λιπὼν ἀνίας χαὶ γόους διοίχεται. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ἑώ μοέ μοι. 
ΧΟΡΟΣ. ἜΤ 

975 σίγησον. αὐδὴν γὰρ δοχῶ Τεύκρου κλύειν 
βοῶντος ἄτης τῆσδ᾽ ἐπίσκοπον. μέλος. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
ἫΝ ᾿" 2 3) ἘΣ 59) 2, ᾽ ὃ Σ 
ὦ φίλτατ᾽ «Ζἴας, ὦ ξύναιμον ομι. ἐμοὶ, 
ἀρ᾽ ἠμπόληχας, ὥσπερ ἡ φάτις χρατεῖ; 

ΧΟΡΟΣ. 
θλωλεν ἁνὴρ, Τεῦχρε, τοῦτ᾽ ἐπίστασο. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

᾿ 980 ὦμοι βαρείας ἄρα τῆς ἐμῆς τύχης. 
ΧΟΡΟΣ. 

ε (ΕΣ, ΗΑ 
ὡς ὧδ᾽ ἕχοντων 

ΤΕΎΚΡΟΣ, 
-Ξ ’ ὃ ᾿Ὶ 

ὦ ταλᾶς ἔγω, 

ΧΟΡΟΣ. 

ταλας. 

πάρα στενόύζειν 

ΤΠΎΚΡΟ Σ. 

ὦ περισπερχὲς πάϑος, 
ΧΟΡ ῸΟὲεὲ.. 

-- το ττ΄ῆ-’Ξς-΄!ὦἷἝἷ͵)͵-“΄ἝἷἾἼἾ ........................ ....... θ ὺς  . .........ῦϑῺω.... ὥγαν γε, Τεῦχρε. 

ΤΕ ΥΚΡ ΟΣ. 

φεῦ τάλας. τί γὰρ «τἔχνον 
τὸ τοῦδε ποῦ μοι γῆς κυρεῖ τῆς Τρῳάδος; 

ΧΟΡΟΣ 

986 μόνος παρὰ σχηναῖσιν. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

οὐχ ὅσον τάχος 
“ "] Ἅ » κ, υρᾷῳ ᾿ ἐΞ « ἘΡῸΙ ΕἸΣ 

δῆτ᾽ αὐτὸν ἄξεις δεῦρο, μὴ τις ὡς κενὴς 

πο πε εαν τπερρον τος ς τ τας τ Ξτροςςςς ὩοοὦὁὃὦὃὕὝὙνωιςὁὍὁοὁυὌσοιιιιι, ὡρ-Ὡ πὰ π  ς  τρρςξςςςς τ ε τ ἘΞ' π  λο  ῸΣ 



ἈΛΛΑ͂ ΧΗ͂ΣΣ 103) δππροΦΨ«Φρ’ὲίὸέὸτ' τ τ τττἑτἑτ τ τ  ὐὺῤ φῤ  ΦἉὮἝ8ῈΦιιιω  ῳ .. 

σκύμνον λεκίνης δυσμενῶν ἀναρπάση ; γελῶν ἃ δὴ καχοῦργος ἐξίχοιτ᾽ ἀγήο. 
- “ Ἢ πρΝ Ἂς 

ἴϑ᾽, ἐγχόνει, σύγχαμνε. τοῖς ϑανοῦσίέ τοι ΤΠΎΚΡΟΣ. 
- ’ ᾿ πΞ , : 3 φιλοῦσι πάντες χειμένοις ἐπεγγελῶν. τίς δ' ἐστὶν ὅντιν᾽ ἄνδρα προσλεύσσεις στρατοῦ; 

ὈΧΤΟΣΡΟΘΕΣ: ΧΟΡΟΣ. 
990 χαὶ μὴν ἔτι ζῶν, Τεῦχρε, τοῦδέ σοι μέλειν 1045 Ἱενέλαος, ᾧ δὴ τόνδε πλοῦν ἐστείλ αμενγ. 

ΤΕΥΚΡ ὁρῶ" μαϑεῖν γὰρ ἐγγὺς ὧν οὐ δυσπετής. 
ΥῪ - « ᾿ , ἘΣ 
ὦ τῶν ἁπάντων δὴ ϑεαμάτων ἐμοὶ ΜΕΝΕ.,..40 Σ' 
ἄλγιστον ὧν προσεῖδον ὀφϑαλμοῖς ἐγὼ, 
ὁδός ϑ᾽ ὁδῶν πασῶν ἀνιάσασα δὴ 

᾿ 3 ΕῚ " ας ἃ [4 Ν - » 

995 μαλιστα τοὐμὸν σπλάγχνον, ἣν δὴ νῦν ἔβην, 

ω φίλτατ᾽ «Ἵἴϊας, τὸν σὸν ὡς ἐπησϑόιιην 

ἢ ὲ ΄.9. Ὅστα Ὅς τε «“ δ “ | ἐξφρίεϑ ὡνὴρ κεῖνος, ὠσπὲρ οὐ» μέλει. ΤΕΎΚΡΟΣ. 
« 

οὗτος, σὲ φωνῶ τόνδε τὸν νεχρὸν χεροῖν 
! ' μὴ συγχομίζειν, ἀλλ᾽ ἐὰν ὅπως ἔχει. 

ὙΕΥΚ ΡΟΝ: 

τίνος χάριν τοσόνδ᾽ ἀνάλωσας λόγον; 
μόρον διώκων χὰ ξιχγνοσκοπούμενος. 

ΜΕΝΕ..40 Σ. 
ὀξεῖς γάρ σου βάξις ὡς ϑεοῦ τινος 

διῆλϑ᾽ ᾿Αχαιοὺς πάντας ὡς οἴχει ϑανών. 
' ΤΕΎΚΡΟ Σ. 

] 

! 

ἌγὴΣ μι " κε’ ᾿ ΞΎ βου 2 , οὐχου» ὧν ξίποις ἡντιν αἵτίαν προϑείς; 

ΜΠΈΝΕ.Ζ.4ΟΣ. 

ὁϑούνεχ᾽ αὐτὸν ἐλπίσαντες οἴχοϑεν 

1000 ἀγὼ χλύων δείλαιος ἐκποδὼν μὲν ὧν 
ὑπεστέναζον, νῦν δ᾽ ὁρῶν ἀπόλλυμαι. 
οἴκιοι. 
ϑ᾽ ἐχχάλυψον, ὡς ἴδω τὸ πᾶν χαχόν. 

ὦ ϑυσϑέατον ὕμμα χαὶ τόλμης 1 πιχρᾶς, γειν ᾿Αχαιοῖς ξύμμαχόν τε καὶ φίλον, 
(1006 ὃ ὅσας ἁγίας μοι κατασπείρας φϑίνεις. ἐξεύρομεν ζητοῦντες ἔχϑίῳ ἐπ τ ολροι 

ποῖ γὰρ μολεῖν μοι δυνατὸν, εἰς ποίους βρο-- 1056 ὁ ὅστις στρατῷ ξύμπαντι βουλεύσας φόνον 

Ϊ τοὺς, γύχτωρ ἐπεστράτευσεν, ὡς ἕλοι δόρει" 
᾿ " κὰν ΒΨ Ὶ -Ὃ- ’ “« ὕ ; 

| τοῖς σοῖς ἀρήξ ξαντ᾽ ἐν πόγοισι μηδαμοῦ; χεὶ μὴ ϑεῶν τις τηνὃξς πεῖρα» ἔσβεσεν, 
Ξ- Π) «ς - ᾿ ΒΝ ’» « “Ι΄. , ’ 

ἡ πού μὲ Τελιμιὼν, σὸς πατὴρ ἐμὸς ὃ ἅμα, ἡμεῖς μὲν ὧὡὠν τηνδ᾽, ἣν δ᾽ εἴληχεν τύχην, 

δέξαιτ᾽ ὧν εὐπρόσωπος " εώς τ ἴσως θανόντες ὧν προὐκείμεϑι αἰσχίστῳ μόρῳ, 

᾿Ἰοιο χωροῦντ᾽ ἄνευ σοῦ. πῶς γὰρ οὔχ; ὅτῳ πάρα 1060 οὗτος δ᾽ ἂν ἔζη. νῦν δ᾽ ἐνήλλαξεν ϑεὸς 

μηδ᾽ εὐτυχοῦντι μηδὲν ἥδιον γελᾶν. ᾿ 

οὗτος τί χούψει; ποῖον οὐχ ἐρεῖ χκαχὸν, ὧν οὕνεκ᾽ αὐτὸν οὔτις ἔστ᾽ ἀνὴρ σϑένων 
τὸν ἐκ δορὸς γεγῶτα πολεμίου γνόϑον, | τοσοῦτον ὥστε σῶμα τυμβεῦσαι τάφῳ, 
τὸν δειλίᾳ προδόντα καὶ χεχανδρίᾳ ἀλλ᾽ ἀμφὶ χλ ωὡρὰν ψάμαϑον ἐχβεβλημένος 

101ὅ σὲ. φίλτατ᾽ «Αἴας, ἢ δόλοισιν. ὡς τὰ σὰ .1066 ὀρνισι φορβὴ προ οτς γενήσεται. 

χράτη ϑαγόντος χαὶ δόμους νέμοιμι σούς, πρὸς ταῦτα μηδὲν δεινὸν ἑξάρης μένος. 
εἰ γὰρ βλέποντος μὴ ᾿δυνήϑημεν χρατεῖν, 
πάντως ϑαγόντος γ᾽ ἄρξομεν, κἂν μὴ ϑέλης, 
χερσὶν παρευϑύγοντες. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου 

1070 λόγων ἀκοῦσαι ζῶν ποτ᾽ ἠϑέλησ᾽ ἐμῶν. 
καίτοι χαχοῦ πρὸς ἀνδρὸς ἄνδρα δημότην 

τοιαῦτ᾽ ἀνὴρ δύσοργος, ἐν γήρᾳ βαρὺς, 
ἐρεῖ, πρὸς οὐδὲν εἰς ἔριν ϑυμούμενος. 

| τέλος δ᾽ ἀπωστὸς γῆς ἐ ΒρΟκ θήσομαι, 
.1090 δοῦλος λόγοισιν ἀντ᾽ πε τον φανείς. 

τοιαῦτα μὲν χατ᾽ οἶχον" ἐν Τροίᾳ δέ μοι 
πολλοὶ μὲν ἐχϑροοὶ, παῦρα δ᾽ ὠφελήσιμια. μηδὲν δικαιοῦν τῶν ἐφεστώτων κλύειν. 
καὶ ταῦτα πάντα σοῦ ϑαγόντος εὑρόμην. οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἂν ἐν πόλει νόμοι καλῶς 

οἴμοι, τί δοάσω; πῶς σ᾽ ἀποσπάσω Ὅ350. φέροιντ᾽ ἂν, ἔνϑα μὴ καϑεστήχη δέος, 

1096 τοῦδ᾽ αἰόλου χνώδοντος, Ὁ" τάλας. ὑφ᾽ οὗ 1076 οὔτ᾽ ὧν στρατός γε σωφρόνως ἄρχοιτ᾽ ἔτι 

φονέως ἄρ᾽ ἐξέπνευσας; εἶδες ὡς χρόνῳ μηδὲν φόβου πρόβλημα μηδ᾽ αἰδοῦς ἔχων. 

ἔμελλέ σ᾽ Ἕκτωρ χαὶ ϑανὼν ἀπορϑιεῖν; : ἀλλ᾽ ἄνδρα χρὴ, κἂν σῶμα γενγήσῃ μέγα, 

, χὰ ;᾽ « - 

Ἕχτωρ μὲν, ᾧ δὴ τοῦδ᾽ ἐδωρήϑη πάρα, δέος γὰρ ᾧ πρόσεστιν αἰσχύνη ϑ᾽ ὁμοῦ, 
Ϊ ᾿ ͵ 2 [2 ΄ 

1030 ζωστῆρι προισϑεὶς ἱπιπικῶν ἐξ ἀντύγων 1080 σωτηρίαν ἕχοντα τονδ᾽ ἐπίστασο" 
« 5» τ χς “- ἘΣ, {πὶ ͵ - 
ὁπου δ᾽ υβοίζειν δρᾶν ϑ' ἃ βουλεται παρῇ, 

- - δον Ὁ Ύ Ἁ “ - 

σχέψασϑε, πρὸς ϑεῶν, τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν. δοκεῖν πεσεῖν ὧν χὰν ἀπὸ σμιχροῦ χακοῦ.’ 

ἂν ’ ᾽ »Χ 2 ΡῚ Ξι »" ΡΞ " 

| ἐχγάπτετ αἱέν. ἐς τ ἀπέινψυξεν βίον " 
Ι 

] 
τ Ε ΕῚ ͵ ““ Ὶ ΕΝ Ϊ , , “- ᾿] ’, ’ " 

οὗτος δ᾽ ἐχείνου τηγδὲ δωρεὰν ἔχων | ταύτην νομιζε τὴν πολιν χρόνῳ ποτὲ 
πρὸς τοῦδ᾽ ὄλωλε ϑανασίμῳ πεσήμιατι. | ἐξ οὐρίων δραμοῦσαν εἷς βυϑὸν πεσεῖν. 
Ὑ ν - . , ς , κ , ΄ 
ἀρ᾽ οὐχ ᾿Εριγὺς τοῦτ᾽ ἐχάλχευσε ξίφος ἀλλ᾽ ἑστάτω μοι χαὶ δέος τι χαΐίριον, 

" Ϊ 4. . » - [4] ς ’ 

.10396 χἀχεῖνον “Ἵιδης. δημιουργὸς ἄγριος ; .108ὅ χαὶ μὴ δοχῶμεν δρῶντες ἂν ηδωμεϑα 
« Η “- ΗΜ Ϊ ΕῚ ᾿ ἘΣ [2] ’ 

ἐγὼ μὲν ὧν χαὶ ταῦτα χαὶ τὰ πάντ᾽ ἀεὶ οὐχ ἀντιτίσειν αὐϑις ἂν λυπωμεϑα. 
! 

, 3 ’ - ᾿ 

φασχοιμ᾽ ὧν ἀνθρώποισι μηχανῶν ϑεούς" 
ΓΙ . ’, Η ϑ Α , “4 “42: (τ »ΑἋ » Δ ΣᾺ ἌΣ δι - 

ὅτῳ δὲ μὴ ταδ᾿ ἐστὶν ἐν γνώμη φίλα, | αἴϑων ὑβοιστῆς γῦν ὃ ἐγὼ μέγ᾽ αὖ φρονῶ. 
, ον « χαΐί σοι πιροφωγῶ τόνδε μὴ ϑάπτειν,, ὅπως 

᾿ “ -“ ὔ τ δ᾿ 

ἕρσιει παραλλὰξ ταῦτα. πρόσϑεν οὗτος ἢν 

χεῖνος τὰ χείγου στεργέτω, χἀγὼ τάδε. 
Χ.- 9 Σ. 1090 μιὴ τόνδε ϑάώπτωγ αὐτὸς εἰς ταφὰς πέσης. 

] ΧΟΡΟΣ. 

Δ]Ιενέλαε, μὴ γνώμας ὑποστήσας σοφὰς 

εἶτ᾽ αὐτὸς ἐν ϑανοῦσιν ὑβριστὴς γένη. 

[1910 μὴ; τεῖνε μαχρὰν, ἀλλ᾽ ὅπως χρύψεις τάφῳ 

φροάζου τὸν ἄνδρα, χὦώ τι μυϑήσει τάχα. ] 

βλέπω γὰρ ἐχϑρὸν φῶτα, χαὶ τιχ ὧν χαχοῖς 

| 

" δοχοῦντ᾽ ἐιιοὶ, δοχοῦντα δ᾽ ὃς χραΐίνει στρατοῦ. 

᾿ 

2 Ἁ “- κ ͵ - 

τὴν τοῦδ᾽ ὕβοιν πρὸς μῆλα χαὶ ποίμνας πεσεῖγ. 



10: 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
ΕἸ 2, 3 ᾿ 

οὐκ ἄν ποτ᾽, ἄνδρες, ἄνδρα ϑαυμάσαιμ ἔτι, 
ὃς μηδὲν ὧν γοναῖσιν εἶϑ'᾽ ἁμαρτάνει, 

1096 δὅϑ᾽ οἱ δοκοῦντες εὐγενεῖς πεφυκέναι 

τοιαῦϑ'᾽ ἁμαρτάνουσιν ἐν λόγοις ἔπη. 
5’ 5 » 2 - δὲ τ ᾿ 
ἄγ᾽, εἴπ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐὖϑις, ἡ σὺ φὴς ἄγειν 
τὸν ἄνδρ᾽ ᾿Αχαιοῖς δεῦρο σύμμιαγον λαβών; Ν 0.9 Ν υχο β ᾽ 

9 2 Ἁ - « «ς - - 

οὐχ αὐτὸς ἐξέπλευσεν, ὡς αὑτοῦ χρατῶν; 

1100 ποῦ σὺ στρατηγεῖς τοῦδε; ποῦ δὲ σοὶ λεῶν 
ἔξεστ᾽ ἀνάσσειν ὧν δὃδ᾽ ἡγεῖτ᾽ οἴχοϑεν; 
-- ἡ πὰ ζονν αν, ἜΣ 3 ς - - 
“Σπαρτὴης ἀνασσων ηλϑὲς, οὐχ ἡμῶν χρατῶν.- 

»Ὰ ε! Γ ; -" , 

οὐδ᾽ ἔσϑ᾽ ὅπου σοὶ τονδὲ χοσμῆσαι πλέον 
2 -- »» ς 9 Α ὉᾺ Ἃ Α δ 2 

ἀρχῆς ἔχειτο ϑεσμὸς ἢ χαὶ τῷδε σέ. 
, 2 πε Ἄν ὍΝ, 3 « 

1100 ὕπαρχος ἄλλων δεῦρ᾽ ἔπλευσας. οὐχ ὅλων. 
κι οἵ 2 ὔ, «ς -" " 

στοατηγος, ὡὧστ Ἄΐαντος ηγεῖσϑαΐ ποτε. 
τῇ 2) 2) κ᾿ . , »,ὦνκ 

ἀλλ᾽ ὧνπερ ἄρχεις ἄρχε, χαὶ τὰ σέμν᾽ ἔπη 
; 4... 1.9 ὧ ; » " Ἁ ᾿ ν᾿ 

κόλαζ᾽ ἐκείνους " τόνδὲ δ᾽, εἴτε μὴ σὺ φῆς 
ς ἕὴ . » ν᾿ . 

εἴϑ᾽ ἅτερος στρατηγὸς, εἷς ταφὰς ἐγὼ 
΄ " Ν Ἁ , 

1110 ϑήσω δικαίως, οὐ τὸ σὸν δείσας στόμα. 

οὐ γάρ τι τῆς σῆς οὕνεχ ἐστρατεύσατο 
γυναιχὸς, ὥσπερ οἱ πόνου πολλοῦ πλέῳ, 
τὴ [ν᾽ « ἘΞ Ξ ’ 

ἀλλ᾽ οὕνεχ ὅρχων οἷσιν ἣν ἐνώμοτος, 
σοῦ δ᾽ οὐδέν" οὐ γὰρ ἠξίου τοὺς μηδένας. 

1116 πρὸς ταῦτα πλείους δεῦρο χήρυχας λαβὼν 
καὶ τὸν στρατηγὸν ἧκε. τοῦ δὲ σοῦ ψόφου 
οὐκ ἂν στραφείην, ὡς ἂν ἧς οἷός περ εἶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδ᾽ αὖ τοιαύτην γλῶσσαν ὃν καχοῖς φιλῶ. 
τὰ σχληρὰ γάρ τοι, κἂν ὑπέρδιχ᾽ ἢ, δάχνει. 

| ΜΕΝΕ.Ζ.40 Σ. 

1120 ὁ τοξότης ἔοιχεν οὐ σμιχρὸν φρονεῖν. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
οὐ γὰρ βάναυσον τὴν τέχνην ἐκτησάμην. 

ΜΕΝΕ..0ΟΣ. 

μέγ᾽ ἂν τι χομπάσειας, ἀσπίδ᾽ εἰ λάβοις. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

χἂν ψιλὸς ἀρχέσαιμι σοί γ᾽ ὡπλισμέγῳ. 

ΜἽΕΝΕ “4.0 :Σ. 

ἡ γλῶσσά σου τὸν ϑυμὸν ὡς δεινὸν τρέφει. 

ΤΕΥ ΚΎΝΟΣ,: 

1126 ξὺν τῷ δικαίῳ γὰρ μέγ᾽ ἔξεστιν φρονεῖν. 

ΜΕΝΕΖ.40ΟΣ. 

δίχαια γὰρ τόνδ᾽ εὐτυχεῖν χτείναντά με; 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ΜΕΝΕ.Ζ.40ΟΣ. 

ϑεὸς γὰρ ἐχσώζει με, τῷδε δ᾽ οἴχομιαι. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

μή γυν ἀτίμα ϑεοὺς, ϑεοῖς σεσωσμέγος. 

ΜΕΝΕ.Ζ.40 Σ. 

1130 ἐγὼ γὰρ ἂν ψέξαιμι δαιμόνων νόμους; 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

εἰ τοὺς ϑανόντας οὐχ ἐᾷς ϑάπτειν παρών. 

ΜΕΝΕΙ͂ ΔΖΑ͂ΟΣ. 

τούς γ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πολεμίους. οὐ γὰρ καλόν. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
ἢ σοὶ γὰρ Αἴας πολέμιος προυστη ποτέ; 

' 

στείναντο; δεινόν γ᾽ εἶπας, εἰ χαὶ ζῆς ϑαγών. 

᾿ 

οἷ Ὁ ΛΕ ΟἝ“ΕΣ: 

ΜΕΝΕΖΆΟΣ. 

μισοῦντ' ἐμίσει" χαὶ σὺ τοῦτ᾽ ἠπίστασο. 

ΕΥ ΠΕΘΥΟΣΣΣ 

1185 χλέπτης γὰρ αὐτοῦ ψηφοποιὸς εὑρέϑης. 

ΜΕΝΕ.ΖΖΖ4ΟΣ. 

ἐν τοῖς διχασταῖς, κοὐχ ἐμοὶ, τόδ᾽ ἐσφάλη. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

πόλλ ἂν καχῶς λάϑρα σὺ χλέψειας χαχά. 

ΜΠΕΣΙΠ 40 Σ. 

τοῦτ᾽ εἷς ἀνίαν τοὔπος ἔρχεται τιγί. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

οὐ ̓ μδλλονα ὡς ἔοιχεν, ἢ λυπήσομεν. 

ΜΠΕΝΕΜ.“4ΟΣ. 

ἰμεῖν ἕν σοὶ φράσω" τόνδ᾽ ἐστὶν οὐχὶ ϑαπτέον. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
| σὺ δ᾽ ἀνταχούσει τοῦτον ὡς τεϑάψεται. 

ΜΈΕΝΕ.Ζ.0 Σ. 

ἤδη ποτ εἶδον ἄνδρ᾽ ἐγὼ γλώσσῃ ϑοασὺν 
γαύτας ἐφορμήσαντα ΧΕ ΚΤ 08 τὸ πο 

ᾧ φϑέγμ᾽ ἂν οὐχ ἂν εὐ οεΣ ἡνίχ ἐν χαχῷ 

114ὅ χειμῶνος εἴχετ᾽, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ εἵματος χρυφεὶς 

πατεῖν παρεῖχε τῷ ϑέλοντι ναυτίλων. 

οὕτω δὲ χαὶ σὲ χαὶ τὸ σὸν λάβρον στόμα 
σμιχροῦ νέφους τάχ᾽ ἂν τις ἐχπγεύσας μέγας 

χειμὼν χκατασβέσειε τὴν πολλὴν βοήν. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

1160 ἐγὼ δέ γ ἄνδο᾽ ὄπωπα μωρίας πλέων, 
ὃς ἐν χκαχοῖς ὕβριζε τοῖσι τῶν πέλας. 
κάτ αὐτὸν εἰσιδών τις ἐμφερὴς ἐμοὶ 
ὀργήν ϑ᾽ ὅμοιος εἶπε τοιοῦτον λόγον, 
ὥνϑρωπε, μὴ δρᾷ τοὺς τεϑνηχότας χαχῶς" 

1166 εἰ γὰρ ποιήσεις, ἴσϑι πημανούμενος. 

τοιαῦτ᾽ ἄνολβον ἄνδο᾽ ἐνουϑέτει παρών. 
ὁρῶ δέ τοί γιν, κἄστιν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, 
οὐδείς ποτ᾽ ἄλλος ἢ σύ. μῶν ἠνιξάμην; 

ΜΕΝΕΜ“Ζ4ΟΣ. 

ὥπειμε" χαὶ γὰρ αἰσχρὸν, εἰ πύϑοιτό τις 

1160 λόγοις χολάζειν ᾧ βιάζεσϑαι πάρα. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
᾿ 

᾿ 
ἢ 

ὕ᾿ , 3 4 δὶ » Ψ΄ 
ἱ «(ρερπέ γυ». χαμοὶ γὰρ αἴσχιστον κλύειν 

| 
᾿ 

| 

ἀνδρὸς ματαίου φλαῦρ᾽ ἔπη μυϑουμένου. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔσταε μεγάλης ἔριδός τις ἀγών. 

ἀλλ᾽ ὡς δύνασαι, “Τεῦκρε, ταχύνας 
1106 σπεῦσον χοίλην χάπετόν τιν ἰδεῖν 

τῷδ᾽, ἔνϑα βροτοῖς τὸν ἀείμνηστον 

τάφον εὐρώεντα χαϑέξει. 

ΤΕΥΚΡΟΣ. 

καὶ μὴν ἐς αὐτὸν καιρὸν οἵδε πλησίον 
πάρεισιν ἀνδρὸς τοῦδε παῖς τε καὶ γυνὴ, 

1170 τάφον περιστελοῦντε δυστήνου γεχροῦ. 
ὦ παῖ πρόσελϑε δεῦρο, χαὶ σταϑεὶς πέλας 
ἱκέτης ἔφαψαι πατρὸς, ὃς σ᾽ ἐγείνατο. 
ϑάχει δὲ προ ον πο ἐν χεροῖν. ἔχων 

κόμας ἐμὰς καὶ τῆσδε καὶ σαυτοῦ τρίτου; 
[1176 ἱχτήριον ϑησαυρόν. εἰ δέ τις στρατοῦ 

βίᾳ. σ᾽ ἀποσπάσειε τοῦδε τοῦ γνεχροῦ, 

-----.---...----΄΄ ----------------------- - --οὠῸς--------- -ρ----------ρῥο--.--οοο-ο------.--- ᾽ ῶμοζ 



Α 

χαχὸς χαχῶς ἄϑαπτος ἐχπέσοι χϑογὸς, 
γένους ἅπαντος δίζαν ἐξημημένος, 
αὕτως ὅπωσπερ τόνδ᾽ ἐγὼ τέμνω πλόχον. 

1180 ἔχ᾽ αὐτὸν, ὦ παῖ, καὶ φύλασσε, μηδέ σε 

χινησάτω τις, ἀλλὰ προσπεσὼν ἔχου. 

ὑμεῖς τε μὴ γυναῖχες ἀντ ἀνδρῶν πέλας 
παρέστατ', ἀλλ᾿ ἀρήγετ', ἔς τ' ἐγὼ μόλω 
τάφου μεληϑεὶς τῷδε, κἂν μηδεὶς ἐᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

1185 τίς ἄρα γνέατος ἐς πότε λήξει πολυπλάγκτων. 
ἐτέων ἀριϑμὸς 

τὰν ἄπαυστον αἱὲν ἐμοὶ δοουσσόντων 
μόχϑων ἄταν ἐπάγων 

1190 ἀν᾽ εὐρώδη “Τροίαν, 
δύστανον ὄνειδος Ἑλλάνων; 

ἈῸ Σὰ 10 
1285 ταῦτ᾽ οὐκ ἀκούειν μεγάλα πρὸς δούλων χαχά; 

ποίου πέσραγαες ἀνδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα; ς 

ποῦ βάντος ἢ ποῦ στάντος οὗπερ οὐκ ἐγώ; 
οὐκ ἀρ' ̓ϊχαιοῖς ἄνδρες εἰσὶ πον ὅδε; 
πιχροὺς ἔοιγμεν τῶν ᾿Αἀχιλλείων ἐπ ν, 

1240 ἀγῶνας ᾿“ργείοισι κηρῦξαι τότε, 

εἰ πανταχοῦ φανούμεϑ᾽ ἐκ Τεύχρου κακοὶ, 
χοὺκ ἀρχέσει ποϑ᾽ ὑμὶν οὐδ᾽ ἡσσημένοις 
εἴχειν ἃ τοῖς πολλοῖσιν ἤρεσκεν κριταῖς, 
ἀλλ αἱὲν ἡμᾶς ἢ χαχοῖς βαλεῖτέ που 

1245 ἡ σὺν δόλῳ χεντήσεϑ'᾽ 
ἐκ τῶνδε μέντοι τῶν τρόπων οὐκ ἄν ποτε 
κατάστασις γένοιτ᾽ ἂν οὐδενὸς νόμου, 
εἰ τοὺς δίχη νικῶντας ἐξωθϑήσομεν 

χαὶ τοὺς ὕπισϑεν εἰς τὸ πρόσϑεν ἄξομεν. 

οἱ λελειμμένοι. 

1192 ὄφελε- πρότερον αἰϑέρα δύνα μέγαν ἢ τὸν πο-- 1250 ἀλλ᾽ ΟΕ ΩΝ τάδ᾽ ἐστίν. οὐ γὰρ οἱ πλατεῖς 
λύκοινον “Αιδαν 

1195 - τ᾿ ἐδ; «Ὁ ει - δ “αν ἐἢ ἣ 

χεῖνος ἁνὴρ, ὃς στυγερῶν ἔδειξ᾽ ὅπλων 
Ἕλλασι χοινὸν “4ρη. 
ἰὼ πόνοι πρόπονοι. 
χεῖνος γὰρ ἔπερσεν ἀνθρώπους. 

ἐχεῖνος οὐ στεφάνων 
1200 οὔτε βαϑειᾶν χυλίκων 

νεῖμεν ἐμοὶ τέρψιν ὁμιλεῖν, 
2 ᾿ 2 - 37 

οὔτε γλυχὺν αὐλῶν οτοβον 

δύσμορος οὔτ' ἐννυχίαν 
τέρψιν Ἰαύειν. 

1206 ἐρώτων δ᾽ ἐρώτων ἀπέπαυσεν, ὦμοι. 
κεῖμαι δ᾽ ἀμέριμνος οὕτως, 
ἀεὶ πυκιναῖς δρόσοις 
τεγγόμενος χόμας, 

1210 λυγρᾶς μνήματα Τροίας. 

χαὶ πρὶν μὲν ἐνγνυχίου 
’΄ ΣᾺ Ἁ . 

δείματος ἣν μοι προβολὰ 

χαὶ βελέων ϑούριος “Ἄἴας, 

νῦν δ᾽ οὗτος ἀνεῖται στυγερῷ 
΄ ΄ ΣΝ Δ ..}Ὸ} Εν ; 1215 δαίμονι. τίς μοι, τίς ἔτ᾽ οὖν 

! τέοψις ἐπέσται; 
' γενοίμαν ἵν᾽ ὑλᾶεν ἔπεστι πόντου 
] πρόβλημ' ἁλίχλυστον, ἄκραν 

[1220 ὑπὸ πλάκα Σουνίου, 

τὰς ἱερὰς ὅπως 
προσείποιμεν ᾿Αϑάανας. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἰδὼν ἔσπευσα τὸν στρατηλάτην 
᾿γαμέμνον ἡμῖν δεῦρο τόνδ᾽ ὁρμώμενον " 

.122ὅ δῆλος δέ μοὐστὶ σκαιὸν ἐχλύσων στόμα. 

ΑΑ͵ἸΥΑΠΜΜΕΙΜΝῺΩ ΓΝ. 

σὲ δὴ τὰ δεινὰ δήματ'᾽ ἀγγέλλουσί μοι 
τλῆναι καϑ᾽ ἡμῶν ὧδ᾽ ἀνοιμωχτὶ χανεῖν; 
σέ τοι, "σὲ τὸν τῆς αἰχμαλωτίδος λέγω, 

ἢ που τραφεὶς ἄν μητρὸς εὐγενοῦς ἄπο 
1280 ὑτνή} ἐχόμπεις χἀπὶ ἄχρων ἀῤρραύδόνν 

ὅτ οὐδὲν ὧν τοῦ μηδὲν ἀντέστης ὕπερ, 

κοῦτε στρατηγοὺς οὔτε ναυάρχους μολεῖν 

ἡμᾶς ᾿Δχαιῶν οὔτε σοῦ διωμόσω " 

ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄρχων, ὡς σὺ φὴς, «Ἄἴας ἔπλει. 
118ὅ --- 1191. -ξΞΞΞ 1192 --- 1198. 

1199 --- 1210. Ξξξ 1211 --- 1222. 

ΡΟΕΤΑΕ Β5ΟΕΝΙΟΙ͂ς 

| 

) 
| 
' 

| 
| 
᾿ 

| 

' 

1290 δύστηνε, ποῖ βλέπων ποτ αὐτὰ χαὶ ϑροεῖς; 

οὐδ᾽ εὐρύνωτοι φώτες. ἀσφαλέστατοι, 

ἀλλ᾽ οἱ φρονοῦντες εὖ χρατοῦσε πανταχοῦ. 
; ᾿ ᾿ “- ἘΝ - [7 

μέγας δὲ πλευρὰ βοῦς ὑπὸ σμικρᾶς ὅμως 
μάστιγος ὀρϑὸς εἰς ὁδὸν πορεύεται. 

ὩΣ ΟΝ κι , Ἵ ἀν λο Ἃ ι " ’ Ξ 
126ὅ καὶ σοὶ προσέρπον τοῦτ᾽ ἐγὼ τὸ φάρμαχον 

ὁρῶ τάχ᾽, εἰ μὴ νοῦν κατακχτήσει τινά " 
« ἊΣ κ ΕΣ 7} γΓ 5 ϑὺ 3 -» 

ος ἀνδρὸς οὐχέτ᾽ οντος, ἀλλ' ηδὴ σκιῶς, 

ϑαρσῶν ὑβρίζεις καξελευϑεροστομεῖς. 
ΕῚ , 3 ι [τ] τ , 

οὐ σωφρονήσεις; οὐ μαϑὼν ὡς εἰ φύσιν 
27 Ἴ 27 «, 27 - , 

1260 ἄλλον τιν᾽ ἄξεις ἀνδρα δεῦρ᾽ ἐλεύϑερον, 

ὅστις πρὸς ἡμᾶς ἀντὶ σοῦ λέξει τὰ σά; 
σοῦ γὰρ λέγοντος οὐχέτ᾽ ἂν μαϑοιμὴ ἐγώ " 
τὴν βάρβαρον γὰρ γλῶσσαν οὐκ ἐπαίω. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἴϑ᾽ ὑμὶν ἀμφοῖν νοῦς γένοιτο σωφρογεῖν. 
1206 τούτου γὰρ οὐδὲν σφῷν ἔχω λῷον φράσαι. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

φεῦ" τοῦ ϑανόντος ὡς ταχεῖά τις βροτοῖς 
χάρις ϑιαρρεῖ χαὶ προδοῦσ᾽ ἁλίσκεται, 

εἰ σοὺ 7 ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐδ᾽ ἐπὶ σμικρῶν λόγων, 
Ἅἴας, ἔτ᾽ ἴσχει μνῆστιν, οὗ σὺ πολλάσις 

270 τὴν σὴν προτείνων προὔκαμες ψυχὴν δόρει" 

ἀλλ᾽ οἴχεται δὴ πάντα ταῦτ᾽ ἐρριμμένα. 

ὦ πολλὰ λέξας ἄρτι κἀνόνητ' ἔπη, 
οὐ μνημονεύεις οὐκέτ᾽ οὐδὲν, ἡνίχα 
ἑρκέων ποϑ᾽ ὑμᾶς οὗτος ἐγκεκλημένους, 

1275 ἤδη τὸ μηδὲν ὄντας, ἐν τροπῇ δοοὺς 
ἐρρύσατ᾽ ἐλθὼν μοῦνος, ἀμφὶ μὲν νεῶν 
ἄχροισιν ἤδη ναυτιχοῖς ἑδωλίοις 
πυρὸς φλέγοντος, εἰς δὲ γαυτικὰ σχαφὴ 
πηδῶντος ἄρδην Ἕχτορος τάφρων ὕπερ; 

1280 τές ταῦτ᾽ ἀπεῖρξεν; οὐχ δδ᾽ ἡν ὁ δρῶν τόδε, 
ὃν οὐδαμοῦ φὴς οὐδὲ συμβῆναι ποδί; 

ἀρ ὑμὶν οὗτος ταῦτ᾽ ἔδρασεν ἔνδικα; 

χὠτ αὖϑις αὐτὸς “Ἕχτορος μόνος μόνου, | 

λαχών τε κἀκχέλευστος, ἠλϑὶ ἐναντίος, 

1286 οὐ δραπέτην τὸν χλῆρον ἐς μέσον χαϑεὶς, | 

ὑγρᾶς ἀρούρας βῶλον, ἀλλ᾽ ὃς εὐλόφου | 
κυνῆς ἔμελλε πρῶτος ἅλμα κουφιεῖν ; | 
ὅδ᾽ ἦν ὁ πράσσων ταῦτα, σὺν δ᾽ ἐγὼ παρὼν, | 
ὁ δοῦλος, οὐκ τῆς βαρβάρου μητρὸς γεγώς. β 

γ - " ν᾿ 27 ι 

οὐκ οἶσϑα σοῦ πατρὸς μὲν ὃς προύφυ πατὴρ 
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ἀρχαῖον ὄντα Πέλοπα βάρβαρον Φρύγα; 

᾿Αἀτρέα δ᾽, ὃς αὖ ο᾽ ἔσπειρε δυσσεβέστατον, 
προϑέντ ἀδελφῷ δεῖπνον οἱχείων τέχνων; 

1905 αὐτὸς δὲ μητρὸς ἐξέφυς Κρήσσης, ἐφ᾽ ἣ 

λαβὼν ἐπακτὸν ἄνδρ᾽ ὁ φιτύσας πατὴρ 
ἐφῆχεν ἑλλοῖς ᾿χϑύσιν διαφϑοράν. 
τοιοῦτος ὧν τοιάνδ᾽ ὀνειδίζεις σποράν ; 
ὃς ἐκ πατρὸς μέν εἶμι Τελαμῶνος γεγὼς, 

1300 ὅστις στρατοῦ τὰ πρῶτ᾽ ἀριστεύσας ἐμὴν 
ἴσχει ξύνευνον μητέρ᾽, ἢ φύσει μὲν ἣν 

βασίλεια, «Ταομέδοντος " ἕχχριτον δέ γι» 
δώρημα κείνῳ ᾿δωχεν ᾿Δλκμήνης γόνος. 

ἀρ᾽ ὧδ᾽ ἄριστος ἐξ ἀριστέοιν δυοῖν 

1306 βλαστὼν ἂν αἰσχύνοιμι τοὺς πρὸς αἵματος, 

οὺς νῦν σὺ τοιοῖσδ᾽ ἐν πόνοισι κειμένους 
εὐϑεῖς ἀϑάπτους, οὐδ᾽ ἐπαισχύνει λέγων; 
εὖ νυν τόϑ᾽ ἴσϑι, τοῦτον εἰ βαλεῖτέ που, 
βαλεῖτε χημᾶς τρεῖς ὁμοῦ συγκειμέγους. 

1310 ἐπεὶ χαλόν μοι τοῦδ᾽ 

ϑανεῖν προδήλως μᾶλλον ἢ τῆς σῆς ὑπὲρ 
᾿γυναιχὸς, ἢ τοῦ σοῦ 9) ὁμαίμονος δέν 

ὑπερπονο υμένῳ 

πρὸς ταῦϑ'᾽ ὅρα μὴ τοὐμὸν, ἀλλὰ χαὶ τὸ σόν. 
ὡς εἴ μὲ πημανεῖς τι, βουλήσει ποτὲ 

1316 καὶ δειλὸς εἶναι μᾶλλον ἢ ̓ ν ἐμοὶ ϑρασύς. 

᾿ ΧΟ ΤΌΟΣΣ: 

ἄναξ Ὀδυσσεῦ, χαιρὸν ἴσϑ' ἐληλυϑὼς, 

εἰ μὴ ξυνγάψων, ἀλλὰ συλλύσων πόρει.- 

ΟΞ ΥΣΙΣΊΣΥΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ἄνδρες; τηλόϑεν γὰρ ἠἡσθύμην 
βοὴν ᾿«τρειδῶν τῷδ᾽ ἐπ᾿ ἀλχίμῳ νεκρῷ. 

᾿ ΔΙΑΜΕΕΙΜΝΩ Ν. 

.1390 οὐ γὰρ κλύοντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους, 
ἄναξ Ὀδυσσεῦ, τοῦδ᾽ ὑπ᾽. ἀνδρὸς ἀρτίως ; 

ΟΣ ΣΣΈΕΥΣΤ, 

ποίους; ἐγὼ γὰρ ἀνδοὶ συγγνώμην ἔχω 
χλύοντι φλαῦρα συμβαλ εἶν ἕπη χκαχά. 

3 ΜΕΜΝΩ ΣΝ: 

᾿ἤκουσεν αἰσχρά: δρῶν γὰρ ἦν τοιαῦτά με. 
Ο 4 ΥΣΌΣΊΤΗΕ ΟΣ: 

[1828 τί γάρ οὐ ἔδρασεν, ὥστε χαὶ βλάβην ἔχειν; 
Ϊ ΔΙ ΑΜΕΠΜΝΩ Ν. 
| οὔ φὴσ᾽ ἐάσειν τόνδε τὸν. νεχρὸν ταφῆς 
| ἄμοιρον, ἀλλὰ πρὸς βίων ϑάψειν ἐμοῦ. 

ΘΟ. ὌΣΣΕ ΥΣ: 

ἔξεστιν οὖν εἰπόντι τὠληϑῆ φίλῳ 

σοὶ μηδὲν. ἧσσον ἢ πάρος ξυνηοετμιεῖν ; 

ΔΤΆΑΛΜΕΠΙΙΝ ὦ δ. 

εἴην οὐκ ἂν εὖ φρονῶν, ἔπεὶ 

ἐγὼ μέγιστον ᾿Ζργείων νέμω. 

ΟΖῪΣ ΞῈ ἜΡΩΣ; 

ὥκουέ νυν. τὸν ἄνδρα τόνδε πρὸς ϑεῶν 

μὴ τὰ ὃς ὥϑαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν " 

μήδ᾽ ἡ βία σε μηδαμῶς νικησάτω 
1590 τοσόνδε προ ὥστε τὴν δίχην πατεῖν. 

κἀμοὶ γὰρ ἡ» ποῦ 

-. 
3 

1380 εἴπ᾽ " ἡ γὰ 

φίλον ο᾽ ὃ 

οὗτος ἔχϑεστος στρατοῦ, 

- ἐξ οὗ ᾿χράτησα τῶν “Ἱχιλλείων ὅπλων. 

ἀλλ αὐτὸν ξιιπας ὄντ ἐγὼ τοιόνδ᾽ ἐμοὺ 

οὐχ ἂν ἀτιμάσαιμ᾽ ἂν, ὥστε μὴ “λέγειν 

1340 ἕν᾽ δὲ ὕδρη ἐδεῖν ἤρυαγον “Πργείων,, ὅσον 

β 

: 
β 

» Οὐ" Ὁ ΛΕ ΟΥΥΣ 

Τροίαν ἀφιχόμεσθϑα, πλὴν ᾿4χιλλέως.᾿ 
ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἐνδίχως γ᾽ ἀτιμάζοιτό σοι. 
οὐ γάρ τι τοῦτον, ἀλλὰ τοὺς ϑεῶν νόμους 
φϑείροις ἄν. ἄνδρα δ᾽ οὐ δίχαιον, εἰ ϑάνοι; 

1846 βλάπτειν τὸν ἐσθλὸν, οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν χυρῆς. 

ὩΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 
σὺ ταῦτ᾽, ᾿Οδυσσεῦ,. τοῦδ᾽ ὑπερομαχεῖς ἐμοί; 

ΟΟΥΣΣΕΣΞΣ. 

ἐμίσουν δ᾽, ἡνίχ᾽ ἦν μισεῖν χαλόν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
οὐ γὰρ ϑανόντι χαὶ προσεμβῆναί σὲ χρή; 

ὍΣΟΥ Σ ΣΕ ΜΣΣ, 
μὴ χαῖρ᾽, ᾿'Δερείδη, κέρδεσιν τοῖς μὴ χαλοῖς. 

ΔΦΡΑΜΕΜΝΩ Ν. 

1360 τόν τοι τύραννον εὐσεβεῖν οὐ ῥῴδιον. 

ΘΙ ΞΞΣΣΣΈΕΎΥΣ. 

ἀλλ᾽ εὖ λέγουσι τοῖς φίλοις τιμὰς γέμειν. 

ΔΙΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

κλύειν τὸν ἐσϑλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ὃν τέλει. 

ΟΔΎΣΣΈΕΜΣ. 

παῦσαι" “ρατεῖς τοι τῶν φίλων γιχώμεγος. 

“ΤΑ ΜΕΙΜΝΩ Ν. 

μέμνησ᾽ ὁποίῳ φωτὶ τὴν χάριν δίδως. 

ΟΠΎΣΟΣΘΡΒΟΥΣ,. 

1865 ὅδ᾽ ἐχϑρὸς ἁνὴρ, ἀλλὰ γενναῖός ποτ᾽ ἦν. 

.Ο ΑΙ ΆΑΜΜΕΙΙΝΩ Ν. 

τί ποτὲ ποιήσειςι; ἐχϑρὸν ὧδ᾽ αἰδεῖ νέχυν; 

ΟΔΥΣΣΉΕΣ. 

γικᾷ γὰρ ἀρετή μὲ τῆς ἔχϑρας πολύ. 

ΑΔΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
τοιοίδε μέντοι φῶτες ἔμπληκχτοι βροτοῖς. 

ΟΣ ΎΥΩΣΣΒῸΣ.: 

ἢ χάρτα πολλοὶ νῦν φίλοι καὖϑις πικροί. 

ΔΙΙΑΛΜΕΜΝΩΝ. 

1860 τοιούσδ᾽ ἐπαινεῖς δῆτα σὺ χτᾶσϑαι φίλους; 

ΟΔΥΣΣΕΎῪΣ. 
σχληρὰν ἐπαινεῖν οὐ φιλῶ ψυχὴν ἐγώ. 

ΔΙΑΜΕΜΝΩ Ν. 
ἡμᾶς σὺ δειλοὺς τῆδε ϑήμέρᾳ φαγεῖς- 

ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 
ἔνϑοας μὲν οὖν Ἕλλησι πᾶσιν ἐνδίκους. 

ἔγωγ᾽ " 

ΔΙΡΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἄνωγας οὖν μὲ τὸν νεχρὸν θάπτειν ἐᾶν; - 

ΟἿ ΧΟΣΣΈΕΙΕΣ 

1866 ἔγωγε. καὶ γὰρ αὐτὸς ἐνθάδ᾽ ἵξομαι.- 

᾿ς ΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 
ἢ πάνϑ᾽ ὅμοια πῶς ἀγὴρ αὑτῷ πονεῖ. 

ΟΣ ΣΟΣΙ  ΧΟΣ. 

τῷ γάρ με μᾶλλον εἰχὸς ἢ ᾿μαυτῷ πονεῖν; 

4ΦΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

σὸν ρα τοὔργον, οὐκ ἐμὸν κεχλήσεται. 
ΘΟ ΥΣΣΊΥΣ. 

ὡς ἂν ποιήσης, πανταχῆ χρηστός γ᾽ ἔσει. 
.Α ΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

ΕῚ ὅς , -“Ὕ , ε ᾿Ὶ 
1370 ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι τοῦτ: ἐπίστασ᾽, ὡς ἐγὼ 

--ὄ-.-. “ὦ΄“ὦὃὦὃὦὃἃἪὮἪἝἷΚἝ5Ἕ. 



σοὶ μὲν νέμοιμ᾽ ἂν τῆσδε χαὶ μείζω χάριν " 
οὗτος δὲ χἀχεῖ χἀάνθαδ᾽ ὧν ἔμοιγ᾽ ὁμῶς 
Ὡς »ἤ κ Α -“ ΠΞ »Ὶ ει ; 

ἔχϑιστος ἔσται. σοὶ δὲ δοᾶν ἔξεσϑ'᾽ ἃ Ζοη.- 

ὅστις σ᾽, Ὀδυσσεῦ, μὴ λέγει γνώμη σοφὸν 
τὰν - 27 -ὖᾧΟ ;ὔ 2 ΄ 

1376 φῦναι, τοιοῦτον ὁντα. μῶρος ἐστ᾽ ἀγήρ. 
ΟΥΟΥΣΣΕΙΕ ΩΣ: 

« ΤῸ Ψ; 2 Ν - ΕῚ οὶ "" 

καὶ νῦν γε Τεύχρῳ τάπο τοῦδ᾽ ἀγγέλλομαι 

ὅσον τότ᾽ ἐχϑρὸς ἢν, τοσόνδ᾽ εἶναι φίλος. 
« κ ΄ ’ ’ ΄ 

καὶ. τὸν ϑανόντα τονδε συγϑάπτειν ϑέλω, 
χαὶ ξυμπονεῖν χαὶ μηδὲν ἐλλείπειν ὅσον 

Χ - 2 ὕ 2 Δ γ - γ, 

1380 χρὴ τοῖς ἀρίστοις ἀνδοάσιν πονεῖν βροτούς. 

. ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ἄριστ᾽ Ὀδυσσεῦ, πάντ᾽ ἔχω σ᾽ ἐπαινέσαι 
λόγοισι" καί μ᾽ ἔψευσας ἐλπίδος πολύ. 

ΙΓ Ὶ ΒᾺΝ » .) ΄᾿ Φ Ἁ 

τούτῳ γάρ ὧν ἔχϑιστος “ργείων ἀνὴρ 
, ᾿) ᾿ 5) » ΡῈ κ 

μόνος παρέστης χερσὶν. οὐδ᾽ ἔτλης παρὼν 

1385 ϑανόντι τῷδε ζῶν ἐφυβοίσαι μέγα, 
ὡς ὁ στρατηγὸς οὑπιβρόντητος μολὼν, 

’ 2 “- 3, , 

αὐτὸς τε χὠ ξύναιμος ἠϑελησάτην 
λωβητὸν αὐτὸν ἐχβαλεῖν ταφῆς ἄτερ. 

Ἷ γ),., 7 Χ ι , »" 

1390 μνημὼω»ν τ΄ ἔρινυς χαὶ τελεσφόρος Ζίζη 
Α - [ο 39 

χαχοὺς χαχῶς φϑείρειαν., ὠσπεο ηϑέλον 
κ 3 ΓῪ , } - Ὶ -᾿΄ὕ 

τὸν» αγνδρα λωβαις ἐκβαλεῖν ἀναξίως. 
Ν 2 Σ ΞῸ , ΄ ν᾿ 

σὲ δ᾽, ὦ γεραιοῦ σπέρμα «Ταἕρτου πατρὸς, 
; 2 “«-- ““χ͵ἌῷΩ ΄ «- 

ταφου μὲν ὀχνῶ τοῦδ᾽ ἐπιιψαύειν ἐῶν, 
1395 μὴ τῷ ϑαγνόντι, τοῦτο δυσχερὲς ποιῶ " 

κ 23Γ4.4 « Φ ΞΡ, Ε ων 

τὰ δ᾽ ἀλλα καὶ ξύμπρασσε, κεἴ τινὰ στρατοῦ 

ἫΝ Ἃ1 
------------ς--ς-ςςς-ς------.---ς-ς----ς--ς-ςςς-ς-ςςςςςςςς-.-.--ς---ς-ς-ς-ςς-ςςςςς,- - - -“ “ “ [“ Ξ ΓΞ ῥ᾽ Φ Φ ΦῬΦῬΦῬ Ῥ Ῥ  ᾽ῸθῸθὃθΘῈΘ 

τοιγάρ σφ᾽ Ὀλύμπου τοῦδ᾽ ὁ πρεσβεύων πατὴρ, 

Δ ἃς. 107 

ϑέλεις κομίζειν, οὐδὲν ἄλγος ἕξομεν. 
ἐγὼ δὲ τἄλλα πάντα πορσυνῶ" σὺ δὲ 

ἀνὴρ χαϑ' ἡμᾶς ἐσθλὸς ὧν ἐπίστασο. 
ΟΣ ΣΕΥΣ, 

1400 ἀλλ ἤϑελον μέν" εἰ δὲ μή ᾽στί σοι φίλον 
πράσσειν τάδ᾽ ἡμᾶς, εἰκε᾽, ἐπαινέσας τὸ σόν. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ἅλις " ἤδη γὰρ πολὺς ἐχτέταται 

χρόνος. ἀλλ οἱ μὲν χοίλην χάπετον 
χερσὶ ταχύνατε, τοὶ δ᾽ ὑψίβατον 

. 1406 τρίποδ᾽ ἀμφίπυρον λουτρῶν ὁσίων 
ϑέσϑ'᾽ ἐπίχαιρον " 

μία δ᾽ ἐκ κλισίας ἀνδρῶν ἴλη 
τὸν ὑπασπίδιον κόσμον φερέτω. 
παῖ, σὺ δὲ πατρός γ᾽. ὅσον ἰσχύεις, 

1410 φιλότητι ϑιγὼν πλευρὼς σὺν ἐμοὶ 
τάσδ᾽ ἐπιχούφιζ᾽ ᾿ ἔτι γὰρ ϑερμαὺ 
συριγγὲς ἄνω φυσῶσι μέλαν 

μένος. ἀλλ ἄγε πᾶς, φίλος ὅστις ἀγὴρ 
φησὶ παρεῖναι, σούσϑω,, βάτω, 

1415 τῷ δ᾽ ἀνδοὶ πονῶν τῷ παντ᾽ ἀγαϑῷ 
χοὐδενί πω λῴονι ϑνητῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡ πολλὰ βροτοῖς ἔστιν ἰδοῦσιν 
γνῶναι" πρὶν ἰδεῖν δ᾽ οὐδεὶς μάντιες 
τῶν μελλόντων ὃ τι πράξει. 

Ῥοϑβέ 1416 5οαπο)αίτν 

“Αἴαντος, δι᾽ ἣν, τότε φωνῶ. 



ΞΟΦΟΒΛΒΟΥ͂Σ ΠΛΕΑΤΡΑ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΞΩΠᾺΑ 

Π4ΙΔἍΓΩΓΟΣ. 

ΟΡΕΣΤΕΙΓΣ: 

ἩΜΛΜΈΚΤΡΑ,. 

ΧΟΡΟ Σ. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΛΜΙΙΣ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ ἡ. 

ΔΙΓΙΣΘ ὋΟ Σ. 

ΠΟ ΘῈ ΣΥῸΣ 

τὴς ὧδε: τροφεὺς δεικνὺς ᾿Οοέστη τὰ ὃν ἴάργει. μικρὸν γὰρ αὐτὸν ὄντα χλέψασα ἡ ̓ Ηλέχτρα, 
Ὶ τ 
ἡνίχα ὁ πατὴρ ἐσφάζετο, δέδωχε τῷ τροφεῖ, δείσασα μὴ χαὶ αὐτὸν χτείνωσιν. ὃ δὲ ὑπεξέϑετο αὐτὸν εἰς 

«Ῥωκίδα πρὸς τὸν Στρόφιον" νῦν δὲ μετὰ εἴχοσιν ἔτη ἐπανιὼν σὺν αὐτῷ πρὸς τὸ ΄«4ργος δείχνυσιν αὐτῷ 

᾿ τὰ ἐν ΄άργει. 

Ἢ σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ἴζογει. ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ ἐπιχωρίων παρϑένων. προ-- 

λογίζει δὲ ὁ παιδαγωγὸς Ὀρέστου. 

] 
! 
Ι 



ἔπ νύν ὠὐὐδ ἢ 1 ΠΣ ἄς 

ΤΕΔΊ ΡΟΓΟΣ. 

ΟΣ τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Τροίᾳ ποτὲ 
᾿“γαμέμνονος παῖ, νῦν ἐχεῖν᾽ ἔξεστί σοι 
“παρόντι λεύσσειν, ὧν πρόϑυμος ἦσϑ᾽ ἀεί. 
τὸ γὰρ παλαιὸν ἄργος οὑπόϑεις τόδε, 

ὅ τῆς οἰστροπλῆγος ἄλσος ᾿Ινάχου χόρης" 
αὕτη δ᾽, Ὀρέστα, τοῦ λυχοχτόνου ϑεοῦ 
ἀγορὰ «4ύκειος " οὐξ ἀριστερᾶς δ᾽ ὅδε 
Ἥρας ὁ κλεινὸς ναός" οἱ δ᾽ ἱκάνομεν, 
φάσχειν Πῆῃυκήνας τὰς πολυχρύσους ὁρῶν, 

10 πολύφϑορόν τε δῶμα Πελοπιδῶν τόδε, 
ὅϑεν σε πατρὸς ἐκ φόνων ἐγώ ποτε 
πρὸς σῆς ὁμαίμου χαὶ κασιγνήτης λαβὼν 
ἤνεγχα χἀξέσωσα χἀξεϑρεψάμην 
τοσόνδ᾽ ἐς ἥβης, πατρὶ τιμωρὸν φόνου. 

᾿1δγῦν οὖν ᾿ Ὀρέστα χαὶ σὺ φίλτατε ξένων 

Πυλάδη, τί χρὴ δοᾶν ἐν τάχει βουλευτέον " 
ὡς ἡμὶν ἤδη λαμπρὸν ἡλίου σέλας 
ἑῷα κινεῖ φϑέγματ᾽ ὀρνίϑων σαφῆ 

μέλαινά τ᾽ ἄστρων ἐχλέλοιπεν εὐφρόνη. 
20 πρὶν οὖν τιν᾽ ἀνδρῶν ἐξοδοιπορεῖν στέγης, 

ξυνάπτετον λόγοισιν" ὡς ἐνταῦϑ᾽ ἵνα 
οὐχ ἔστ᾽ ἔτ᾽ ὀχνεῖν καιρὸς, ἀλλ᾽ ἔργων ἀχμή. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν προσπόλων, ὡς μοι σαφῆ 
σημεῖα φαίνεις ἐσϑλὸς εἷς ἡμᾶς γεγώς. 

35 ὥσπερ γὰρ ἵππος εὐγενὴς, κἂν ἢ γέρων, 
ἐν τοῖσι δεινοῖς ϑυμὸν οὐκ ἀπώλεσεν, 
ἀλλ ὀρϑὸν οὖς ἵστησιν, ὡσαύτως δὲ σὺ 
ἡμᾶς τ᾽ ὀτρύνεις χαὐτὸς ἐν πρώτοις ἕπει. 
τοιγὰρ τὰ μὲν δόξαντα δηλώσω" σὺ δὲ 

80 ὀξεῖαν ἀκοὴν τοῖς ἐμοῖς λόγοις διδοὺς, 
εἰ μή τι χαιροῦ τυγχάνω, μεϑάρμοσον. 
ἐγὼ γὰρ ἡνίχ᾽ ἱκόμην τὸ Πυϑιχὸν 
μαντεῖον, ὡς μάϑοιμ᾽ ὅτῳ τρόπῳ πατρὸς 
δίχας ἀροίμην τῶν φονευσάντων πάρα, 

35 χρῇ μοι τοιαῦϑ᾽ ὁ Φοῖβος ὧν πεύσει τάχα" 
ἄσκευον αὐτὸν ἀσπίδων τε χαὶ στρατοῦ 
δόλοισι χλέψαι χειρὸς ἔνδίχους σφαγάς. 
ὅτ᾽ οὖν τοιόνδε χρησμὸν εἰσηκούσαμεν, 
σὺ μὲν μολὼν, ὅταν σὲ καιρὸς εἰσάγῃ, 

40 δόμων ἔσω τῶνδ΄. ἴσϑι πᾶν τὸ δοώμενον, 
ὅπως ἄν εἰδὼς ἡμὶν ἀγγείλης σαφῆ. 
οὐ γάρ σε μὴ γήρᾳ τε καὶ χοόνῳ μακρῷ 
γνῶσ᾽ οὐδ᾽ ὑποπτεύσουσιν ὧδ᾽ ἠνϑισμένον. 
λόγῳ δὲ χρῶ τοιῷδ᾽, ὅτι ξένος μὲν εἶ 
«Ῥωχεὺς, παρ᾽ ἀνδρὸς Φανοτέως ἥκων" ὃ γὰρ υδὸν Φ πε 

μέγιστος αὐτοῖς τυγχάνει δορυξένων. 
Ἴ7 . 2 ε͵ Ἢ « ’ὔ 

ἀγγελλὲ δ᾽ ὅρχῳ προστιϑεὶς οϑουγεέχα 
τέϑνηχ᾽ Ὀρέστης ἐξ ἀναγκαίας τύχης, 
»Ἤ ᾿Ξ ΄ 
αϑλοισι Πυϑιχοῖσιν ἐξ τροχηλάτων 

------.-------------ς...᾽- -..... ὀ .--.----- -.- --.-.--..- - -α -.-ςς---.--ς---- -.------..-- 

Φ “ [, 

ὅ0 δίφρων κυλισϑείς" ὡδ᾽ ὁ μῦϑος ἑστάτω. 
ἡμεῖς δὲ πατρὸς τύμβον, ὡς ἐφίετο, 
λοιβαῖς τε πρῶτον χαὶ χαρατόμοις χλιδαῖς 

2 . Ξ3 3 "5. , 
στέψαντες,, εἰτ᾽ ἄψοροον ἥξομεν πάλιν, 

’ [, 2 ΄ - 

Τυσεο μὈ Δ ΣΟ ἸΠΔΕΥΘΌΡ ηϑμένοι χεροῖν, 

δ ὃ χαὶ σὺ ϑάμνοις οἶσθά που χεχρυμμένον, 
ὅπως λόγῳ χλέπτοντες ἡδεῖαν φάτιν 
φέρωμεν αὐτοῖς τοὐμὸν ὡς ἔρρει δέμας 
φλογιστὸν ἤδη χαὶ κατηνϑρακωμένον. 

΄ , - “ἃ. [τ , ᾿ 
τί γὰρ μὲ λυπεῖ τοῦϑ'., ὁτὰν λόγῳ ϑαγὼν 

60 ἔργοισι σωϑῶ χἀξενέγχωμαι κλέος; 
δοχῶ μὲν οὐδὲν δῆμα σὺν κέρδει καχόν." 
3) . Ξ ν᾿ 
ἤδη γὰρ εἶδον πολλάκις χαὶ τοὺς σοφοὺς 
λόγῳ μάτην ϑνήσχοντας " εἶϑ'᾽, ὅταν δόμους 
ἔλθωσιν αὖθις, ἐχτετίμηνται πλέον. 

θὅ ὡς χαμ᾽ ἐπαυχῶ τῆσδε τῆς φήμης ἄπο 
δεδορκότ᾽ ἐχϑοοῖς ἄστρον ὡς λάμψειν ἔτι. 
ΕΣ ΕΣ , - , 3 7 
ἀλλ᾽, ὦ πατρῷα γῆ ϑεοί τ᾽ ἔγχωριοι, 
δέξασθέ μ᾽ εὐτυχοῦντα ταῖσδε ταῖς ὁδοῖς, 
σύ τ᾽, ὦ πατρῷον δῶμα" σοῦ γὰρ ἔρχομαι 

70 δίχη χαϑαρτὴς πρὸς ϑεῶν ὡρμημένος " 
χαὶ μή μ᾽ ἄτιμον τῆσδ᾽ ἀποστείλητε γῆς, 
ἀλλ ἀρχέπλουτον καὶ καταστάτην δόμων. 

εἴρηχα μὲν νῦν ταῦτα" σοὶ δ᾽ ἤδη, γέρον, 
τὸ σὸν μελέσϑω βάντι φρουρῆσαι χρέος. 

ΓΊ Ω ᾿Ὶ 2 τς - Α Ἂ » ᾿ ο’ 5. ὃ 

70 νὼ δ᾽ ἔξιμεν" καιρὸς γὰρ, ὅσπερ αἀγόρασιν 
μέγιστος ἔργου παντός ἐστ᾽ ἐπιστάτης. 

᾿ ἩΜΕΚΤΡΑ. 
ΞΡ, , , ω μοί μοι δυστηνος. 

ΠΑΙΖΜΆἍ“.ΓΩΓΟΣ. ' 

καὶ μὴν ϑυρῶν ἔδοξα προσπόλων τινὸς 
ὑποστεγούσης ἔνδον αἰσϑέσϑαι, τέχνον. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ἘΣ ᾿ Ἄν δ 

80 αρ᾽ ἐστὶν ἡ δύστηνος ᾿Ηλέχτρα; ϑέλεις 
μείνωμεν αὐτοῦ κἀναχούσωμεν γόνωγν; 

ΠΑΛΙΖΆΙΓΩΓΙΟΣ. 

ἥκιστα. μηδὲν πρόσϑεν ἢ τὰ “Τοξίου 
πειρώμεϑ᾽ ἔρδειν χἀπὸ τῶνδ᾽ ἀρχηγετεῖν, 
πατρὸς χέοντες λουτρά " ταῦτα γὰρ φέρει 

8ὅ νίχην τ᾿ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ κράτος τῶν δρωμένων. 
ἩΖΧΈΚΤΡ Ζ. 

ΝΜ , ς 
ὦ φάος ἁγνὸν 
χαὶ γῆς Ἰσόμοιρ᾽ ἀὴρ, ὡς μοι 
πολλὰς μὲν ϑρήνων ᾧδὰς, 
πολλὰς δ᾽ ἀντήρεις ἤσϑου 

90 στέρνων πλαγὰς αἱμασσομένων, 
« ᾿ Ἁ Ἁ ς »"» 

ὁπόταν δνοφερὰ γνὺξ ὑπολειφϑῆ 
Ἁ Α ΄ 32} 4 

τὰ δὲ παννυχίδων ἡδὴ στυγεραὶ 
ξυγνίσασ᾽ εὐναὶ μογερῶν οἴχων, 
ὅσα τὸν δύστηνον ἐμὸν ϑρηνῶ 

ο5 1 « " ν ’ Ῥ 
πατέρ, ον χατὰ μὲν βαρβαρον» αἱὰν 

πε  Ξαυνεεψάνατονε ὡς ο- -  ὕ0ὕὙὉὉ ΘΟ ΌΘΘΘΘφΘἝςἝς-““ῇ“ -πππ  -ς «ὐὐπνσσπασ σα τσ αυσησι 
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" Ε Ζ: ἃ 
φοίνιος “4ρης οὐκ ἐξέγνεσεν, 

μήτηρ δ᾽ ἡμὴ χὠ χοινολεχὴς 
Ψ ε᾿ -. .ς. , 

«ἴγισϑος ὅπως δρῦν ὑλοτόμοει 

σχίζουσι χαρὰ φονίῳ πελέκει. 
κ ᾿ δ ΕῚ ΕΣ 

100 χοὐδεὶς τούτων οἰχτος ἀπ᾽ αλλὴης 
Ὰ “ν ΄ - ΄ ἰς 

ἢ μοῦ φέρεται, σοῦ, πάτερ, οὕτως 
αἰχῶς οἰχτρῶς τὲ ϑανόντος. 
5 42 2 ν ὴ 

ἀλλ οὐ μὲν δὴ 
φως [2 -- ἦν 

λήξω ϑρήνων στυγερῶν τε γοων, 

106 ἔς τ᾽ 

διπὰς, λεύσσω δὲ τόδ᾽ ἡμαρ, 

ΒΝ Ξτ' 27 

«»ν σπαμερεγγει ς ἄστρων 

μὴ οὐ τεχνολέτειρ᾽ ὡς τις ἀηδὼν 
ἐπὶ χωχυτῷ τῶνδε πατρῴων 
πρὸ ϑυρῶν ἠχὼ πᾶσι προφωνγεῖν. 

110 ὦ δῶμ᾽ ᾿4ίϑου χαὶ Περσεφόνης, 
ὦ χϑόνι᾽ Ἑρμῆ καὶ πότνι᾽ ᾿Δρὰ, 
σεμναί τε ϑεῶν παῖδες ᾿Εριγύες, 
αἱ τοὺς ἀδίχως ϑνήσχοντας ὁρᾶτ᾽, 
ἘΚ κ᾿ αὶ τρύρι δυο 

11:5 ὑποχλεπτομέγνους, ἔλϑετ᾽, ἀρήξατε, 

τέσασϑε πατρὸς φόνον ἡμετέρου, 
- χαΐί μοι τὸν ἐμὸν πέμψατ᾽ ἀδελφόν. 
μούνη γὰρ ἄγειν οὐκ ἔτι σωχῶ 

120 λύπης ἀντίρροπον ἄχϑος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ παῖ, παῖ δυστανοτάτας 
᾿Ηλέχτρα ματρὸς, τίν᾽ ἀεὶ 

τάχεις ὧδ᾽ ἀχόρεστον οἱμωγὼν 
τὸν πάλαι ἐκ δολερᾶς ἀϑεώτατα 

126 ματρὸς ἁλόντ᾽ ἀπάταις ““γαμέμνονα 
χαχῷ τε χειρὶ πρόδοτον; ὡς ὁ τάδε πορὼν 
λοιτ᾽, εἴ μοι ϑέμις τάδ᾽ αὐδᾶν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
ὦ γενέϑλα γενναίων, 

130 ἡχετ᾽ 

οἶδά τε χαὶ οὔ τί με 
φυγγάνει. οὐδ᾽ ἐθέλω προλιπεῖν τόδε, 
μὴ οὐ τὸν ἐμὸν στοναχεῖν πατέρ᾽ ἄϑλιον. 
ἀλλ ὦ παντοίας φιλότητος ἀμειβόμεναι χάριν, 

ὧδ᾽ ἀλύειν, 

- ’ (4 

ἑμῶν χαματων παραμυϑιογ. 
Ξ ν᾿ ,» Φ.9 
ξυνίημι ταδ΄, 

85 ξατέ μ᾽ 
αἰαῖ, ἱχνοῦμαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ οὔτοι τόν γ᾽ ἐξ ᾿Ζίδα 
παγκοίγου λίμνας πατέρ᾽ 

στάσεις οὔτε γόοισιν οὔτ᾽ 
ἀλλ ἀπὸ τῶν μετρίων ἐπ᾽ ἀμήχανον 
ἄλγος ἀεὶ στενάχουσα διόλλυσαι, 

») 

ἀν-- 
Σ᾿ 
ἀνταῖις. 

ἐν οἷς ἀνάλυσίς ἔστιν οὐδεμία χακῶνγ. 

τί μοι τῶν δυσφόρων ἐφίει;. 
ἣᾷἷ 

ΑΝ ΡΣ, 

τῶν οἰχτρῶς 125 

100] 

ἡπ ἑος ὡς 

ἰχομένων ΘΈΩΝ ἐπιλάϑεται. 

ἀλλ ἐμέ γ᾽ ἃ στονόεσσ᾽ ἄραρεν φρένας, 
δ Ἴτυν, αἰὲν Ἴτυν ὀλοφύρεται, 
ὕρνις 
ὦ παντλάμων Νιόβα, 

ἀτυζομένα., 4ιὸς ἄγγελος. ; 

σὲ δ᾽ ἔγωγε νέμω ἀϑιὸν; 
ὥτ᾽ ἐν τάφῳ πετραίῳ 

« Ψ . 

αἰαὶ δακρύεις. 

121 --.-1836. ΞξΞξΞ 137 --- 152. 

ΟΦΟΒΛΕΟΥ͂Σ 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔτοι σοὺ μούνᾳ, τέχνον, 
ἄχος ἐφάνη βροτῶν, 

15 πρὸς ὅ τι σὺ τῶν ἔνδον εἶ περισσὰ, “. 
οἷς δμιόϑεν εἰ χαὶ γονᾷ ξύναιμος, 

οἵα “Χρυσόϑεμις ζώει καὶ ᾿Ιφιάγασσα, 

χρυπτῷ τ᾽ ἀχέων ἐν ἥβᾳ 
Ιθθὔλβιος, ὃν ἃ χλεινὰ 

γᾷ ποτὲ ΜΙυχηναίων 

δέξεται εὐπατρίδαν, “Διὸς εὔφρονι 
βήματι μὴ λύη τς τ ἃ. γᾶν Ὀρέστανγ. 

ΠΛΜΕΚΎΡ 4. 

164 ὅν γ᾽ ἐγὼ ἀχάματα προσμένουσ᾽, ἄτεκνος, 
τάλαιν᾽ ἀνύμφευτος αἰὲν οἰχγῶ, 
δάχρυσι μυδαλέα, τὸν ἀνήνυτον 
οἶτον ἔχουσα χακῶν" ὁ δὲ λάϑεται 
ὧν τ᾽ ἔπαϑ᾽ ὧν τ᾽ ἐδάη. τί γὰρ οὐκ ἐμοὶ 

170 ἐ τ - ἀγγελίας ἁπατώμενον ; 
ἀεὶ μὲν γὰρ ποθεῖ; 

ποϑῶν δ᾽ οὐχ ἀξιοῖ φανῆναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει. μοι. ϑάρσει, τέχνογ. 
ἔτι μέγας οὐρανῷ 

170 Ζεὺς, ὃς ἐφορᾷ πάντα καὶ κρατύγει" 
ᾧ τὸν ὑπεραλγῆ χόλον κέμιθησῷ 

μήϑ'᾽ οἷς ἐχϑαίρεις ὑπεράχϑεο μήτ᾽ ἐπιλάϑου. 
χούνος γὰρ εὐμαρὴς ϑεός. 

180 οὔτε γὰρ ὃ τὰν Κρῖσαν 
βούνομον ἔχων ἀχτὰν 
παῖς ᾿“γαμεμγνονίδας ἀπερέτροπος 
οὔϑ᾽ ὁ παρὰ τὸν ᾿ἀχέροντα ϑεὸς ἀνάσσων. 

ἩΖΕΚΊΡΤ 4. 

18ὅ ἀλλ᾿ ἐμὲ μὲν ὃ πολὺς ἀπολέλοιπεν ἤδη 
βίοτος ἀνέλπιστος. οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀρχῶ- 
ἅτις ἄνευ τοχέων χατατάκομαι, 
ἃς φίλος οὔτις ἀνὴρ ὑπερίσταται, 
ἀλλ ἁπερεί τις ἔποικος ἀναξία 

190 οἰχογομῶ ϑαλάμους πατρὸς, ὧδε μὲν 

ἀειχεῖ σὺν στολᾷ, 
χεγαῖς δ᾽ ἀμφίσταμαι τραπέζαις. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἰχτρὰ μὲν νόστοις αὐδὰ, 
196 οἰχτρὰ δ᾽ ἐν χοίταις πατρῴαις 

ὅτε σοι παγχάλχων ἀνταίᾳ 
γενύων ὡρμάϑη πλαγά. 
δόλος ἣν ὁ φράσας, ἔρος ὁ χτείνας, 
δεινὰν δεινῶς προφυτεύσαντες 
μορφὰν,, εἴτ᾽ οὖν ϑεὸς εἴτε βροτῶν 

200 ἡ» ὁ ταῦτα πράσσων. 
ΤΠ ΖΦ. ΚΟ Ὁ τῆ, 

ὦ πασᾶν χείνα πλέον ἁμέρα 
ἐλθοῦσ᾽ ἐχϑίστα δή μοι" 
ὦ νὺξ, ὦ δείπνων ἀρρήτων 

ἔχπαγλ ἄχϑη" " 

208 τοὺς ἐμὸς ἴδε πατὴρ 

ϑανάτους αἰχεῖς διδύμαιν χειροῖν, 
αἕ τὸν ἐμὸν εἷλον βίον 

πρόδοτον, αἵ μ᾽ ἀπώλεσαν" 
158.-- 172. -Ξ- 178---. 192. 

199 --- 212, 218 ---- 252. ΒΞ ΕΞ 
το ποτ ο 



οἷς ϑεὸς ὁ μέγας Ὀλύμπιος 
210 ποίνγιμα πάϑεα παϑεῖν πόροι, 

μηδέ ποτ᾽ ἀγλαΐας ἀποναίατο 
τοιάδ᾽ ἀγύσαντες ἔργα. 

ΧΟΡΟΣ. 

φράζου μὴ πόρσω φωνεῖν. 
οὐ γνώμαν ἴσχεις ἐξ οἵων 

215 τὰ παρόντ᾽ οἰχείας εἰς ἄτας 

ἐμπίπτεις οὕτως αἰχῶς; 

πολὺ γάρ τι χαχῶν ὑπερεχτήσω, 
σᾷ δυσϑύμῳ τίχτουσ᾽ ἀεὶ 
τυχᾷ πολέμους" τὰ δὲ τοῖς δυνατοῖς 

220 οὐκ ἐριστὰ πλάϑειν. 
ἩΜΛΕΚΤΡΑ.. 

δεινοῖς ἠναγκάσθην, δειγοῖς " 

ἔξοιδ᾽, οὐ λάϑει μ᾽ ὀργά. 
ἀλλ ἐν γὰρ δεινοῖς οὐ σχήσω 
ταύτας ἄτας, 

22 ὄφρα μὲ βίος ἔχῃ. 
τίνι γάρ ποτ᾽ ἂν, ὦ φιλία γενέϑλα,, 
πρόσφορον ἀκούσαιμ᾽ ἔπος, 
τίνι φρονοῦντι χαίρια; 
ἄνετέ μ᾽, ἄνετε παράγοροι. 

280 τάδε γὰρ ἄλυτα κεκλήσεται" 
οὐδέ ποτ᾽ ἐκ καμάτων ἀποπαύσομιαι 
ἀνάριϑμος ὧδε ϑρήνων. 

; ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ οὖν εὐνοίᾳ γ᾽ αὐδῶ, 
μάτηρ ὡσεί τις πιστὰ, 

235 μὴ τίχτειν σ᾽ ἄταν ἄταις. 
ΗΠ ΖΈΕΚΤΡ.. 

καὶ τί μέτρον χαχότητος ἔφυ; φέρε, 
πῶς ἐπὶ τοῖς φϑιμένοις ἀμελεῖν χαλόν; 
ἐν τίνι τοῦτ᾽ ἔβλαστ᾽ ἀνθρώπων; 
μήτ᾽ εἴην ἔντιμος τούτοις 

210 μήτ᾽, εἴ τῷ πρόσχειμαι χρηστῷ, 
ξυγναίοιμ᾽ εὔχηλος, γονέων 
ἐχτίμιους ἴσχουσα πτέρυγας 

-“αεαιασα“ασαιν“““ “δ νδυνυπουοδυσνεοιυδουσοθοοθον υδευυπευυσυς πατουσεουο υετοδεσδονοδοδου Θυθο σον πΘε ΝΟ ΘΕΘΟΣΕ ΞΕ ΞΕΞΘΘΕΟΞΘΘΘΘΙΣ ΞΘ ΘΘΟ ΜΕ -- ΞΡ: 

ΠΘΘΒΕΒΟΒΟΒΟΟΘΟΘΘΘΘΟ  ΌΜΑΨΕΝ 

ὀξυτόνων γόων. 
] ΕΥ ν «ς κ ι ω] « Σ κ᾿ τΆ 

| ὶ γὰρ ὃ μὲν ϑανὼν γᾶ τε χαὶ οὐδὲν ὧν 
| χείσεται τάλας, 
| οἱ δὲ μὴ πάλιν 

΄ ΡῚ Ε » , 

δώσουσ᾽ ἀντιφόνους δίχας, 
Ψ ΡΝ ΕῚ : 

ἕοροι τ ὧν αἰδὼς 

᾿ 280 ἁπάντων τ᾽ εὐσέβεια ϑνατῶν. 
Ὁ ΒΡ ΣΝ 

“" - 

ἐγὼ μὲν, ὦ παῖ, χαὶ τὸ σὸν σπεύδουσ᾽ ἄιια 
Η ΕῚ ᾿ “ἢ ἐδ ΕἸ κ ᾿ » 

χαὶ τοὐμὸν αὐτῆς ἡλϑον" εἰ δὲ μὴ χαλῶς 

λέγω, σὺ νίκα. σοὶ γὰρ ἑινόμεσϑ᾽ ἅμια. 
Ἡ 3ἘΕ6.ΚΈΤ.Ρ"“Ζ. 

| αἰσχύνομαι μὲν, ὦ γυναῖχες, εἰ δοχῶ 

᾿ 256 πολλοῖσι ϑρήνοις δυσφορεῖν ὑμῖν ἄγαν- 
2 “42 « ,ὕἹ .) δ, ΘΝ 9 Ἔ Ἱ.- - 

ἀλλ ἡ βία γὰρ ταῦτ᾽ ἀναγχάζει μὲ δοῶν, 
ν᾿ - ᾿Ὶ ͵ ᾿Ὶ ἢ 

σύγγνωτε. πῶς γὰρ ἥτις εὐγενὴς γυνή, 
-» «ς - ΄ ΄ χῷ μ, 

πατρῷ᾽ ὁρῶσα πήματ᾽, οὐ δρῴη ταϑ᾽ ὧν, 
ἁγὼ χατ᾽ ἥμαρ καὶ κατ᾽ εὐφοόγνην ἀεὶ 

,᾿ 200 ϑάλλοντα μᾶλλον ἢ καταφϑίνονθ᾽ ὁρῶ; 
ἡ πρῶτα μὲν τὰ μητρὸς, ἢ μ᾽ ἐγείνατο, 
ἔγϑιστα συμβέβηκεν" εἶτα δώμασιν 
ἐν τοῖς ἐμαυτῆς τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς 

Ἢ ἙΝ ᾧ Φρῦ καὶ 111 

ξύνειμι, χὰκ τῶνδ᾽ ἄρχομαι χὰἀκ τῶνδέ μοι 
268 λαβεῖν ϑ᾽ ὁμοίως καὶ τὸ τητᾶσϑαι πέλει. 

ἔπειτα ποίας ἡμέρας δοκεῖς μ᾽ ἄγειν, 
τ' γ ΠΥ - ; ὅταν ϑρόνοις Αἴγισθον ἐνθαχοῦντ᾽ ἴδω 
τοῖσιν πατρῴοις, εἰσίδω δ᾽ ἐσθϑήματα 
φοροῦντ᾽ ἐχείνῳ ταὐτὰ, χαὶ παρεστέους 

270 σπένδοντα λοιβὰς ἔνϑ᾽ ἔχεῖνον ὠλεσεν, 
ἴϑω δὲ τούτων τὴν τελευταίαν ὕβριν, 
τὸν αὐτοέντην ἡμὶν ἐν χοίτη πατοὸς 
ξὺν τὴ ταλαίν τρὶ, μητέρ᾽ εἶ γρεὼν Ξ ἢ ΠΟ ὙΠ ἘεῸ χε 
ταύτην προσαυδᾶν τῷδε συγκοιμωμέγνην" 
ε ἴῃ ΄ τ » ΄ 

275 ἡ δ᾽ ὧδε τλήμων ὥστε τῷ μιᾶστορι 
σρω δ 53 ...9 Ἀ 327 ΕῚ , 

ξυνεστ᾽, ᾿Πρινὺν οὐὑτιν᾽ ἐκφοβουμένη " 
ἀλλ ὥσπερ ἐγγελῶσα τοῖς ποιουμένοις, 
εὑροῦσ᾽ ἐχείνην ἡμέραν, ἐν ἡ τότε 
πατέρα τὸν ἀμὸν ἐκ δόλου χατέχταγεν, 

“ Ν {) , Δ ΣᾺΝ " 280 ταύτῃ χοροὺς ἵστησι χαὶ μηλοσφαγεῖ 

ϑεοῖσιν ἔμμην᾽ ἱρὰ τοῖς σωτηρίοις. 
5 χ 3 ε » ,2 ε ΄ 5 , ἐγὼ δ᾽ ὁρῶσ᾽ ἡ δύσμορος κατα στέγας 

χλαίω, τέτηχα, χἀπικωχύω πατρὸς 
τὴν δυστάλαιναν δαῖτ᾽ ἐπωνομασμένην 

ΟῚ 2, ΩΝ ν τυ κ ν νο γι . ν -“ ; 

285 αὐτὴ πρὸς αὑτὴν" οὐδὲ γὰρ χλαῦσαι παρα 
[) [4 « Α ΄ 

τοσόνδ᾽ ὅσον μοι ϑυμὸς ἡδονὴν φέρει. 

αὕτη γὰρ ἡ λόγοισι γενναία γυνὴ -- 

φωνοῦσα τοιάδ᾽ ἐξονειδίζει χακὰ, 

ὦ δύσϑεον μίσημα, σοὺ μόνη πατὴρ 
200 τέϑνηχεν; ἄλλος δ᾽ οὔτις ἐν πένϑει βροτῶν; 

χαχκῶς ὕλοιο, μηδέ σ᾽ ἐκ γόων ποτὲ 
τῶν νῦν ἀπαλλάξειαν οἱ χάτω ϑεοί. 

ταῦδ᾽ ἐξυβρίζει" πλὴν ὅταν κλύη τινὸς 

ἥξοντ᾽ Ὀρέστην" τηνικαῦτα δ᾽ ἐμμανὴς 

295 βοᾷ παραστᾶσ᾽, οὐ σύ μοι τῶνδ᾽ αἰτία; 

οὐ σὸν τόδ᾽ ἐστὶ τοὔργον, ἥτις ἔχ χερῶν 
κλέψασ᾽ Ὀρέστην τῶν ἐμῶν ὑπεξέϑου; 
ἀλλ ἴσϑι τοι τίσουσά γ᾽ ἀξίαν δίκην. 

" Ἄς ᾿Ὶ « “-« δὴ 2 ᾽ , 

τοιαῦϑ᾽ ὑλαχτεῖ, σὺν δ᾽ ἐποτρύνει πέλας 
ς ᾿ 3 ΕῚ " , Ἁ 

8300 0 χλειγὸς αὐτὴ ταυτὰ νυμφίος παρῶν, 
ὡς κὶ 3. ὩΥ ΤᾺ ς -» ’ 

πάντ᾽ ἄναλχις οὗτος, ἡ πᾶσα βλαβὴη, 

σὺν γυναιξὶ τὰς μάχας ποιούμενος. 
Χ Δ 9 ,) “Ὁ ,) ) 2 

ἐγὼ δ᾽ Ὀρέστην τῶνδε προσμένουσ᾽ ἀεὶ 
παυστῆρ᾽ ἐφήξειν ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι. 

, κ - " ᾿" 

μέλλων γὰρ ἀεὶ δρᾶν τι τὰς οὔσας τέ μου 
χαὶ τὰς ἀπούσας ἐλπίδας διέφϑορεν. 
ΕἸ ἘΡ ᾿ 27 τ: Ὁ 

ἐν οὖ» τοιούτοις οὐτε σωφρονεῖν. φέλαι, 

ο, ο- 

Ψ 

80 φζι 

27 - ’ ] »Ἤ - 

οὔτ᾽ εὐσεβεῖν πάρεστιν - ἀλλ᾿ ἔν τοι χαχοῖς 

πολλή στ᾿ ἀνάγκη χἀπιτηδεύειν καχά.. 
ΧΟΡΟΣ. 

10 φέρ᾽ εἰπὲ, πότερον ὄντος .ΤϊἸγίσϑου πέλας 
λέγεις τάδ᾽ ἡμῖν, ἢ βεβῶτος ἔκ δόμων; 

ἩΗΔΕΚΊΤΎΡ 4. 

ἢ κάρτα. μὴ δόκει μ᾽ ἂν, εἴπερ ἣν πέλας, 
ϑυραῖον οἰχνεῖν " νῦν δ᾽ ἀγροῖσι τυγχάφει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ δ᾽ ἂν ἐγὼ ϑαρσοῦσα μᾶλλον ἐς λόγους 
810 τοὺς σοὺς ἱχοίμην, εἴπερ ὧδε ταῦτ᾽ ἔχει; 

ΖΕ ΚΤΡ 4. 

ὡς νῦν ἀπόντος ἱστόρει τί σοι φίλον. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ δή σ᾽ ἐρωτῶ, τοῦ χασιγνήτου τί φὴς; 
ἥξοντος, Ὁ μέλλοντος; εἰδέναι θέλω. 

9 

.-.-... . .-.ιι....,ς-- -ς.ς. 
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Σ ΟΦΟ ἘΠΔ  ΟΟΥ̓ῈΣ 

ἩΖΕΚΤῬ Α. 

φησίν γε" φάσχων δ᾽ οὐδὲν ὧν λέγει ποιεῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

820 φιλεῖ γὰρ ὀχνεῖν πρᾶγμ᾽ ἀνὴρ πράσσων μέγα. 
Ἥ ΦΕΚΤΡ ἍΑ. 

χαὶ μὴν ἔγωγ᾽ ἔσωσ᾽ ἐκεῖνον οὐκ ὄκνῳ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει" πέφυκεν ἐσθλὸς, ὥστ᾽ ἀρχεῖν φίλοις. 
ΠΖΕᾺΚΤΡΦΤ 4. 

πέποιϑ᾽, ἐπεί τὰν οὐ μακρὰν ἔζων ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

μὴ νῦν ἔτ᾽ εἴπης μηϑέν " ὡς δόμων ὁρῶ 
ῶ2δ τὴν σὴν ὅμαιμον, ἐκ πατρὸς ταὐτοῦ φύσιν, 

Χρυσόϑεμιν, ἔκ τὲ μητρὸς, ἐντάφια χεροῖν 
φέρουσαν, οἷα τοῖς κάτω γομίζεται. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΖΙΣ. 

τίν᾽ αὖ σὺ τήνδε πρὸς ϑυρῶνος ἐξόδοις 

ἐλθοῦσα φωνεῖς; ὠ χασιγνήτη, φάτιν, 

8380 χοὐδ᾽ ἐν χρόνῳ μαχρῷ διδαχϑῆναι ϑέλεις ᾿ 
ϑυμῷ ματαίῳ μὴ χαρίζεσϑαι χενά; 
χαίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα χἀμαυτὴν, ὅτι 
ἀλγῶ ᾽πὶ τοῖς παροῦσιν" ὥστ᾽ ἂν, εἰ σϑέγος 
λάβοιμι, δηλώσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ αὐτοῖς φρογῶ. 

330 γῦν δ᾽ ἐν χαχοῖς μοι πλεῖν ὑφειμένῃ δοχεῖ, 
κεὰ μὴ δοχεῖν μὲν δρᾶν τι, πημαίγειν δὲ μή. 

τοιαῦτα δ᾽ ἄλλα καὶ σὲ βούλομαι ποιεῖν. 
καίτοι τὸ μὲν δίχαιον, οὐχ ἢ ̓γὼ λέγω, 
ἀλλ ἣ σὺ κρίνεις. εἰ δ᾽ ἐλευϑέραν μὲ δεῖ 

820 ζῆν, τῶν χρατούντων ἐστὶ πάντ᾽ ἀχουστέα. 
Π.ΕΚΊΡ “Ζ. 

δεινόν γέ σ᾽ οὖσαν πατρὸς οὗ σὺ παῖς ἔφυς, 
κείνου λελῆσθαι, τῆς δὲ τιχτούσης μέλειν. 
ἅπαντα γάρ σοι τἀμὰ νουϑετήματα “ 
κείνης διδαχτὰ, κοὐδὲν ἐκ σαυτῆς λέγεις. 

845 ἔπειϑ'᾽ ἑλοῦ γε ϑάτερ᾽, ἢ φρονεῖν χάχῶς, 
ἢ τῶν φίλων φρονοῦσα μὴ μνήμην ἔχειν" 
ἥτις λέγεις μὲν ἀρτίως ὡς, εἰ λάβοις 
σϑένος, τὸ τούτων μῖσος ἐχδείξειας ἄν" 

ἐμοῦ δὲ πατρὶ πάντα τιμωρουμένης 

2350 οὔτε ξυνέρδεις τήν τὲ δρῶσαν ἐχτρέπεις. 

οὐ ταῦτα πρὸς κακοῖσι δειλίαν ἔχει; 
ἐπεὶ δίδαξον, ἢ μάϑ᾽ ἐξ ἐμοῦ, τί μοι 
χέρδος γένοιτ᾽ ἂν τῶνδε ληξάσῃ γόων. 
οὐ ζῶ; καχῶς μὲν, οἶδ᾽" ἐπαρχούντως δέ μοι. 

3566 λυπῶ δὲ τούτους, ὥστε τῷ τεϑνηχότι 
τιμὰς προσάπτειν, εἴ τις ἔστ᾽ ἐκεῖ χάρις. 
σὺ δ᾽ ἡμὶν ἡ μισοῦσα μισεῖς μὲν λόγῳ, 
ἔργῳ δὲ τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς ᾿ξύνει. 

ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἂν ποτ᾽, οὐδ᾽ εἴ μοι τὰ σὰ 
860 μέλλοι τις οἴσειν δωρ᾽, ἐφ᾽ οἷσι νῦν χλιδᾷς, 

τούτοις ὑπειχάϑοιμι" σοὶ δὲ πλουσία 
τράπεζα κείσϑω χαὶ περιρρείτω βίος. 
ἐμοὶ γὰρ ἔστω τοὐμὲ μὴ λυπεῖν μόνον 

᾿ βόσκημα" τῆς σῆς δ᾽ οὐχ ἐρῶ τιμῆς τυχεῖν. 
ΡῚ " ’ δ - ΟῚ , 

386 οὐδ᾽ ἂν σὺ, σώφρων γ᾽ οὐσα. νῦν δ᾽ ἐξὸν πατρὸς 

πάντων ἀρίστου παῖδα χεχλῆσϑαι, χαλοῦ 
τῆς μητρός. οὕτω γὰρ φανεῖ πλείστοις χακὴ, 
ϑαγόντοα πατέρα καὶ φίλους προδοῦσα σούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν πρὸς ὀργὴν πρὸς ϑεῶν" ὡς τοῖς λόγοις 

870 ἔνεστιν ἀμφοῖν κέρδος, εἰ σὺ μὲν μάϑοις 
τοῖς τῆσδε χρῆσϑαι, τοῖς δὲ σοῖς αὕτη πάλιν. 

ΧΡΥΖΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

ἔγὼ μὲν, ὦ γυναῖκες, ἦϑάς εἰμί πως 
τῶν τῆσδε μύϑων" οὐδ᾽ ἂν ἐμνήσϑην ποτὲ,. 
εἰ μὴ χαχὸν μέγιστον εἰς αὐτὴν ἰὸν 

376 ἠκουσ᾽, ὃ ταύτην τῶν μακρῶν σχήσει γόων. 

ΠΠΕΑᾺΚΤΊΤΡ 4. 

φέρ᾽ εἰπὲ δὴ τὸ δεινόν. εἰ γὰρ τῶνδέ μοι 
μεῖζόν τι λέξεις, οὐκ ἂν ἀντείποιμ᾽ ἔτι. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΠΙΣ. 
ἀλλ ἐξερῶ τοι πᾶν ὅσον χάτοιδ᾽ ἐγώ. 
μέλλουσι γάρ σ᾽, εἰ τῶνδε μὴ λήξεις γόων, 

380 ἐνταῦϑα πέμψειν ἔνϑα μή ποϑ'᾽ ἡλίου 
φέγγος προσόψει; ζῶσα δ᾽ ἐν χατηρεφ εἶ 
στέγῃ χϑονὸς τῆσδ᾽ ἐχτὸς ὑμνήσεις καχά. 
πρὸς ταῦτα φράζου χἀμὲ μή ποϑ'᾽ ὕστερον 
παϑοῦσα μέμψη. νῦν γὰρ ἐν χαλῷ φρονεῖν. 

ἩΠΕΚΊΡ 4- 

8856 ἡ ταῦτα δή με χαὶ βεβούλευνται ποιεῖν; 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

μάλισϑ'᾽ " ὅταν πὲρ οἴχαδ᾽ Αἴγισθος μόλῃ. 
ΠΖΈΕΚΤΡΆΑ. 

ίχοιτο τοῦδέ γ᾽ οὕνεχ᾽ ἐν τάχει. 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΕΜΙΣ. 

τίν᾽, ὦ τάλαινα, τόνδ᾽ ἐπηράσω λόγον; 
Π,ΕᾺΚΊΡ̓Τ ἍἋ. 

ἐλθεῖν ἐχεῖγον, εἴ τι τῶνδε δρᾶν γοεῖ. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

890 ὅπως πάϑης τί χρῆμα; ποῦ ποτ᾽ εἴ φρενῶν; 

“" ἀλλ᾽ ἐξ 

ΠΖΕΚΤΡΖ. 

ὅπως ἀφ᾽ ὑμῶν ὡς προσώτατ᾽ ἐχφύγω. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΜΙΣ. 

βίου δὲ τοῦ παρόντος οὐ μνείαν ἔχεις; 
Π.ΖΕΚΤΊΤΡΦ 4. 

καλὸς γὰρ οὑμὸς βίοτος ὥστε ϑαυμάσαι. 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΙΣ. 

ἢν ἂν, εἰ σύ γ᾽ εὖ φρονεῖν ἠπίστασα. 
ΠΖΕΚΤΎΡ 4. 

ἐχδίδασχε τοῖς φίλοις εἶναι χακήν. 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΙΙΙΣ. 

ἀλλ οὐ διδάσχω" τοῖς χρατοῦσε δ᾽ εἰχαϑεῖν. 
ΠΔΕΚΤΡ Ζ. 

σὺ ταῦτα ϑώπευ᾽ - οὐκ ἐμοὺς τρόπους λέγεις. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

χαλόν γε μέντοι μὴ ᾿ξ ἀβουλίας πεσεῖν. 
ἩΜΕΚΊΤΡ 4. 

πεσούμεϑ'᾽, εἰ χρὴ, πατρὶ τιμωρούμενοι. 
ΟΡ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 

400 πατὴρ δὲ τούτων, οἶδα, συγγνώμην ἔχει. 

ΗΕΚΊΤΡ.,4. Ἷ 

αλλ 

8396 μή μ᾽ 

| ταῦτ᾽ ἐστὶ τἄπη πρὸς χαχῶν ἐπαινέσαι. 

᾿ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
σὺ δ᾽ οὐχὶ πείσει χαὶ συναινέσεις ἐμοΐ; 

Π.ΖΕΚΤΊΤΡ̓ .Ζ. 

οὐ δῆτα. μή πω νοῦ τοσόγδ᾽ εἴην χενή- 
ΧΡΥΣΟΘΕΙ͂ΙΣ. ᾿ 

χωρήσομαξ τἄρ᾽ οἷπερ ἐστάλην ὁδοῦ. 
ΠΕΚΤΡ 4. 

ἐμπορεύει; τῷ φέρεις τάδ᾽ ἔμπυρα; 408 ποῖ δ᾽ 



ΠΥ ἘΑΗΥ Ὁ ΡῸ ἀκ 

ΧΡΥΣΟΘΕΛΊΙΙΣ. 

'μήτηρ μὲ πέμπει πατρὶ τυιιββεῦσαε χοάς. 
ἩΛΜΕΚΎΡ Α. 

ἡ τῷ δυσμενεστάτῳ βροτῶν; 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΛΜΙΙΣ. 

ὃν ἔχταν αὐτή. τοῦτο γὰρ λέξαι ϑέλεις. 
ΠΛΕΚΤΡ 4. 

ἐκ τοῦ φίλων πεισϑεῖσα; τῷ τοῦτ᾽ 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΛΜΙΙΣ. 

410 ἐκ δείματός του νυχτέρου, δοχεῖν ἐμοί, 
ΠΑΕΚΤΡΑ. 

ὦ ϑεοὶ παῖρῷοι, συγγένεσϑέ γ᾽ ἀλλὰ νῦν. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΛΙ͂ΙΣ. 

ἔχεις τε ϑάρσος τοῦδε τοῦ τάρβους πέρι; 

᾿ ΠΙΙΕΚΤΎΡ Ἢ. 

εἴ μοι λέγοις τὴν ὄψιν, εἴποιμε᾽ ἂν τότε. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙ͂Ι͂Σ. 

ἀλὴ οὐ χάτοιδα πλὴν ἐπὶ σμιχρὸν φράσαι. 

Π.ΕΚ ΤΡΑ. 

ἀπό λέγ᾽ ἀλλὰ τοῦτο. πολλά τοι σμιχοοὶ λόγου 
ἔσφηλαν ἤϑη χαὶ χατώρϑωσαν βοοτούς. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

λόγος τις αὐτήν ἐστιν εἰσιδεῖν πατρὸς 
"τοῦ σοῦ τε χἀμοῦ δευτέραν ὁμιλίαν 
ἐλθόντος ἐς φῶς" εἶτα τόνδ᾽ ἐφέστιον 

420 πῆξαι λαβόντα σχῆπτρον οὑᾳόρει ποτὲ 
αὐτὸς, τανῦν δ᾽ Δἴγισϑος" ἐκ δὲ τοῦδ᾽ ἄνω 
βλαστεῖν βούοντα ϑαλλὸν, ᾧ χατάσχιον 
πᾶσων γενέσθαι τὴν Μυκηναίων χϑόγω, 
τοιαῦτά του παρόντος, ἡνίχ᾽ “Πλίῳ 

425 δείχνυσι τοὔναρ, ἔχλυον ἐξηγουμέγοι'. 

τε τ 
πῶς εἰπᾶς; 

ἤρεσεν; 

πλείω δὲ τούτων οὐ χάτοιδω, πλὴν ὅτι 
, 2. σ., Ρ « - ΄Ω ὉΠ 

πέιμσει με ἐχείνη τοῦδε τοῦ φόβου χαριν. 

πούς γὺυν ϑεῶν σε λίσσομαι τῶν ἐγγενῶν, 
ἐμοὶ πιϑέσϑαι μηδ᾽ ἀβουλέᾳ πεσεῖν. 

430 εἰ γάρ μ᾽ ἀπώσει, σὺν χαχῷ μέτει πάλι). 
ΠΖΕΚΊΎΡΑ͂. 

ἀλλ, ὠ φίλη, τούτων μὲν ὧν ἔχεις χεροῖν 
τύμβῳ προσαψης μηδέν " οὐ γάρ σοι ϑέμις 

᾿) ὍΣ τ - 2 } λ' ς γ 

οὐδ᾽ ὅσιον ἐχϑοᾶς ἀπὸ γυναιχὸς ἱστάγαι 
χτερίσματ᾽ οὐδὲ λουτρὰ προσφέρειν πατρί" 

435 ἀλλ᾿ ἢ πνοαῖσιν ἢ βαϑυσχαφεῖ χόνει 
χούψον νιν, ἔνϑα μή ποτ᾽ 

τ 

εἰς εὐνὴν πατρὸς 
΄ ’ ΄ Ύ 4) [, ωΩ“" 

τούτων πρόσεισι μηδέν" ἀλλ οτὰν ϑάνῃ, 
χειμήλι᾽ αὐτὴ ταῦτα σωζέσϑω χάτω. 
υ κ Ὑ»] Ἃ 

ἀρχὴν δ᾽ ἂν, 
πασῶν ἔβλαστε, τάσδε δυσμενεῖς χοὰς 

ἔχτεινε, τῷδ᾽ 

εἰ μὴ τλημονεστάτη γυνὴ 

ἐν "μ ῷ 
» ΕἾ ΩΣ εἴ γ 

οὔκ αν ποῦ ΟΡ Υ 

σχέιμαι γὰρ εἴ σοι προσφιλῶς αὐτῇ δοχεῖ 

ἐπέστειρε. 

ἼπῸ: τάδ᾽ οὗν τάφοισι δέξασϑαι νέχι'ς 

ὑρ᾽ ἧς ϑανὼν ἄτιμος, ὥστε δυσμενὴς, 

415 ἐμασχαλίσϑη χαἀπὶ λουτροῖσιν χάρῳ 

χηλῖδας ἐξέμαξεν. ἄρα μὴ ἜΓΕΝ 

λυτήοι᾽ αὐτὴ ταῦτα τοῦ φόνου «έρειν; 
.} ε 

᾽ ΓΙ - κ ΄ ᾿ , 

οὐχ ἔστι». ἀλλὰ ταῦτα μὲν μέϑες " σὺ ὁὲ 
ΤΠ ΡΜ " ΤΕΣ ΡΒΩΝΣ τεμοῦσα χρατὸς βοστρύχων ἄρας (οβος: 

πη“ 2 - ΄ νι " γὼ» »4.} 

150 χἀμοῦ ταλαίνης, σμιχρὰ μὲν ταῦ΄, αλὰ 

ὥἅχω, δὸς αὐτῷ, τήνδ᾽ ἀλιπαρὴ τρίχα 
-.μ: τ - Ὰ ΕῚ ᾿ Ἴ 4 ὡς γ ,΄, ἔ 

χαὺ ζῶμα τοὐμὸν οὐ χλιδαῖς ησχημένον. 

αἰτοῦ δὲ προσπίτνουσα γῆϑεν εὐμενῦ' 

ἱ' ᾿ς ῦυου....  -ς τ-ς---- -..... 

»οετλὲ 5ΟΕΝΙΟΙ. 

Ομ ως 
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ἡιεῖν ἀρωγὸν αὐτὸν εἰς έχϑρους μολεῖν, 
δ χαὶ παῖδ᾽ Ὀρέστην ἐξ ὑπερτέρας χερὸς 

᾿ἐχϑροῖσιν αὐτοῦ ζῶντ᾽ ἐπειιβῆναι ποδὶ, 

ὅπως τὸ λοιπὸν αὐτὸν ἀφνεωτέραις 

χερσὶ ρεέ ΟΕν ἢ τανῦν δωρούμεϑα. 

“οἶμαι μὲν οὖν, οἶμαί τι χἀχείνῳ μέλον 

4600 πέμψαι τάδ᾽ αὐτῇ δυσπρόσοπτ᾽ ὀνείρατα " 

ὅμως ὁ᾽ » ἀδελφὴ, σοί ϑ᾽ ὑπούργησαν τάδε 
ἐμοί τ᾽ ἀρωγὰ, τῷ τε φιλτάτῳ βροτῶν 
πάντων, ἐν “Διδου χειμένῳ χοινῷ πατρί. 

ΧΟΡΟΣ. 
πρὸς εὐσέβειαν ἢ κόρη λέγει" σὺ δὲ, 

466 εἰ σωφρονήσεις, ὦ «φίλη, δοάσεις τάδε. 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΙ͂ΙΣ. 

. δράσω. τὸ γὰρ δίχαιον οὐχ ἔχει λόγον 

ϑυοῖν ἐρίζειν, ἀλλ' ἐπισπεύδειν τὸ δοῶν. 
πειρωμένη δὲ τῶνδε τῶν ἔργων ἐμοὶ 
σιγὴ παρ᾽ ὑμῶν πρὸς ϑεῶν ἔστω, φίλαι" 

470 ὡς εἰ τάδ᾽ ἡ τεχοῦσα πεύσεται, πιχρὰν 

δοχῶ μὲ πεῖραν τήνδε τρλαν ἀμὸν ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐὶ μὴ ᾽γὼ παράφρων μάντις ἔφυν 
χαὶ γνώμας λειπομένα σοφῶς, 

170 εἶσιν ἃ ποόμαντις 

“χα, δίχαια φερομένα χεροῖν χράώτη " 

μέτεισιν. ὦ τέχνον, οὐ μαχοοῦ χφύγου. 
ὕπεστί μοι ϑοάσος, 

180 ἁδυπνόων χλύουσαν 
ἀρτίως ὀνειράτων. 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἀμναστεῖ γ᾽ 
Ἑλλάνων ἄναξ, 

οὐδ᾽ 
485 ἀμρήκης 

ΟΥ ὑσας 

« Ἁ ΄ 

ἃ παλαιὰ χαλχοπλαχτος 

γένυς, 

ὥἅ νιν χατέπεφνεν αἱσχίσταις ἐν αἰκίαις. 
488 ἥξει χαὶ πολύπους χαὶ πολύχειο 

ν Ν 

ε Ὁ , π' 
490 ἁ δεινοῖς χρυπτομένᾳ λόχοις 

, ’ 

χαλχόπους Ἔρινις. 
γ Σ ΩΝ χ "ἢ ; 

αἀλεχτο ὠνυμᾳα γὰρ ἐπέβα μιχι ὄνων 
Ἂ ῃ δ ὲ 

΄ 

οἷσιν οὐ ϑέμις. 
΄ « 4 ΄ ΕῚ 

γάμων ἀμιλλήμαϑ 
ἤ } - 9 ΄ 3 "7 4196 πρὸ τῶνδέ τοί μ΄ ἔχει, 

μήποτε μήποϑ᾽ ἡμῖν 

ἀψεγὲς πελᾶν τέρας 

τοῖς δοῶσι χαὶ συνδοῶσι»". }) 

μαντεῖαι 

5600 οὐχ εἰσὶν ἐν δεινοῖς ὀνείροις 
τ ΕΝ 

οὐδ᾽ ἐν ϑεσᾳατοις, 

εἰ μὴ τόδε φάσμα γυχτὺς εὖ 

βοοτῶν 

χκατασχήσεις 

501 ὦ Πέλοπος ἅ πρόσϑεν 

ὅ00 πολύπονος ἱππείω, 

ὡς ἔμολες αἰανὴ 

τῷδε γῷ. 

εὖτε γὰρ ὃ ποντισϑεὶς 
Πυρτίλος ἐχοιμάϑη, 

ὅ10 παγχρούσων ἐκ ὀίων 
διστώνοις κἰχίκις 
δὴν ΡΣ ἈΕῚ Ὑς 
σπιροροιςος ἐχρι ϑεῖς, 

ὁου τώ πω 

ἔλιπεν ἐκ τοῦδ᾽ οἴχου 

15 πολύπονος αἰχία. 

472 - 187. -------ὦ 



--.“οὙ:ν- -αὐποοτον τιον ποτινσιανοι 

ΚΟΑΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡ Ἅ. 

ἀνειμένη μὲν, ὡς ἔοιχας, αὖ στρέφει. Ὁ 
οὐ γὰρ πάρεστ᾽ «Αἴγισθος. ὅς σ᾽ ἐπεῖχ᾽ ἀεὶ 
“ἡ τοι ϑυραίαν γ᾽ οὖσαν αἰσχύνειν φίλους" 
γῦν δ᾽ ὡς ἀἄπεστ᾽ ἐκεῖνος, οὐδὲν ἐντρέπει 

ὅ20 ἐμιοῦ γε" καίτοι πολλὰ πρὸς πολλούς με δὴ 
ἐξεῖπας ὡς ϑρασεῖα καὶ πέρα δίκης 

ἄρχω, χαϑυβοίζουσα χαὶ σὲ χαὶ τὰ σά. 

ἐγὼ δ᾽ ὕβριν μὲν οὐκ ἔχω" χαχῶς δέ σὲ 
λέγω χαχῶς χλύουσα πρὸς σέϑεν ϑαμά. 

26 πατὴρ γὰρ, οὐδὲν ἀλλο σοὶ πρόσχημ᾽ ἀεὶ, 
ὡς ἐξ ἐμοῦ τέϑνηχεν. ἐξ ἐμοῦ " χαλῶς 
ἔξοιδα " τῶνδ᾽ ἄρνησις οὐχ ἔνεστί μοι: 
ἡ γὰρ “ΤΠίχη γιν εἶλεν, οὐκ ἐγὼ μόνη, 
ἡ χρῆν σ᾽ εἰ φρονοῦσ᾽ ἐτύγχανες" 

ὅ30 ἐπεὶ πατὴρ οὗτος σὸς, ὃν ϑρηνεῖς ἀεὶ, 

τὴν σὴν ὅμαιμον μοῦνος Ἑλλήνων ἔτλη 

ϑῦσαι θεοῖσιν, οὐκ ἴσον χαμὼν ἐμοὶ 
λύπης, ὅτ᾽ ἔσπειρ᾽, ὥσπερ ἡ τίχτουσ᾽ 

εἶεν, δίδαξον δή μὲ τοῦ χάριν τίγων 

ὅδ0 ἔϑυσεν αὐτήν. πότερον ᾿“ργείων ἐρεῖς ; 
ἀλλ οὐ μετῆν αὐτοῖσι τήν γ᾽ ἐμὴν κταγεῖν. 
ἀλλ ἀντ᾽ ἀδελφοῦ δῆτα ϊΖενέλεω χτανὼν 
τί οὐκ ἔμελλε τῶνδέ μοι δώσειν δίχην ; 

πότερον ἐχεένῳ παῖδες οὐχ ἦσαν διπλοῖ, 

ὅ40 οῦς τῆσδε μᾶλλον εἰχὸς ἡν ϑνήσχειν, πατρὸς 

ΡΣ ; 

ἀρήγειν, 

5 ; 

ἑγῶ- 

Αὐὐξας ᾿ 2) δ ε «ε ἢ Ξ σ᾽ ἘΠ Ἰ , 
καὶ μητρὸς οντᾶς, ἧς ὁ πλοῦς 0 ἡ» χαριν, 

ἢ τῶν ἐμῶν “Ἅιδης τιν᾽ ἵμερον τέχγων 
ἢ τῶν ἐχείνης ἔσχε δαίσασϑαι πλέον; 
ἢ τῷ πανώλει πατρὶ τῶν μὲν ἐξ ἐμοῦ 

ὅάδ παίδων πόϑος παρεῖτο, “Π͵ενέλεω δ᾽ ἑγνὴν; 

οὐ ταῦτ᾽ ἀβούλου καὶ καχοῦ γνώμην πατρός; 

δοχῶ μιὲν, εἰ χαὶ σῆς δίχα γνώμης λέγω. 
΄ ΡΣ ΘΝ «ς “ ’ 3 ν 2 

φαίη δ᾽ ἂν ἡ ϑανοῦσα γ᾽, εἰ φωνὴν λάβοι. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ εἰμὶ τοῖς πεπραγμένοις 

ὅδ0 δύσϑυμος" εἰ δέ σοι δοχῶ φρονεῖν χαχῶς 
γνώμην δικαίαν σχοῦσα, τοὺς πέλας ψέγε. 

ΠΩΈΕΚΤΡ Ζ. 
5 - κ δε - , ΕἸ ς Ξγ), Ὁ , 
ἐρεῖς μὲν Οὐχὲέ γυν γὲ μἵα'΄Ὗ ὡς ἀρξασὰ τι 

. δι -: ; Φ9 “- ἢ Ε Ἷ 
λυπηρὸν εἰτα σοῦ ταδ᾽ ἐξηχουσ᾽ ὕπο" 
ἋΣ 5 -κ 5» -ὉὟ΄ Ὁ “ 2 [ἐἐ 

αλλ ὴν ἑφῆς μοι, τοῦ τεϑνηχότος ϑ᾽ ὑπερ 

ὅδ8 λέξαιμι᾽ ἂν ὀρϑῶς τῆς χασιγνήτης ϑ᾽ ὁμοῦ. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ι γ ΩΣ , 

καὶ μὴν ἐφίημ᾽ " εἰ δέ μ᾽ ὡδ᾽ ἀεὶ λόγοις 
5: ΟῚ »᾿ Φ ἔ ν ΄ 

ἤἥρχες, οὐκ ἂν ἡσϑὲ λυπηρὰ χλύειν. 

ΠΠΖΕΚΤΎΡ 4. 
« ᾿ , , ᾿ Ὁ » ϑν χαὺ δὴ λέγω σοι. πατέρα φὴς κτεῖναι. τίς ἂν 

τούτου λόγος γένοιτ᾽ ἂν αἰσχίων ἔτι, 
ὅ60 εἴτ᾽ οὖν ον εἴτε μή; λέξω δέ σοι 

ὡς οὐ δίχῃη γ᾽ ἔχτεινας, ἀλλά σ᾽ ἔσπασε 

πειϑὼ καχοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ᾧ τανῦν ξύνει. 

ἐροῦ δὲ τὴν χυναγὸν “ἄρτεμιν τίγος 
ποινῆς τὰ πολλὰ πνεύματ᾽ ἔσχ᾽ ἐν «4ὐλίδι" 
ΒΝ , , - 

ὅθ6 ἢ ᾿γὼ φράσω" κείνης γὰρ οὐ ϑέμις μαϑεῖν. 
πατήρ ποϑ'᾽ οὑμὸς, ὡς ἐγὼ χλύω, ϑεῶς 

3) ; ᾿ Ξ 
ἄλσος ἔξεχίγησεν ποδοῖν 

εἶ ’ ΠΥ τ ᾿ 
στιχτὸν χεράστην ἔλαφον, οὗ χατὰ σφαγὰς 
ἐχχομπάσας ἔπος τι τυγχάνει βαλών. 

510 χὰκ τοῦδε μηνίσασα .«“ητῴα κόρη 
᾿“χαιοὺς, ὡς πατὴρ ἀντέσταθιιον 

παίζων χατ᾽ 

χατεῖχ᾽ 

ΕΞ -- -- τ Ὁ - - "Ὁ 

τις τον... Ὁ... 

Ξ οἷ ὃ υῦλ ἢ ΟΥ̓ Ξ 

τοῦ ϑηρὸς ἐχϑύσειε τὴν αὑτοῦ κόρην. 

ὧδ᾽ ΠΝ τὰ κείνης ϑύματ᾽ . οὐ γὰρ ἦν λύσις 
(λλη στρατῷ πρὸς οἶχον οὐδ᾽ εἰς Ἴλιον. 

ὅ75 ἀνϑ'᾽ ὧν βύθιον πολλὰ κἀντιβὰς μόλις 

ἔθυσεν αὐτὴν, οὐχὶ 1 Μενέλεω χάριν. 

"εἰ δ᾽ οὖν, ἐρῶ γὰρ καὶ τὸ σὸν, κεῖνον ϑέλων 

ἑπωφελῆ οὐ ταῦτ᾽ ἔδοα, τούτου θανεῖν 

Ζρὴν αὐτὸν οὕνεχ᾽ ἐξ ΜῊΝ ποίῳ νόμῳ; 

ὅ80 ὅρα τιϑεῖσα τόνδε τὸν νόμον βροτοῖς 

μὴ πῆμα σαυτῇ καὶ μετάγνοιαν. τιϑῆς. 
εἶ γὰρ χιενοῦμεν ἄλλον ἀντ᾽ ἄλλου, σύ τοι 
πρώτη ϑάγοις ὧν, εἰ πο γε τυγχάνοις." 

ἀλλ εἰσόρα μὴ σχῆννιν οὐκ οὐσαν τιϑῆς. 

ὅ8ὅ εἰ γὰρ ἘΝ δίδαξον ἀνθ ὅτου τανῦν 

αἴσχιστα πάντων ἔργα δοῶσα τυγχάνεις, 
ἥτις ξυνεύδεις τῷ παλαμναίῳ, μεϑ' οὗ" 
πατέρα τὸν ἀμὸν πρόσϑεν ἐξαπώλεσας, 
καὶ παιδοποιεῖς " τοὺς δὲ πρόσϑεν εὐσεβεῖς 

ὅ90 χἀξ εὐσεβῶν βλαστόντας ἐχβαλοῦσ᾽ ἔχεις. 

.--.-τὸ-..........,......ὕ.ὕς...... 

-- - 

- ΕΥΡΟ] »" 3. Ὁ ἡ ΒΩ ἃ --. 2 -- πῶς ταῦτ᾽ ἐπαινέσαιμε᾽ ὧν; ἢ χαὶ τοῦτ᾽ ἐρεῖς, 
ὡς τῆς ϑυγατρὸς ἀντίποινα λαμβάνεις ; 
αἰσχρῶς, ἐάν περ καὶ λέγης. οὐ γὰρ καλὸν 

ἐχϑροῖς γαμεῖσϑαι τῆς ϑυγατρὸς οὕνεχα. 

ὅ95 ἀλλ οὐ γὰρ οὐδὲ νουϑετεῖν ἔξεστί σξ, 
ἢ πᾶσαν ἵἴης γλῶσσαν ὡς τὴν μητέρα 
χακοστομοῦμεν. χαί σ᾽ ΟΕ δεσπότιν 

ἢ μητέρ᾽ οὐκ ἔλασσον εἰς ἡμᾶς νέμω, 

ἢ ζῶ βίον μοχϑηρὸν, ἕχ τὲ σοῦ χαχοῖς 
600 πολλοῖς ἀεὶ ξυνοῦσα τοῦ τε συνγόμου. 

ὁ δ᾽ ἄλλος ἔξω, χεῖρα σὴν μόλις φυγὼν, 
τλήμων Ὀρέστης δυστυχῆ τρίβει βίον " 
ὃν πολλὰ δή μέ σοι τρέφειν μιάστορα 
ἐπητιάσω" καὶ τόδ᾽, εἴπερ ἔσϑενον, 

606 ἔδρων ἂν, εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑι. τοῦδέ γ᾽ οὕνεχα 
κήρυσσέ μ᾽ εἷς ἅπαντας, εἴτε χρὴ καχὴν 
εἴτε στόμαργον εἴτ᾽ ἀναιδείας πλέαν. 
εἰ γὰρ πέφυχα τῶνδε τῶν ἔργων ἴδρις, 

σχεδόν τε τὴν σὴν οὐ χαταισχύνω φύσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

610 ὁοῶ μένος πνέουσαν" εἰ δὲ σὺν δίχη 
ξύγνεστι. τοῦδε φοοντίδ᾽ οὐκ ἔτ᾽ εἰσορῶ. 

ΚΑΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡ Α. 

ποίας δέ μοι δεῖ πρός γε τήνδε φροντίδος, 

ἥτις τοιαῦτα τὴν σϑοθυσον; ὕβρισεν, 

χαὺὶ ταῦτα τηλιχοῦτος ; ἀρ᾽ οὔ σοι δοχεῖ 

61ὅ χωρεῖν ἂν εἷς πᾶν ἔργον αἰσχύνης ἄτερ; 

ΠΛΊΕΚΤΡ 4. 

εὖ νυν ἐπίστω τῶνδέ μ᾽ αἰσχύνην ἔχειν, 
χεὶ μὴ δοχῶ σοι" μανϑόάνω δ᾽ ὀϑούνεχα 
ἔξωραᾳ πράσσω κοὐκ ἐμοὶ προσειχότα. 
ἀλλ ἡ γὰρ ἐκ σοῦ. δυσμένεια χαὶ τὰ σὰ 

20 ἔργ᾽ ἐξαναγχόζει μὲ ταῦτα δοᾶν βίᾳ. 
αἰσχροῖς γὰρ αἰσχρὰ πράγματ᾽ ἐχδιδάσχεται. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡΡ  . 

ὦ ϑόξμχι, ἀναιδὲς, ἡ σ᾽ ἐγὼ χαὶ τἄμ᾽ ἔπη 

καὶ. τώογα τἀμὰ πόλλ ὥγαν λέγειν ποιεῖ, 

ΠΔΈΚΤΡΑ. 

σύ τοι λέγεις νιν, οὐχ ἐγώ. σὺ γὰρ. ποιεῖς 
θ25 τοὔργον" τὰ δ᾽ ἔργα τοὺς λόγους εὑοίσχεται. 

Ι 

Ν 
β 
' 

Ι 

β ΐ 
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Π.ΖΕΚΤΡ..,. 

ὁρᾷς; πρὸς ὀργὴν ἐκφέρει, μεϑεῖσά μοι 
λέγειν ὦ χροήζοιμε᾽ οὐδ᾽ ἐπίστασαι χλύειν. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

680 οὔχουν ἐάσεις οὐδ᾽ ὑπ᾽ εὐφήμου βοῆς 
ϑυῦσαί μ΄, ἐπειδὴ σοί γ᾽ ἐφῆχα πᾶν λέγειν; 

ΠΖΕΚΊΡ̓ 7. 

ἐῶ. χελεύω. ϑῦε" μηδ᾽ ἐπαιτιῶ 

τοὐμὸν στόμ". ὡς οὐκ ἂν πέρα λέξαιμι᾽ 
ἈΖΧΦΥΤΑΙΠΝΗΣΈΡ 4. 

ἔπαιρε δὴ σὺ ϑύμαϑ᾽ ἡ παροῦσά μοι 
6036 πάγχαρπ᾽, ἄναχτι τῷδ᾽ ὅπως λυτηρίους 

εὐχὰς ἀνάσχω δειμάτων ὧν νῦν ἔχω. 
χλύοις ἂν ἤδη, «Ῥοῖβε προστατήριξ, 
χεχρυμμένην μου βάξιν. οὐ γὰρ ἐν φίλοις 

μὖϑος, οὐδὲ πᾶν ἀναπτύξαι. ποέπει 

610 πρὸς φῶς παρούσης τῆσδε πλησίας ἐμοὶ, 
μὴ σὺν φϑόνῳ τε χαὶ πολυγλώσσῳ βοὴ 

σπείρη ματαίαν βάξιν ἐς πᾶσαν πόλιν. 

ἀλλ ὧδ᾽ ἄχουε" τῆδε γὰρ χἀγὼ φράσω. 
(ὶ γὰρ προσεῖδον νυχτὶ τῇδε φάσματα 

616 δισσῶν ὀνείρων, ταῦτά μοι, “«Τύχκει᾽ ἄναξ, 
εἰ μὲν πέφηνεν ἐσϑλὰ, δὸς τελεσφόρα, 
εἰ δ᾽ ἐχϑρὰ, τοῖς ἐχϑροῖσιν ἕμσπαλιν μέϑες " 

3᾽ 

ἐτί. 

ΘᾺ 

χαὶ μή μὲ πλούτου τοῦ παρόντος εἴ τινες 
ϑόλοισι βουλεύουσιν ἐχβαλεῖν,, ἐφῆς, 

6060 ἀλλ ὡδέ μ᾽ ἀεὶ ζῶσαν ἀβλαβεῖ βίῳ 

δόμους ᾿Δτρειδῶν σχῆπτρά τ᾿ ἀμφέπειν τάδε, 
φίλ οισέ τε ξυνοῦσαν οἷς ξύνειμιι, γῦν 
εὐημεροῦσαν χαὶ τέχνων ὅσων ξμιοὲ 
δύσνοια μὴ πρόσεστιν ἢ λύπη πιχρά. 

Θὅδ ταῦτ᾽, -ὦ “Ζύκει᾽ “Ἧπολλον, ἵλεως χλύων 
δὸς πᾶσιν ἡμῖν ὥσπερ ἑξαιτούμεϑα. 

τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα χαὶ σιωπώσης ἐμοῦ 

ἐπαξιῶ σε δαίμον᾽ ὄντ᾽ ἐξειδέναι. 

τοὺς ἐχ Διὸς γὰρ εἰχός ἐστι πάνϑ᾽ ὁρῶν. 

1 4“. ΓΖΙΞΙ Ι ΤΙΟΣΣ. 

660 ξέναι γυναῖχες, πῶς ἂν εἰδείην σαφῶς 
εἰ τοῦ τυράνγου δώματ᾽ Αἰγίσθου τάδε; 
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οὗ ᾽γὼ τάλαιν᾽, ὄλωλα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

676 τί φὴς, τί φὴς, ὦ ξεῖνε; μὴ ταύτης χλύε. 
ΤΠ ΙΓ ΟΣ, 

Ὀρέστην νῦν τε χαὶ πάλαι λέγω. 
ΠΠΖΕΚΊΤΎΡ Ἢ. 

ἀπωλόμην δύστηνος. οὐδέν εἶμ᾽ ἔτι. 
ΚΑΥΤΑΙΠΝΠΗΣΤΡ 72. 

σὺ μὲν τὰ σαύτης πιρᾶσσ᾽, ἐμοὶ δὲ σὺ, ξέγε, 
ταἀληϑὲς εἰπὲ, τῷ τρόπῳ ἐν. ΞΕ Ὶ : 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ 
080 χἀπειιπόμην πρὸς ταῦτα χαὶ τὸ πᾶν φράσω. 

“εῖνος γὰρ ἐλθὼν εἰς τὸ χλεινὸν Ἑλλάδος 

πρόσχημ᾽ ἀγῶνος “Ι΄ελφιχῶν ἄϑλων χάριν, 

ὅτ᾽ ἤσϑετ᾽ ἀνδρὸς ὀρϑίων. κηρυγμάτων 
δοόμον προχηρύξαντος, οὗ πρώτη χρίσις, 

δ8ῦ εἰσ λῆς λαμπρὸς, πᾶσι τοῖς ἐχεῖ σέβας" 
δοόύμου δ᾽ 

ϑανόντ᾽ 

’ ΄ ΄ 

ἔσωσας τἀφέσει τὰ τέρματα 
΄, »» ) σι ͵ ; 

γίχης ἔχων ἐξῆλθε πάώντιμον γέρας. 
27 κ »ο».᾽ -ὖ ; ᾽ 

γχώπως μὲν ὃν πολλοῖσι παῦρά σοι λέγω, 
5) Ἐπ 35 » ΄ 

οὐχ οἶδα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἔργα καὶ χράτη. 
εὐ 

690ἕν δ᾽ ἴσϑ᾽- ὅσων “γὰρ εἰσεκήρυξαν βοαβῆς 

μεν διαύλων ἀϑλ ἅπερ γομίζεται, 
τούτων ἔνεγχὼν πάντα τἀπιγίχιῳ 
ἌΣ ΩΣΣ ὙΠ 05 “δ κ Ε ΄ 

ωολβίέζετ᾽, -“ογεῖος μὲν ἀναχαλούμεγος, 
“7 »}.9 , “Ὁ Ἁ ᾿ (Δα 

ογομα δ᾽ Ὀρέστης, τοῦ τὸ χλεινὸν λλάδος 
2 , ' 3. , ἐξ 

695: 7γωμέμνονος στράτευμ᾽ ἀγείραντοός ποτε. 
--. -» 7 [2 2 - 

χαὶ ταῦτα μὲν τοιαῦϑ'᾽ " ὅταν δέ τις ϑεῶν 
ἰ ΄ Ὁ Ἷ 

βλάπτῃ, δύναιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν Ἰσχύων φυγεῖν. 
τ: ν 27 «ες ᾿ ᾿ - 

κεῖνος γὰρ αλλης ἡμέρας, ὅϑ᾽ ἱππιχῶν 
δ «Ἁ4 ᾿ , ι ἡν ἡλίου τέλλοντος ὠκύυπους ἀγὼν, 

700 εἰσῆλϑε πολλῶν ἁρματηλατῶν μέτα. 
- Ξ ᾽ Χ Σ᾿ 2 Χ π᾿ ’ ᾿ , 

εἷς ἡν “χαιὸς. εἰς ἀπὸ Σπάρτης, δύο 
, φπ - ς ΄ ΄ 

«Τίβυες ζυγωτῶν αομαάτων ἐπιστάται" 

χἀχεῖνος ἐν τούτοισι. Θεσσαλὰς ἔχων 
᾿ « , τς, "ἢ Ὁ 2 

ἵππους, ὁ πέμπτος" ἔἕχτος ἐξ Αϊτωλίας 
“ -Ὁ (4, - ΕῚ ΄ 

706 ξανϑαῖσι πώλοις " ἕβδομος ΠΊἀάγνης ἀνήρ" 
ε μ ΄ 
ὁ δ᾽ ὕγδοος λεύκιππος, «Αϊνιὼν γένος" 

ἔνατος ᾿4ϑηνῶν τῶν ϑεοδιμήτων ((σιο 

ΧΟΡΟΣ. Βοιωτὸς ἄλλος, δέχατον ἐχπληρῶν γον». 

τάδ᾽ ἐστὶν, ὦ ξέν᾽. αὐτὸς ἤχασας χαλῶς. στάντες δ᾽ ὅϑ᾽ αὐτοὺς οἱ τεταγμένοι βοαβῆς 

ἱ ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 710 χλήροις ἔπηλαν χαὶ χατέστησαν δίφρους, 

η χαὶ δάμαρτα τήνδ᾽ ἐπειχάζων χυρῶ χαλκῆς ὑπαὺ σάλπιγγος ηξαν" οἱ δ᾽ ἅμα 
χείγου; πρέπει γὰρ ὡς τύραννος εἰσορᾶν. ἕπποις ὁμοχλήσαντες ἡνίας χεροῖν 

ἸΧΟΟΘ ΡΙΘΣΣ ἔσεισαν " ἐν δὲ πᾶς ἐμεστώϑη δρόμος 

θ66 μάλιστα πάντων. ἥδε σοι χείνη πάρα. | κτύπου χροτητῶν ἁρμάτων" κόνις δ᾽ ἄνω 
ΤΙ ΑΙ ΊΞΚΟΙΣ. 713 φορεῖϑ᾽ " ὁμοῦ δὲ πάντες ἀναμεμιγμένοι 

ππαασα ν  ΨΜΜΝο σ Ἂν ψθον οΝ 

ς -- , « ῳ « , 

ὦ χαῖρ᾽. ἄνασσα. σοὺ «φέρων ἥχω λόγους 
ἡδεῖς φίλου παρ᾿ ἀνδρὸς Ἰγίσϑῳ ϑ᾽ ὁμοῦ. 

Ὡς Υ Γ ΦΕΠΙΕΝ 72 ΣΡ ΖΑ. 

ἐδεξάμην τὸ ῥηϑέν" εἰδέναι δέ σου 
πρώτιστα χρήζω τίς σ᾽ ἀπέστειλεν βροτῶν. 

Π4Ζ41Ζ44Τ72Ω ΓΟ Σ. 

670 Φανοτεὺς ὁ «οωχεὺς, πρᾶγμα πορσύνων μέγα. 
ΖΦ Ὺ ΤΡ ΖΕ ΖΟΛΙ ἘΠῚ Τ' Ῥ .Χ.. 

τὸ ποῖον, ὦ ξέν᾽ ; εἶπέ. παρὰ φίλου γὰρ ὧν 
Ν 

ΡῚ Α ’ 3 τ τ ΡΞ ᾿ γε ἯΞ 

ἀνδρὸς, σαφ᾽ οἶδα, προσφιλεῖς λέξεις λόγους. 

φείδοντο κέντρων οὐδὲν, ὡς ὑπερβάλοι 
χνόας τις αὐτῶν χαὶ φρουάγμαϑ' ἱππιχά. 
ὁμοῦ γὰρ ἀμφὺ νῶτα χαὶ τροχῶν βάσεις 

ἤφοιζον, εἰσέβαλλον ἱππικαὶ πνοαί. 
720 χεῖγος δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὴν ἐσχάτην στήλην ἔχων 

ἔχοιμτιτ᾽ ἀεὶ σύριγγα, δεξιὸν δ᾽ ἀνεὶς 

σειραῖον ὑσιστον εἶργε τὸν προσχείμενον. 

χαὺ πρὶν μὲν ὀρϑοὶ πώντες ἕστασαν δέ ροι" 

ἔπειτα δ᾽ «Αϊνιᾶνος. ἀνδρὸς ἄστομοι 
“74 »» Ὁ) ’ ΄ Ἂ 7 « ΣᾺ .υ 

725 πῶλοι βίᾳ φέρουσιν, ἐς δ᾽ ὑποστροφῆς 

τ τεσ  δαριπγαγια τι χξοθεὶ ἢ "Α ἼΣΩΣ ΣΝ εν αδίι...-.- ς-.- τοῦ 

ἜΓΠΎΛΟ ΗΕ Δ Ὁ 4ΡῸ ἂχ 115. 

ΐ ΚΑΥΤΑΙΜΕΝΗΣΤΙΡΑ. ΠΑΙΠΆΓΩΓΟΣ. 
ἀλλ οὐ μὰ τὴν δέσποιναν Ἴοτεμιν ϑράσους τέϑνη"᾽ ᾿Ορέστης. ἐν βοαχεῖ ξυνϑεὶς λέγω. 

τοῦδ᾽ οὐχ ἀλύξεις, εὐτ᾽ ἂν Αἴγισθος μόλη. ἩΛΕΚΤΡΑ. 



116 ΟΝ Ὁ 1 ΟΥ̓͂Σ 

τελοῦντες ἕχτον ἕβδομὸν τ᾽ ἤδη δρόμον ; 780 ὥστ᾽ οὔτε νυκτὸς ὕπνον οὔτ ἐξ ἡμέρας 
μέτωπα συμπαίουσι Ἰβαρκαίοις ὕχοις " ἐμὲ στεγάώζειν ἡδύν" ὧλλ ὁ προστατῶν 
χἀντεῦϑεν ἄλλος ἄλλον ἐξ ἑνὸς χαχοῦ χρόνος διὴγέ μ᾽ αἰὲν ὡς σανουμένην. 

ἔϑραυε, χἀγέπιπτε, πῶν δ᾽ ἐπίμπλατο γὺν δ᾽ -- ἡμέρᾳ γὰρ τῆδ᾽ ἀπηλλάγην φόβου 
780 γαυωκγίων Κρισαῖον ἱππικῶν πέδον. πιρὸς τῆσδ᾽ ἐχείγου ὃ " ἦδε γὰρ μείζων βλάβη 

| γνοὺς δ᾽ οὐξ ᾿᾿ϑηνῶν δεινὸς ἡνιοστρόφος , 788 ξύνοιχος ἡν μοι, τοὐμὸν ἐχπίγουσ᾽ ἀεὶ. 
ἑ ἔξω παρασπῷ χἀναχωχεύει παρεὶς «υχῆς ἄχρατον αἷμα --- νῦν δ᾽ ἕχηλά που 

κλύδων᾽ ἔφιππον ἐν μέσῳ χυκώμενον. Ὁ τῶν τῆσδ᾽ ἀπειλῶν οὕνεχ᾽ ἡμερεύσομεν. 
ἤλαυνε δ᾽ ἔσχατος μὲν, ὑστέρας δ᾽ ἔχων ΠΊΞΕΚΊΤΡΑ. 

7135 πώλους Ὀρέστης, τῷ τέλει πίστιν φέρων... οἴμοι τάλαινα " νῦν γὰρ οἰμῶξαι πάρα, 
ὁ δ᾽ ὡς ὁρᾷ μόνον νιν ἐλλελειμμένον, Ὀρέστα, τὴν σὴν ξυμφορὰν, ὅδ᾽ ὧδ᾽ ἔχων 

ὀξὺν δι᾿ ὥτων χέλαδον ἐνσείσας ϑοαῖς 790 πρὸς τῆσδ᾽ ὑβρίζει μητρός. ἀρ᾽ ἔχει χαλῶς; 
σιώλοις διώκει, κἀξισώσαντε ζυγὰ ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 
ἠλαυγέϊιην, τότ᾽ ἄλλος, ἄλλοϑ᾽ ἅτερος οὔτοι σύ" κεῖνος δ᾽ ὡς ἔχει χαλῶς ἔχει. 

7410 κάρα προβάλλων ἱππιχῶν ὀχημάτων. ΠΆΑΠΚΤΡΑ͂. 
χαὶ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ἀσφαλεῖς δρόμους ἄκουε, ΝΝέμεσι τοῦ ϑαγνόντος ἀρτίως. 
ὠρϑοῦϑ᾽ ὁ τλήμων ὀρϑὸς ἐξ ὀρϑῶν δίφρων " ΚΑΥΤΔΑΙΜΝΗΣΤΡ.Α. 
ἔπειτα λύων ἡνίαν ἀριστερὰν ἤχουσεν ὧν δεῖ κἀπεχύρωσεν χαλῶς. 
κάμπτοντος ἵππου λανθάνει στήλην ὄχραν ι ΠΠΚΤΡ ἍΑ. 

146 χιαίσας" ἔϑραυσε δ᾽ ἄξογος μέσας χνόας, ὑβοιζε. νῦν γὰρ εὐτυχοῦσω τυγχᾶἄνεις. 

| χἀξ ἀντύγων ὦλισϑε" σὺν δ᾽ ἑλίσσεται ΚΑΥΤΑ,ΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

τμητοῖς ἱμιᾶσι" τοῦ δὲ πίπτοντος πέδῳ 796 οὔχουν Ὀρέστης χαὶ σὺ παύσετον τάδε. 
σιῶλοι διεσπάρησαν ἕς μέσον δρόμον. ΠΆΔΈΕΚΤΡ ΖΑ. 

στρατὸς δ᾽ ὅπως ὁρᾷ γιν ἐκπεπτωχότα γιεπαύμεϑ᾽ ἡμεῖς, οὐχ ὅπως σὲ παύσομεν. 
160 δίφοων, ἀνωλόλυξε τὸν νεανίαν, κΑΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

πολλῶν ἂν ἥχοις, ὦ ξέν᾽, ἄξιος τυχεῖν, 
εἰ τήνδ᾽ ἔπαυσας τῆς πολυγλωσσου βοῆς. 

14 [Δ ΑΤΩΤΘΣ. 

οὔκουν ἀποστείχοιμ᾽ ἂν, εἰ τάδ᾽ εὖ κυρεῖ. 

«ορούμεγος πρὸς οὐδας, ἀλλοτ᾽ οὐρανῷ 

σχέλη προφαίνων, ἔς τέ νιν διφηλάται, 

μόλις κατασχεϑόντες ἱππιχὺν δρόμον, 

] 

ον᾽ ἔργα δούάσας οἵα λαγχάνει χαχὰ, - 

Ϊ 
Ι 

᾿ 758 ἔλυσαν αἱματηρὸν, ὥστε μηδένα 
γνῶναι φίλων ᾿δόντ᾽ ἂν ἄϑλιον δέμας. ΚΑῪ “τι ΤῊΠΝΗΣΤΡ 4. 

' καί νιν πυρᾷ χέαντες εὐϑὺς ἐν βραχεῖ 800 ἥκιστ᾽ ν ἐπείπερ οὔτ᾽ ἐμοῦ καταξίως 

χαλχῷ μέγιστον σῶμα δειλαίας σποδοῦ πιραξειας οὐτὲ τοῦ πορευσαντος ξένου... 
| «έρουσιν ὥνδρες «Ῥωκέων τεταγμένοι, ἀλλ εἴσιϑ'᾽ εἴσω" τήνϑὲ δ᾽ ἔχτοϑεν βοῶν 

7600 ὅπως πατρῴας τύμβον ἐχλάχῃ χϑονός. ἔω τά ὕ᾽ αὑτῆς χαὶ τὰ τῶν φίλων χαχά. 

τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ ἐστὶν, ὡς μὲν ἂν λόγοις ΜΠΆΞΕΚΤΡ.Δ. 
ἀλγεινὰ, τοῖς δ᾽ Ἰδοῦσιν, οἵσπιερ εἴϑομεν, ἀρ᾽ ὑμὶν ὡς ἀλγοῦσα χκὠδυνωμένη 
μέγιστιὰ πάντων ὧν ὕπωπ᾽ ἐγὼ χαχῶν. ᾿ 800 δειγῶς δαχρῦσαι κἀπιχωχῦσαι δοκεῖ 

ΧΟΡΟΣ. χὸν υἱὸν ἡ δύστηνος ὧδ᾽ ὀλωλότω; 

φεῦ φεῦ τὸ πᾶν δὴ δεσπόταισι τοῖς πάλαι ἀλλ ἐγγελῶσα. φροῦδος. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ" 

700 πρόρριζον, ὡς ἔοιχεν, ἔφϑαρται γέγος. Ορέστα φίλταϑ᾽, ὡς μ᾽ ἀπώλεσας ϑανῶν. 
᾿ ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. ἀποσπάσας γὰρ τῆς ἑμῆς οἴχει φρενὸς 
ὦ Ζεῦ, τί ταῦτα, πότερον εὐτυχῆ λέγω, ᾿ 810 αἵ μοι μόναι παρῆσαν ἐλπίδων ἔτι, 

| η) δεινὰ μὲν, χέρδη δέ; λυπηρῶς δ᾽ ἔχει, σὲ παιρὸς ἥξειν ζῶντα τιμωρόν ποτὲ 

εἰ τοῖς ἐμαυτῆς τὸν βίον σώζω χαχοῖς. χὠμοῦ ταλαίνης. νῦν δὲ ποῖ μὲ χρὴ μολεῖν; 

ὙΡΣΡΙΕΣΖΙΟΨ ΨΚ ΖΟΘΣΣ: μόνη γάρ εἶμι, σοῦ τ᾿ ἀπεστερημένη 
Ι » Ἐς 5 δ: ͵ - Ξ' ΄ ς , 27) ͵ "4 

τί δ᾽ δ᾽ ἀϑυμεῖς, ὦ γύναι, τῷ γνὺν ῦγῳ; ὦ καὶ πατρὸς. ἡδὴ δεῖ μὲ δουλεύειν πάλιν 

| ΚΑΥΤ ΑΙΜΝΠΣΤΡῬ. 810 ἐν τοῖσιν ἐχϑίστοισιν ἀνθρώπων ἐμοὶ 
; 770 δεινὸν τὸ τίχτειν ἐστίν " οὐδὲ γὰρ καχῶς «φονεῦσι πατρός. ἀρά μοι χαλῶς ἔχει; 

πάσχοντι μῖσος ὧν τέχῃ προσγίγνεται. ἀλλ οὐ τι μὴν ἔγωγε τοῦ λοιποῦ χρόνου; ' 

1{24214 41 Χ[ 0 Σ. ξύνοιχος ἔσσομ᾽, ἀλλὰ τῆϑδε πρὸς πύλη 

μάτην ἄρ᾽ ἡμεῖς, ὡς ἔοικεν, ἥκομεν. γιαρεῖσ᾽ ἐμαυτὴν ἄφιλος «αὐανῶ βίον. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ . , 820 πρὸς ταῦτα χίινέτω τις, εἰ βαρύνεται, 

οὔτοι μάτην γε. πῶς γὰρ ἂν μάτην λέγοις; τῶν ἔνδον ὄντων" ὡς χάρις μὲν, ἢν χτάνη, 
εἴ μοι ϑαγόντος πίστ᾽ ἔχων τεχμήρια λύπη δ᾽, ἐὰν ζῶ" τοῦ βίου δ᾽ οὐδεὶς πόϑος. 

778 προσῆλθες, ὅστις τῆς ἐμῆς ψυχῆς γεέγῶς, ΧΟΡΟΣ. 

μαστῶν ἀποστὰς καὶ τροφῆς ἐμῆς, φυγὰς ποῦ ποτε κεραυνοὶ “ιὸς, ἢ ποῦ φαέϑων 
ὠπεξενοῦτο " καί μ᾽, ἐπεὶ τῆσδε χϑονὸς δ82ό.“4Ἵλιος, εἰ ταῦτ᾽ ἐφορῶντες 
ἐξῆλθεν, οὐκ ἔτ᾽ εἶδεν - ἐγκαλῶν δέ μοε κρύπτουσι» ἕχηλοι; ὙΠ ΉΜΗΩΣ 
φόνους πατρῴους δείν᾽ ἐπηπείλει τελεῖν " 824 -- 886. ΞεξΞ 887 --- 848. 
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ἍἘΠῚ ᾺΑ Ἐ 

Π.ΕΚΎΤΡ... 
Ξ., » 

ἑ ἔ, αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦ παῖς τί δακρύεις; 

Ἡ“ΦΕΚΤΡΑ͂. 

φεῦ. 
ΧΟΡΌΣ: 

880 μηδὲν μέγ᾽ ἀΐσης. 

1.2 Ἐ ἈΚ , 

Ϊ 

ἰπολεῖς. 
ἜΘ ΟΣ: 

πῶς; 

ΤΖΕῈΚΊΡ.4. 
39 - ἘΠῊΝ Α ΄ εἰ τῶν φανέρως οἰχομένων 

2. ,ω... 9 ζε ΄ 

εἰς Πδαν ἐλπίδ᾽ ὑποί- 

ὅ8ὅ σεις. κατ᾿ ἐμοῦ ταχοιιένας 

“ἄλλον ἐπειιβάσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἶδα γὰρ ἀναχτ᾽ ᾿πφιάρεων χουσοϑέτοις 
Ἵ Ν Υ τ πο πῆι ψ ἧς Ζιῥι Ῥ 

«..)} Ρ ως. α΄)ν," ἘΠΡΕΒ . ἑρχέσι χρουφϑέντα γυγαιχὼΐ 

χαὶ νὺν ὑπὸ γ κίας 

ἸΖΕΚΤΡΑ. 

ΧΟΘΓΡΙΟΣΣ. 

πιίαινυχος ἀγάσσει. 

ΤΕΣ ΙΕ ΚΡ: 

0Θ!»ΡΟ:Σ. μ 
᾿ 

φεῦ δῆτ᾽ - ὑλοὰ γάρ. 
1]..:1ΕΚΊΤΡ Α«“. 

ἐδάμη; 

ΝΠ ΘΡΙΘ ΣῈ: 

δ γί. 

ἨΕΚΊΤΡιΑ. 

οἷδ᾽ οἶδ᾽ - ἐφρώνη γὰο μελέτωι 
μ᾿ ] ἤ Ν ἐ Ἵ Ὁ 

» ᾿ ν ΄ Ἀ Ἴ 

ἀμφὶ τὸν ἐν πένϑει" ἐμοὶ ὁ 
τὴ Ἔχ βς 5...» 4. “ ι σον ζ 

οὔτις ἔτ᾽ ἔσ ὃς γὰρ ἔτ᾽ ην, 
- ὩΣ , 

φοοῦδος αναοπασϑείς. 

ΧΟΡΟΣ. 

δειλαία δειλαίων χυρεῖς. 

πη ῖ, 1 ΡΞΑ͂. 

850 χαγὼ τοῦδ᾽ ἔστωο. ὑπερίστωου, 

παγσύρτῳ παμμήνῳ δεινῶν 
στυγνῶ! τ᾿ ἀχέων αἰῶσι. 

τὰς ΘΈΡΟΣ: 
- ει - 

εἴδοιιεν αὶ θροεῖς. 

ΠΤΦΈΕ.ΚΤΙΡΑΑ. 

μὴ μέ γυν μηζχέτι 

; 866 παραγάγης, ἵν᾽ οὐ 
ΧΟΡΟΣ. 

Ϊ τί φῃς; 
ΠΑΞΕΚΤΡ 4. 

| πάρεισιν ἐλπίδων ἔτι χοινοτόχων 
εὐπατριδῶν τ᾿ ἀρωγαί. 

ΧΟΡΟΣ. 

860 πᾶσι ϑνατοῖς ἔφυ μόρος. 

ΠΆΈΕΚΤΡΑ, 
ἢ χαὶ χαλαργοῖς ἐν ἁμίλλαις 

849 -- - 859. -ΞΞΞ 8θ0 --- 870. 

Ψ τ. 9} κς 

οὕτως, ὡς χείνῳ δυστάνῳ, 
-τμητοῖς ὁλκοῖς ἐγκῦρσαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐσχοπος ἁ λώβα. 
Π.ΕΚΊΡΑ. 

8060 πῶς γὰρ οὔκ; εἰ ξέγος 

'ἄὥτερ ἐμῶν χερῶν 
ΧΟΡΟΣ. 

παπαῖς 

ἩΗἩΖ“ΕΚΎΤΎΡ ἍΑ. 

κέχευϑεν, οὔτε του τάφου ἀντιάσας 
870 οὔτε γόων παρ᾽ ἡμῶν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΠΙ͂ΙΣ. 

ὑφ᾽ ἡδονῆς τοι, φιλτάτη, διώχομιι 
τὸ χόσμιον μεϑεῖσα σὺν τάχει μολεῖν. 
φέρω γὰρ ἡδονάς τε χἀνάπαυλαν ὧν 
πάροιϑεν εἶχες χαὶ χατέστενες χαχῶν. 

Π.ΙΕΚΤΡ ἍΑ. 

87ὃ πόϑεν δ᾽ ἂν εὕροις τῶν ἐμῶν σὺ πημάτων 
ΕΥ ξ ἽΞ » 2 2 τῷ τυ - 

ἄρηξιν, οἷς ἴασιν οὐχ ἔγεσι᾽ ἰδεῖν; 

ΧΡΥΣΟΘΘΕΜΛΜΙΣ. 

σπιάρεστ᾽ ᾿Ορέστης ἡμὶν, ἴσϑι τοῦτ᾽ ἐμοῦ 
χλυουσ᾽, ἐναργῶς, ὥσπερ εἰσορᾷς ἐιιέ. 

Π2ΖΕΆΙΚΤΡΑ. 
2 ΣᾺ» , ΤΣ ;. 2 - 
ἀλλ η μέμηνας, ὦ τάλαινα, χἀπὶ τοῖς 

880 σαυτῆς χαχοῖσι χἀπὶ τοῖς ἐμοῖς γελᾷς; 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

μὰ τὴν πατρῴαν ἑστίαν, ἀλλ᾽ οὐχ ὕβρει 
λέγω τάδ΄, ἀλλ᾽ ἐχεῖνον ὡς παρόντα γῶ. 

Π͵.ΕΚΤΡ 4. 

οἴμοι τάλαινα " χαὶ τίνος βροτῶν λόγον 
, ὟΣ ’ ὲ ᾿ ΕΠ 

τον εἰσαχούυσασ᾽ ὧδὲ πιστεύεις ἄγαν; 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ν ᾿ - Ε Ἀϑ 
885 ἐγὼ μὲν ἐξ ἐμοῦ τὲ χοὐκ ἄλλου σαφῦ 

σημεῖ᾿ ἰδοῦσα τῷδε πιστεύω λόγῳ. 

ΠΖΕΚΊΤΡἍ. 
» Ὁ τ , 7 ΠΟ τὸ , " τίν᾽. ὦ τάλαιν᾽, ἰδοῦσα πίστιν; ἐς τί μοι 

βλέψασι θάλπει τῷ δ᾽ ἀνηχέστῳ πιοί; 
Ἐν 15. ΟΣ ΥΕΡΙΣ ΜΠ ΤΕΣ. 

πρός γυν ϑεῶν ἄχουσον, ὡς μαϑοῦσά μου 
890 τὸ λοιπὸν ἢ φρονοῦσαν ἢ μωρὰν λέγης. 

ΠΖ“ΕΚΊΤΡ̓ ἍΑ. 

σὺ δ᾽ οὖν λέγ᾽, εἴ σοι τῷ λόγω τις ἡδογή. 
ΧΡΥΣΟΘΘΕΙΙΣ. 

χαὶ δὴ λέγω σοι πᾶν ὅσον χατειδόμη». 
ἐπεὶ γὰρ ηλϑὸν πατρὸς ἀογαῖον τον, 

ὁρῶ χολώνης ἐξ ἄκρας νεορούτους 

896 πηγὰς γάλαχτος χαὶ περοιστεφςῆ χύχλῳ 
πάντων ὅσ᾽ ἐστὶν ἀνθέων ϑήχην πατρός. 
ἰδοῦσα δ᾽ ἔσχον ϑαῦμα. χαὶ περισχοπῶ 

μή πού τις ἡμῖν ἐγγὺς ἐγχρίμπτῃ βροτῶν. 
ὡς δ᾽ ἐν γαλήνη πάντ᾽ ἐδερχόμην τόπον, 

᾿ ΕΞ τ τ 2 2 γ ς - 

900 τύμιβου ποοσεῖοπον ἀσσον" ἔσχατης δ᾽ ορῶ 

πυρῶς γεωρὴ βόστρυχον τετμημένον " 
χεὐϑὺς τάλαιν᾽ ὡς εἶδον, ἐμπαίει τί μοι 

- ΄ 2 ’ - 

ψυχῆ συνηϑὅὲς ὑμμα, φιλτάτου βροτῶν 

πώντων Ὀρέστου τοῦϑ᾽ ὁρᾶν τεχμήριον " 
« ’ - " Ὰ 

9060 καὶ χερσὶ βαστάσασα δυσφημῶ μὲν οὐ, 
Εν ΄ γ 3 ᾿. 27 Γ΄ χαρᾷ δὲ πίμπλημ᾽ εὐθὺς ὁμμα δαχρύων. 

- ς ’ ΄ 

χαὶ γῦν ϑ᾽ ὁμοίως χαὶ τότ᾿ ἐξεπίσταμαι 

117 
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μὴ του τόδ᾽ ἀγλάϊαμο πλὴν χείγου μολεῖν. 
ον - « - ΄ 

γ᾽ ἐμοῦ χαὶ σοῦ τόδε; 

910 χἀάγὼ μὲν οὐχ ἔδρασα,, τοῦτ᾽ ἐπίσταμαι, 
δ᾽ ἢ γε μηδὲ πρὸς ϑεοὺς οι πα σ  εσεθος 5 

» “ἡ 9 » “-Ο 2 Ἃ -Ὁ , 

ἔξεστ᾽ ἀχλαύστῳ τῆσδ᾽ ἀποστῆναι στέγης. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ μητρὸς οὔϑ' ὃ νοῦς φιλεῖ 
τοιαῦτα πρώσσειν οὔτε δρῶσ᾽ ἐλάνϑαν ἄν" 

ἀλλ ἔστ᾽ Ὀρέστου ταῦτά τἀπιτίμια. 

ἀλλ, ὦ φίλη, ϑάρσυνε. τοῖς αὐτοῖσί τοι 

οὐχ αὑτὸς ἀεὶ ἀρν μή σίοΝ παραστατεῖ. 

νῷν δ᾽ ἢν τὰ πρόσϑεν στυγνός" ἡ δὲ νῦν ἴσως 

πολλῶν ὑπάρξει χῦρος ἡμέρα χαλῶγ.. 

ΗἩΖΕΚΤΡ Ζ. 

- ᾿ , 47 
τῷ γὰρ προσῆζεξι, πΛῊῬ 

δι ΄ - ΄ 

αὺυ συ. πως γαρ; 

91 

920 φεῦ, τῆς ἀνοίας ὥς σ᾽ ἐποιχτείρω πάλαι. 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΙ͂ΙΙΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; οἱ πρὸς ἡδονὴν λέγω τάδε; 
ἩΖΈΕΚΤΡ ἅ. 

οὐχ οἷσϑ' ὅποι γῆς οὐδ᾽ ὅποι γνώμης φέρει. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 
πῶς δ᾽ οὐχ ἐγὼ χάτοιδ᾽ ἅ γ εἶδον ἐμφανῶς; 

ΠΩΕΚΊΤΡ Α. 

τέϑνηχεν, ὦ τάλαινα" τἀκείνου δέ σοι 

92ὅ σωτήρ ἔρρει" μηδὲν ἐς χεῖνόν γ᾽ ὅρα. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΣ. 

οἴμοι τάλαινα " τοῦ τάδ᾽ ἤχουσας βοοτῶν; 

ΠΙΈΕΚΤΡ̓Ω͂. 

τοῦ πλησίον παρόντος ΠΣ ὦὠλλυτο. 

ΧΡῪ ΣΟΘΈΠΙΣ. 

καὶ ποῦ ᾽στιν οὗτος ; ϑαῦμά τοί μὲ ὑπέρχεται. 

Π.ΈΕΚΤΡΑ. 

χατ οἶχον, ἡδὺς οὐδὲ μητοὶ δυσχερή 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΜΙΣ 

920 οἴμεοι τάλαινα " τοῦ γὰρ τα ποτ ἦν 
τὰ πολλὰ πατρὸς πρὸς τάφον χτερίσματα; 

ΠΛῪΠΕΚΤΡΖ. 

οἶμαι μάλιστ' ἔγωγε τοῦ τεϑγηχότος 
μνημεῖ 

- 
75. 

ΕῚ , »" ἐν ΄ 

Ορέστου ταῦτα προσϑεῖναι τιγά. 

ΧΡΥΣΟΘΕΠΜΙΙΙΣ. 
ν Α κ - [4 

ἐγὼ δὲ σὺν χαρᾷ λόγους 
’ »ἦ᾽ 2 ͵΄ ᾿ατ 9) 

936 τοιούσδ᾽ ἔχουσ᾽ ἔσπευδον, οὐκ εἰδυῖ ἄρα 
ΡΣ 5: ᾿ ἵν᾽ ἡμὲν τῆς 

ὉΣ ΄ 
ὦ δυστυχής" 

ἀλλὰ νῦν, δ᾽ ἱκόμην, 

τό τ ὄντα πρόσϑεν ἄλλα ϑ' εὑρίσχω χαχά. 

ΠΖΕΚᾺΚΊΤΡ 4. 

οὕτως ἔχει σοι ταῦτ᾽ - ἐὰν δέ μοι πίϑη, 
τῆς νῦν παρούσης πημονῆς λύσεις βάρος. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΙΣ. 

οάθή τοὺς ϑανόντας ἐξαναστήσω ποτέ; 

ΠΖΕΚΎΤΡ 4. 

οὐκ ἔσϑ' ὅ γ᾽ εἶπον - οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἄφρων ἔφυ». 

ΧΡ ΥΣΟΘΕΈΠΙΣ. 

τί γὰρ χελεύεις ὧν ἐγὼ φερέγγυος; 

ΠΖΕΚΤΡΖ. 

τλῆναί σε δρῶσαν ἂν ἐγὼ παραινέσω. 
ΧΡΥΣΟΘΕΈΜΠΙΣ. 

ἀλλ εἴ τις ὠφέλειά γ᾽, οὐκ ἀπώσομαι. 
ΠΛΠΕΚΤΎΡ 4. 

πόνου τοι χωρὶς οὐδὲν εὐτυχεῖ. 
ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

ὥ. ξυνοίσω πᾶν ὅσονπερ ἂν σϑέγω, 

Γ πῃ 910 ὁρᾶ, 

«ς 

ὅρ 
ΣΡ ΘΟ σ Ὅς ςςς (κοι κα φοθτ πεσε τοςρε- σαντα ταντττ στ κτττο 

"ΟΦ ο " 

ΠΑΠΑΚΊΡΑ͂. 

ἄὥχουε δή νυν ἣ βεβούλευμαι τελεῖν. 
παρουσίαν μὲν οἶσϑα χαὶ σύ που φίλων 
ὡς οὔτις ἡμῖν ἔστιν, ἀλλ Ἥιδης λαβὼν 

960 ἀπεστέρηχε καὶ μόνα λελείμιμεϑον. “- 
ἐγὼ δ᾽ ἕως μὲν τὸν χασίγνητον βίῳ 
ϑάλλοντά τ᾽ εἰσήκουον, εἶχον ἐλπίδας 
φάνου ποτ' αὐτὸν πράχτορ᾽ ἵξεσθαι πατρός 
γὺῦν δ᾽ ἡνίχ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἔστιν. εἷς σὲ δὴ ον 

θῦδ ὅπως τὸν αὐτόχειρα πατρῴου φόνου 
ξὺν τῆδ᾽ ἀδελφὴ μὴ χατοχνήσεις κτανεῖν 
Ἅἴγισϑον. οὐδὲν γάρ σὲ δεῖ χρύπτειν μὐ ἔτι. 
ποῖ γὰρ ἐμεῖς ῥῴϑυμος εἰς τίν᾽ ἐλπίδων 

βλέψασ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑήν; ; ἢ πάρεστι μὲν στέγειν 

ἐῦυ πλούτου πατρῴου Ἔτι θοΙ ἐστερημένη, 

πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν ἐς τοσόνδε τοῦ χρόνου 

τ τ γηράσχουσαν ἀνυμέναιά τε. 

χαὶ τῶνδε μέντοι μηχέτ᾽ ἐλπίσης ὅπως 
τεύξει ποτ᾽. οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἄβουλός ἐστ᾽ ἀνὴρ 

9θ6.ἴγισθϑος ὥστε σόν ποτ᾽ ἢ χἀμὸν γένος 
βλαστεῖν ἐᾶσαι, πημονὴν αὐτῷ σαφῆ. 
ἀλλ ἣν ἐπίσπῃ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν, 
πρῶτον μὲν εὐσέβειαν ἐκ πατρὸς κάτω 

ϑαγνόντος οἴσει τοῦ χασιγγνήτου 8᾽ ἅμα" 
970 ἔπειτα δ᾽ ὥσπερ ἐξέφυς, ἐλευϑέρα 

χαλεῖ τὸ λοιπὸν, χαὶ γάμων ἐπαξίων 
τεύξει. φιλεῖ γὰρ πρὸς τὰ χρηστὰ πᾶς ὁρᾶν. 
λόγῳ γε μὴν εὔχλειαν οὐχ ὁρᾷς ὅσην 
σαυτὴ τε χἀμοὶ προσβαλεῖς πεισϑεῖσα μοι; 

970 τίς γάρ ποτ᾽ ἀστῶν ἢ ξένων ἡμᾶς ἰδὼν 

τοιοῖσδ᾽ ἐπαίνοις οὐχὶ δεξιώσεται, 
ἴδεσϑε τώδε τὼ χασιγνήτω, φίλοι, 
ὦ τὸν πατρῷον οἶχον ἐξεσωσάτην, 
ὦ τοῖσιν ἐχϑροοῖς εὖ βεβηκόσιν ποτὲ 

980 ψυχῆς ἀφειδήσαντε προὐστήτην φόνου. 
τούτω φιλεῖν χρὴ, τώδε χρὴ πάντας σέβειν " 
τὠδ᾽ ἔν ϑ᾽ ἑορταῖς ἔν τε πανδήμῳ πόλει 
τιμᾶν ἅπαντας οὕνεχ᾽ ἀνδρείας χρεών. 
τοιαῦτά τοι νὼ πᾶς τις ἔξερεῖ βοοτῶν, 

980 ζώσαιν ϑαγνούσαιν 9 ὥστε μὴ ᾿χλιπεῖν χλέος. 
ἀλλ, ὦ φίλη, πείσϑητι, συμπόνει πατρὶ, 

σύγχαμν ἀδελφῷ, παῦσον ἐκ καχῶν ἐμὲ, 
παῦσον δὲ σαυτὴν, τοῦτο γιγνώσχουο', ὅτε. 

ζῆν αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς καλῶς πεφυχόσιν. 
ΧΟΡΟΣ. ἤν 

990 ἐν τοῖς τοιούτοις ἐστὲν ἡ προμηϑία 
᾿ χαὶ τῷ λέγοντι χαὶ χλύοντι σύμμαχος. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. 

καὶ πρίν γε φωνεῖν, ὦ γυναῖκες, εἰ φρενῶν 
ἐτύγχαν αὕτη μὴ καχῶν., ἐσώζετ ἂν 
τὴν εὐλάβειαν, ὥσπερ οὐχὶ σώζεται. 

996 ποῖ γάρ ποὲ ἐμβλέψασα τοιοῦτον ϑοάσος. 
αὐτή 9’ 
οὐχ εἰσορᾷς; γυνὴ μὲν οὐδ᾽ ἀνὴρ ἔφυς, 
σϑέγνεις δ᾽ ἕλασσον τῶν ἕναντίων χερί. 

δαίμων δὲ τοῖς μὲν εὐτυχὴς χαϑ'᾽ ἡμέραν, 
1000 ἡμῖν δ' ἀπορρεῖ χἀπὶ μηδὲν ἔρχεξαι. 

τίς οὖν τοιοῦτον. 'ἄνδρα βουλεύων ἑλεῖν 

ἄλυπος ἄτης ἐξαπαλλαχϑήσεται; 
ὅρα καχῶς πράσσοντε μὴ μείζω χαχὰ 

ς , Ψ ε - - 

ὁπλίζει χαμ ὑπηρετεῖν καλεῖς ; 

2 

ον πα. 



χτησωκιεϑ᾽, εἴ τις τούσδ᾽ ἀκούσεται λόγους. Ϊ ΠΏΩΈΕΚΤΡΑ. 
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ΗΠ [1005 λύει. γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπωφελεῖ τί δ᾽; οὐ δοχῶ σοι ταῦτα σὺν δίκη λέγειν; 

βάξιν χαλὴν λαβόντε δυσχλεῶς ϑανεῖν. ΧΡΥΣΟΘΈΕΛΠΙΙΣ. 
οὐ γὰρ ϑανεῖν ἔχϑιστον. ἀλλ᾽ ὅταν ϑανεῖν ἀλλ᾽ ἔστιν ἔνϑα χὴ δίκη βλάβην φέρει. 
χροήζων τις εἶτα μηδὲ τοῦτ᾽ ἔχη λαβεῖν. ΠΌ.ΖΕΚΤΡ Α. 
ἀλλ᾽ ἀντιάζω, πρὶν πανωλέϑρους τὸ πῶν τούτοις ἐγὼ ζῆν τοῖς νόμοις οὐ βούλομαι. 

[1010 ἡμᾶς τ᾽ ὀλέσϑαι χἀξερημῶσαι γένος, ΧΡΥΣΟΘΕΈΕΠΛΠΙΣ. 
χατάσχες ὀργήν. καὶ τὰ μὲν λελεγμένα ἀλλ᾽ εἰ ποιήσεις ταῦτ᾽, ἐπαινέσεις ἐδέ. 
ἑρροητ᾽ ἐγώ σοι κἀτελὴ φυλάξομαι, ΠΑΕΚΤΡΑ. 

αὐτὴ δὲ νοῦν σχὲς ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτὲ, 1046 χαὶ μὴν ποιήσω γ) οὐδὲν ἐχπλαγεῖσά σε. 
σϑένουσα μηδὲν τοῖς χρατοῦσιν εἰχαϑεῖν. ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΜΙΣ. 

ΧΟΡΟΣ. χαὶ τοῦτ᾽ ἀληϑὲς, οὐδὲ βουλεύσει πάλιν ; 
ΠΑΙΕΚΤΡ Ἅ. 

βουλῆς γὰρ οὐδέν ἔστιν ἔχϑιον χακῆς. 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΙΙΙΣ. 

φρονεῖν ἔοιχας οὐδὲν ὧν ἐγὼ λέγω. 
ΠΠΕΚΤΡἍ. 

πάλαι δέδοχται ταῦτα χκοὺ νεωστί μοι. 
, ΧΡΥΣΟΘΕΠΙΣ. 

1060 ἄπειμι τοίνυν. οὔτε γὰρ σὺ τἄμ ἔπη 
τολμῷς ἐπαινεῖν οὔτ᾽ ἐγὼ τοὺς σοὺς τρύπους. 

1016 πεέϑου. προνοίας οὐδὲν ἀνϑοώποις ἔφυ 
ἘΞ 27 3 κ᾿ -Ὁ- -- 

χέοδος λαβεῖν ἀμεινον οὐδὲ νοῦ σοφοῦ. 

ΠΏΊΞΕΚΑΚΤΡΤ 4. 

ἀπροσδόχητον οὐδὲν εἴρηχας" καλῶς δ᾽ 

ἤδη σ᾽ ἀποροίννουσαν ἀπηγγελλόμην. 
3 3 τυ μα , ω ξ , 
ἀλλ᾽ αὐτοχειοί μοι ΠΑ,» δῷ δοαστέον 

27 4 Ὶ 2 , ΕΣ ’ 

᾿ 1020 τοῦογον τόδ᾽ " οὐ γὰρ δὴ χενόν γ᾽ ἀφήσομεν. 

ΧΡΥΣΟΘΕΠΙΙΙΣ. 

πυκτνσοο στ τα ποντ σεν  τορσα πτο τσ. 

Ῥεμς Ἄϑαλως , , ἩΜΕΚΤΡΑ. 
τ ὠφρελες τ τς ΤΟΝ τοι εὐ πατρθῷ ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽. οὔ σοι μὴ μεϑέινομαέ ποτε, 
ϑνήσχοντος εἰγαι" πάντα γὰρ κατειργάσω. οὐδ᾽ ἢν σφόδρ᾽ ἱμείρουσα τυγχάνῃς " ἐπεὶ 

᾿ΣΚΈΝΝ Ν ἘΠ {ΠΡ ΠΟ 4. σιολλῆς ἀνοίας χαὶ τὸ ϑηρᾶσϑαι χεγά. 
ἀλλ᾽ ν φύσιν γε, τὸν δὲ νοῦν ἥσσων τότε. ΧΡΥΣΟΘΕΜΠΙΣ. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. 1066 ἀλλ᾽ εἰ σεαυτὴ τυγχάνεις δοχοῦσά τι 
ἄσχει τοιαύτη νοῦν δ αἰῶνος μένειν. φρονεῖν, φρόνει τοιαῦϑ'᾽. ὅταν γὰρ ἐν χαχοῖς 

ΠΖΕΚΤΡΆΑ. ἤδη βεβήχης, τώμ᾽ ἐπαινέσεις ἔπη. 
1026 ὡς οὐχὶ συνδοάσουσα νουϑετεῖς τάδε. ΧΟΡΟΣ. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙ͂Σ. τί τοὺς ἄνωϑεν φρονιμωτάτους οἱωνοὺς 
εἰχὸς γὰρ ἐγχειροῦντα καὶ πράσσειν χαχῶς. [1060 ἐσορώμενοι τροφᾶς κηϑομέγνους ἀφ᾽ ὧν τε βλάστω-- 

ΠΠΕΚΤΡ 4. σιν ἀφ᾽ ὧν τ' ὕνασιν εὕρωσι, τάδ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἴσας 
ζηλῶ σὲ τοῦ νοῦ, τῆς δὲ δειλίας στυγῶ. τελοῦμεν ; 

ΧΡΥΣΟΘΕΠΙΣ. ἀλλ᾽ οὐ τὰν “ιὸς ἀστραπὰν 
ἀνέξομαι κλύουσα χῶταν εὖ λέγης. χαὺὶ τὰν οὐρανίαν Θέμιν, 

ΠΛΆΊΕΚΤΡ ΑΆ. 1006 δαρὸν οὐκ ἀπόνητοι. 
ἀλλ᾽ οὔ ποτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γε μὴ πάϑης τόδε. ὦ χϑογνία βροτοῖσι φάμα, χατά μοι βόασον 

| ΧΡΥΣΟΘΕΈΕΜΠΙΣ. οἰχτρὰν 

1080 μαχρὸς τὸ χρῖναι ταῦτα χὠ λοιπὸς χοόγος. ὑπα τοῖς ἔνερϑ'᾽ ᾿Ζ“Ζτρείδαις, ἀχόρευτα φέρουσ᾽ 
ἩΔΕΚΤΡΑ. ὀνείδη" 

ἄπελϑε. σοὶ γὰρ ὠφέλησις οὐκ ἔνι. 1070 ὅτε σφὶν ἤδη τὰ μὲν ἐκ δόμων γοσεῖ, 
ΧΡΥΣΟΘΕΛΙ͂ΙΣ. τὰ δὲ πρὸς τέχνων διπλῆ «φύλοπις οὐκ ἔτ᾽ ἔξι-- 

. ἔνεστιν " ἀλλὰ σοὶ μάϑησις οὐ πάρα. σοῦται 
ΠΠΊΕΚΤΡ Α. φιλοτασίῳ διαίτᾳ. πρόδοτος δὲ μόνα σαλεύει 

ἐλθοῦσα μητοὶ ταῦτα πάντ᾽ ἔξειπε σῆ. 1076 Πλέχτρα, τὸν ἀεὶ πατρὸς 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΙΣ. δειλαία στενάχουσ᾽, ὅπως 

οὐδ᾽ αὖ τοσοῦτον ἔχϑος ἐχϑαίρω σ᾽ ἐγώ. ἃ πάνδυρτος ἀηδὼν, 
ΠΖΕΚΤΡΑ. οὔτε τι τοῦ ϑαγεῖν προμηϑὴς τό τὲ μὴ βλέπειν» 

1036 ἀλλ᾽ οὖν ἐπίστω γ᾽ οἷ μ᾽ ἀτιμίας ἄγεις. ἑτοίμα, 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΜΙΙΙΣ. 1080 διδϑύμαν ἑλοῦσ᾽ ᾿Εοινύν. τίς ἄν εὔπατρις ὧδε 

ἀτιμίας μὲν οὗ, προμηϑίας δέ σου. βλάστοι; β 
ΠΕΡ 3. οὐδεὶς τῶν ἀγαϑῶν γὰρ 

τῷ σῷ διχαίῳ δῆτ᾽ ἐπισπέσϑαι με δεῖ; ζῶν χαχῶς εὔχλειαν αἰσχῦναι ϑέλει β 
ΧΡΥΣΟΘΕΠΙΣ. 1084 νώνυμος, ὦ παῖ παῖ, 

ὅταν γὰρ εὖ φρονῆς, τόϑ᾽ ἡγήσει σὺ νῷν. ὡς χαὶ σὺ πάγχλαυτον αἰῶνα χοιγὸν εἵλου, 
ΠΛΊΕΚΤΡΑ. τὸ μὴ χαλὸν χαϑοπλίσασα δύο φέρειν ἐν ἑνὶ 

ἢ δεινὸν εὖ λέγουσαν ἐξαμαρτάνειν. λόγῳ. 
| "πος Ῥ ΤῈΣ ΘΙΘΙΊΒΉΤΙΣ. 1068 --- 1069. ---- 1070 --- 1081. 
1040 εἴρηχας ὀρϑῶς ᾧ σὺ πρόσχεισαι καχῷ. } 1082 --- 1089. --ΞΞ 1090 --- 1097. 
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σοφέ τ᾽ ἀρίστα τε παῖς κεκλῆσϑαι. 
1090 ζῴης μοι χαϑύπερϑεν 

χειρὶ καὶ πλούτῳ τεῶν ἐχϑρῶν ὅσον 

γὺν ὑπόχειο ναίεις " 

ἐπεί σ᾽ ἐφεύρηχα μοίρᾳ μὲν οὐκ ἐν ἐσθλῷᾷ 

1096 βεβῶσαν " ἃ δὲ μέγιστ᾽ ἔβλαστε νόμιμα, τῶνδε 

φερομέναν 

1097 ἄριστα τῷ Ζηνὸς εὐσεβείᾳ. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἀρ, ὦ γυναῖχες, ὀρϑά τ᾽ εἰσηκούσαμεν 

ὀρϑῶς 9᾽ ἘΠ ἔνϑα χρηζομεὲν ; 

ΧΟΡΟδ:Σ. 

1100 τί δ᾽ ἐξερευγᾷς χαὶ τί βουληϑεὶς πάρει; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἀἴγισϑον ἔνϑ᾽ ᾧχηχεν ἱστορῶ πάλαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εὖ 9᾽ ἱχάγνεις χὠ φράσας ἀζήμιος. 
ΟΡΕΣΤΊΗΣ. 

τίς οὖν ἂν ὑμῶν τοῖς ἔσω φράσειεν ἂν 
ἡμῶν ποϑεινὴν ποιγόπουν παρουσίαν; 

ΧΟΡΟΣ. 

1106 ἣδ᾽, εἰ τὸν ἄγχιστόν γε χηρύσσειν χρεών. 
ΟΡΕΣΎΤΠΕ. 

δήλωσον ἘροξΜΈ Ιο. ο ὅτι 

«Ῥωχῆς ματεύουσ᾽ ἄνδοες «Ἵϊγισϑόν τινὲς. 
ΠΖΕΑΚΊΡΦΤ ἡ. 

οἴμοι τάλαιν᾽. οὐ δή ποϑ᾽ 

ἔϑ᾽. ὦ γύναε, 

ἧς ἠχούσαμεν 

φήμης φέροντες ἐμφανὴ τεκμήρια; 
ΟΡΉΈΣΊΤΗΣ. 

1110 οὐκ οἶδα τὴν σὴν κληδόν᾽ " ἀλλά μοι γέρων 
ὉΠ, κ9 , ΄ 5: - » 

ἐφεῖτ᾽ ᾿Ορέστου Στοόφιος ἀγγεῖλαι πέρι. 
ΠΠΈΕΚΤΡ.,. 

ξέγ᾽ ; ὡς μ᾽ Φ 7 ΞΡ 

ΟΡΕΣΎ ΠΕ. 
’ 2 Ὁ Α , 2 » - 

φέροντες αὐτοῦ σμιχοὰ λείψαν ὃν βοαχεὶῖ 

τεύχει ϑαγνόντος, ὡς ὁρᾷς, χομίζομεν. 
ΠΖΕΚΊΡ Ἢ. 

111ὅ οὐ ᾽γὼ τάλαινα, τοῦτ᾽ 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ 

2 - 2 7 Ὰ . 
ἐχεῖν ηδὴ σαφὲς 

΄ 2Γ ς δος τὺ ΛΌδο ς 
πρόχειρον ὄχϑος, ὡς ἔοιχε, δέρχομιαι. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

εἴπεο τι χλαίεις τῶν ᾿Ορεστείων χαχῶν, 

τόνδ᾽ ἄγγος ἴσϑι σῶμα τοὐχείνου στέγον. 
ΠΊΕΚΤΡ 4. 

ὡ ξεῖνε, δός νυν πρὸς ϑεῶν, εἴπεο τόδε 
δόξαι, ἢ τ Τχες. εἰ πα] Σ 1120 χέχευϑεν αὐτὸν τεῦχος, εἷς χεῖρας λαβεῖν, 

͵ ι Ἢ , κ -Ὕ ε τὸν 

ὅπως ἐμαυτὴν χαὶ γένος τὸ πᾶν ομοῦ 
2. Ἃ “-ῳ Υ Ὑῃᾳ - 

ξὺν τῆδε σλαύσω χἀποδύρωμαι σποδῷ. 
ΟΡΕΣΤΊΎΠΕΣ. 

δόϑ'᾽ ἥτις ἐστὲ προσφέροντες. οὐ γὰρ ὡς 
΄ Ξ τι , 

ἐν δυσμενείᾳ γ᾽ οὐσ᾽ ἐπαιτεῖται ταϑε, 
ἢ φίλων τις, ἢ πρὸς αἵματος φύσιν. 

ἩΖΕΚΤΡ 4. 
» , - Ε , 3 ᾿ 
ω φιλτάτου μνημεῖον ἀγϑοωπων ἕμοὶὲ 

᾿ψγυχῆς ̓ Θρέστου λοιπὸν, ὡς σ᾽ ἀπὶ ἐλπίδων 

οὐχ ὡγνπὲρ ἐξέπεμπον εἰσεδεξ μην. 

νῦν μὲν γὰρ οὐδὲν ὄντα βαστάζω θοῦ» 
1190 δόμῶν δέ ο, 

« 7] 

ὡς ὥφελον πάροιϑεν -...; βίον, 
ι ΩΣ; Ζ » ΣῊΝ " 5 

ποι» ς ξέγὴ» σὲ γαιὰν ἐχσέεμιψνοι χέροιν 
᾽ - Ὁ 2 ’ 

κλέψασα ταῖνδε χἀνασώσοσϑαι (ρόγου, 

--.........ὄ ...  ..- ---΄--ς.--.-.---...-.ν........-......... 

δ τι Σς κἰτὴς Ὁ 
ὑπεργεται (ῥορβος. 

ὦ παῖ, λαμπρὸν ἐξέπεμι") ἐγώ. 

1180τί δή ποτ᾽, ὦ ξέν᾽, ἀμφ᾽ ἐμοὶ στένεις 

ΟΦΟΒΛΕΟΥΣ 

ὅπως ϑανὼν ἔχεισο τῆ τόϑ'. ἡμέρᾳ, 
1185 τύμιβου πατρῴου χοινὸν εἰληχὼς μέρος. 

γῦν δ᾽ ἐχτὸς οἴχων χἀπὶ γῆς ἄλλης φυγὰς 

χαχῶς ἀπώλου, σῆς χασιγνήτης δίχα" 
κοὔτ᾽ ἐν φίλαισι χερσὶν ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ 

- 2 " λουτροῖς ἐκόσμησ᾽ οὗτε παμῳλέχτου πυρὸς 
Ε ΕῚ ’ «ε ᾿ ΘΩ͂ ’ 

1140 ἀνειλόμην, ὡς εἰχὸς, αϑλιον βάρος. 

ἀλλ᾽ ἐν ξέναισι χερσὶ κηδευϑεὶς τάλας 
΄ 27 » ΄ 

σμιχρὸς προσήχεις ὄγχος ἐν σμιχρῷ κύτει. 
’ - - ; - 

οἴμοι τάλαινα τῆς ἐμῆς πάλαι τροφῆς 
ἀνωφελήτου, τὴν ἐγὼ ϑαμὲ ἀμφὶ σοὶ 

1146 πόνῳ γλυκεῖ παρέσχον. οὔτε γάρ ποτε 
μητρὸς σύ γ᾽ ησϑα μᾶλλον ἢ κἀμοῦ φίλος 
ὑϑ'᾽ οἱ χατ᾽ οἶχον ἡσαν, ἀλλ᾽ ἐγὼ τροφὸς " 

᾿ γ 5 ᾿ ἃ , δι ἢ, 
ἐγὼ δ᾽ ἀδελφὴ σοὶ προσηυδωμην ἀεί. 
γὺῦν δ᾽ ἐχλέλοιπε ταῦτ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 

1160 ϑανόντα σὺν σοί. πάντα γὰρ “συναρπάσας: 
’ 2. ὦ" , , 

ϑυελλ : ὑπῶς βέβηκας. οἰγδσος πύτην 

τέϑνηκ" ἐγώ σοι" φροῦδος αὐτὸς εἰ ϑανών" 
γελῶσι δ᾽ Ἴ ος μαίνεται δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 
μήτηρ ἀμήτωρ, ἧς ἐμοὶ σὺ πολλάκις 

1165 φήμας λάϑορα προὔπεμπες ὡς φανούμεγος 
᾿ » [᾿ 3) Ακ Ὁ 9 « ᾿ 

τιμωρὸς αὐτος. ἀλλὰ ταῦϑ'᾽ ὃ δυστυχὴς 

δαίμων ὁ σός τὲ χἀμὸς ἐξαφείλετο, 

ὅς σ᾽ ὧδέ μοι προὔπεμψεν ἀντὶ. φιλτάτης 

μορφῆς σποδὸν τὲ χαὶ σκιὰν ἀνωφελῆ. 
1160 οἴμοι μοι. 

ΕΣ » ἀν ρνΣ, - ᾿; ἊΣ 
ὦ δέμας οἴχτρον. «(εῦ φεῦ. 
ὦ δειγοτατας, οἴμοι μοι, 

πεμφϑεὶς χελεύϑους, φίλταϑ', ὡς μὐ ἀπώλεσας" 
ἀπώλεσας δῆτ᾽, ὦ χασίγνητον χάρα. 

1166 τοιγὰρ σὺ δέξαι μὴ, ἐς τὸ σὸν τόδε στέγος, 
τὴν μηϑὲν εἰς τὸ μηδὲν, ὡς σὺν σοὶ χάτω 
γαίω τὸ λοιπόν. καὶ γὰρ ἡνίκ σύ ἄνω, 
ξὺν σοὶ μετεῖχον τῶν ἴσων" χαὶ νῦν ποϑῶ 

τοῦ σοῦ ϑανοῦσα μὴ ᾿πολείπεσϑαι τάφου. 
1170 τοὺς γὰρ ϑαγόντας οὐχ ὁρῶ ἀΠπι 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑνητοῦ πέφυχας πατρὸς, ΝΣ «οὐύγει" 

ϑνητὸς δ᾽ ᾿Ορέστης " ὥστε μὴ λίαν στένε. 

πᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν. 
ΟΡΕΣΎΤΟΩΙ͂ΟΕ. 

φεῦ φεῦ. τί λέξω; ποῖ λόγων ἀμηχανῶν 

1178 ἔλϑω; χρατεῖν γὰρ οὐχ ἔτι γλώσσης σϑένω. 
ΠΙΕΚΤΡΗ 

τί δ᾽ ἔσχες ἄλγος ποὺς τί τοῦτ᾽ εἰπὼν κυρεῖς 
ΟΥΡΣΩΣ ἼΣΙΙΣ. 

ἢ σὸν τὸ χλειγὸν εἶδος ᾿Πλέχτρας τόδε; 
ΠΌΤΕ ΚΎΥ Ρ 2. 

ἐχεῖγο, χαὶ μάλ᾽ ἀϑλίως ἔχον". 

ΟΡΕΒΟΣ ΈΊΤΈΗΕ. 

οἴμοι ταλαΐίγης ἄρα τῆσδε συμιρορᾶς. 
᾿ς ΓΕΖ ΚΕ ΡΣ: 

τοὐ ἔστ᾽ 

τάδε; 

ΘΟΡΕΞΞΥΊΣ. 

ἀτίμως χάϑέως ἐφϑαομένον. 

1. ]ΠὺΛΡ.. 

οὔτοι ποτ ἄλλην ἢ ̓ μὲ ϑυσφημεῖς, ξένε, 

ΟΣ ΕΟ. 

φεῦ τῆς ὠνύμφου δυσμύρφου τὲ σὴς τοοιῆς. 

ω σῶμ ̓  

--τ--,,,-ὕ-.---.---Ἐἑ,--....ὁ . 
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ἨἩΖΕΚΤΡΑ. 
τί δή ποῖ, ὦ ξέν, ὠδ᾽ ἐπισκοπῶν στένεις ; 

ΟΡΕΣΊΤΎΤΕΗΣ. 

δὴ τῶν ἐμῶν οὐδὲν καχῶν. 
ὙΠ ΕΎ ΡΕΊ,: 

ἐν τῷ διέγνως τοῦτο τῶν εἰρημένων ; 

Ξ ΕῚ ΠΩ, 

1186 ὡς οὐκ ἄρ 

ΟΥΒΕΕΕΣΙΎΜΕΙΣΣΣ 

'ὁρῶν σε πολλοῖς ἐμπρέπουσαν ἄλγεσιν. 
ς ἙΕΕ ΚΟ ἘΉ: 

καὶ μὴν δρᾷς γε παῦρα τῶν ἐμῶν χκακῶν- 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίω βλέπειν; 
3 ἘΓΟΤΕΚΥΡΡ: 

1190 ὁϑούνεκ εἰμὶ τοῖς φονεῦσι σύντροφος. 
ΟἹΡΕΕΣΞΈΡΈΤΡΣ: 

τοῖς τοῦ; πόϑεν τοῦτ᾽ ἐξεσήμηνας χαχόν; 
ἘΓΈΣΙΚΊΎΡΙ ΙΖ: 

τοῖς πατρός. εἶτα τοῖσδε δουλεύω βίᾳ. 
ΟΡ ΣΥΓΈΡΣ: 

τίς γον σ᾽ ἀνάγχη τῆδε προτρέπει βροτῶν; 

ἜΓΖΧΕΈΓΚΤ7 2. 

μήτηρ καλεῖται" μητοὺ δ᾽ οὐδὲν ἐξισοῖ. 

ΘΡΈΕΈ Ἢ Η Σ. 

πότερα χερσὶν, ἢ λύμῃ βίου; 
ΠΖΕΚΤΡ ΆΑ. 

χαὶ χερσὶ χαὺ λύμαισι χαὶ πᾶσιν χακχοῖς. 
Ὁ ΎΣΣ ἘΓΣ. 

οὐδ᾽ οὑπαρήξων οὐδ᾽ ὁ χωλύσων πάρα; 

ἘΕΞΕΤΓ ΕΞ ΤΩ: 

1196 τί δρῶσα; 

οὐ δῆϑ᾽. ὃς ἢν γάρ μοι σὺ προὔϑηχας σποδόν. 

ΘΡΕΕΣ ΤῊΣ: 

ὦ δύσποτιμ, ὡς ὁρῶν σ᾽ ἐποικτείρω πάλαι. 

᾿ ἩΜΛΕΚΤΡΑ͂. 

1200 ἐγών βροτῶν νυν ἴσϑ᾽ ἐποικτείρας ποτέ. 

ΘΡΌΈ ΣΤ ἘΓῚΣ: 
ἯΦΡ γὰρ ἥχω τοῖσι σοῖς ἀλγῶν κακοῖς. 

ΖΚ ΤΊΡ ΟΣ ὁ 
οὐ δή ποϑ᾽ ἡμῖν ξυγγενὴς ἥχεις ποϑέν; 

ΟΡΕΣΊΤΗ ΕΣ. 

| ἐγὼ φράσαιμ᾽ ἂν, εἰ τὸ τῶνδ᾽ εὔνουν πάρα. 
ἩΛΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ ἐστὶν εὔνουν, ὥστε πρὸς πιστὰς ἐρεῖς. 
| Ο ΡΕΣ ἼἜΠΕΣ: 

.1205 μέϑες τόδ᾽ ἄγγος νῦν, ὅπως τὸ πᾶν μάϑης. 

Ἡ ΖΈΚΤΡ 4. 

μὴ δῆτα πρὸς ϑεῶν τοῦτό μἐ ἐργάση, ξένε. 

ΟΡ ἘΞ ΤΎΣ, 

πείϑου λέγοντι χοὺχ ἁμαρτήσει ποτέ. 

ἜΓΙῈ ΟἼΣ Ρ Ἵ- 

μὴ πρὸς γενείου μὴ ᾿ξέλη τὰ φίλτατα: 

ΟΡ ἘΣΈΊΕΓΣ, 

οὔ φημὶ ἐάσειν. 
τ ἘΚ ΠΡΌ, 

' ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ σέϑεν, 
1210 Ὀρέστα, τῆς σῆς εἰ στερήσομιαι ταφῆς, 

ΘΕΡῚΕΣΥΤ ΕΓΣ. 

εὔφημα φώγει. πρὸς δίχης γὰρ οὐ στένεις, 

ΒΟΖΕΈΕΚΎΡΑ. 

πῶς τὸν ϑανόντ᾽ ἀδελφὺν οὐ δίκη στένω; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

οὔ σοι προσήκει τήνδε προσφωνεῖν φάτιν. 
ἘΓΞΕΚΟ ΤΊ ΡΕΊΣ 

οὕτως ἄτιμός εἶμι τοῦ τεϑνηχότος; 

- ΟΡΕΣΤΗΣ. 

121ὅ ἄτιμος οὐδενὸς σύ" τοῦτο δ᾽ ΤΊΣ σύν. 
ΓΟ ΚΊΎ ΡΖ. 

εἴπερ γ᾽ Ὀρέστου σώμα βαστάζω τόδε. 
ὌΡΕΣἝἍΖΤΗΓΣ: 

ἀλλ᾽ οὐκ Ὀρέστου, πλὴν λόγῳ γ᾽ ἠσκημένον. 
123 Κ ΤΊΡΥΣ: 

ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνου τοῦ ταλαιπώρου τάφος; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

᾿οὐχ ἔστι. τοῦ γὰρ ζῶντος οὐκ ἔστιν τάφος. 
ΠΛΕΑἁΙ ΤΡ. 

1920 πῶς εἶπας, ὦ παῖ; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ψεῦδος οὐδὲν ὧν λέγω. 
ΗἩ.ΖΕΚΊΡ Ἢ. 

ἢ ζῇ γὰρ ἁνήρ; 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

εἴπεο ἔμψυχός γ᾽ ἔγω. 
ἐς Π,ΕΚΊΡ ἍΑ. 

ἥ γὰρ σὺ χεῖνος ; 
ΟΡΕΣΤΗΣ, 
τήνδε προσβλέψασά μου 

σφραγῖϑα πατρὸς ἔχμαϑ'᾽ εἰ σαφῆ λέγω. 
ἩΜΔΜΕΚΊΤΡ Ἅ. 

ὦ φίλτατον φῶς. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

φίλτατον, συμμαρτυρῶ. 
Π͵..ΜΕΚΊΡ Α. . 

1226 ὦ φϑέγμ᾽, ἀφίχου; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μηκέξ ἄλλοϑεν πύϑη. 
ΠΖΕΚΤΡΆΑ. 

ἔχω σε χερσίν; 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

ὡς τὰ λοίχ᾽ ἔχοις ἀεέ. 

Π.4Ζ6ῈΕ Κ᾿ { Ῥ:-ς 

ὦ τυ τσ τον γυγαῖχες, ὦ πολίτιδες, 

ὁρᾶτ᾽ Ὀρέστην τόνδε, μηχαναῖσι μὲν 

ϑαγόντα, νῦν δὲ μηχαναῖς σεσωσμένον,. 
ΧΟΡΟΣ. 

1230 ὁρῶμεν, ὦ παῖ, χἀπὶ συμφοραῖσί μοι 

γεγηϑὸς ἕρπει δάκρυον ὀμμάτων ἄπο. 
ἩΜΖΕΚΤΊΤΡΦ 4.’ 

ἰὼ γοναὶ. 
γοναὶ σωμάτων ἐμοὶ ἐριλτάτων 

ἐμόλ Ἐ᾿ ἀρτίως, 

1236 ἐφεύψεξι ἤλϑετ,, εἴδεϑ᾽ οὕς ἐχρήζετε. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

πάρεσμεν" ἀλλὰ σῖγ᾽ ἔχουσα πρόσμενε, 
ἘΠ ΈΓΙΡΈ ῬΙΖΙ: 

τί δ᾽ ἔστιν; ΄ : 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

σιγᾶν ἄμεινον, μή τὶς ἔνδοϑεν χλύῃ. 

ΠΜΕΚΤΡΑ. 

οὐ τὰν '“ἄρτεμιν 
1232 ---- 1252. -:ΞΞ 1258 -- 1272. 

ἀλλ᾽ 

Πρ εύτεσι τ τ τε» ὕὩττν ..0..--ϑὔἰριεει το: τ  -  - - ..........0.ὕ{φ Ὡς σεις 
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τὰν αἰὲν ἀδιιήταν, 
1240 τόδε μὲν οὔ ποτ' ἀξιώσω τρέσαι 

περισσὸν ἄχϑος ἔνδον γυναικῶν ὃν ἀεί, 
ΟΡΉΗΣΟΝΩΣ. 

ὅρα γε μὲν δὴ χἀν γυναιξὶν ὡς ᾿ἴρης 
ἔνεστιν" εὖ δ᾽ ἔξοισϑα πειραϑεῖσά σους 

ἩΜΛΕΚΤΡΑ. 

1245 ὀτοτοτοτοῖ τοτοῖ, 
ἀνέφελον ἐπέβαλες οὔ ποτε καταλύσιμον, 
οὐδέ ποτε λησόμενο» ἁμέἕέτερον 

1250 οἷον ἔφυ χαχόν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἔξοιδα χαὶ ταῦτ᾽ " ἀλλ᾽ ὅταν παρουσία 
φράζῃ, τότ᾽ ἔργων τῶνδε μεμνῆσθαι χρεών. 

ΗΠ ΠΕΚΤΡΑ. 

ὃ πᾶς ἐμοὶ 
ὁ πᾶς ὧν πρέποι 1 παρὼν ἐννέπειν. 

1255 τάδε δίχᾳ χρόνος. 

μόλις γὰρ ἔσχον νῦν ἐλεύϑερον στόμα. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. : 

ξύμφημι χἀγώ. τοιγαροῦν σώζου τόδε. 
᾿ ἩΛΕΚΊΤΡ ἍΑ. 

τί δοῶσα; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὗ μή ᾽στι Σαιρὸς μὴ μαχρὰν βούλου λέγειν. 
ΠΊΙΕΠΚΤΡΆ. 

1260 τίς οὖν ἂν ἀξίαν 

γε σοῦ πεφηνότος 
μεταβάλοιτ᾽ ἂν ὧδε σιγὰν λόγων; 
ἐπεί, σε γῦν ἀφράστως ἀέλτιτως τ' ἐσεῖδον. 

᾿ ' ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τότ᾽ εἶδες, ὅτε ϑεοί μ' ἔἐπώτρυναν μολεῖν 
Ἐνεν πὴ νιν Ἀπ Ἐ ἯΠ ᾿ 

Η ΠΕΚΊΤΡ Α. 

1265 ἔφορασας ὑπερτέραν ' 
- »᾿ ’ ᾿ Ξ ΕῚ τᾶς πάρος ἔτι χάριτος, εἴ σὲ ϑέὸς ἔπορισεν 

ἁμέτερα πρὸς μέλαϑρα, δαιμόνιον 

1270 αὐτὸ τίϑημ' ἐγω. 
ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

τὰ μὲν σ᾽ ὀκνῶ χαίρουσαν εἰργαϑεῖν, τὰ δὲ 
δέδοικα λίαν ἡδονὴ νικωμένην. 

ΠΠΕΚΤΡ Α͂. 
Ἰὼ χοόνῳ μακρῷ φιλτάταν 
ὁδὸν ἐπαξιώσας ὧδέ μοι φανῆναι, 

1275 μή τέ με, πολύπονον ὧδ᾽ ἰδὼν 
; ΟΡΒΣΊΤΉΗΙΣ, 

τί μὴ ποιήσω; 

ΠΖΈΕΚΤΡΆ. 

μή μ΄ ἀποστερήσης 
τῶν σῶν προσώπων ἡδονὰν μεϑέσϑαι. 

ΟΡΈΣΤΗΙΣ. 

ἠ κάρτα κἂν. ἄλλοισι ϑυμοίμην Ἰδών. 

ἩΜΈΚΤΡ Α. 

ξυναιγεῖς ; 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

1280 τί μὴν οὔ; 

ΠΛΈΕΚΤΡΆΑ. 
ὩΣ , ν᾿ ᾿ 
ὦ φίλαι, ἔχλυον ἂν ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἠλπισ αὐδών. 
ἔσχον ὀργὰν 

ἄἀναυδὸν οὐδὲ σὺν βοᾷ χαύουσα 

128ὅ τάλαινα. νῦν δ᾽ ἔχω σε" προὐφάγης τ 
Φιλτώπον ἔχων πρόσονψιν, , Ἢ 

ἃς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἐν χακοῖς λαϑοίμαν. 

ΟΡΕΣΤΏΉΗΣ. 

τὰ μὲν περισσεύοντα τῶν λόγων ἄφες, 
καὶ μήτε μήτηρ ὡς χαχὴ δίδασχέ με 

1290 μήϑ᾽ ὡς πατρῴαν ἘΡΉΟΝΙ ἀϊγισϑος ϑόμων 

ἀντλεῖ, τὰ δ᾽ ἐχχεῖ, τὰ δὲ. διασπείρει μάτην. 

χϑόνου γὰρ ὥν σοι καιρὸν. ἐξείργοι λόγος. 
ἃ δ᾽ ἁρμόσει μοι τῷ παρόντι γὺν χρόνῳ. 
σήμαιν᾽, ὅπου φανέντες ἢ πεχρυμμένοι 

1296 γελῶντας ἐχϑροὺς παύσομεν τῇ νῦν ὁδῷ. -. 
οὕτως δ᾽ ὅπως μήτηρ σε μὴ ᾿πιγνώσεται 

φαιδρῷ προσώπῳ νῷν ἐπελθόντοιν δόμους" 

ἀλλ᾽ ὡς ἐπ᾽ ἄτη τῇ μάτην. λελεγμένη 
στέναζ᾽ . ὅταν γὰρ εὐτυχήσωμεν., τότε 

1800 χαίρειν παρέσται χαὶ γελῶν ἐλευϑέρως. 

ὃ ΠΜΊΜΕΚΊΡ Α. : 

ἀλλ᾽, ὦ χασίγνηϑ᾽, ὧδ᾽ ὅπως καὶ σοὶ φίλον 
χαὶ τοὐμὸν ἔσται τῇδ᾽ " ἐπεὶ τὰς ἡδονὰς ᾿ 

πρὸς σοῦ λαβοῦσα κοὐκ ἐμὰς ἐχτησάμην. 
κοὐδ᾽ ἄν σὲ λυπήσασα βουλ ἰοίμην βραχὺ 

1306 αὐτὴ μέγ εὑρεῖν χέρδος. οὐ γὰρ ἂν χαλῶς 

ὑπηρετοίην τῷ παρόντι δαίμονγι. 
ἀλλ᾽ οἶσϑα μὲν τἀνϑένδε, πῶς γὰρ οὔ; χλύων͵ 
ὁϑούνεκ᾽ «ἴγισϑος μὲν οὐ χατὰ στέγας, 

μήτηρ δ᾽ ἐν οἴχοις - ἣν σὺ μὴ δείσης ποϑ' ὡς 
1810 γέλωτι φαιδρὸν τοὐμὸν ὄψεται χάρα. 

μῖσός τὲ γὰρ παλαιὸν ἐντέτηχέ μοι, 
κἀπεί σ᾽ ἐσεῖδον, οὐ ποτ᾿ ἐχλήξω χαρᾶς 

δαχρυρροοῦσω. πῶς γὰρ ἂν ληξαιμ ἐγὼ, 
ἥτις μιᾷ σε τῇδ᾽ ὁδῷ ϑανόντα τε 

1315 καὶ ζῶντ᾽ ἐσεῖδον; εἴργασαι δέ μ᾽ ἄσχοπα" 

ὥστ᾽ εἰ πατήρ μοι ζῶν ἵκοιτο, μηκέτ᾽. ἂν 
τέθος “»ομίζειν αὐτὸ, πιστεύειν δ᾽ ὁρῶν. 

ὅτ᾽ οὖν τοιαύτην ἡμὶν ἐξήχεις ὁδὸν, ' 
ἄρχ᾽ αὐτὸς ὥς σοι ϑυμός. ὡς ἐγὼ τεὐξιῆ 

.1890 οὐκ. ἂν δυοῖν 1 ἥμαρτον " ἢ γὰρ ἂν καλῶς 

ἔσωσ᾽ ἐμαυτὴν, ἢ καλῶς ἀπωλόμη»γ. 

ΧΟΡΟΣ. ὲ : 
ὡς ἐπ᾽ σιγᾶν ἐπήνεσ᾽ " ἐξόδῳ κλύω 

τῶν ἔνδοϑεν χωφοῦντος. 

ΠΛΈΕΚΊΤΡ 4. 
Ρ) “) ιν 

εἶσιτ, ὦ ξέγοις 
3) κι " ξυ ἈᾺ 2] 
ἄλλως τε καὶ φέροντες οἱ᾽ ὧν οὔτε τις 

1325 δόμων ἀπώσαιτ᾽ οὔτ᾽ ἂν ἡσϑείη λαβών- 
ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

ὦ πλεῖστα ἐμᾶροι χαὶ φρενῶν τητώμενοι; 
πότερα παρ᾽ οὐδὲν τοῦ βίου κήδεσϑ' ἔτι, 

ἢ γοῦς ἔγεστιν οὔτις ὑμῖν ἐγγενὴς, ο,. 

ὅτ᾽ οὐ παρ᾽ αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖσιν χακοῖς 
1380 τοῖσι» μεγίστοις ὄντες οὐ γιγνώσκετε; ; 

ἀλλ᾽ εἰ σταθμοῖσι. τοῖσδε μὴ ̓ χύρουν ἐγὼ 
πάλαι φυλάσσων, ἦν ἂν ὑμῖν ἐν δόμοις 

τὰ δοώμεν᾽ ὑμῶν πρόσϑεν ἢ τὰ σώματα" 

γῦν δ᾽ εὐλάβειαν τῶνδε προὐϑέμην ἐγώ. 

1580 χαὶ νῦν ἀπαλλαχϑέντε τῶν μακρῶν λόγων». 
καὶ τῆς ἀπλήστου ἸΣῆ 08 σὺν χαρᾷ βοῆς 

}Ὶ 

εἴσω παρέλϑεϑ᾽, ὡς τὸ μὲν μέλλειν κακὸν 

ἐμ τοῖς τοιούτοις ἔστ᾽, ἀπηλλάχϑαι δ᾽ ἀκμή. 



ΟΡΕΣΤΉΣ. 

πῶς οὐν ἔχει τἀντεῦϑεν εἰσιόντε μοι; 
ἜΦΥ ΙΓΩΣΤΟΟΣ: 

.1340 καλῶς. ὑπάρχει γάρ σε μὴ γνῶναί τινα. 
.Ξ ΟΡΈΞΊΤΈΡΣ: 

ἤγγειλας. ὡς ἔοικεν, ὡς τεθνηκότα. 
ΤΓΤΙΡΙ ΩΣ Γ ΟΣΣ. 

εἷς τῶν ἐν Διδου μάνϑαν ἐνθάδ᾽ ὧν ἀνήρ. 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

χαίρουσιν οὖν τούτοισιν; ἢ τίνες λόγοι; 
ἌΡ. ΕΓ ΩΣΤΓΠΟΣΣ:. 

τελουμέγων εἴποιμἡ ὥν" ὡς δὲ νῦν ἔχει, 
1845 χαλῶς τὰ χείνων πώντα, χαὶ τὰ μὴ καλῶς. 

ἩΜΈΕΚΤΡ ἍΑ. 

τίς οὗτός ἐστ, ἀδελφέ; πρὸς ϑεῶν φράσον. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐχὶ ξυνίης; 
ἩἨΖ“ΕᾺΚΈΎΡ «4. 

οὐδέ γ ἐς ϑυμὸν φέρω. 

ΘΡΕΣΟΓΣ. 

οὐχ οἶσθ᾽ ὅτῳ μὴ ἔδωχας εἰς χέρας ποτέ; 
Ἡ-ΖῈ ΚΎΓΡΩ. 

ποέῳ ; τί φωνεῖς ; 

ΟΡΕΣ ΝΦΤΊΣ. 

οὗ τὸ «ρωχέων πέδον 
1850 ὑπεξεπέμφϑην σῇ προμηϑίᾳ χεροῖν. 

ἩῈΜΚΈΡ 3. 
τ - ὃ « γ - κ 

ἡ χεῖνος οὗτος ὃν ποτ ἐζ πολλῶν ἐγὼ 

μόνον προσεῦρον πιστὸν ἐν πατρὸς φόνῳ; 
ΟΡΈΞΈΤΈΙΗΣ. 

ὅδ᾽ ἐστί. μή μὴ ἔλεγχε πλείοσιν λόγοις. 

ἘΚ ΖΕΡΚΟΤ ΡΕΥ͂: 
ΜΡ , -» ἘΦ , ’ 
ὦ φίλτατον φῶς, ὦ μόνος σωτὴρ δόμων 

185656᾽ 27)γαμέωμνονος, πῶς ηλϑεὲς; ἡ σὺ κεῖνος εἶ, 
ὃς τόνδε χαμὲ ἔσωσας ἐχ πολλῶν πόνων; 

ὦ φίλταται μὲν χεῖρες, ἥδιστον δ᾽ ἔχων 
ποδῶν ὑπηρέτημα, πῶς οὕτω πάλαι 
ξυνών μὐ ἔληϑες οὐδ᾽ ἔ ς; ἀλλά ξ μὲ ἔληθϑες οὐδ᾽ ἔφαινες; ἀλλά μὲ 

.1860 λόγοις ἀπώλλυς, ἔργ᾽ ἔχων ἥδιστ᾽ ἐμοί. 
Ϊ χαῖρ, ὦ πάτερ" πατέρα γὰρ εἰσορᾶν δοχῶ" 

το -, « ’ ΄ ΄ ι 
' χαῖρ᾽ - ἴσϑι δ᾽ ὡς μάλιστά σ᾽ ἀνϑρώπων ἐγὼ 

᾿ ἤχϑηρα χἀφίλησ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιῷ. 
7.3 ΕΖ.2 Ὁ 10 Σ-. 

ἀρχεῖν δοχεῖ μοι. τοὺς γὰρ ἐν μέσῳ λόγους 
:1366 πολλαὶ κυχλοῦσι νύχτες ἡμέραι τ᾽ ἴσαι, 

αἵ ταῦτά σοι δείξουσιν. ᾿Ηλέχτρα, σαφῆ. 

σφῷν δ᾽ ἐννέπω γε τοῖν παρεστώτοιν ὅτι 
- : ΒΩ τὴ τς , ΄ ς 

γῦν καιρὸς ἔρδειν" νῦν Κλυταιμνήστρα μόνη 
- 2 2 “ 27 2 “5 

γὺν οὔτις ἀνδοῶν ἔνδον" εἰ δ᾽ ἐφέξετον, 

.1370 φρονγτίζεϑ᾽ ὡς τούτοις τε χαὶ σοφωτέροις 
͵ ᾿ς) ΄, 

ἄλλοισι τούτων πλείοσιν μαχούμενοι. 

ΟΡΈΞΞΥΕ ΗΝ 
»} 9Ὰ - » Ρ] « « ΡΣ μ Ξ 

οὐχ ἂν μαχορῶν ἔϑ᾽ ἡμὶν οὐδὲν ἄν λόγων, 
Πυλάδ δ᾽ εἴη τοὔργον, ἀλλ᾽ ὅσ ἔχος υλάδη,, τοῦ εἴη τουργον, ἀλλ᾽ ὅσον τάχος 

-- ΒΩ - ’ [2 

χωρεῖν ἔσω, πατρῷα προοσχύσανϑ' ἕδη 

-- ϑεῶν, ὅσοιπερ πρόπυλα ναίουσιν τάδε. 

Ϊ ᾿ ἩΔΕΚΤΡΑ. 
97 “- Ὑ “. «ε ΡῚ - 4ἘΖ 

αναξ «πολλον, ἵλεως αὐτοῖν “λύε, 

ἐμοῦ τε πρὸς τούτοισιν, ἥ σε πολλὰ δὴ 
ας Δ ΤῸ »᾿ 4 Ξε 27 ᾿ 
ἀφ ὧν ἔχοιμι λιπαρεῖ προύστην χεοί. 

ΕΓ ΑΘ ῊΣ ΠΗ Ῥ Φῦύ καὶ 123 

νῦν δ᾽, ὦ “ὐχεὶ ἔάπολλον, ἐξ οἵων ἔχω 
1380 αἰτῶ, προπίτνω, λίσσομαι, γενοῦ πρόφρων 

ἡμῖν ἀρωγὸς τῶνδε τῶν βουλευμάτων, 
καὶ δεῖξον. ἀνθρώποισι τἀπιτίμια 
τῆς δυσσεβείας οἷα δωροῦνται ϑεοί. 

Χ ΟΡ ΟΣ. 

ἴδεϑ᾽ ὅπη προνέμεται 

1385 τὸ δυσέριστον αἷμα φυσῶν “Ἴρης. 

βεβᾶσιν ἄρτι δωμάτων ὑπόστεγοι 
μετάδρομοι χαχῶν παγουργημάτων 
ἄφυκτοι χύνες, 
ὥστ᾽ οὐ μαχρὰν ἔτ ἀμμένει 

1390 τοὐμὸν φρενῶν ὄνειρον αἰωρούμενον. 

παράγεται γὰρ δον 
δολιόπους ἀρωγὸς εἴσω στέγας, 

ἀρχαιόπλουτα, πατρὸς εἰς ἑδώλια, 

γεοχκόνητον αἷμα χειροῖν ἔχων " 
1896 ὁ Μαίας δὲ παῖς 

ἙἭ, μῆς σφ᾽ ἄγει δόλον σχότῳ 
χρύψας πρὸς αὐτὸ τέρμα, χοὐχ ἔτ᾽ ἀμμένει. 

ἩΛΜΕΚΤΎΡ Α. 

ὦ φίλταται γυναῖχες, ἅνδρες αὐτίχα 
τελοῦσι τοὔργον - ἀλλὰ σῖγα πρόσμενε. 

ΧΟΡΟΣ. 

1400 πῶς δή; τί νῦν πράσσουσιν; 
Ξ ΠΖΕΚΎΡ 4. 

ἡ μὲν ἐς τάφον 
λέβητα χοσμεῖ, τὼ δ᾽ ἐφέστατον πέλας. 

ΧΌΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἐχτὸς ἥξας πρὸς τί; 

ΠΖΕΚΊΡ 4. 

φρουρήσουσ᾽ ὅπως 
Δϊἴγισϑος ἡμᾶς μὴ λάϑη μολὼν ἔσω. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

αἰαῖ. Ἰὼ στέγαι 

1406 φίλων ἔρημοι, τῶν δ᾽ ΣΟ ΤΣ πλέᾳς. 

ΠΛΕΚΤΡΖ. 

βοᾷ τις ἔνδον. οὐχ ἀκούετ', ὦ φίλαι; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἤχουσ᾽ ἀνήχουστα δύστανος, ὥστε φρῖξαι. 

| ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 
οἴμοι τάλαιν᾽ " «Ἥἴγισϑε, ποῦ ποτ ὧν χυρεῖς; 

ἩΖΔΕΚΤΡ.Α. 
1410 ἰδοὺ μάλ᾽ αὖ ϑροεῖ τις. ἶ 

| ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
ὦ τέχνον τέχνον, 

οἴχτειρε τὴν τεχοῦσαν. 
ἩΖΕΚΤΡΑ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐκ σέϑεν 

| ὠχτείρεϑ'᾽ οὗτος οὐδ᾽ ὁ γεννήσας πατήρ. 

| ΧΟΡΟΣ. 
ὦ πόλις, ὦ γενεὰ τάλαινα, νῦν σε 
μοῖρα καϑαμερία φϑίγει φϑίχει. 

2 ΥΤΡΝΙΕΣΥΤΡΊ. 

1415 ὦμοι πέπληγμαι. 

Ἡ ΖΈΚΤΡ. 

παῖσον. εἰ σϑένεις, διπλῆν. 

] 1384. 1390. ---- 139] --- 1397. 

| 1398 -- 1421]. 1422.-- 144]. 
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᾿ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣ ἽΡ Α. 

ὦμοι μάλ αὖϑις. 
ΜΠ ΤΈΚΤΡΑ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ζῶσιν οἱ γᾶς ὑπαὶ χείμεγοι- 
-ὖἦ "} 

τελοῦσ᾽ ἀραΐ" 

1420 πολύρουτον γὰρ αἷμ᾽ ὑπεξαιροῦσι τῶν 
χτανόντων. οἱ πάλαι ϑαγόγτες. 

χαὶ μὴν πάρεισιν οἵδε" φοινέα δὲ χεὶρ 
στάζει ϑυηλῆς “Αρεος, οὐδ᾽ ἔχω λέγειν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ͂. 

Ὀρέστα, πῶς κυρεῖ Ἂ; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

τῶν δόμοισι μὲν 

1425 καλῶς, ᾿Δπόλλων εἰ καλῶς ἐϑέσπισεγ. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
τέϑνηχεν ἡ τάλαινα; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

μηπέτ᾽ ἐχφοβοῦ 

μητρῷον ὡς σε λῆμ᾽ ἀτιμάσει ποτέ. 

ΠΛΊΕΚΎΡΑ. 
Ἑ ἈΞ ᾺῈ 

Ἀπ ὦ ἧς 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
πε Ἐς 

ΧΟΡΟΣ. 

παύσααϑε, λεύσσω γὰρ «4ϊγισϑον ἐκ προδήλου. 

; ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ΕἸ ΤῊ ΓΝ ΡΥ ν εὐ Ὁ 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 

1430 ὦ παῖδες, οὐχ ἄψοροον; 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

ΠΑΈΕΙΚΤΡ 4. 

ἐφ᾽ ἡμῖν οὗτος ἔξ προαστίου 
χωρεῖ γεγηθῶς. ΠΤ Ὁ Ἢ 

, ΧΟΡΟΣ. 

βῶτε κατ᾽ ἀντιϑύρων ὅσον τάχιστα, 
γῦν, τὼ πρὶν εὖ ϑέμενοι, τάδ᾽ ὡς πάλιν. 

ΟΡΈΣΈΊΗΣ. 

149 ϑάώρσει" τελοῦμεν. 

ΤΕ ΚΤΡ Δ. 

ἢ νοεῖς ἔπειγέ νυν. 
ΟΡΕΣΤΕΙΣ. 

ἩΖΕΚΤΡΑ. 

τἀνθάδ᾽ ἂν μέλοιτ᾽ ἐμοί, 
ΧΟΡΟΣ. 

δι᾿ ὁτὸς ἂν παῦρά γ᾽ ὡς ἠπίως ἐννέπειν. 

144 Ὧ10 πρὸς ἄνδρα εὐπὴς συμφέροι, λαϑραῖον ὡς 

ὀρούση πρὸς δίκας ἀγῶνα. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

τίς οἶδεν ὑμῶν ποῦ ποϑ' οἱ «ωκῆς ξένοι, 
οὕς φασ᾽ Ὀρέστην ἡμὶν ἀγγεῖλαι. βίον 
λελοιπόϑ'᾽ ἱππιχοῖσιν ἐν ναυαγίοις; 

144 σέ το,» σὲ χρίνω., ναὶ σὲ, τὴν ἕν τῷ ΠῚ 

εἰσορᾶτε ποῦ 
᾿ » 3 

τὸν ἀγνδρ᾽; 

Ϊ 

Ι 

ΐ 

χρόνῳ θρασεῖαν" ὡς μάλιστά σοι μέλ 

οἶμαι, μάλιστα δ᾽ ἂν χατειδυῖαν ἢ ον 

δὲ γὰρ «Αϊγίσϑῳ 8: ὁμοῦ.. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΠΙ͂ΕΚΤΡ. 

ἔξοιδα. πῶς γὰρ οὐχί; συμφορῶς γὰρ ἂν. 

ἔξωϑεν εἴην τῶν ἐμῶν τῆς φιλτάτης. 
πες οὐδ δε τ ΣΙ ΚΘ ΚΘ ιδξεὼ 

1450 ποῦ δῆτ᾽ ἂν εἶεν οἱ ξένοι; δίδασχέ με. 

| ΠΛΕΚΤΡΑ. 
ἔνδον. φίλης γὰρ προξένου χατήνυσαγν.. 

ἌἌΤΓΙΣΘΟΣ. 

χαὶ ϑανόντ᾽ ἤγγειλαν ὡς ἐτητύμως; 
ΠΛΈΚΤΡ 4. 

οὔ», ἀλλὰ χἀπέδειξαν, οὐ λόγῳ μόνον». 
ἀνε ϑὸ ΦΙΓΙΣΘΟΣ. ᾿ 

πάρεστ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν ὥστε χἀμφανῆ μαϑεῖν. . 
ν ἩΛΕΚΤΡΑ. 

1406 πάρεστι δῆτα χαὶ μάλ᾽ ἄζηλος ϑέα. 
ΤῊΝ ἄγ αΣ ΘΘΙΣ, ἡ 
ἡ πολλὰ χαίρειν εἶπας οὐχ εἰωϑότως. 

ἩΜΈΚΤΡΑ. 
χαίροις ἂν, εἴ σοι χαρτὰ τυγχάνει τάϑε. 

ΔΙἊΙΓΙΣΘΟΣ. 

σιγᾶν ἄνωγα κἀναδειχνύγαι πύλας 
πᾶσιν ΜΠυχηναίοισιν ᾿“ργείοις ϑ᾽ ὁρᾶν, 

1460 ὡς εἴ τις αὐτῶν ἐλπίσιν χεναῖς πάρος 
ἐξήρετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, 

ξὰς ὙΠ] 

νῦν ὁρῶν γεχρὸν 
στόμια δέχηται τἀμὰ, μηδὲ πρὸς βίαν 

"ἢ πὰ ι , ΡΟΣ 

ἐμοῦ κολαστοῦ προστυχὼν φύσῃ φρένας... 
ἸΛΔΕΚΤΡΑ. 

Ξ᾿ 4 ᾿ - 5 2 -- - πι Ἁ ’ χαὶ δὴ τελεῖται τἀπ᾿ ἐμοῦ. τῷ γὰρ χρόνῳ 
[1466 μοῦν ἔσχον, ὥστε συμφέρειν τοῖς χρείσσοσιγ. 

ΑΙΓΙ.ΣΘ ΟΣ. 
Φ - Ζ , 5. 5 ω Ν ΕῚ 

ω Ζεῦ, δέδορχσα φασμ᾽ ἄνευ φϑόγου μὲν. οὐ 
πεπτωκός" εἰ δ᾽ ἔπεστι Νέμεσις, οὐ λέγω. 
χαλᾶτε πᾶν χάλυμμ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν. ὕπως 
τὸ συγγενές τοι γἀπ᾽ ἐμοῦ ϑρήνων τύχη. 

ΟΡΕΣ ΊΎΓΗΣ. 

1470 αὐτὸς σὺ βάσταζ᾽. οὐκ ἐμὸν τόδ᾽, ἀλλὰ σὸν, 
τὸ ταῦϑ' ὁρᾶν τε καὶ προσηγορεῖν φίλως... 

1 200 Σ. 

ἀλλ εὖ .“Ἅ“ ». χἀπιπείσομαι" αὺ δὲ, 

εἴ που χατ᾽ οἶκόν μοε Κλυτιιμνήστρα, κάλει. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ 

᾿αὕτη πέλας αοὔ. μηχέτ᾽ ἜΣ τς σχόπει. 
ΠΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

147 οἴμοι, τί λεύσσω; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τίνα φοβεῖ; 

ΑΊΠΓΙΣΘΟ Σ. 

τίγων ποτ᾿ ἀνδρῶν ἐν μέσοις ἀρχυστάτοις 
πέπτωχ᾽ ὁ τλήμων; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὐ γὰρ αἰσϑάνει πάλω 

...3 3 - 

τίν ἀγγοξιῖς; 

ζῶντας ϑανοῦσιν» οὕνεκ᾽ ὀνταυδᾷς ἴσα; 
" ΔΙΓΙΣΘΟΣ. 

“ ͵ οἴμοι, ξυνῆκα τοῦπος. οὐ γὰρ ἔσϑ'᾽ ὅπως 
1ά80 Ὁ. οὖς Ὀρέστης ἔσϑ᾽ ὁ προσφωνῶν ἐμέ. 

ΟΡΙΠΣΤΗ Σ. 

χαὶ μάντις ὧν ἄριστος ἐσφάλλου πάλαι. 

ΑΙΠΙΓΙΣΘΟΣ. 

ὕλωλα δὴ δείλαιος. ἀλλά μοι πάρες. 

κἂν σμικρὸν. εἰπεῖν. 
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ἩΧΖΈΓΚΤΥΤ  Α. 

μι πέρα λέγειν ἕα 

πρὸς ϑεῶν, ἀδελφὲ, μηδὲ μηκύνειν λόγους. 
κ᾽. πρῖν ΞΡ τὰ ΟΣ ἤρ ΨΊΑΝ ἠρ. ἩΜΕΟΣ 

1186 τί γὰρ βροτῶν ἂν σὺν χαχοῖς μεμιγμένων 
«ς “5 “- 5 , ͵ Π.,) 

ϑνήσχειν ὃ μέλλων τοῦ χρόνου χέρδος φέροι; 
- κ ’ 

ἀλλ ὡς τάχιστα χτεῖνε χαὶ χτανὼν πρόϑες 
- "Ξ ᾽ 

ταφεῦσιν, ὧν τόνδ᾽ εἶκός ἐστι τυγχάνειν, 
(ποπτον ἡμῶν. ὡς ἐμοὶ τόδ᾽ ὧν χαχῶν 

1490 μόνο» γένοιτο τῶν πάλαι λυτήριον. 
ΟΡΕΣΎΤΆΩΗΣ. 

χωροῖς ἂν εἴσω σὺν τάχει. λόγων γὰρ οὐ 
γῦν ἔστιν ἀγὼν, ἀλλὰ σῆς ψυχῆς πέρι. 

ΦΤΡῸΟΣΊΘΙΘΕΣ: 

τί δ᾽ ἐς δόμους ἄγεις με; πῶς, τόδ᾽ εἰ καλὸν 
τοὔργον», σχότου δεῖ, χοὺ πρόχειρος εἶ κτανεῖν; 

ΟἿΡΙΡΟΩΣ ΕΣ. 

1495 (ἡ τάσσε" χώρει δ᾽ ἔνϑαπερ κατέχτανες 
πατέρα τὸν ἀμὸν, ὡς ἂν ἐν ταὐτῷ ϑάνης. 

92 11 ΤΩΣΣΊΘΕΟΣΣ. 
Ξ ποτ, ἡ ΄ ’ ᾿ ι " 5 ἐν 
ἢ πᾶσ᾽ ἀναγκχκὴ τῆνδὲ τὴν στέγην ἰδεῖν 

τά τ᾽ ὄντα χαὶ μέλλοντα Πελοπιδῶν χαχώ; 
ὙΡν ΕΕ ΟΕ ΞΕΓ ΤΙΣ. ι 

τ ὩΣ 2 ΕῚ ΄ ( 5. "ἃ -" ΡΝ 
τὰ γοῦν σ᾽" ἐγώ σοι μώγτις εἴμὲ τῶνδ᾽ ἄχρος. 

ἌΨΓΙΕΣΘΘΣ. 

1800 ἀλλ᾽ οὐ πατρῴαν τὴν τέχνην ἐχόμπασας. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. ἶ 5 

πόλλ᾽ ἀντιφωνεῖς, ἡ δ᾽ ὁδὸς βοαδύγεται. 
ἀλλ ἕρῷῳ. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣς. 

ὑφηγοῦ. 

ΟΡΈΣΤΉΗΙΣ. 

τς σοὺ βαδιστέον πάρος. 

ΔΙΓΙΣΘΟΣ. 

ἢ μὴ φύγω σε; 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

μὴ μὲν οὖν χαϑ᾽ ἡδονὴν 
ϑάνης" φυλάξαι δεῖ μὲ τοῦτό σοι πιχρόν. 

1506 χρὴν δ᾽ εὐθὺς εἶναι τήνδε τοῖς πᾶσιν δίκην; 
ὅστις πέρα πράσσειν γε τῶν νόμων ϑέλει, 

, ᾿ - 2 δ} “ν᾿ 
κτείνειν. τὸ γὰρ πανοῦργον οὐχ ἂν ἣν πολύ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ σπέρμ᾽ ᾿Ατρέως, ὡς πολλὰ παϑὸν 
δι᾿ ἐλευϑερέας μόλις ἐξῆλϑες 

1510 τῇ γῦν ὁρμὴ τελεωϑέν. 



------... ... 

ΣΞΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΥΡΑΝΝΟΣ. 

ΠᾺ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ. ΠΡΌ ΞΞ ΓΑ 

τατον. ΑΥ̓ΤΕΦΟΙΞΙ ΤΙΣ 

| ΧΟΡΟΣ γερόντων Θηβαίων. ΘΕΡΆΠΩΝ “κου. 

[ ΣΕΤΡΗΣΊΤΊΞΙΣ. ἘΞΑΓΓΕΟ.ΌῸΟΣ. 

ΧΡΙΣΤΟΦΗΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΙΜΜΑΤΙΠΟΥ ὙΠΟΘΕΣΙΣ. 

2, πὼν Κόρινϑον Οἰδίπους, πατρὸς γνόϑος 

πρὸς τῶν ἁπάντων λοιδορούμενος ξένος, 

ἦλϑεν πυϑέσϑαι Πυϑικῶν ϑεσπισμάτων, 

ζητῶν ἑαυτὸ» χαὶ γένους φυτοσπόρον. 

εὑρὼν δὲ τλήμων ἐν στεναῖς ἁμαξιτοῖς 

ἄχων ἔπεφνε «Δαΐον γεννήτορα. 

“Σφιγγὸς δὲ δεινῆς ϑνήσιμον λύσας μέλος 

ἤσχυγνε μητρὸς ἀγνοουμένης λέχος. 

λοιμὸς δὲ Θήβας εἷλε καὶ νόσος μαχρά. 

Κρέων δὲ πεμφϑεὶς ““ελφιχὴν πρὸς ἑστία», 
Ὄππρῆρ“ρᾳ“ῆφπροππΠπΠπ͵πππτπππτπτππππ τ τ τττπτττ πε τύ - τι τ τ τ “τ-ττ ὄ.................... ὅπως πύϑοιτο τοῦ χακοῦ παυστήριον, 

ἤκουσε φωνῆς μαντιχῆς ϑεοῦ πάρα, 

τὸν “Δαΐειον ἐχδιχηϑῆναι φόνον. 

ὅϑεν μαϑὼν ἑαυτὸν Οἰδίπους τάλας 

πόρπαισι δισσὰς ἐξανάλωσεν πόρας, 
2 Ἁ Ἂ. (ς 2 ΄ ’ 

αὐτὴ δὲ μήτηρ ἀγχόναις διωλετο. 

9 ΤΎΡΑΝΝΟΣ ΟἸΔΊΠΟΥΣ ἐπὶ διαχρίσει ϑατέρου ἐπιγέγραπται. χαριέντως δὲ ΤΥΡΑ͂ΝΝΟΝ ἅπαντες 

αὐτὸν ἐπέγραφον, ὡς ἐξέχοντα πάσης τῆς Σοφοκλέους ποιήσεως, χαίπερ ἡττηϑέντα ὑπὸ «Ριλοχλέους, ὧς 

φησι 4ιχαίαρχος. εἰσὶ δὲ χαὶ οἱ ΠΡΟΤΈΡΟΝ αὐτὸν, οὐ ΤΎΡΑΝΝΟΝ, ἐπιγράφοντες, διὰ τοὺς χρόνους 

τῶν διδασκαλιῶν χαὶ διὰ τὰ πράγματα" ἀλήτην γὰρ καὶ πηρὸν Οἰδίποδα τὸν ἐπὶ Κολωνῷ εἰς τὰς ᾿ϑήνας 

ἀφικνεῖσθαι. ἴδιον δέ τι πεπόνθασιν οἱ μεϑ’ Ὅμηρον ποιηταὶ, τοὺς πρὸ τῶν Τρωϊχῶν βασιλεῖς ΤῪΡ 4δ--- 
7 “ ΄ - »" ΄ » ᾿ " ΝΟῪΣ προσαγορεύοντες, ὀψέ ποτε τοῦδε τοῦ ὀνόματος εἰς τοὺς Ἕλληνας διαδοθέντος, κατὰ τοὺς “4ρχι-- 

ΔΙΑ ΤΙ  ἩΤΥΡΑΝΝΟΣ. ἘΠΙΤΈΤΡΆΑΙΓΤ ΑΊ. 

τας, εἱς - ---- -  -ππετο - - ται πστσττ. πσῶπ στ ας 

΄ Φ τ ε , -“" , , ͵. λόχου χρύνους, χαϑάπερ Ἱππίας ὁ σοφιστής φησιν. Ὅμηρος γοῦν τὸν πάντων παρανομώτατον Ἔχετον 

βασιλέα φησὶ, χαὶ οὐ τύραννον " (Ὄδυσσ. σα, 84.) 

Εἰς Ἔχετον βασιλῆα, βοοτῶν δηλήμονα. 

αυδσπαι..................ὄ.ὕ..Ψ.ὕ..... -. 



- Α ἘΣ ΒΣ Ν - -»Σ“΄Ὃ ᾽ ᾿ 

προσαγορευϑῆναι δέ φασι τὸν τύραννον ἀπὸ τῶν Τυρρηνῶν" χαλεποὺς γάρ τινας περὶ ληστείαν τούτους 
5 τι, ἢ 3:7, ν ΕἾ) ᾿ ᾿ 3 Ξ ὰ 

γενέσϑαι. ὅτι δὲ νεώτερον τὸ τοῦ τυράννου ὄνομα δῆλον. οὔτε γὰρ Ὅμηρος οὔτε Ἡσίοδος οὔτε ἄλλος οὐ- 
ἐᾷ Ἂν ΄ τξξο ΄ Ἴ ». ες τ ὦ 5 , ὦ 

δεὶς τῶν παλαιῶν τύραννον ὃν τοῖς ποιήμασιν ὀνομάζει. ὁ δὲ ᾿Πριστοτέλης ἐν Κυμαίων πολιτείᾳ τοὺς τυ-- 
᾿ ετὴν Ἃ, ὁ ΝΡ , »᾿ υ » ὭΣᾺ ." ἊΝ -Ὁ- ; 5 

ραγγους φησὶ τὸ προτξρον αἰσυμνητας προσαγορευέσϑαι. εὐφήμοτερον γαρ ἔχεῖνο τουγομα. 

΄ » - , » " ’ , - -» , 

δράματος γνῶσις τῶν ἰδίων καχῶν Οἰδίποδος, πηήρωσίς τὲ τῶν ὀφθαλμῶν, παὶ δι᾿ ἀγχόνης ϑάνατος 

᾿Ιοχάστης. 

ΧΡ ΘΤΣ ΝΟΥΣ ΤΑ Ὁ Θ ἸΟΥ ϑυΑ Ὡνη 

Ἱἀϊε “αβδακίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς. 

δώσω τοι φίλον υἱόν " ἀτὰρ πεπρωμένον ἐστὶ 

σοῦ παιδὸς χείρεσσι λιπεῖν φάος. ὡς γὰρ ἔνευσε 

Ζεὺς Κρονίδης, Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήσας, 

οὗ φίλον ἥρπασας υἱόν" ὁ δ᾽ ηὐξατό σοι τάδε πάντα. 

ἹΟΥ ΥΥΡΙΓΝ Ἃ ΤΟ ΠΣ ΩΣ ε ο ΘΟ Σι 

Ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς χαὶ τέτραπον, οὗ μία φωγὴ, 
ν᾿ , 3 , ᾿ ᾿ ο 3 4 ἈΣΣΥΣ ὰ 

χαὶ τρίπον" ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον δσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
ς Χ “- ΠῚ ἢ » 520. 2 κ . ᾿ 
ἑρπετὰ χινεῖται ἄνα τ᾿ αἰϑέρα καὶ κατὰ πόντον. 

ἀλλ ὁπόταν πλείστοισιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνη, 

ἔνϑα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. 

ΝΥΝΥΣΥΌΏΣ ΤΟΥ ΑΨ ΝΜ ΕΙΌΣΣ, 

Κλῦϑι χαὶ οὐχ ἐθέλουσα, χακόπτερε Μοῦσα ϑαγνόντων, 
- ς , } 32 ΄ 

φωνῆς ἡμετέρης σὸν τέλος ἀμπλακίης. 

ἄνϑρωπον κατέλεξας, ὃς ἡνίχα γαῖαν ἐφέρπει, 

πρῶτον ἔφυ τετράπους νήπιος ἔχ λαγόνων " 

γηραλέος δὲ πέλων τρίτατον πόδα βάκτρον ἐρεέδει» 

αὐχένα φορτίζων, γήραϊ χαμπτόμεγος. 

ἱ .................ὄ...-ς. 
ἘΞ ...-«.-.----------- - τ πΠ΄Πρ5ρςΠἷΠὅΠὅΠὃἷἝἷἝἷἝἷ΄ ' ο..............--...ς.ςο..ς.»..-.-͵-Ἐο8ΕῪ’’.͵.-7-ἑ2.ὕ- - - 

ον δὲ ἢ Ὥλτξ. Ὁ 
Ὁ Τύραννος Οἰδίπους πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ἐν τῷ Κολωνῷ ἐπιγέγραπται. τὸ χεφάλαιον δὲ τοῦ 



ΟΕ ΤΟΥΞ ΤΥΡΑΝΝῚΣ 

ΟἸΔΙΠΟΎΣ. 
5) Ἶ : 
Σ τέχνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφὴ, 
τίνας ποϑ᾽ ἕδρας τάσδε μοι ϑοάζετε 

ἱχτηρίοις χλάϑοισιν ἐξεστεμμένοι; : 

πόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμιϑε, 
« Ὁ ’;᾽ [) 

ὅ ὁμοῦ δὲ παιάνων τὲ χαὶ στεναγμάτων " 
ἀγὼ δικαιῶν μὴ παρ᾽ ἀγγέλων, τέκνα, 
32 ’ τ' , 
αλλων ἀχούειν αὐτὸς ὡδ᾽ ἐλήλυϑα, 

ὁ πᾶσι χλειγὸς Οἰδίπους χαλούμενος. 
ἀλλ᾽, ὦ γεραιὲ, φράζ᾽, ἐπεὶ πρέπων ἔφυ 5 τ Ὑπεζζυμε  Φύζος τ 7 φυς 

Α -ὄ7 - , ’, ᾿) 10 πρὸ τῶνδε φωνεῖν, τίνι τρόπῳ καϑέστατε, 

πε το: ἢ στέρξαντες; ὡς ϑέλοντος ἂν 
ἐμοῦ προσαρχεῖν πᾶν. δυσάλγητος γὰρ ἂν 

᾿ , ι Σ «“ 
εἴην τοιάνδὲ μὴ οὐ χατοιχτείρων ἕδραν. 

ΤἹΤΕΡΕΥ͂Σ. 

ἀλλ᾽, ὦ χρατύνων Οἰδίπους χώρας ἑμῆς, 

160 ὁρᾷς μὲν ἡμᾶς ἡλίχοι προσήμεϑα 
βωμοῖσι τοῖς σοῖς" οἱ μὲν οὐδέπω μαχρὰν 

᾿ ΄ ς ζς ᾿ ᾿ - 

πτέσϑαιν σϑέγογντες, οἱ δὲ σὺν γηρᾳ βαρεῖς 
ς ΡΝ 2, Χ κ "Ἂ σα. 2 3ὴ .2 

ἱερῆς, ἐγὼ μὲν Ζηνὸς, οἵδε τ᾿ ἠϑέων 
, Α ν ΞΗ Ὁ “- , λεχτοί" τὸ δ΄. ἀλλο φῦλον ἐξεστεμμένον 

20 ἀγοραῖσι προ πρός τε Παλλάδος δισιλοῖς 

γαοῖς, ἐπ᾽ Ἰσμηνοῦ τε τουεθι σποδῷ. 
πόλις γὰρ, ὥσπερ χαὐτὸς τα συ ἄγαν 

ηδη σαλεύει κἀνακουφίσαι χάρα 
βυϑῶν ἔτ᾽ οὐχ οἵα τε φοινίου σάλου, 

2ὅ φϑίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χϑονὸς, 
φθίνουσα δ᾽ ἀγέλαις βουνόμοις, τόκοισί τε 
ΠΝ -" Ε ΕΡ γι , ι 
ἄγογοις γυναιχῶν" ἕν δ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὸς 

’ . [2 Ν , ’ 

σχήνγας ἔλαυνει, λοιμὸς ἔχϑιστος, πόλιν, 

ὑφ᾽ οὗ χενοῦται δῶμα Καδμεῖον" μέλας δ᾽ 
80. 1ιδης στεναγμοῖς χαὶ γόοις πλουτίζεται. 

ϑεοῖσι μέν νυν οὐχ ἱσούμενόν σ᾽ ἐγὼ 
οὐδ᾽ οἵδε παῖδες ἑζόμεσϑ'᾽ ἐφέστιοι, 
ἀνδρῶν δὲ πρῶτον ἔν τε συμφοραῖς βίου 

, 2 ’ ΄. - 

χρίγοντες ἔν τε δαιμόνων ξυναλλαγαῖς " 

80 ὅς γ᾽ ἐξέλυσας ἄστυ Καδμεῖον μολὼν 

σχληρᾶς ἀοιδοῦ δασμὸν ὃν παρείχομεν, 
"Ὁ « «ες - ΄. δ 7 

χαὶ ταῦϑ'᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν οὐδὲν. ἐξειδὼς πλέον 

οὐδ᾽ ἐχδιδαχϑείς" ἀλλὰ προσϑήχη ϑεοῦ 

λέγει νομίζει ϑ᾽ ἡμὶν ὀρϑῶσαι βίον" 
40 γῦν τ΄, ὦ χρόάτιστον πᾶσιν Οἰδίπου χάρα, 

ἱκετεύομέν σὲ πώντες οἵδε πρόστροποι 
ἀλκήν τιν᾽ εὑρεῖν ἡμὶν, εἴτε του ϑεῶν 

» ΄ 3) τ φήμην ἀκούσας εἴτ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρὸς οἶσθά που’ 

ὡς τοῖσιν ἐμπείροισι χαὶ τὰς ξυμφορὰς 

45 ζώσας ὁρῶ μάλιστα τῶν βουλευμάτων. 
νῷ} ἃς - 7 ᾽ ΕΣ , 
ἴϑ', ὦ βροτῶν ἀρφιστ᾽, ἀγόρϑωσον πολιν. 

ἴθ᾽, εὐλαβηϑηϑ᾽ " ὡς σὲ νῦν μὲν ἦδε γῆ 
σωτῆροι χλήζει τῆς πάρος προϑυμίας" 

ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνῴμεϑα 

.----- -- ,.-----»....ὕ...ὄ... 

ΚΑῚ » 

ὅ0 στάντες τ᾽ ἐς ὀρϑὸν καὶ πεσόντες ὕστερον " 
ἀλλ᾿ ἀσφαλείᾳ τήνδ᾽ ἀνόρϑωσον πόλιν. 
ὕρνιϑι γὰρ χαὶ τὴν τότ᾽ αἰσίῳ τύχην 
παρέσχες ἡμῖν, χαὶ τανῦν ἴσος γενοῦ. 
ὡς εἴπερ ἄρξεις τῆσδε γῆς; ὥσσεερ κρατεῖς, 

5 ξὺν ἀνθ ον αν χαλλιον ἢ Ί χενῆς χρατεῖν. 

ὡς ὀύθδν" ἐστιν οὔτε πύργος οὔτε ναῦς 
ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούντων ἔσω. 

ΟΣ ΤΙΓΘΔΕΣΣ 

ὦ πο: οἰχτροὶ, γνωτὰ. χοὺχ ἄγνωτά μοῦ 
προσήλϑεϑ᾽ ἱμείροντες. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 

600 γοσεῖτε πάντες, χαὶ νοσοῦντες, ὡς ἐγὼ 
οὐχ ἔστιν ὑμῶν ὅστις ἐξ ἴσου νοσεῖ. 

τὸ μὲν γὰρ ὑμῶν ἄλγος εἷς ἕν᾽ ἔρχεται 
μόνον καϑ' αὑτὸν, χοὐδέν᾽ ἄλλον - ἡ δ᾽ ἐμὴ 
ψυχὴ πόλιν τε κἀμὲ καὶ σ᾽ ὁμοῦ στένει. 

θύ ὥστ᾽ οὐχ ὕπνῳ γ᾽ εὕδοντά μ᾽ ἐξεγείρετε, 
ἀλλ᾽ ἴστε πολλὰ μέν μὲ δακρύσαντα δὴ, 
πολλὰς ως ὁδοὺς ἐλϑόντα φροντίδος πλάγοις. 
ἣν δ᾽ εὖ σχοπῶν εὕρισχον ἴασιν μόνην, 

ταύτην ἔπραξα. παῖδα γὰρ ΜἩεγοιχέως 

10 Αρέοντ᾽, ἐμαυτοῦ γαμβρὸν, ὃς τὰ Πυϑιχὰ 

ἔπεμψα «Ῥοίβου δώμαϑ'᾽, ὡς πύϑοιϑ'᾽ ὃ τι 
δρῶν ἢ ῇ τί φωνῶν τήνδε ῥυσαίμην σόλιν. 

χαί μ᾽ ἦμαρ ἤδη ξυμμετρούμενον χρόνῳ 
λυπεῖ τί πράσσει. τοῦ γὰρ εἰχότος πέρα 

70 ἄπεστι πλείω τοῦ χαϑήκοντος χρόγου. 
ὅταν δ᾽ ἵχηται, τηνιχαῦτ᾽ ἐγὼ χκαχὸς 
μὴ δρῶν ἂν εἴην πάνϑ᾽ δο᾽ ἂν δηλοῖ ϑεὸς. 

ἹΕΡΕΎΣ. 

ἀλλ εὶς χαλὸν σύ τ εἶπας οἵδε τ ἀρτίως 

Ἐυεοττα προστείχοντα σημαίνουσέ μοι- 

ΟΙΔΖΙΠΟῪ Σ. 

80 ὦναξ πολλον,, εἰ γὰρ ἐν τύχη γέ τῳ 
σωτῆρι βαίη λαμπρὸς ὥσπερ ὄμματι. 

ΤΕΡΕΎΣ. 

ἀλλ εἰχάσαι μὲν, ἡδύς" οὐ γὰρ ἄν χαρὰ 
πολυστεφὴς ὧδ᾽ εἷρπε παγχάρπου δάφνης. 

ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

τάχ᾽ εἰσόμεσϑα" ξύμμετρος γὰρ ὡς χλύειν. 

8ὅ ἄναξ, ἐμὸν χήδευμα, παῖ εγοικέως, 
τίν᾽ ἡμὶν ἥκεις τοῦ ϑεοῦ φήμην φέρων; 

ἘΞ ΚΡΕῸΩΟ ἢ: 

ἐσϑλήν. λέγω γὰρ καὶ τὰ δύσιρορ᾽, εἰ τύχοι 
κατ᾽ ὀρϑὸν ἐξελθόντα, πάντ᾽ ἂν εὐτυχεῖν. 

ΟΙΖΩΙΙΠΟΎΥΣ. 

“ δὲ ποῖον τοὔπος; οὔτε γὰρ ϑρασὺς 
90 οὔτ᾽ οὖν προδείσας εἰμὶ τῷ γε γῦν λόγῳ. 

ΚΡΕΩ Ν. 

εἰ τῶνδε χρήζεις πλησιαζόντων χλύεεν, 
ἕτοιμος εἰπεῖν, εἴτε καὶ στείχειν ἔσω. 

ποτε .πὶ--- 



ΟΙΦΠΙΠΟῪ Σ. 

ἐς πάντας αὔδα. τῶνδε γὰρ πλέον φέρω 
τὸ πένϑος ἢ καὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

95 λέγοιμ᾽ ἄν οἷ᾽ ἤχουσα τοῦ ϑεοῦ πάρα. 
ἄνωγεν ἡμᾶς «Ῥοῖβος ἐμφανῶς ἄναξ 
μίασμα χώρας, ὡς τεϑοαμμένον χϑονὶ 

ἐν τῇδ᾽, ἐλαύνειν μηδ᾽ ἀνήκεστον τρέφειν. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

πδὴς χαϑαρμῷ; τίς ὃ τρόπος τῆς ξυμφορᾶς; 
ΚΡΕΩ Ν. 

100 ἀνδοηλατοῦντας, ἢ φόνῳ φόνον πάλιν 
λύοντας, ὡς τόδ᾽ αἷμα χειμάζον πόλιν. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ποίου γὰρ ἀνδρὸς τήνδε μηνύει τύχην ; 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἥν ἡμὶν, ὦναξ, “2“ἀϊός ποϑ᾽ ἡγεμὼν 
γῆς τῆσδε, πρὶν σὲ τήνδ᾽ ἀπευϑύνειν πόλιν. 

ΟΙΠΙΠΟΥῪΣ. 

106 ἔξοιδ᾽ ἀχούων»" οὐ γὰρ εἰσεῖδόν γέ πω. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

τούτου ϑανόντος νῦν ἐπιστέλλει σαφῶς 

τοὺς αὐτοέντας χειρὶ τιμωρεῖν τινάς. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

οἱ δ᾽ εἰσὶ ποῦ γῆς; ποῦ τόδ᾽ εὑρεϑήσεται 
ἴχνος παλαιᾶς δυστέχμαρτον αἰἴτέας ; 

ΚΡΕΩ Ν. 

110ὲν τῇδ᾽ ἔφασχε γῆ. τὸ δὲ ζητούμενον 
ἁλωτόν»" ἐχφεύγει δὲ τἀμελούμενον. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
πότερα δ᾽ ἐν οἴχοις, ἢ ̓ ν ἀγροῖς ὁ Δαΐος, 
ἢ γῆς ἐπ᾿ ἄλλης τῷδε συμπίπτει φόνῳ; 

ΚΡΕΩ Ν. 

ϑεωρὸς, ὡς ἔφασχεν, ἐχδημῶν, πάλιν 
116 πρὸς οἶκον οὐκ ἔϑ᾽ ἵχεϑ᾽, ὡς ἀπεσταλη. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

οὐδ᾽ ἄγγελός τις οὐδὲ συμπράχτωρ ὁδοῦ 
κατεῖδ᾽, ὅτου τις ἐχμαϑὼν ἐχρήσατ᾽ ἂν; 

ΚΡΕΩ Ν. 

ϑνήσκουσι γὰρ, πλὴν εἷς τις, ὃς φόβῳ φυγὼν 

ὧν εἶδε πλὴν ἕν οὐδὲν εἶχ᾽ εἰδὼς φράσαι. 
ΟΙΔΠΙΠΟΥῪΥΣ. 

120 τὸ ποῖον ; ἕν γὰρ πόλλ᾽ ἂν ἐξεύροι μαϑεῖν, 
ἀρχὴν βραχεῖαν εἰ λάβοιμεν ἐλπίδος. 

ΚΡΕΩΝ. 
ληστὰς ἔφασκε συντυχόντας οὐ μιᾷ 
ῥώμῃ χτανεῖν νιν, ἀλλὰ σὺν πλήϑει χερῶν. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

πῶς οὖν ὁ ληστὴς, εἴ τε μὴ ξὺν ἀργύρῳ 
126 ἐπράσσετ᾽ ἐνθένδ᾽, ἐς τόδ᾽ ἂν τόλμης ἔβη; 

ΚΡΕΩ Ν. 

δοχοῦντα ταῦτ᾽ ἦν" «Δαΐου δ᾽ ὀλωλότος 
οὐδεὶς ἀρωγὸς ἐν χακποῖς ἐγίγνετο. 

ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

χαχὸν δὲ ποῖον ἐμποδὼν τυραννίδος 
οὕτω πεσούσης εἶργε τοῦτ᾽ ἐξειδέναι; 

ΚΡΕΩ Ν. 

1307 ποικιλῳδὸς Σφὶγξ τὰ πρὸς ποσὶ σκοπεῖν 
μεϑέντεςς ἡμᾶς τἀφανῆ προσήγετο. 

ΡΟΕΤΑΕ Β5ΟὙἋΟΈΝΤΙΟΙ. 
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ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἀλλ ἐξ ὑπαρχῆς αὖϑις αὔτ᾽ ἐγὼ φανῶ. 
ἐπαξίως γὰρ «Ῥοῖβος, ἀξίως δὲ σὺ 

πρὸ τοῦ ϑανόντος τήνδ᾽ ἔϑεσϑ᾽ ἐπιστροφήν" 
΄ 2 ἢ ἽἭ 2 » 

185 ὥστ ἐνδίκως οψεσϑὲ χὰἀμὲ σύμμαχον, 

γῆ τῆδε τιμωροῦντα τῷ θεῷ ϑ8ϑ᾽ ἅμα. 

ὑπὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν ἀπωτέρω φίλων, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ, τοῦτ᾽ ἀποσκεδῶ μύσος. 
ὅστις γὰρ ἥν ἐχεῖνον ὃ χτανὼν τάχ᾽ ἂν 

110 χαμ᾽ ἂν τοιαύτη χειρὶ τιμωρεῖν ϑέλοι. 
χείνῳ προσαρχῶν οὖν ἐμαυτὸν ὠφελῶ. 
ἀλλ᾿ ὡς τάχιστα, παῖδες, ὑμεῖς μὲν βάϑρων 
ἕστασϑε, τούσδ᾽ ἄραντες ἱχτῆρας χλάδους" 
ἄλλος δὲ Κάδμου λαὸν ὧδ᾽ ἀϑροιζέτω, 

146 ὡς πᾶν ἐμοῦ δράσοντος. ἢ ἢ γὰρ εὐτυχεῖς 

σὺν τῷ ϑεῷ φανούμεϑ'᾽., ἢ πεπτωχότες. 
ΤΕΡΕΎῪΣ. 

ὦ παῖδες, ἱστώμεσϑα " τῶνδε γὰρ χάριν 
καὶ δεῦρ᾽ ἔβημεν ὧν ὅδ᾽ ἐξαγγέλλεται. 
«Ῥοῖβος δ᾽ ὁ πέμψας τάσδε μαντείας ἅμα 

160 σωτήρ 9᾽ ἵχοιτο καὶ γόσου παυστήριος. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦ Διὸς ἁδυεπὲς φάτι, τίς ποτὲ τᾶς πολυχρύσου 
]Πυϑῶνος ἀγλαὰς ἔβας 
Θήβας; ἐκτέταμαι φοβερὰν φρένα, δείματι 

πάλλων, 

Ἰήιε Δάλιε Παιὰν, 
1δὅὰ ἀμφὶ σοὶ ἁζόμενος, τί μοι ἢ νέον, 

ἢ περιτελλομέναις ὥραις πάλιν ἐξανύσεις Ζθέος. 

εἶπέ μοι, ὦ χρυσέας τέκνον ᾿Ελπίδος, ἄμβροτε 
«άμα. 

1969 πρῶτά σὲ πεχλόμενος, ϑύγατερ Διὸς, ἄμβροτ 
ϑάνα, 

160 γαιάοχόν τ ἀδελφεὰν 
ἴάρτεμιν, ἃ κυκλόεντ ἀγορᾶς ϑρόνον εὐχλέα 

ϑάσσει, 

χαὶ Φοῖβον ἑχαβόλον, ἰὼ 
τρισσοὶ ἀλεξίμοροι προφάνητέ μοι. 

166 εἴ ποτε χαὶ προτέρας ἄτας ὑπερορνυμένας πόλει 
ἠνύσατ᾽ ἐχτοπίαν φλόγα πήματος, ἔλϑετε καὶ νῦν. 

167 ὦ πόποι, ἀνάριϑμα γὰρ φέρω 
170 πήματα " νοσεῖ δέ μοι πρόπας στόλος, οὐδ᾽ ἔνι 

φροντίδος ἔγχος 

ᾧ τις ἀλέξεται. οὔτε γὰρ ἔχγονω 
κλυτᾶς χϑονὸς αὔξεται οὔτε τόχοισιν 

174)ηίων καμάτων ἀνέχουσι γυναΐχες" 
ἄλλον δ᾽ ἂν ἄλλῳ προσίδοις ἃ ἅπερ εὔπτερον ὕρνιν 
κρεῖσσον ἀμαιμακέτου πυρὸς ὄρμενον 

ἀχτὰν πρὸς ἑσπέρου ϑεοῦ " 
ὧν πόλις ἀνάριϑμος θλλυται" 

180 νηλέα δὲ γένεϑλα πρὸς πέδῳ ϑανατηφόρα κεῖται 
ἀνοίχτως " 

ἂν δ᾽ ἄλοχοι πολιαί τ᾽ ἔπι ματέρες 
ἀκτὰν παρὰ βώμιον ἄλλοϑεν ἄλλαι 

186 λυγρῶν πόνων ἱχτῆρες ἐπιστενάχουσιν. 

- παιὰν δὲ λάμπει στονόεσσά τε γῆρυς ὅμαυλος" 
ὧν ὕπερ, ὦ χρυσέα ϑύγατερ Διὸς, 
εὐῶπα πέμψον ἀλκάν " 

15] -- 158. 

167 --- 178, 

1650 ---166. 

179 --- 189. 
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190΄7ρεά τε τὸν μαλερὸν, ὃς νῦν ἄχαλχος ἀσπίδων! 260 ἐν τοῖς ἐμοῖς γένοιτ᾽ ἐμοῦ συνειδότος, 

(λέγει ι μὲ 7 περιβόητος ἀντιάζων, 

παλίσσυτον δρόμημα γωτίσαι πάτρας 
ἄπουρον. εἴτ᾽ ἐς μέγαν 

195 ϑιτθεοι “ἀμφιτρίτας 
εἴτ᾽ ἐς τὸν ἀπόξενον ὅρμον 
Θρήχιον χλύδωνα" 
τέλει - γὰρ εἴ τι νὺξ ἀφῆ, 
τοῦτ᾽ ἐπ’ ἦμαρ ἔρχεται" 

200 τὸν, ὦ τῶν πυρφόρων 

Ϊ ἀστραπᾶν χράτη νέμων, 

ὦ Ζεῦ πάτερ, ὑπὸ σῷ φϑίσον κεραυγῷ. 

208 ““ὐχεὶ ἄναξ, τά τὸ σὰ χρυσοστρόφων ἀπὶ ἀγκυλῶν 
206 βέλεα ϑέλοιμ᾽ ἂν ἀδάματ᾽ ἐνδατεῖσϑαι 

ἀρωγὰ προσταϑέντα, τάς τὲ πυρφόρους 
᾿Δρτέμιδος αἴγλας, ξὺν αἷς 

υἹύκι᾽ ὄρεα διᾷάσσει" 
τὸν χρυσομίτραν τε κιχλήσκω, 

210 τῶὥσδ᾽ ἐπώνυμον γᾶς, 
οἰνῶπα Βάχχον εὔιον, 
Μαινάδων ὁμόστολον, 

πελασϑῆναι φλέγοντ᾽ 
ἀγλαῶπι Ἐ Ἐ Ἐ 

᾿ 216 πεύχκῳ ᾽πὶ τὸν ἀπότιμον ἐν ϑεοῖς ϑεόν. 
ΟΙΑΙΓΟΥΧΣΑ. 

αἰτεῖς" ἃ δ᾽ αἰτεῖς, ταμ᾽ ἐὰν ϑέλης ἔπη 

Ϊ κλύων δέχεσϑαι τῇ νόσῳ ϑ᾽ ὑπηρετεῖν, 
ἀλκὴν λάβοις ἂν χἀνακούφισιν χαχῶν " 
ἁγὼ ξένος μὲν τοῦ λόγου τοῦδ᾽ ἐξερῶ, 

220 ξένος δὲ τοῦ πραχϑέντος. οὐ γὰρ ἂν μαχρὰν 
ἴχνευον αὐτὸς, μὴ οὐκ ἔχων τι σύμβολον. 

᾿ γῦν δ᾽, ὕστερος γὰρ ἀστὸς εἷς ἀστοὺς τελῶ, 
ὑμῖν προφωγνῶ πᾶσι Καδμείοις τάδε " 
ὅστις ποϑ᾽ ὑμῶν “αϊΐϊον τὸν «ΤἸαβδάχου 

225 χάτοιδεν ἀνδρὸς ἐκ τίνος διώλετο, 
τοῦτον χελεύω πάντα σημαίνει» ἐμοί" 
κεὶ μὲν φοβεῖται, τοὐπίχλημ᾽ ὑπεξελὼν 
αὐτὸς χαϑ᾽ αὑτοῦ" πείσεται γὰρ ἄλλο μὲν 
᾿ἀστεργὲς οὐδὲν, γῆς δ᾽ ἄπεισιν ἀβλαβής. 

230 εἰ δ᾽ αὖ τις ἄλλον οἶδεν ἐξ ἄλλης χϑονὸς, 
τὸν αὐτόχειρα μὴ σιωπάτω" τὸ γὰρ 
χέρδος τελῶ ̓ γὼ χὴ χάρις προσχείσεται. 

᾿ εἰ δ᾽ αὖ σιωπήσεσϑε; χαΐ τις ἢ φίλου 

δείσας ἀπώσει τοὔπος ἢ χαὐτοῦ τόδε, 

2 285 ἀκ τῶνδε δράσω, ταῦτα χρὴ χλύειν ἐμοῦ. 
| τὸν ἄνδρ᾽ ὀνυυθῷ τοῦτον, ὅστις ἐστὶ, γῆς 

γῆαδι . ἧς ἐγὼ κράτη τε χαὶ ϑρόνους γέμω, 

ἶ 

μήτ᾽ εἰσδέχεσϑαι μήτε προσφωνεῖν τινὰ, 
μήτ᾽ ἐν ϑεῶν εὐχαῖσι μήτε ϑύμασιν 

240 χοινὸν ΤΟΙΣ ΤΙΝ μήτε χέρνιβας γέμειν" 

ὠϑεῖν δ᾽ ἀπ᾽ οἴχων πάντας, ὡς μιάσματος 
τοῦδ᾽ ἡμὶν ὄντος, ὡς τὸ Πυϑιχὸν ϑεοῦ 

μαντεῖον ἐξέφηνεν ἀρτίως ἐμοί. 

ἐγὼ ἍΠΕῚ οὖν τοιόσδε τῷ τε δαίμονι 
᾿ 248 τῷ τ᾽ ἀνδρὶ τῷ ϑανόντι σύμμαχος πέλω. 

κατεύχομαι δὲ τὸν δεδρακότ᾽, εἴτε τις 
εἷς ὧν λέληϑεν εἴτε πλειόνων μέτα, 

χαχὸν καχῶς νιν ἄμορον. ἐχτρίιψαι βίον. 
ἐπεύχομαι δ᾽, οἴχοισιν εἰ ξυνέστιος 

190 --- 202. -εξ 208 -- 215. 

ἱ 

παϑεῖν ἅπερ τοῖσϑ᾽ ᾿ἀῤτέως, ἠρασάμην. 
ὑμῖν δὲ ταῦτα πάντ᾽ ἐπισκήπτω τελεῖν, 

ὑπέρ τ᾿ ἐπ ῦτη τοῦ ϑεοῦ τε, τῆσδέ τε 

γῆς ὧδ᾽ ἀχκάρπως χἀϑέως ἐφϑαρμένης. 
200 οὐδ᾽ εἰ γὰρ. ἢν τὸ πρᾶγμα μὴ ϑεήλατον, 

ἀκάϑαρτον ὑμᾶς εἰχὸς ἡν οὕτως ἐᾶν, 

ἀνδρός γ᾽ ἀρίστου βασιλέως ὀλωλότος, 

ἀλλ᾽ ἐξερευνᾶν" νῦν δ᾽ ἐπεὶ χυρῶ τ᾽ ἐγὼ 
ἔχων μὲν ἀρχὰς, ἃς ἐκεῖνος εἶχε πρὶν, 

260 ἔχων δὲ λέχτρα χαὶ γυναῖχ᾽ ὁμόσπορον, 
χοιγῶν τὲ παίδων κοίν᾽ ἂν, εἰ κείνῳ γέγος 
μὴ ᾿δυστύχησεν, ἠν ἂν ἐχπεφυχότα" 
γῦν δ᾽ ἐς τὸ χείνου πρᾶτ᾽ ἐνήλαϑ᾽ ἡ τύχη" 
ἀνϑ᾽ ὧν ἐγὼ τάδ᾽, ὡσπερδὶ τοὐμοῦ πατρὸς, 

206 ὑπερμαχοῦμαι. χἀπὶ πάντ᾽ ἀφίξομαι, 

ζητῶν τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου λαβεῖν, 
τῷ -«Ταβδακείῳ παιδὲ Πολυδώρου τε χαὶ 
τοῦ πρόσϑε Κάδμου τοῦ πάλαι τ᾽ ᾿4γήνορος " 
καὶ ταῦτα τοῖς μὴ δρῶσιν εὔχομαι ϑεοὺς 

270 μήτ᾽ ἄροτον αὐτοῖς γῆς ἀνιέναι τινὰ 
μήτ᾽ οὖν γυναικῶν παῖδας, ἀλλὰ τῷ πότμῳ 
τῷ νῦν φϑερεῖσθαι κάτι τοῦδ᾽ ἐχϑίονε" 
ὑμῖν δὲ τοῖς ἄλλοισι Καδμείοις, ὅσοις 

τάδ᾽ ἔστ᾽ ἀρέσκονϑθ᾽ , ἥ τὸ σύμμαχος «Τἰκὴ 
2760 χοὶ πᾶντες εὖ ξυνεῖεν εἰσαεὶ ϑεοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὥσπερ μ᾽ ἀραῖον ἔλαβες, ὧδ᾽, ἄναξ, ἐρῶ. 
οὔτ᾽ ἔχτανον γὰρ οὔτε τὸν χταγνόντ᾽ ἔχω 
δεῖξαι. τὸ δὲ ζήτημα τοῦ πέμψαντος ἦν 
«Ῥοίβου τόδ᾽ εἰπεῖν, ὅστις εἴογασταί ποτε. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
280 δίχαι᾽ ἔλεξας. ἀλλ᾽ ἀναγκάσαι ϑεοὺς 

ἃν μὴ ϑέλωσιν οὐδ᾽ ἂν εἷς δύναιτ᾽ ἀνήρ. 
ΧΟΡΟΣ. ΓΌΡΗΝΝ 

τὰ δεύτερ᾽ ἐκ τῶνδ᾽ ἂν λέγοιμ᾽ ἁμοὶ δοχεῖ. 
ΟἸΙΑΙΠΟΎΥΣ. 

εἰ -χαὶ τρίτ᾽ ἐστὶ, μὴ παρῆς τὸ μὴ οὐ φράσαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄνακτ᾽ ἄναχτι ταῦϑ'᾽ ὁρῶντ᾽. ἐπίσταμαι 
285 μάλιστα «“Ῥοίβῳ Τειρεσίαν, παρ᾽ οὗ τις ἂν 

σχοπῶν τάδ᾽, ὦναξ, ἐχμάϑοι ον νϑ ἢ 
ΟΙΔΠΙΠΟΎῪΣ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐν ἀργοῖς οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐπραξάμην. 
ἔπεμψα γὰρ Κρέοντος εἰπόντος δειλοῦ 
πομπούς " πάλαι δὲ μὴ παρὼν ϑαυμάζεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

290 χαὺ μὴν τά γ᾽ ἄλλα χωφὰ καὶ παλαί᾽ ἔπή. 

ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

τὰ ποῖα ταῦτα; πάντα γὰρ σχοπῶώ. λόγον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑανεῖν ἐλέχϑη πρός τινων ὁδοιπόρων. 

ΟΙΔΠΙΠΟΎΣ. 

ἤχουσα κἀγώ" τὸν δ᾽ ἰδόντ' οὐδεὶς ὁρᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἴ τι μὲν δὴ δείματός γ᾽ ἔχει μέρος, 
295 τὰς σὰς ἀκούων οὐ μενεῖ τοιάσδ᾽ ἀράς. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
ᾧ μή ᾽στι δρῶντι τάρβος, οὐδ᾽ ἔπος φοβεῖ. 

" 
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δωτῆρά τ΄. ὦναξ, μοῦνον ἐξευρίσχομεν. 
806 «Ῥοῖβος γὰρ, εἰ χαὶ μὴ χλύεις τῶν ἀγγέλων, 

πέμψασιν ἡμῖν ἀντέπειμιψεν ; ἔχλυσιν 
μόνην ἂν ἐλϑεῖν τοῦδε τοῦ γοσήματος, 

κάναν, κα λαρά τανα κολνλιρι δ μμνιοαυου δπην κυ τι κάτα μρῖττ 

μὴ χερσὶ χαένων " εἰ δ᾽ ἐτύγχανες βλέπων, 
χαὶ τοὔργον ἂν σοῦ τοῦτ᾽ ἔφην εἶναι μόγου. 

δδο ἄληθες; ἐννέπω σὲ τῷ πηρύγματε 

᾿ 
᾿ κ ΟΙΡῸΣ. ΟΡ ΙΕΟΘΕΥ Σ. 

ἀλλ οὐξελέγξων αὐτὸν ἔστιν " οἵδε γὰρ οὐχοῦν. ἅ γ᾽ ἥξει καὶ σὲ χρὴ λέγειν ὃμοί. 

τὸν ϑεῖον ἤδη μάντιν ὧδ᾽ ἄγουσιν, ᾧ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

τἀληϑὲς του ἀνθρώπων μόνῳ. οὐχ ἂν πέρα φράσαιμι. πρὸς τάδ᾽, εἰ ϑέλεις, 

ΘΙΧΙΕΒΟΥΕΣ: ϑυμοῦ δι᾽ ὀργῆς ἥτις ἀγριωτάτη. 
800 ὦ πάντα νωμῶν Τειρεσία, διδαχτά τὲ | ΟἸΣΡΕΙΗΙ ΟὝΟΣΙ 

᾿ μά ι ΄ Ἴ γφωι ε ΕῚ ιἉ»ν» 
ἄρρητά ὯΝ οὐράνιά τε χαὶ χϑονοστιβὴ, | 845 ἘΠῚ μὴν. παρήσω γ᾽ οὐδὲν, ὡς ὀργῆς ἔχω, 

΄ ΄ Ἴ - ι » 

πόλιν μὲν, εἰ καὶ μὴ βλέπεις, φρογεῖς δ᾽ ὅμως; ἅπερ ξυνίημ΄. ἴσϑε γὰρ δοκῶν ἐμοὶ 

οἵα, νόσῳ σύνεστιν" ἧς σὲ προστάτην καὶ ξυιμφυτεῖσαι τοὔργον, εἰργάσϑαι ϑ᾽, ὅσον 

] 
] 
ὶ 

β 
Ϊ 
Η 

εἰ τοὺς χταγόντας Δάϊον μαϑόντες εὖ 

| χτείναιμεν, ἢ γῆς φυγάδας ἐχπεμψαίμεϑα. 
. δ10 σὺ. δ᾽ οὖν φϑονήσας μήτ᾽ ἀπ᾽ οἰωνῶν φάτιν 

μήτ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλην μαντικῆς ἔχεις ὁδὸν," 
| ῥῦσαι σεαυτὸν χαὶ πόλιν, ῥῦσαι δ᾽ ἐμὲ, 
Ϊ ῥῦσαι δὲ πᾶν μίασιια τοῦ τεϑνηχότος. 

| ἐν σοὶ γάρ ἐσμεν" ἄνδρα δ᾽ ὠφελεῖν ἀφ᾽ ὧν 
ἱ 81ὅ ἔχοι τε καὶ δύναιτο χάλλιστος πόνων. 

ἜΡΕΝ τ ΕΝ ῊΣ Σ: 

ΓΞ οὔοδια πημονοσ νεῖ: ταῦτα γὰρ χαλῶς ἐγὼ 

εἰδὼς δεώλεσ᾽ " οὐ γὰρ ἂν δεῦρ᾽ ἱκόμην. 
| ΟἸΙἸΔΙΠΟῪΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; ὡς ἄϑυμος εἰσελήλυϑας. 
“ΡΠ ΕΘΥΡΙ ΣΣΨΟΡΩΣΝ 

᾿ 820 ἄφες μ᾽ ἐς οἴχους" ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τὲ σὺ | 
διοίσω τοὐμὸν, ἢν ἐμοὶ πέϑη. 

ΘΙΖΦΙΠΓΟΥΣς:. 

οὔτ᾽ ἔννομ᾽ εἶπας οὔτε προσφιλὲς πόλει 
τῇδ᾽, ἥ σ᾽ ἔϑρεψε, τήνδ᾽ 

ΓΚ ΕΣΓΡΙΥΒΈΞΕΣΙΣ: 

ὁρῶ γὰρ οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώγημ᾽ ἰὸν 

2 

χἀγὼ 

“5. κε νσασιαν αν... δννι,.... νκνσονιδλονσνοφ γα στ: σαν 

826 πρὸς χαιρόν" ὡς οὖν μηδ᾽ ἐγὼ ταυτὸν πάϑω. 

ΘΙΓΣΙΕΙ͂ΓΙΘΟῪ Σ:-. 

μὴ πρὸς ϑεῶν φοονῶν γ᾽ 
πάντες σε προσξυγοῦμεν οἵδ᾽ ἱχτήριοι. 

Ἔ ΕΕΥΡΙΣΥΒΕΖΟΣ. 

πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτ᾽ . ἐγὼ δ᾽ οὐ μή ποτε 
τἄμ᾽ ὡς ἂν εἴπω μιὴ τὰ σ᾽ ἐχφήνω χαχά. 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 
᾿ 880 τέ φής; ξυνειδὼς οὐ φράσεις, ἀλλ᾽ ἐννοεῖς 

ἡμᾶς προδοῦναι χαὶ χαταιϑεῖραι πόλιν; 
Ἵ ΤΕ ΡΟΕΣΩΌΙΣ: 

ἐμαυτὸν οὔτε σ᾽ ἀλγυνῶ. 

2 “- 2 ᾿ 
ἀποστοαίρῆς, ἐ7ξξὲ 

κ ΠΕ ΄ Ὁ» 5 

ἐγὼ ουτ τί ταῦι 
7. “2 Φ , Ἀν» ΄ ,ὔ 

ἄλλως ἐλέγχεις; οὐ γάρ ἄν πύϑοιό μου. 

ξ Φ - ΄ Α ᾿ ΄ ἱ οὐχ, ὦ χαχῶν χάχιστε, χαὶ γὰρ ἂν πέτρου 
᾿ 835 φύσιν σύ γ᾽ 
: ἀλλ ὧδ᾽ ἄτεγκτος κἀτελεύτητος, φανεῖ; 
' ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ 
' ι ΡΤ: - 

Ϊ ὀογὴν ἐμέμψω τὴν ἐμήν" τὴν σὴν δ᾽ ὁμοὶ 
Ϊ 
᾿ 

| 
Ϊ 

ΡῚ ’ “- - " 

ὀργαάνειας, ἐξερεῖς ποτὲ, 

ναίουσαν οὐ χατεῖδες, ἀλλ᾿ ἐιιὲ ψέγεις. 
ΘΟΥΙΖΕΓΟΥΣΙΣ. 

Ρ) 3 Ρ} ΒΝ ᾿ ᾽- » Ω 

ἂν οὐχ ἂν ὀργίζοιτ᾽ ἔπη 
8340 χλύων, ὃ νῦν σὺ τήνδ᾽ ἀτιμάζεις πόλιν; 

ΤΟΣ ΣΞ͵Ι.Ἅ(ἅΣΣ; 
κ Ἂ ν »-ΟΌ΄᾿ ᾽͵ 

ει γὰρ αὐτὰ, χἂν ἐγὼ σιγῆ στέγω. 

τίς γὰρ τοιαῦτ 

“τ -- 
Ὡ ποτα -.-.-. .-...  -.-....... -.ὄ--.--. . - --.-ς------ 

ἀποστερῶν φάτιν. ' 

| 

Ϊ 

ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

ᾧπερ προεῖπας ἐμμένειν, χάφ᾽ ἡμέρας 

τῆς νῦν προσαυδῶν μήτε τούσδε μήτ᾽ ἐμὲ, 
ὡς ὄντι γῆς τῆσδ᾽ ἀνοσίῳ μιάστορι. 

ΟΥΑΙ ΤΕΘΞΕΣ.: 

οὕτως ἀναιδῶς ἐξεχίγησας τόδε 
χαΐί που τοῦτο φεύξεσϑαι δοκεῖς; 

 ἸΠΕΙΒΕΣΣΕ ΤΕΣΣ 

πέρευγα" τἀληϑὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω. 
ΟἸΧΙΜΠΟΎῪΣς. 

πρὸς τοῦ διδαχϑείς; οὐ γὰρ ἔξ γε τῆς τέχνης. 

ΤΕΙΡΈΣΕΙ.4.::: 

πρὸς σοῦ. σὺ γάρ μὴ ἄχοντα ποοὐτρέψω λέγειν." 
ΟΙΠΙΠΟῪΣ. 

ποῖον λόγον; λέγ᾽ αὖϑις, ὡς μᾶλλον μάϑω. β 

! 

ἢ 

ΤΕΙΡΕΣΙΩ͂Σ, 

δδδτὸ δῆμω; ᾿ 

: 

| 

ὩΠΕΧΕΘῈ ΣΥΑΩ͂Σ. 

860 ἢ" ξυνῆχας πρόσϑεγν; ἢ ̓ χπειρᾷ λέγειν; 
ὦ 1.1 1119 ΥΙΣ: 

οὐχ ὥστε γ᾽ εἰπεῖν γνωστόν " ἀλλ αὖϑις φράσον. 
ΤΕ ΚΡΕ ΣΙΑ͂Σ ΕΞΕ 

φονέα σὲ φημὶ τἀνδρὸς οὗ ζητεῖς 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

Ζυρξει. 
Ὺ 

2 

᾿ 
Ι 
] 

ἀλλ οὔ τι χαίρων δίς γε πημονὰς ἐρεῖς. | 

Ἔ ΒΕΡΙΒΑΣΊΡΩΖΙΣ, ) 

εἴπω τι δῆτα κλλ, ἵν᾽ ὀργίζη πλέον; Ι 
ΟἸΥΖΕΥΕΟ ΔΕΣ. 

806 ὅσον γὲ χοήζεις " ὡς μάτην εἰρήσεται. 
ΓΙ ΕΒ Σ Ί ΘΙΣ: 

λεληϑέναι σε φημὶ σὺν τοῖς φιλτάτοις 
αἴσχισϑ᾽ ὁμιλοῦντ᾽, οὐδ᾽ ὁρῶν ἵν᾽ εἰ κακοῦ. | 

ΟΙΠΙΠΟῪΣ. ' 
ἡ καὶ «γεγηθὼς ταῦτ᾽ ἀεὶ λέξειν δοχεῖς ; 

ΕΊΤΕ ΣΈΊΈΞΕΣ. | 

ἐστὶ τῆς ἀληϑείας σϑένος. 
ΟἸΙΜΙΠΟΎῪΣ. β 

570 ἀλλ᾽ ἔστι, πλὴν σοί. σοὶ δὲ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστ᾽, ἐπεὶ; 

τυφλὸς τά τ᾽ ὦτω τόν τε νοῦν τά τ᾽ μματ᾽ εἶ.} 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. ἰ 
ἀϑλιός γε ταῦτ᾽ ὀνειδίζων, ζ σοὶ Ι 

" , 2 εἴπερ τί γ 

σὺ δ᾽ Ι 

οὐδεὶς ὃς οὐχὶ τῶνδ᾽ ὀνειδιεῖ τάχα. 
ΟΥΑΙ ΘΑ. 

τρέφει πρὸς νυκτὸς, ὥστε μήτ᾽ ἐμὲ 

ἄλλον, 

β 
| 
Ι 
ἱ 

μιᾶς 

375 μήτ᾽ ὅστις φῶς ὁρᾷ, βλάιναι πιοτ᾿ ἐΐν. 
ΤΕ ὑπ 8 Ἴστε ΕὩ ΞΣ: 

οὐ γάρ σὲ μοῖρα πρός γ᾽ ἐμοῦ πεσεῖν, ἐπεὶ 
ἱχαγνὸς ΑΓ ΟΘΗΝ ᾧ τάδ᾽ ἐχπρᾶξαι μέλει. 

ΟἸΖΌΊΙΟΣ Σ. 
κ΄. , μο᾿ - ᾿Υ »-- ᾿ ἧς Ἶ ᾿ 

ρέογτος, ἡ σου ταυτὰ ταἀΞξευρηματῶ; 



132 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
ΤΕΙΡΕΣΊΙΟΣ. 

Κρέων δέ σοε πῆμ᾽ οὐδὲν, ἀλλ᾽ αὑτὸς σὺ σοΐ. 
ΟΙΠΙΠΟΥΎΥΣ. 

880 ὦ πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης 
ὑπερφέρουσα τῷ πολυζήλῳ βίῳ, 
ὅσος παρ᾽ ὑμῖν ὁ φϑόνος φυλάσσεται, 

εἰ τῆσδέ γ᾽ ἀρχῆς οὕνεχ᾽, ἣν ἐμοὶ πόλις 
δωρητὸν. οὐχ αἰτητὸν, εἰσεχείρισεν, 

88ὅ ταύτης Κρέων ὁ πιστὸς, οὐξ ἀρχῆς φίλος, - 
λάϑρα μ᾽ ὑπελθὼν ἐχβαλεῖν ἱμείρεται, 
ὑφεὶς μάγον τοιόνδε μηχανορράφον, 
δόλιον ἀγύρτην, ὅστις ἐν τοῖς χέρδεσιν 
μόνον δέδορκε, τὴν τέχνην δ᾽ ἔφυ τυφλόξ.᾿ 

890 ἐπεὶ, φέρ᾽ εἰπὲ, ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής; 
πῶς οὐχ, ὅϑ᾽ ἡ ῥαψῳσδὸς ἐνθάδ᾽ ἦν κύων, 
ηὔδας τι τοῖσδ᾽ ἀστοῖσιν ἐκλυτήριον; 
καίτοι τὸ γ᾽ αἴνιγμ᾽ οὐχὶ τοὐπιόντος ἦν᾽ - 

ἀνδρὸς διειπεῖν, ἀλλὰ μαντείας ἔδει" 
896 ἣν οὔτ᾽ ἀπ᾽ οἱωνῶν σὺ προὐφάνης ἔχων 

οὔτ᾽ ἐκ ϑεῶν του γνωτόν" ἀλλ᾽ ἐγὼ μολὼν, 
ὁ μηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους, ἔπαυσά γιν, 

γνώμῃ κυρήσας οὐδ᾽ ἀπ᾽ οἰωνῶν μαϑών " 
ὃν δὴ σὺ πειρᾷς ἐχβαλεῖν, δοκῶν ϑρόνοις 

400 παραστατήσειν τοῖς Κρεοντείοις πέλας. 

χλαίων δοκεῖς μοι καὶ σὺ χὠ συνϑεὶς τάδε 

ἁγηλατήσειν" εἰ δὲ μὴ ̓δόκεις γέρων 

εἶναι, παϑὼν ἔγνως ἂν οἷά σεὲρ φρογεῖς- 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν μὲν εἰχάζουσι χαὶ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη 
406 ὀργῇ λελέχότι χαὶ τὰ σ᾽, Οἰδίπου, δοκεῖ. 

δεῖ δ᾽ οὐ τοιούτων, ἀλλ᾽ ὅπως τὰ τοῦ ϑεοῦ 

μαντεῖ᾽ ἄριστα λύσομεν, τόδε σχοπεῖγ. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

εὶ Ξδ) τυραννεῖς, ἐξισωτέον τὸ γοῦν 

| σ᾽ -ἀντιλέξαι" τοῦδε γὰρ χἀγὼ χρατῶ. 

410 οὐ γάρ τι σοὶ ζῶ δοῦλος, ἀλλὰ “οξίᾳ" 
ὥστ᾽ οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι. 
λέγω δ᾽, ἐπειδὴ καὶ τυφλὸν μ᾽ ΟΥεῖσ σε τ 
σὺ χαὶ. δέδορχας, κοὐ βλέπεις ἵν εἰ χαχοῦ, 
οὐδ᾽ ἔνϑα ΠΕΣ οὐ. ὅτων» οἱκεῖς μέτα. 

416 ἀρ᾽ οἶσϑ᾽ ἀφ᾽ ὧν εἴ; χαὶ λέληϑας ἐχϑρὸς ὧν 
τοῖς σοῖσιν αὐτοῦ ἦτο: κἀπὶ γῆς ἄνω, 

καί σ᾽ ἀμφιπλὴξ μητρός τε χαὶ τοῦ σοῦ πατρὸς 
ἐλᾷ ποτ᾽ ἐχ γῆς τῆσδε δεινόπους ἀρὰ, 
βλέποντα νῦν μὲν δρϑ᾽, ἔπειτα δὲ σχότον. 

420 βοῆς δὲ τῆς σῆς ποῖος οὐκ ἔσται λιμὴν, 
ποῖος Κιϑαιρὼν οὐχὶ σύμφωνος τάχα, 
ὅταν χαταίσϑη τὸν ὑμέναιον, ὃν δόμοις 
ἄνορμον εἰσέπλευσας, εὐπλοίας τυχών; 
ἄλλων δὲ πλῆϑος οὐκ ἐπαισϑάνει κακῶν, 

425 ἅ σ᾽ ἐξισώσει σοί τε χαὶ τοῖς σοῖς τέχνοις. 

πρὸς ταῦτα καὶ Κρέοντα καὶ τοὐμὸν στόμα 
προπηλάκιζε. σοῦ γὰρ οὐκ ἔστιν βροτῶν 
κάκιον ὅστις ἐχτριβήσεταί ποτε. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ἢ ταῦτα δῆτ᾽ ἀνεχτὰ πρὸς τούτου “λύειν; 
480 οὐκ εἷς ὄλεθρον; οὐχὶ ϑᾶσσον; οὐ πάλιν 

ἄψορρος οἴχων τῶνδ᾽ ἀποστραφεὶς ἄπει; 
ΤΕΙ͂ΡΕΣΙΑ.4Σ. 

οὐδ᾽ ἱκόμην ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ σὺ μὴ ᾿χάλεις. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

οὐ γὰρ τὲ σ᾽ ἤδη μῶρα φωνήσοντ᾽, ἐπεὺ 
σχολῇ γ᾽ ἂν οἴκους τοὺς ἐμοὺς ἐστειλάμην. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
485 ἡμεῖς τοιοίδ᾽ ἔφυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοκεῖ, 

μῶροι, γονεῦσι δ᾽, οἵ σ᾽ ἔφυσαν, ἔμφρονες. 
ΟΙΔΠΙΠΟῪΣ. 

ποίοισι; μεῖνον. τίς δέ μ᾽ ἐκφύει βροτῶν; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

τὸ ἡμέρα φύσει σε καὶ διαφϑερεῖ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὡς πάντ᾽ ἄγαν αἱνιχτὰ χἀσαφῆ. λέγεις. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ἀδῃ οὐχ οὖν σὺ ταῦτ᾽ ἄριστος εὑρίσκειν ἔφυς; 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

δοιαῦτ᾽ ὀνείδιζ᾽, οἷς ἔμ᾽ εὑρήσεις μέγαν- 
ΤΕΙΡΕΣΙΟΑ͂Σ. 

αὕτη γὲ μέντοι σ᾽ ἡ τύχη διώλεσεν. 
ΟΙΙΣΠΟΎΥΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ πόλιν τήνδ᾽ ἐξέσωσ᾽, οὔ μοὲ μέλει. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ἄπειμε τοίνυν" καὶ σὺ, παῖ, κόμιζέ με. 
' ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ. . 

4ἀδό χομιξέτω δῆϑ'᾽ " ὡς παρὼν σύ γ᾽ ἐμποδὼν 
ὀχλεῖς, συϑείς τ᾽ ἂν οὐκ ἂν ἀλγύναις πλέον. 

ΤΕΙΡΕΣΙΩΑ͂Σ. 

εἰπὼν ἄπειμ᾽ ὧν οὕνεκ᾽ ἦλθον, οὐ τὸ σὸν 
δείσας πρόσωπον. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου μ᾽ ὀλεῖς. 
λέγω δέ σοι" τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὃν πάλαι 

450 ζητεῖς ἀπειλῶν, χἀνακηρύσσων φόνον 
τὸν “Ἴαΐειον, οὗτός ἐστιν ἐνϑάδε, 
ξένος λόγῳ μέτοιχος, εἶτα δ᾽ ἐγγενὴς 
φαγήσεται Θηβαῖος - οὐδ᾽ ἡσθήσεται. 

τῇ ξυμφορᾷ. τυφλὸς γὰρ ἐκ δεδορχότος 
455 χαὶ πτωχὸς ἀντὶ πλουσίου ξένην ἔπι 

σχήπτρῳ προδειχγὺς γαῖαν ἐμπορεύσεται. 
φανήσεται δὲ παισὶ τοῖς αὑτοῦ ξυνὼν 
ἀδελφὸς αὐτὸς χαὶ πατὴρ, κἀξ ἧς ἔφυ 
γυναικὸς υἱὸς καὶ πόσις, χαὶ τοῦ πατρὸς 

460 ὁμόσπορός τε χαὶ φονεύς. καὶ ταῦτ' ἰὼν 
εἴσω λογίζου " χἂν λάβης μ᾽ ἐψευσμένον, 

φάσχειν ἔμ᾽ ἤδη μαντιχῆ μηδὲν φρονεῖ»- 

ΧΟΡΟΣ. 

463 τίς ὅντιν᾽ ἃ ϑεσπιέπεια “Ιελφὶς εἶπε πέτρα 

4θό ἄρρητ' ἀρρήτων τελέσαντα φοινέαισι χερσέν; 
ὥρα νιν ἀελλάδϑων 

ἵππων σϑεναρώτερον 
φυγᾷ πόδα οτος 
ἔνοπλος γὰρ ἐπὶ αὐτὸν. ἐπενθρώσχει 

470 πυρὶ χαὶ στεροπαῖς ὁ Διὸς γενέτας " 

δειναὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕπονται 
Κῆρες ἀναπλάχητοι. 

478 ἔλαμψε γὰρ τοῦ γιφόεντος ἀρτίως φανεῖσα 

475 φάμα Παρνασοῦ! τὸν ἄδηλον ἄνδρα πάντ᾽ ἐκυδύνν. 
φοιτᾷ γὰρ ὑπ᾽ ἀγρίαν 
ὕλαν ἀνά τ ἄντρα χαὺ 

πέτρας ἅτε ταῦρος, 

μέλεος μελέῳ ποδὲ χηρεύων, 
480 τὰ μεσόμφαλα γᾶς ἀπονοσφίζων 

468 ---472. τξΞΞ 478.--- 482. 



ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 

μαντεῖα " τὰ δ᾽ ἀεὲ 
ζῶντα περιποτᾶται.- 

488 δεινὰ μὲν οὖν, δεινὰ ταράσσει σοφὸς οἱωνοϑέτας, 
486 οὔτε δοχοῦντ᾽ οὔτ᾽ ἀποφάσκογϑ'᾽ " ὃ τι λέξω δ᾽ 

ἀπορῶ. 
πέτομαι δ᾽ ἐλπίσιν οὔτ' ἐνϑάδ᾽ ὁρῶν οὔτ' ὀπίσω. 
τί γὰρ ἢ «Τ“αβδακίδαις 

490 τῷ Πολύβου νεῖχος ἔχειτ' οὔτε πάροιϑέν ποτὶ 
ἔγωγ᾽ οὔτε τανῦν πω 

ἔμαϑον πρὸς ὅτου δὴ βασάνῳ 

496 ἐπὶ τὰν ἐπίδαμον φάτιν εἰμὶ Οἰδιπόδα «“1αβδα- 
κίδαις 

ἐπίκουρος ἀδήλων ϑανάτων. 
498 ἀλλ᾿ ὁ μὲν οὖν Ζεὺς ὅ τ' ̓ ἀπόλλων ξυνετοὶ καὶ 

τὰ βροτῶν 
800 εἰδότες: ἀνδρῶν δ᾽ ὅτι μάντις πλέον ἢ ̓ γὼ 

φέρεται, 
κρίσις οὐχ ἔστιν ἀληϑής " σοφίᾳ δ᾽ ἂν σοφίαν 
παραμείψειεν ἀνήρ. 

ὅ06 ἀλλ᾿ οὔποτ᾽ ἔγωγ᾽ ἂν, πρὶν ἴδοιμὶ ὀρϑὸν ἔπος, 
μεμφομένων ἂν καταφαίην. 

φανερὰ πτερόεσσ' ἤλϑε χόρα. 
ὅ10 ποτὲ, χαὶ σοφὸς ὠφϑη, βασάνῳ ϑ' ἡδύπολις" 

τῷ ἀπὶ ἐμᾶς 
φρενὸς οὔποτ᾽ ὀφλήσει κακίαν. 

ΚΡΕΩΝ. 
ἄνδρες πολῖται, δείν᾽ ἔπη πεπυσμένος 
χατηγορεῖν μου τὸν τύραννον Οἰδίπουν 

6156 πάρειμ᾽ ἀτλητῶν. εἰ γὰρ ἐν ταῖς ξυμφοραῖς 
ταῖς νῦν νομίζει πρός γ᾽ ἐμοῦ πεπονϑέναι 
λόγοισιν εἴτ᾽ ἔργοισι» εἷς βλάβην φέρον, 
οὔτοι βίου μοι τοῦ μακραίωνος πόϑος, 
φέροντι τήνδε βάξιν. οὐ γὰρ εἰς ἁπλοῦν 

ὅ20 ἡ ζημία μοι τοῦ λόγου τούτου φέρει, 
ἀλλ ἐς μέγιστον, εἰ καχὸς μὲν ἐν πόλει, 
χαχὸς δὲ πρὸς σοῦ καὶ φίλων χεκλήσομαι- 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ ἦλθε μὲν δὴ τοῦτο τοὔνειδος τάχ᾽ ἂν 
ἀργῇ βιασϑὲν μᾶλλον ἢ γνώμῃ φῤβρενῶν. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὅδ πρὸς τοῦ δ᾽ ἐφάνϑη ταῖς ἐμαῖς γνώμαις ὅτι 
πεισϑεὶς ὁ μάντις τοὺς λόγους ψευδεῖς λέγοι; 

ΧΟΡΟΣ. 

" οἶδα δ᾽ οὐ γνώμῃ τίνε. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ὀρϑῶν τε χἀξ ὀρϑῆς φρενὸς 
κατηγορεῖτο τοὐπίπλημα τοῦτό μου; 

ΧΟΡΟΣ 
ὅ80 οὐχ οἶδ᾽ - ἃ γὰρ δρῶσ᾽ οἱ χρατοῦντες οὐχ ὁρῶ. 

αὐτὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἤδη δωμάτων ἔξω περᾷ. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

οὗτος σὺ, πῶς δεῦρ᾽ ἤλϑες; ἡ τοσόνδ᾽ ἔχεις 
τόλμης πρόσωπον ὥστε τὰς ἐμὰς στέγας 
ὕχου, φονεὺς ὧν τοῦδε τἀνδρὸς ἐμφανῶς 

586 ληστής τ᾿ ἐναργὴς τῆς ἐμῆς τυραννίδος; 
φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, δειλίαν ἢ μωρίαν 
Ἰδών τιν᾽ ἔν μοι ταῦτ᾽ ἐβουλεύσω ποιεῖν; 
ἢ τοὔργον ὡς οὐ γνωριοῖμέ σου τόδε 

δόλῳ προσέρπον κοὐκ ἀλεξοίμην μαϑώγ; 
488 --- 497. -ΞΞ 498-512. 
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ὅ40 ἄρ᾽ οὐχὶ μῶρόν ἐστι τοὐγχείρημά σου, 
ἄνευ τε πλήϑους καὶ φίέλων τυραννίδα 
ϑηρᾶν, ὃ πλήϑει χρήμασίν ϑ᾽ ἁλίσχεται; 

ΚΡΕΩ Ν. 

» οἶσϑ'᾽ ὡς ποίησον; ἀντὶ τῶν εἰρημένων 

ἴσ᾽ ἀντάχουσον, κᾷτα χρῖν᾽ αὐτὸς μαϑών. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ὅφ5 δὲν σὺ δεινός " μανϑάνειν δ᾽ " χαχὸς 
σοῦ. δυσμενῆ γὰρ χαὶ βαρύν σ᾽ εὕρηκ ἐμοί. 

ΚΡΕΩΝ. 
τοῦτ᾽ αὐτὸ νῦν μου πρῶτ᾽ ἄκουσον ὡς ἐρῶ. 

ΟΙΑΗΙΠΟῪΣ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ μή μοι φράζ᾽, ὅπως οὐκ εἶ καχός. 

ΚΡΕ Ν. 

εἴ τοι νομίζεις χτῆμα τὴν αὐθαδίαν 

ὅ60 εἶναί τι τοῦ γοῦ χωρὶς, οὐκ ὀρϑῶς φρονεῖς. 

ΟΙΔΦΣΜΟῪΣ. 

εἴ τοι νομίζεις ἄνδρα συγγενῆ κακῶς 
δρῶν οὐχ ὑφέξειν τὴν δίκην, οὐκ εὖ φρονεῖς. 

ΚΡΕῈῸΩ Ν. 

ξύυμφημί σοι ταῦτ' ἔνδικ: εἰρῆσϑαι" τὸ δὲ 
πάϑημ᾽ ὑποῖον φὴς παϑεῖν δίδασχέ με. 

ΟΙΩΙΠΟῪΣ. 

δ5ὅ ἔπειϑες, ἢ οὐκ ἔπειϑες, ὡς χρείη μ᾽ ἐπὶ 
τὸν σεμνόμαντιν ἄνδρα πέμψασϑαί τινα; 

ΚΡῈΕῺΏ Ν. 

καὶ νῦν ἔϑ' αὑτός εἶμι τῷ βουλεύματι. 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

πόσον τιν᾽ ἤδη δῆϑ᾽ ὁ .«Δάϊος χρόνον 
ἈΚΡΕΩ Ν. 

δέδρακεϊ ποῖον ἔργον; οὐ γὰρ ἐνγνοώ. 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ὅθ0 ἄφαντος ἔρρει ϑανασίμῳ χειρώματει; 
ΚΡΕΏΩ Ν. 

μαχροὶ παλαιοί τ᾿ ἂν μετρηϑεῖεν χρόνοι. 
ΟΙΔΠΙΠΟΎῪΣ. 

τότ᾽ οὖν ὁ μάντις οὗτος ἣν ἐν τῇ τέχνη; 
ΚΡΕΩ Ν. 

σοφός γ᾽ ὁμοίως κἀξ ἴσου τιμώμενος. 

ΟΙΠΙΠΟΥῪΣ. 

ἑμνήσατ᾽ οὖν ἐμοῦ τι τῷ τότ' ἐν χρόνῳ; 
ΚΡΕΩΩ Ν. 

ὅ65 οὔχου» ἐμοῦ γ᾽ ἑστῶτος οὐδαμοῦ πέλας. 

ΟΙΔΦΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔρευναν τοῦ ϑανόντος ἔσχετε; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

παρέσχομεν, πῶς δ᾽ οὐχί; κοὐκ ἠκούσαμεν. 

ΟΙΔΦΙΠΟΎῪΣ. 

πῶς οὖν τόϑ' οὗτος ὁ σοφὸς οὐκ ηὔδα τάδε; 
ΚΡΕΩ Ν. 

οὐκ οἱδ᾽ " ἐφ᾽ οἷς γὰρ μὴ φρονῶ σιγᾶν φιλῶ. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ.:. 

570 τοσόνδε γ᾽ οἶσϑα καὶ λέγοις ἂν εὖ φρονῶν. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ποῖον τόδ᾽ ; εἰ γὰρ οἶδά γ᾽, οὐκ ἀρνήσομαι. 
ΟΙΖΦΔΙΠΟΎΥΣ. 

ὁϑούνεχ,, εἰ μὴ σοὶ ξυνῆλϑε, τὰς ἐμὰς 
» Ψ 3. εὐὖδ »,» ῃ 

οὐκ ὧν ποτ᾿ εἰπὲ .«Ταΐου διαφϑοράς. 
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ΚΡΕΩ Ν. 

εἰ μὲν λέγει τάδ᾽, αὐτὸς οἷσϑ' " ἐγὼ δέ σον 
575 μαϑεῖν δικαιῶ ταῦϑ' ἅπερ κἀμοῦ σὺ νῦν. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ 
ἐχμάνϑαν᾽ " οὐ γὰρ δὴ φονεὺς ἁλώσομαι. 

ΚΉΡΕΩ Ν. 
τί Ὁε ; ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν γήμας ἔχεις ; 

ΟΙ ΤΙΠῸΟ ὙΌΣ 

ἀπ οὐχ ἔνεστιν ὧν ἀνιστορεῖς. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἄρχεις δ᾽ ἐχείνῃ ταὐτὰ γῆς ἴσον γέμων; 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ὅ80 ὃν ἢ ϑέλουσα πάντ᾽ ἐμοῦ κομίζεται. 
ΚΡΈΩΝ. 

οὐκ οὖν ἰσοῦμαι σφῷν ἐγὼ δυοῖν τρέτος ; 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΥΣ. 
τ: γὰρ δὴ καὶ χαχὸς φαίνει τέλος. 

ΚΡΙΕῸΩ Ν. 

οὔκ, εἰ διδοίης γ᾽ ὡς ἐγὼ σαυτῷ λόγον. 
σχέιναι δὲ τοῦτο πρῶτον; εἰ τιν ἂν δοχεῖς 

ὅδό ἄρχειν ἑλέσϑαι ξὺν φόβοισι μᾶλλον ἢ 
32 ε' ΕῚ 5» ’ 2 2) ς ΕῚ “ῳ δ ᾽ Ἵ 

ἄτρεέστον εὑδοντ᾽, εἰ τὰ γ᾽ αὐϑ' ἔξει χρατη. 
᾿ ι κε 7 ,“" ε , ᾿ὕ» 

ἐγὼ μὲν οὖν οὐτ᾽ αὐτὸς ἱμείρων ἕφυν 

τύρᾳνγος εἰναι μᾶλλον ἢ τύραννα δρᾶν, 
ΣΑΣ: . . -- ’ 

οὔτ᾽ ἄλλος ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται. 
- κι " Ρ -»ὝἪ ΄ ΕῚ 2) ΄ " Ὴ 

ὅ90 γῦν μὲν γὰρ ἐκ σοῦ πάντ᾽ ἄνευ φόβου φέρω 
εἰ δ᾽ αὐτὸς ἦρχον, πολλὰ χἂν ἄχων ἔδρων. 
πῶς δῆτ᾽ ἐμοὶ τυρανγὶς ἡδίων ἔχειν 
ἀρχῆς ἀλύπου χαὶ δυναστείας ἔφυ; 
οὔπω τοσοῦτον ἡπατὴμ ένος συρῶ 

ὅ90 ὥστ᾽ ἄλλα χρήζειν ἢ τὰ σὺν κέρδει χαλα. 

γὺν πῶσι χαίρω, γὺν με πᾶς ἀσπάζεται, 

γὺν οἱ σέϑεν χρξοντες ἐκχαλοῦσί με. 
τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖς ἅπαντ᾽ ἐνταῦϑ'᾽ ἔγι. 

πῶς δῆτ᾽ ἐγὼ κεῖν ἂν λάβοιιἐ ἀφεὶς τάδε; 
600 οὐκ ἂν γένοιτο νοῦς καχὸς καλῶς φρονῶν. 

ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐραστὴς τῆσδε τῆς γνώ μῆς ἔφυν 

οὔτ᾽ ἂν μετ ἄλλου δρῶντος ἂν τλαίην πιοτέ. 
καὶ τῶνδ᾽ ἔλεγχον τοῦτο μὲν Πυϑωώδ᾽ Ἰὼν 

᾿ πεύϑου τὰ γρησϑέντ᾽, εἰ σαφῶς ἤγγειλά σοι" 
θθ0ὅ τοῦτ᾽ ἄλλ᾽, ἐάν μὲ τῷ τερασχόπῳ λάβης 

χοιγῆ τι βουλεύσαντα, μή: αὖ ἁπλῇ χτάνης 
ψήφῳ, διπλῆ δὲ, τῇ τ᾽ ἐμὴ καὶ σῇ, ΛΠ 

7,61 δ᾽ ἀδήλῳ μή μὲ ὝΠΘΙς αϊτιῶ. 

οὐ γὰρ δίκαιον οὔτε τοὺς καχοὺς μάτην 

610 χρηστοὺς νομίζειν οὔτε τοὺς χρηστοὺς χακχούς. 
φίλον γὰρ ἐσϑλὸν ἐχβαλεῖν ἴσον λέγω 

- ει - - 

χαὶ τὸν παρ᾽ αὑτῷ βίοτον, ὃν πλεῖστον τριλεὶ 
ἀλλ᾽ ἐν χοόνῳ γνώσει τάδ᾽ ἀσφαλῶς - ἐπεὶ 
χοόνος δίκαιον ἄνδρα δείχγυσιν μόνος" 

Θ1ὅ χαχὸν δὲ χἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ. 

, ΧΟΡΟΣ. 
χαλῶς ἔλεξεν εὐλαβουμένῳ πεσεῖν, 
ἄναξ. φοονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς. 

' ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 
ὅταν ταχύς τις οὑπιβουλεύων λάϑρα 
χωρῆ, ταχὺν δεῖ χὠἀμὲ βουλεύειν πάλιν. 

620 εἰ δ᾽ ἡσυχάζων προσμενῶ,, τὰ τοῦδε μὲν 

πεπραγμέν᾽ ἔσται. τἀμὰ δ᾽ ἡμαρτηκέναι. 

να νυ νυ το 

ο ΚΡΕῺΩ Ν. 

τί δῆτα χοήζεις; ἤ με γῆς ἔξω βαλεῖν; 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἥκιστα. ϑνήσχειν, οὐ φυγεῖν σε βούλομαι. 
ΚΡΕῺΩ Ν. 

ὅταν προδείξης οἷόν ἔστι τὸ φϑονεῖν. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

θ2ὅ ὡς οὐχ ὑπείξων οὐδὲ πιστεύσων λέγεις ; 
ΚΡΕῈ. ΩΝ. 

οὐ γὰρ φρονοῦντά σ᾽ εὖ βλέπω. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
τὸ γοῦν ἐμόν. 

ΚΡΕΩΝ. “7 
ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου δεῖ χἀμιόν. 

ἰω ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
ἀλλ᾽ ἔφυς καχός. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

εἰ δὲ ξυνέης μηδέν; 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἀρχτέον γ᾽ ὅμως. 
ΚΡΕῺΩ Ν. 

β οὔτοι καχῶς γ᾽ ἄρχοντος. 
ΟΙΖΠΙΠΟΎΣ. 

ὦ πόλις πόλις. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
630 χάμοὲὶ πόλεως μέτεστιν. οὐχὶ σι μόνῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

αν , ἄναχτες" καιρίαν δ᾽ ὑμῖν ὁρῶ 
τήνδ᾽ ἐχ δόμων στείχουσαν. ̓ Ιοχάστην, μεϑ' ἧς 

τὸ νῦν παρεστὸς γεῖχος εὖ ϑέσϑαι χοεών. 

ΙΤΟΚΑΣΤΉΗ. 

τί τὴν ἄβουλον, ὦ ταλαίπωροι, στάσιν 
685 γλώσοης ἐπήρασϑ᾽ οὐδ᾽ ἐπαισχύνεσϑε γῆς 

οὕτω γοσούσης ἴδια κινοῦντες χαχά; 

οὐχ εἶ σύ τ᾽ οἴχους σύ τε, Κρέον, κατὰ στέγας, 

καὶ μὴ. τὸ μηδὲν ἄλγος εἷς μέγ᾽ οἴσετε; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
ὅμαιμε, δεινά μ᾽ Οἰδίπους ὃ σὸς πόσις 

640 δρᾶσαι διχκαιοῖ, δυοῖν ἀποχρίνας χαχοῖν, 
ἢ γῆς ἀπῶσαι πατρίδος, ἢ κτεῖναι λαβών. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
ξύμφημι" τοῦτο γάρ νιν, ὦ γύναι, χαχῶς 
εἴληφα τοὐμὸν σῶμα σὺν τέχνη κακῇ: 

᾿ ΚΡΕῺΩ Ν. 
μὴ νῦν ὀναίμην, ἀλλ᾽ ἀραῖος, εἴ σέ τι 

᾿ θ40 δέδρακ, ὀλοίμην, ὧν ἐπαιτιῷ μὲ δρᾶν. 

]ΟΚΑΣΤΗ.. 

ὦ πρὸς ϑεῶν πίστευσον, Οἰδίπου. τάδε, 

μάλιστα ΔῈΝ τόνδ᾽ ὅοχον αἰδεσϑεὶς ϑεῶν, 

ἔπειτα κἀμὲ, τούσδε τ οἱ πάρεισέ σοι. 

ΩΝ Πρ θεν 

649 πιϑ ιν ϑελήσας φρονήσας τ᾽, ἄναξ, ἐσσομαι. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

τί σοι θέλεις δῆτ᾽ εἴχάϑω ; 
ον ΧΟΡΟΣ. 

τὸν οὔτε πρὶν νήπιον νῦν τ᾿ ἐν ὁρκῳ δέχ 

χαταίδεσαι. 
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] ΟΙΔΩΙΠΟΥῪΣ. 

685 οἶσϑ᾽ οὗν ἃ χοήζεις; 
ΧΟΡΟΣ. 

οἶδα. 

ΟΙΦΠΙΠΟΥῪΥΣ. 

φράζε δὴ τί φής. 
' : ΧΟΡΟΣ. 

τὸν ἐναγὴ φίλον μήποτ᾽ ἐν αἰτίᾳ 
σὺν ἀφανεῖ λόγῳ ἄτιμον βαλεῖν. 

ι ΟΙΔΑΙΠΟῪΣ. 
εὖ νυ» ἐπίστω, ταῦϑ᾽ ὅταν ζητῇς, ἐμοὶ 
ζητῶν ὄλεϑρον ἢ φυγὴν ἐκ τῆσδε γῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

660 οὐ τὸν πάντων ϑεῶν ϑεὸν πρόμον 
“ἅλιον " ἐπεὶ ἄϑεος ἄφιλος ὅ τι πύματον 
ὀλοίμαν., φρόνησιν εἰ τάνδ᾽ ἔχω. 

666 ἀλλά μοι δυσμόρῳ γῶ φϑίνουσα 
τρύχει ψυχὰν, τάδ᾽ εἰ χαχοῖς χαχὰ 
προσάψει τοῖς πάλαι τὰ πρὸς σφῷν. 

ΟΙἸΠΙΠΟΎΥΣ. 

669 ὁ δ᾽ οὖν ἴτω, χεὶ γρή μὲ παντελῶς ϑανεῖν, 
610 ἢ γῆς ἄτιμον τῆσδ᾽ ἀπωσϑῆναι βίᾳ. 

τὸ γὰρ σὸν, οὐ τὸ τοῦδ᾽, ἐποικτείρω στόμα 
ἐλεινόν" οὗτος δ᾽ ἔνϑ᾽ ἂν ἡ στυγήσεται. 

ΚΡΕΩΝ. 
στυγνὸς μὲν εἴχων δῆλος εἶ, βαρὺς δ᾽, ὅταν 
ϑυμοῦ περάσης. αἱ δὲ τοιαῦται φύσεις 

676 αὑταῖς δικαίως εἰσὶν ἄλγισται φέρειν. 
ΟΙΩΙΠΟΥῪΥΣ. 

οὔχουν μ᾽ ἐάσεις χἀχτὸς εἶ: 
ΚΡΕΩ Ν. 

πορεύσομαι, 
σοῦ μὲν τυχὼν ἀγνῶτος, ὃν δὲ τοῖσδ᾽ ἴσος. 

: ΧΟΡΟΣ. 

678 γύναι, τί μέλλεις κομίζειν δόμων τόνδ᾽ ἔσω; 
ΤΟΚΑΣΤΊΤΗ. 

680 μαϑοῦσά γ᾽ ἥτις ἡ τύχη. 
ΧΟΡΟΣ. 

5.-- δ... ..ὅ«..-»«παριλλουυσσσια 

δόχησις ἀγνὼς λόγων ἦλθε, δάπτει δὲ χαὶ τὶ 
μὴ ᾽νδιχον. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

ἀμφοῖν ἀπ᾽ αὐτοῖν; 
ΧΟΡΟΣ. 

γαίχι:. 

ΤΟΚΟΑ͂ΣΤ΄Η. 

χαὶ τίς ἦν λόγος; 
ΧΟΡΟΣ. 

685 ἅλις ἔμοιγ᾽, ἅλις, γᾶς προπογνουμέγας, 
φαίνεται ἔνϑ᾽ ἔληξεν, αὐτοῦ μένειν. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ὁρῷς ἵν᾿ ἥχεις, ἀγαϑὸς ὧν γνώμην ἀνὴρ, 
τοὐμὸν παριεὶς χαὶ χαταμβλύνων χέαρ; 

ΟἿΟΣ. 

689 ὦναξ, εἶπον μὲν οὐχ ἅπαξ μόνον, 

ἴσϑι δὲ παραφρόνιμον, ἄπορον ἐπὶ φρόνιμα 
περάνϑαι μ᾽ ἄν, εἴ σε νοσφίζομαι, 
ὅστ ἐμὰν γῶν φίλαν ἐν πόνοις 

696 ἀλύουσων χατ' ὀρϑὸν οὔρισας, 

ταγῦν τ εὔπομπος, εἰ δύναιο. 

660 --- 668. :ΞΞ 689 --- 697. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ, 

ΤΟΚΑΟΑ͂ΣΤΙΗ. 

πρὸς ϑεῶν δίδαξον καμ, ἄναξ, ὅτου ποτὲ 

μῆνιν τοσήνδε πράγματος στήσας ἔχεις. 
ΟΙΠΙΠΟΎΥΣ. 

700 ἐρῶ - σὲ γὰρ τῶνδ᾽ ἐς πλέον, γύναι, σέβω" 

Ἀρέοντος, οἷά μοι βεβουλευχὼς ἔχει. 
ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

λέγ εἰ σαφῶς τὸ γνεῖχος ἐγχαλῶν ἐρεῖς. 

ΟΙΑΗΙΠΟΥΣ. 

φονέα μὲ φησὶ “αΐου χαϑεστάγαι. 
ΤΟΚΑ͂ΣΤΠ. 

αὐτὸς ξυνειδὼς, ἢ μαϑὼν ἄλλου πάρα; 

ΟΙΗΙΠΟΎΣ. 

706 μάντιν μὲν οὖν κακοῦργον εἰσπέμψας., ἐπεὶ 

τὸ γ᾽ εἰς ἑαυτὸν πῶν ἐλευϑεροῖ στόμια. 
᾿ ΤΟΚΆΑΣΤΉΗ. 

σὺ νῦν ἀφεὶς σεαυτὸν ὧν λέγεις πέρι, 
ἐμοῦ ᾽πάχουσον χαὶ μάϑ'᾽ οὕνεχ ἐστί σοι 
βοότειον οὐδὲν μαντικῆς ἔχον τέχνης. 

710 φανῶ δέ σοι σημεῖα τῶνδε σύντομα. 

χοησμὸς γὰρ ἦλϑε “Δαΐῳ ποτ᾽, οὐκ ἐρῶ 
«Ῥοίβου γ᾽ ἀπὶ αὐτοῦ, τῶν δ᾽ ὑπηρετῶν ἄπο, 

ὡς αὐτὸν ἧξοι μοῖρα πρὸς παιδὸς ϑανεῖν, 

ὅστις γένοιτ᾽ ἐμοῦ τε κἀκείνου πάρα. 
718 χαὶ τὸν μὲν, ὥσπερ γ᾽ ἡ φάτις, ξένοι ποτὲ 

λησταὶ φονεύουσ᾽ ἐν τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς " 

παιδὸς δὲ βλάστας οὐ διέσχον ἡμέραι 
τρεῖς, καί νιν ἄρϑρα χεῖνος ἐνζεύξας ποδοῖν, 

ἔρριψεν ἄλλων χερσὶν εἷς ἄβατον ὅρος. 
720 χἀνταῦϑ'᾽ ᾿ἀπόλλων οὔτ᾽ ἐχεῖνον ἤνυσεν 

. φονέα γεγέσϑαι πατρὸς οὔτε «“άϊον, 
τὸ δεινὸν οὐὑφοβεῖτο, πρὸς παιδὸς ϑαγεῖν. 
τοιαῦτα φῆμαι μαντικαὶ διώρισαν, 
ὧν ἐντρέπου σὺ μηδέν. ὧν γὰρ ἂν ϑεὸς 

72ὅ χρείαν ἐρευνᾷ ὁᾳδίως αὐτὸς φανεῖ. 
ΟΙΗΙΠΟῪ Σ. 

οἷόν (ὦ ἀχούσαντ᾽ ἀρτίως ἔχει, γύναι, 
ψυχῆς πλάνημα κἀνακίνησις φρενῶν. 

: ΙΟΚΑΣΊΤΠ. 

ποίας μερίμνης τοῦϑ᾽ ὑποστραφεὶς λέγεις; 
ΟΙΑΙΠΟΎΣ. 

ἔδοξ᾽ ἀκοῦσαι σοῦ τόδ᾽, ὡς ὁ «Δαϊΐος 
780 χατασφαγείη πρὸς τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς. 

ΤΟΚΟΑΣΤΊΤΠ. 

ηὐδᾶτο γὰρ ταῦτ' οὐδέ πω λήξαντ᾽ ἔχει. 
ΟΙΩΗΙΠΟΎΣ. 

καὶ ποῦ ᾽σϑ᾽ ὁ χῶρος οὗτος οὗ τόδ᾽ ἢν πάϑος; 

ΤΟΚΑΣΊΤΠ. 

«Ῥωχὶς μὲν ἡ γῆ χλήζεται, σχιστὴ δ᾽ ὁδὸς 
ἐς ταὐτὸ “Δελφῶν κἀπὸ “Ἰαυλίας ἄγει. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

[786 χαὶ τίς χρόγος τοῖσδ᾽ ἐστὶν οὐξεληλυϑώς; 

ΤΟΚ.4ΣΤΊΤΠ. 

σχεδόν τι προύσϑεν ἢ σὺ τῆσδ᾽ ἔχων. χϑονὸς 
ἀρχὴν ἐφαίνου τοῦτ᾽ ἐχηρύχϑη πόλει. 

ΟἸΙΠΙΠΟΎΣ. 

ὦ Ζεῦ, τί μου δοᾶσαι βεβούλευσαι πέρι; 

ΤΟΚΟΑ.Α͂ΣΤΗ͂. 

τί δ᾽ ἐστί σοι τοῦτ᾽, Οἰδίπους, ἐνθύμιον ; 

ἸἸκωλοοΣ ἄπει ἀπ καρ κτῦ κκ ταν υγλλας μα καρ τς γα ἀσχα τπσ τ μα γρκαυσ ταφουπι σα σιυσοσν τῶν υνρνακεντεναοτανυςα πα κππτητασ πτ απο 

πασπσπασσ “π΄ὐσπαπτυπ οὐ σππὐ πο πτὐττττποἔροΕέήος ον παν σαΨΨΌΡΙΝ, 

ππ-π΄ΦΦ'ΠΠ-ῈῈ.  ΘἶὋῇὋΤῈὋἕὋἘὋἶΠὋὋἝὮἋἼ!Ὦὃ!Ἕἷ. ....ς͵...... 

- πον 50.ν0ϑ0ὺ0ῳ0ὉὉν Δ ΧϑΧ.00.5......Γ... 



κπόν καν»»- 

196 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

740 μήπω μ᾽ ἐρώτα. τὸν δὲ “Ζ2ἀΐον φύσιν 
τίν᾽ εἶχε φράζε, τίνα δ᾽ ἀκμὴν ἥβης ἔχων. 

ΤΙΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

μέγας, χνοάζων ἄρτι λευχανϑὲς χάρα, 
μορφῆς δὲ τῆς σῆς οὐχ ἀπεστάτει πολύ. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

οἴμοι τάλας " ἔοιχ᾽ ἐμαυτὸν εἷς ἀρὰς 
746 δεινὰς προβάλλων ἀρτίως οὐχ εἰδέναι. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 
- - 2 - » ᾽ 

πῶς φής; ὀκνῶ τοι πρὸς σ᾽ ἀποσχοποῦσ᾽, ἄναξ. 
ΟΙΖΔΙΠΟῪΣ. 

δεινῶς ἀϑυμῶ μὴ βλέπων ὃ μάντις ἢ. 
δείξεις δὲ μᾶλλον, ἢν ἕν ἐξείπης ἔτε. 

ΤΙΟΚΑΩΣΤΗ. 

χαὶ μὴν ὀχγῶ μὲν, ἃν δ᾽ ἔρη μαϑοῦσ᾽ ἐρῶ. 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

780 πότερον ἐχώρει βαιὸς, ἢ πολλοὺς ἔχων 
ἄνδρας λοχίτας οἱ᾽ ἀνὴρ ἀρχηγέτης; 

ΤΟᾺΚΟΑ͂Σ ΓΤ ΤΟΣ 

πέντ ἦσαν οἱ ξύμπαντες, ὃν δ᾽ αὐτοῖσιν ἣν 
χήρυξ- ἀπήνη δ᾽ ἣγε «4άϊον μία. 

ΟΙΠΙΠΟΎΥΣ. 

αἱαῖ, τάδ᾽ ἤδη διαφανῆ. τίς ἣν ποτὲ 
7858 ὃ τούσδε λέξας τοὺς λόγους ὑμῖν, γύναι; 

ΙΤΙΟΚΑΣΤΉΗ. 

οἰχεύς τις, ὅσπερ ἵχεν’ ἐχσωϑεὶς μόγος. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἢ κἀν δόμοισι τυγχάνει τανῦν παρών; 
ΙΤΙΟΚΑΣΤΗ͂. 

οὐ δῆτ᾽" ἀφ οὗ γὰρ χεῖϑεν ἤλϑε χαὶ χράτη 
σέτ' εἶδ᾽ ἔχοντα “Ἴαϊόν τ' ὀλωλότα, 

760 ἐξικέτευσε τῆς ἐμῆς χειρὸς ϑιγὼν 
ἀγρούς σφε πέμψαι κἀπὶ ποιμνίων γομὰς, 
ὡς πλεῖστον εἴη τοῦδ } ἄποπτος ἄστεως. 

χαπεμψ᾽ ἔγω »ῃ». ἄξιος γὰρ οἷ᾽ ἀγὴρ 
δοῦλος φέρειν ἣν τῆσδε χαὶ μείζω χάριν. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

706 πῶς ἂν μόλοι δῆϑ᾽ ἡμὶν ἐν τάχει πάλιν; 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

πάρεστιν. ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτ᾽ ἐφίεσαι; 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

δέδοικ ἐμαυτὸν, ὦ γύναι, μὴ πόλλ᾽ ἄγαν 
εἰρημέν ἡ μοι δι᾽ ἅ νιν εἰσιδεῖν ϑέλω. 

ΤΟΚΩΑΣΤΉΗ. 

ἀλλ ἵξεται μέν" ἀξία δέ που μαϑεῖν 
770 χἀγὼ τά γ᾽ ἐν σοὶ ϑυσφόρως ἔχοντ᾽, ἄναξ. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

χοὺ μὴ στερηϑῇς. γ᾽ ἐς τοσοῦτον ἐλπίδων 
ἐμοῦ βεβῶτος. τῷ γὰρ ἂν καὶ μείζονι. 
λέξαιμ᾽ ἂν ἢ σοὶ διὰ τύχης τοιᾶσδ᾽ ἰών; 
ἐμοὶ πατὴρ μὲν Πόλυβος ἦν Κορίνϑιος, 

7716 μήτηρ δὲ Μερόπη “Ζωρίς. ἠγόμην δ᾽ ἀνὴρ 
ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐχεῖ, πρίν μοι τύχη 
τοιάδ᾽ ἐπέστη, ϑαυμάσαι μὲν ἀξία, 

σπουδῆς γε μέντοι τῆς ἐμῆς οὐχ ἀξία. 
ἀνὴρ γὰρ ἐν δείπνοις μὶ ὑπερπλησϑεὶς μέϑῃ 

780 χαλεῖ παρ᾽ οἴνῳ, πλαστὸς ὡς εἴην πατρί. 
κἀγὼ βαρυνϑεὶς τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν 
μόλις κατέσχον " ϑάτέρᾳ δ᾽ ἰὼν πέλας 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂ 

μητρὸς πατρός τ ἤλεγχον" οἱ δὲ δυσφόρως 
τοὔνειδος ἥγον τῷ μεϑέντι τὸν λόγον. 

788 χἀγὼ τὰ μὲν χείνοιν ἑτερπόμην, ὅμως δ᾽ 
ἔχνιζέ μὲ ἀεὶ τοῦϑ' " ὑφεῖρπε γὰρ πολύ. 
λάϑρα δὲ μητρὸς χαὶ πατρὸς πορεύομαι 

Πυϑώδε. καί μὲ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν ἱχόμην 
ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ἄλλα δ᾽ ἄϑλια 

790 χαὶ δεινὰ χαὶ δύστηνα προὐφάνη λέγων. 
ὡς μητρὶ μὲν χρείη μὲ μιχϑῆναι, γένος δ᾽ 
ὥτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ᾽ ὁρᾶν, 
φονεὺς δ᾽ ἐσοίμην τοῦ φυτεύσαντος πατρός. 
χἀγὼ ᾿πακούσας ταῦτα τὴν Κορινϑίαν 

796 ἄστροις τὸ λοιπὸν ἐκμετρούμενος χϑόνα 
ἔφευγον, ἔνϑα μήποτ' ὀψοίμην χκαχῶν 
χοησμῶν ὀνείδη τῶν ἐμῶν τελούμενα. 
στείχων δ᾽ ἱχνοῦμαι τούσδε τοὺς χώρους ἐν οἷς 
σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὕλλυσϑαι λέγεις. 

800 χαί σοι, γύναι, τἀληϑὲς ἐξερῶ. τριπλῆς 
δὲ ἣν κελεύϑου τῆσδ᾽ ὁδοιπορῶν πέλας, 
ἐνταῦϑά μοι χηρυξ τε χἀπὶ πωλιχῆς 

ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβὼς, οἷον σὺ φὴς, 
ξυνηντίέαζον" κἀξ ὁδοῦ μὴ ὅ 8ϑ' ἡγεμὼν 

806 αὐτός 8 ὁ πρέσβυς πρὸς βίαν ἠλαυνέτην. 
χἀγὼ τὸν ἐκτρέποντα ; τὸν τροχηλάτην, 
παίω δι᾽ ὀργῆς" χαί μὲ ὁ πρέσβυς ὡς ὁρῷ, 

ὄχου παραστείχοντα τηρήσας μέσον 
χάρα διπλοῖς χέντροισί μου καϑέκετο. 

810 οὐ μὴν ἴσην γ᾽ ἔτισεν, ἀλλὰ συντόμως 
σκήπτρῳ τυπεὶς ἐκ τῆσδε χειρὸς ὕπτιος 
μέσης ἀπήνης εὐϑὺς ἐχχυλίνδεται " 

χτείνω δὲ τοὺς ξύμπαντας. εἰ δὲ τῷ ξένῳ 
τούτῳ προσήχει «Δαΐῳ τι συγγενὲς, 

815 τίς τοῦδε νῦν ἔστ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλιώτερος; 

τίς ἀρ μᾶλλον ἂν γένοιτ᾽ ἀνήρ; 
ᾧ μὴ ξένων ἔξεστι μηδ᾽ ἀστῶν τινὰ 

δόμοις το ρτ νυ του μηδὲ ἨΌΘΘΟΙ τ τινὰ, 
ὠϑεῖν ν᾿ ἀπ᾽ οἴχων. χαὶ τάδ᾽ οὔτις ἄλλος ἦν 

820 ἢ ̓ γὼ ᾽π’ ἐμαυτῷ τάσδ᾽ ἀρὰς ὁ προστιϑείς. 
λέχη δὲ τοῦ ϑανόντος ἐν χεροῖν ἐμαῖν 
᾿χραίνω, δι’ ὧνπερ ὥλετ᾽. ἀρ᾽ ἔφυν χαχός; 
ἀρ᾽ οὐχὶ πᾶς ἄναγνος; εἴ με χρὴ φυγεῖν, 
καί μοι φυγόντι μήτε τοὺς ἐμοὺς ἰδεῖν 

826 μήτ᾽ ἐμβατεύειν πατρίδος " ἢ γάμοις μὲ δεῖ 
μητρὸς ζυγῆναι καὶ πατέρα καταχτανεῖν 
Πόλυβον » ὃς ἐξέφυσε πἀξέϑρεψέ με. 

ἄρ᾽ οὐχ ἀπὶ ὠμοῦ ταῦτα δαίμονός τις ἄν 
χρίγων ἐπὶ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἂν ὀρϑοίη λόγον; 

880 μὴ δῆτα μὴ δῆτ, ὦ ϑεῶν ἁγνὸν σέβας, 

 ἔδοιμι, ταύτην ἡμέραν, ἀλλ ἐκ βροτῶν 

βαίην ἄφαντος πρόσϑεν ἢ τοιάνδ᾽ ἰδεῖν 

χκηλῖδ᾽ ἐμαυτῷ συμφορᾶς ἀφιγμένην. 

: ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν μὲν, ὦναξ, ταῦτ᾽ ὀκνήρ᾽ - ἕως δ᾽ ἂν οὖν 
88ὅ πρὸς τοῦ παρόντος ἐχμάϑης, ἔχ ἐλπίδα. 

, ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
καὶ μὴν τοσοῦτόν γ᾽ ἐστί μοι τῆς ἐλπίδος, 
τὸν ἄνδρα τὸν βοτῆρα προσμεῖναι μόνον. 

ΤΟΚΑ.ΑΣΤΉΗ. 

πεφασμένου δὲ τίς ποϑ᾽ ἡ προϑυμία; 



ΟΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΥΡΑΝΝΟΣ. 131 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ἐγὼ διδώξ ω σ᾽ ᾿ ἣν γὰρ εὑρεϑῆ λέγων 
810 σοὶ ταὔτ᾽, ἔγωγ᾽ ἂν ἐχπεφευγοίην πάϑος. 

ΤΟΚΆΑΣΤΉΗ. : 

ποῖον δέ μου περισσὸν ἤχουσας λόγον; 
ΟΙΠΙΠΟῪΥῪ Σ. 

λῃστὰς ἔφασχες αὐτὸν ἄνδρας ἐννέπειν 
ὡς νι» χατακτείνειαν. εἰ μὲν οὖν ἔτι 
λέξει τὸν αὐτὸν ἀριϑμὸν, οὐχ ἐγὼ ̓ χτανον. 

846 οὐ γὰρ γένοιτ' ἂν εἷς γε τοῖς πολλοῖς ἴσος. 
εἰ ὁ ἄνδρ᾽ ἕν᾽ οἱόζωνον αὐδήσει, σαφῶς 

τοῦτ᾽ ἐστὶν ἤδη τοὔργον εἰς ἐμὲ ῥέπον. 
ΤΟΚΑΆΑΣΤΗ. 

᾿ ἀλλ ὡς φανέν γε τοὔπος ὧδ᾽ ἐπίστασο, 
χοὺχκ ἔστιν αὐτῷ τοῦτό γ᾽ ἐχβαλεῖν πάλιν. 

880 πόλιες γὰρ ἤκουσ᾽, οὐκ ἐγὼ μόνη, τάδε. 
εἰ δ᾽ οὖν τι χἀχτρέποιτο τοῦ πρόσϑεν λόγου, 
οὔτοι ποτ᾽, ὦναξ, τόν γε “Ταΐου φόνον 
φανεῖ διχαίως ὀρθὸν, ὃν γε 4οξίας 
διεῖπε χρῆναι παιδὸς ἐξ ἐμοῦ ϑανεῖν. 

885 καίτοι γι» οὐ κεῖνός γ᾽ ὁ δύστηνός ποτε 
χατέχταν᾽, ἀλλ᾿ αὐτὸς πάροιϑεν ὠλετο. 
ὥστ' οὐχὶ μαντείας γ᾽ ἂν οὔτε τῆδ᾽ ἐγὼ 
βλέψαιμξ ἂν οὕνεχ" οὔτε τῇδ᾽ ἂν ὕστερον. 

ΟἸΠΙΠΟΎῪΣ. 

χαλῶς νομίζεις. ἀλλ᾿ ὅμως τὸν ἐργάτην 
860 πέμψον τινὰ στελοῦντα μηδὲ τοῦτ᾽ ἁφῆς. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

πέμψω ταχύνασ᾽ " ἀλλ ἴωμεν εἰς δόμους. 
οὐδὲν γὰρ ἂν πράξαιμ᾽ ἂν ὧν οὐ σοὶ φίλον. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἴ μοι ξυγνείη φέροντι 

μοῖρα τὰν εὔσεπτον ἁγνείαν λόγων 
866 ἔργων τε πάντων, ὧν νόμοι πρόχεινται 

ὑψίποδες, οὐρανίαν 

δε αἰϑέρα τεχνωϑέντες, ὧν Ὄλυμπος 
πατὴρ μόνος, οὐδέ νιν 
ϑνατὰ φύσις ἀνέρων 

870 ἔτιχτεν, οὐδὲ μήν ποτὲ λάϑα χαταχοιμάσει" 
μέγας ἐν τούτοις ϑεὸς, οὐδὲ γηράσζει. 

᾿ 873 ὕβρις φυτεύει τύραννον " 

ὕβοις, εἰ πολλῶν ὑπερπλησϑῆ μάταν, 
8765 ἃ μὴ ᾿πίχαιρα μηδὲ συμφέροντα, 

ἀχρότατον εἰσαναβῶσ᾽ 
ἈΞ ἀπότομον ὠρουσεν εἰς ἀνάγχαν, 
ἔνϑ᾽ οὐ ποδὲ χρησίμῳ 

χοῆται. τὸ καλῶς δ᾽ ἔχον 

880 πόλει πάλαισμα μήποτε λῦσαι ϑεὸν αἰτοῦμαι. 

ϑεὸν οὐ λήξ ω ποτὲ προστάταν ἴσχων. 

883 εἰ δέ τις ὑπέροπτα χερσὶν 
ἢ λόγῳ πορεύεται, 

885 “Πίχας ἀφόβητος, οὐδὲ 

δαιμόνων ἕδη σέβων, 
χαχὰ γι ἑξλοιτὸ μοῖρα, 

δυσπότμου χάριν χλιδᾶς, 
εἰ μὴ τὸ πέρϑος χερδαγεῖ διχαίως, 

890 χαὶ τῶν ἀσέπτων ἔρξεται, 

ἢ τῶν ἀϑίχτων ἕξεται ματάζων. 

868 --- 872. ---Ξ- 878 ---- 882. 

888 --- 896. ---- 897 --- 910. 

| 
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τίς ἔτει ποτ᾽ “ἂν τοῖσδ᾽ ἀνὴρ ϑυμοῦ βέλη 
ἔρξ ξέται ψυχᾶς ἀμύνειν; 

805 εἰ γὰρ αἱ τοιαίδε πραξ ξεις τίκιαι, 

τί δεῖ μὲ χορεύειν; 

οὐχ ἔτι τὸν ἄϑιχτον εἶμι 
γῶς ἐπ᾽ ὀμφαλὸν σέβων, 
οὐδ᾽ ἐς τὸν Ἄβαισι γαὸν, 

900 οὐδὲ τὰν Ὀλυμπίαν, 

εἰ μὴ τάδε χειρόδεικτα 
πᾶσιν φρυυ βροτοῖς. 

ἀλλ, ὦ χρατύνων, εἴχεερ ὅρϑ' ἄχούεις, 

Ζεῦ., πάντ ἀνάσσων, μὴ λάϑοι 

906 σὲ τάν τε σὰν ἀϑάνατον αἱὲν ἀρχόν. 
φϑίνοντα γὰρ Ἐ ἘΞ Ὲ Μαΐου 
ϑέσφατ' ἐξαιροῦσιν ἤθη, 

χοὐδαμοῦ τιμαῖς ᾿“πόλλων ἐμφανής" 
910 ἔορει δὲ τὰ ϑεῖα. 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΆΗ. 

χώρας ἄνακτες, δόξα μοι παρεστάϑη 

γαοὺς ἱχέσϑαι δαιμόνων, τάδ᾽ ἐν χεροῖν 

στέφη λαβούση χἀπιϑυμιάματα. 

ὑψοῦ γὰρ αἴρει ϑυμὸν Οἰδίπους ἄγαν 
916 λύπαισι παντοίαισιν " οὐδ᾽ ὁποῖ᾽ ἀνὴρ 

ἔννους τὰ χαινὰ τοῖς πάλαι τεχμαίρεται, 
ἀλλ ἐστὶ τοῦ λέγοντος, ἣν φόβους λέγη. 

ὅτ᾽ οὖν παραινοῦσ᾽ οὐδὲν ἐς πλέον ποιῶ, 
πρὸς σ᾽, ὦ «41ὐχει᾿ “Ἄπολλον, ἄγχιστος γὰρ εἶ, 

920 ἱχέτις ἀφῖγμαι τοῖσδε σὺν κατεύγμασιν, 
ὅπως λύσιν τιν᾽ ἡμὶν εὐαγῆ πόρης 
ὡς νῦν ὀχνοῦμεν πάντες ἐχπεπληγμένον 
κεῖνον βλέποντες ὡς κυβερνήτην γεώς. 

ΔΦΙΓΓΕ.Ζ0ΟΣ. 

ἄρ᾽ ἂν παρ᾽ ὑμῶν, ὦ ξένοι, μάϑοιμ᾽ ὅπου 

920 τὰ τοῦ τυράννου δώματ' ἐστὶν Οἰδίπου; 
μάλιστα δ᾽ αὐτὸν εἴπατ᾽, εἰ χάτισϑ᾽ ὅπου. 

ΧΟΡΟΣ. 

στέγαι μὲν αἵδε: χαὐτὸς ἔνδον, ὦ ξένε" 

γυνὴ δὲ μήτηρ ἥδε τῶν χείγου τέχνωγ. 
ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

ἀλλ ὀλβίέα τε καὶ ξὺν ὀλβίοις ἀεὶ 
930 γένοιτ᾽, ἐκείνου γ᾽ οὖσα παντελὴς δάμαο. 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΉΗ. 

αὕτως δὲ χαὶ σύ γ᾽, ὦ ξέν - ἄξιος γὰρ εἶ 

τῆς εὐεπείας οὕνεχ᾽. ἀλλὰ φράζ᾽ ὅτου 

χρήζων ἀφῖξαι χῶ τι σημῆναι ϑέλων. 
ΑΤΓΙΓΕΗ.0Ὸ Σ. 

ἀγαϑὰ δόμοις τε καὶ πόσει τῷ σῷ, γύναι. 

ΤΟΚΩΖΣΤΉΗ. 

ο85 τὰ ποῖα ταῦτα; παρὰ τίνος δ᾽ ἀφιγμένος; 

ΑΥΤΓΕΜΖΟΣ. 
ἐχ τῆς Κορίνϑου. τὸ δ᾽ ἔπος οὑξερῶ τάχα 
ἥδοιο μὲν, πῶς δ᾽ οὐχ ἂν, ἀσχάλλοις δ᾽ ἴσως. 

ΤΟΚΑΣΊ Π. 

τί δ᾽ ἔστι, ποίαν δύναμιν ὧδ᾽ ἔχει διπλῆν; 

ΑΓΓΕ.40 .Σ. 

τύραννον» αὐτὸν οὑπιχώριοι χϑονὸς 
940 τῆς ᾿Ισϑμίας στήσουσιν, ὡς ηὐδᾶτ᾽ ἐχεῖ. 

ΤΟΚΑ,ΣΤΗ. 

τί δ᾽; οὐχ ὁ πρέσβυς Πόλυβος ἐγχρατὴς ἔτι; 

18 
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ΔΓΓΕ.0 Σ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί νιν ϑάγατος ἐν τάφοις ἔχει. 
ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

πῶς εἶπας; ἢ τέϑνηχε Πόλυβος, ὦ γέρον; 
ὩΙΓΓΈ“Ζ0ΟΣ. 

εἰ μὴ λέγω τἀληϑὲς, ἀξιῶ ϑανεῖν. 
ΤΟΚΟΑΣΊ Π. 

940 ὦ πρόσπολ᾽, οὐχὶ δεσπότῃ τάδ᾽ ὡς τάχος 
μολοῦσα λέξεις; ὦ ϑεῶν μαντεύματα, 

ἕν ἐστέ" τοῦτον Οἰδίπους πάλαι τρέμων 

τὸν ἄνδρ᾽ ἔφευγε μὴ χτάνῃ" καὶ γῦν ὅδε 
πρὸς τῆς τύχης ὀλωλεν οὐδὲ τοῦδ᾽ ὕπο. 

ΟΙΩΙΠΟΎῪΣ. 

960 ὦ φίλτατον γυναιχὸς ᾿Ιοκάστης χάρα, 
τί (ἡ ἐξεπέμψω δεῦρο τῶνδε δωμάτων; 

“ἸΟΚΆΣΤΉΗ. 

ἄχουε τἀνδρὸς τοῦδε, καὶ σκόπει χλύων 
τὰ σέμν ἵν ἥκει τοῦ ϑεοῦ μαντεύματα. 

ΟΙΔΦΙΠΟΎΣ. 

οὗτος δὲ τίς ποτ᾽ ἐστὶ καὶ τί μοι λέγει; 
ΤΟΚΑΣΈΊΤΊΗ. 

966 ἐχ τῆς Κορίνϑου, πατέρα τὸν σὸν ἀγγελῶν 
ὡς οὐκ ἔξ ὄντα Πόλυβον, ἀλλ᾽ ὀλωλότα. 

ΟΙΩΔΙΠΟΎΥΣ. 

τί φὴς, ξέν᾽ ; αὐτὸς μοι σὺ σημήνας γενοῦ. 
ΑΓΙΓΕ.0ΟΣ. 

εἰ τοῦτο πρῶτον δεῖ μ ἀπαγγεῖλαι σαφῶς, 
εὖ ἴσϑ᾽ ἐκεῖνον ϑανάσιμον βεβηκότα. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
960 πότερα δόλοισιν, ἢ νόσου ξυναλλαγῆ; 

' ΔΑΓΓΙΓΕ.ΟΣ. 

σμικρὰ παλαιὰ σώματ᾽ εὐνάζει δοπή. 
ΟἸΙΜΙΠΟΎῪΣ. 

νόσοις ὁ τλήμων, ὡς ἔοιχεν, ἔφϑιτο. 
ΑΤΓΕ.ΖΟΣ. 

καὶ τῷ μακρῷ γε συμμετρούμεγος χρόγῳ. 
ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

φεῦ φεῦ, τί δῆτ᾽ ἂν, ὦ γύναι, σχοποῖτό τις 
966 τὴν Πυϑόμαντιν ἑστίαν, ἢ τοὺς ἄνω 

κλάζοντας ὄρνις, ὧν ὑφηγητῶν ἐγὼ 
χτανεῖν ἔμελλον πατέρα τὸν ἐμόν; ὁ δὲ ϑαγὼν 
χεύϑει χάτω δὴ γῆς" ἐγὼ δ᾽ ὅδ᾽ ἐνθάδε 
ἄψαυστος ἔγχους, εἴ τι μὴ τὠμῷ πόϑῳ 

᾿ 970 χατέρϑιϑ'᾽ - οὕτω δ᾽ ἂν ϑανὼν εἴη ᾽ξ ἐμοῦ. 
τὰ δ᾽ οὖν παρόντα συλλαβὼν ϑεσπίσματα 
κεῖται παρ᾽ “Διδη Πόλυβος ἄξι᾽ οὐδενός. 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΆΗ. 

οὔχουν ἐγώ σοι ταῦτα προὔλεγον πάλαι; 
ΟΙΠΙΠΟΥΣ. 

ηὐδας - ἐγὼ δὲ τῷ φόβῳ παρηγόμην». 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

976 μὴ νῦν ἔτ᾽ αὐτῶν μηδὲν εἰς ϑυμὸν βάλης. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

χαὶ πῶς τὸ μητρὸς λέχτρον οὐκ ὀχγνεῖν μὲ δεῖ; 
ΤΟΚΆΑΣΊΗ. 

τί δ᾽ ἄν φοβοῖτ ἄνθρωπος ᾧ τὰ τῆς τύχης 
χρατεῖ, πρόνοια δ᾽ ἐστὶν οὐδενὸς σαφής; 
εἰχῆ χράτιστον ζῆν, ὅπως δύναιτό τις. 

. 980 σὺ δ᾽ εἰς τὰ μητρὸς μὴ φοβοῦ νυμφεύματα. 
πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀν ὀνείρασιν βροτῶν 

' 
' 

ΞΡΟΙΦΟΩΟΧΤΗ ΔΕ ΟΠΤΙΣ 

μητρὶ ξυνευνάσϑησαν. ἀλλὰ ταῦϑ᾽ ὅτῳ 
παρ᾽ οὐδέν ἔστι, δᾷστα τὸν βίον φέρει. 

: ΟΙΜΙΠΟΎΣ. 

καλῶς ἅπαντα ταῦτ᾽ ἂν ἐξείρητό σοι, 
986 εἰ μὴ ᾿κύρει ζῶσ᾽ ἡ τεχοῦσα" νῦν δ᾽ ἐπεὶ 

ζῆ, πᾶσ᾽ ἀνάγκη, κεὶ καλῶς λέγεις, ὀχνεῖν. 
ΤΟΙ ΌΥΥΙ 

καὶ μὴν μέγας γ᾽ ὀφϑαλμὸς οἱ πατρὸς τάφοι. 
τ ΘΟ ΙΒ ΣΝ 

μέγας, ξυνίημ᾽ - ἀλλὰ τῆς ζώσης φόβος. 
ΔΓΓΕΜ.ΟΣ. 

ποίας δὲ καὶ γυγναιχὸς ἐχφοβεῖσθϑ᾽ ὕπερ; 
ΟΙἹΑΗΙΠΟῪΣ. 

990 “ερόπης, γεραιὲ, Πόλυβος ἧς ᾧκει μέτα. 
ΦΠ1ΈΤΟΘΕ: 

τί δ᾽ ἔστ' ἐκείνης ὑμὶν ἐς φόβον φέοον; 
ΟΙΖΙΠΟῪ Σ. 

ϑεήλατον μάντευμα δεινὸν, ὦ ξένε. 
ΔΓΓΈΟ.ΖΟΣ. 

ἢ ῥητόν; ἢ οὐχὶ ϑεμιτὸν ἄλλον εἰδέναι; 
ΟΙΗΠΙΠΟΎῪΣ. 

μάλιστά γ᾽ " εἶπε γάρ μὲ «Τοξίας ποτὲ 
996 χρῆναι μιγῆναι μητρὶ τἡμαυτοῦ,, τό τὲ 

πατρῷον αἰμα χερσὶ ταῖς ἐμαῖς ἑλεῖν. 
ὧν οὕνεχ᾽ ἡ Κόρινθος ἐξ ἐμοῦ πάλαι 

μαχρὰν ἀπῳκεῖτ᾽ " εὐτυχῶς μὲν, ἀλλ ὅμως 
τὰ τῶν τεχόντων ὑμμαϑ'᾽ ἥδιστον βλέπειν. 

ΦΙΙΙΣΞΕ ΘΕΣ: 

1009 ἡ γὰρ τάδ᾽ ὀχνῶν χεῖϑεν ἦσϑ᾽ ἀπόπτολις; 

ΟἸΙΔΑΙΠΟΎῪ Σ. 

πατρός τὲ γρήζων μὴ φονεὺς εἶναι, γέρον. 
ΔΓΓΕ.Ζ0Ο Σ. 

τί δῆτ᾽ ἐγὼ οὐχὶ τοῦδε τοῦ φόβου σ᾽, ἄναξ, 
ἐπείπερ εὔνους ἦλθον, ἐξελυσάώμην ; 

ΟΙΩΙΠΟΥΣ. 

καὶ μὴν χάριν γ᾽ ἂν ἀξίαν λάβοις ἐμοῦ. 
ΜΓΓΕ.0ΟΣ. 

1006 καὶ μὴν μάλιστα τοῦτ᾽ ἀφικόμην, ὅπως 
σοῦ πρὸς δόμους ἐλθόντος εὖ πράξαιμί τι. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ἀλλ οὔποτ᾽ εἶμι τοῖς φυτεύσασίν γ᾽ ὁμοῦ. 
ΑΓΓΈΟ.ΟΣ. ' 

ὦ παῖ, χαλῶς εἰ δῆλος οὐχ εἰδὼς τί δρᾷς. 
ΟΙΗΙΠΟΥῪ Σ. 

πῶς, ὦ γεραιέ; πρὸς ϑεῶν δίδασχέ με. 
ΑΓΓΕΜ“0ΟΣ. 

1010 εἰ τῶνδε φεύγεις οὕνεκ" εἰς οἴχους μολεῖν. 
ΟΙΩΙΠΟΎΥΣ. 

ταρβῶν γε μή μοι Φοῖβος ἐξέλϑη σαφής. 
ΑΓΓΕ.0Ο Σ. 

ἢ μὴ μίασμα τῶν φυτευσάντων λάβης; 

ΟΙΔΙΠΟῪ Σ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ, πρέσβυ, τοῦτό μὴ εἰσαεὶ φοβεῖ. 

ΖΓΓΕ.0 Σ. 

ἄρ᾽ οἶσϑα δῆτα πρὸς δίσης οὐδὲν τρέμων; 

ΟΙΗΙΠΟΎΥΣ. 

101ὅ πῶς δ᾽ οὐχὶ, παῖς γ εἰ τῶνδε γεννητῶν ἔφυν; 

ΜΓΓΕ.0Ο Σ. 

ὁθούνεκ᾽, ἦν σοι Πόλυβος οὐδὲν ἐν γένει. 
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ΘΥΣΙΓΘΌΟΣ. 

πῶς εἶπας; οὐ γὰρ Πόλυβος ἐξέφυσέ με; 

ΡΖ. ΘΣΣΞ:. 

οὐ μᾶλλον οὐδὲν τοῦδε τἀνδρὸς, ἀλλ ἴσον. 
ΟΠ ΘΣΥΣ. 

χαὶ πῶς ὁ φύσας ἐξ ἴσου τῷ μηδενί; 

ἱ ἘΦ ΕΥΖῸ Σ:. 
1020 ἀλλ᾿ οὔ σ᾽ ἐγείνατ᾽ οὔτ᾽ ἐχεῖνος οὔτ᾽ ἐγώ. 

᾿ ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἀλλ ἀντὶ τοῦ δὴ παῖδά μ᾽ ὠνομάζετο; 

ΓΕΖ ΘΙΕΣ: 

δῶρόν ποτ᾽, ἴσϑι, τῶν ἐμῶν χειρῶν λαβών. 

ΟΙΖΦΔΙΠΟΎΥ Σ. 

χίϑ'᾽ ὧδ᾽ ἀπ᾽ ἄλλης χειρὸς ἔστερξεν μέγα; 
ΡΠ ΠΣ ΠΥ ΘῺΣ: 

ἡ γὰρ πρὶν αὐτὸν ἐξέπεισ᾽ ἀπαιδία. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

1026 σὺ δ᾽ ἐμπολήσας, ἢ τεχών μ᾽ αὐτῷ δίδως; 
 ΦΠΕΖΟΣΣ. 

εὑρὼν γναπαίαις ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς. 
ΟΙΖΙΠΟΎῪΣ. 

οδοιπόρεις δὲ πρὸς τί τούσδε τοὺς τόπους; 
ΜΤΕΙΑΙΖΖΟΣ. 

ἐνταῦϑ᾽ ὀρείοις ποιμνίοις ἐπεστάτουν. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ποιμὴν γὰρ ἦσϑα χἀπὶ ϑητείᾳ πλάνης; 
ΦΤΠΓΕΖΧ0ΟΣ. 

ΟἹΩΙΠΟΎῪΣ. 

ἔστιν τὴς ὑμῶν τῶν παρεστώτων πέλας, 
ὅστις κάτοιϑε τὸν βοτῆρ᾽, ὃν ἐννέπει, 
εἴτ᾽ οὖν ἐπ᾿ ἀγρῶν εἴτε κἀνθάδ᾽ εἰσιδών; 

1060 σημήναϑ᾽, ὡς ὁ χαιρὸς εὑρῆσϑαι τάδε. 
ΧΥΘΡΙΟ Σ. 

οἶμαι μὲν οὐδέν᾽ ἄλλον ἢ τὸν ἐξ ἀγρῶν, 
ον χάματευξς πρόσϑεν εἰσιδεῖν " ἀτὰρ 
“Ω) 5 ;»Ω2 3 ε' ιν Ὁ 3 Ὁ Ἄ 

ηδ΄ ἂν ταῦ οὐχ ἥχιστ᾽ ἂν ᾿Ιοχάστη λέγοι. 
ΟΙΔΩΙΠΟΎΣ. 

γύναι, νοεῖς ἐκεῖνον, ὅντιν᾽ ἀρτίως 
1066 μολεῖν ἐφιέμεσθα τὸν ϑ᾽ οὗτος λέγει; 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

τίς δ᾽ ὅντιν᾽ εἶπε; μηδὲν ἐντραπῆς. τὰ ϑὲ 
ῥηθέντα βούλου μηδὲ μεμνῆσϑαι μάτην. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
3 ΞΆ ᾿ -- ΟΣ Ὶ 

οὐχ ἃν» γένοιτο τοῦϑ᾽ ὅπως ἔγὼω λαβὼν 

σημεῖα τοιαῦτ᾽ οὐ φανῶ τοὐμὸν γένος. 
ΤΟΚΆΑΆΣΤΗ. 

1060 μὴ πρὸς ϑεῶν, εἴπερ τι τοῦ σαυτοῦ βίου 
χήδει, ματεύσης τοῦϑ᾽, ἅλις νοσοῦσ᾽ ἔγω. 

ΟΙΩΙΠΟΎΣ. 

ϑάρσει. σὺ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἐχ τρίτης ἐγὼ 
μητρὸς φαγῶ τρίδουλος, ἐκφανεῖ χακχή. 

ΤΟΚΆΑΣΤΗ. 

ὅμως πιϑοῦ μοι, λίσσομαι" μὴ δρῶ τάδε. 
ΟΙΔΙΠΟῪ Σ. 

1030 σοῦ δ᾽, ὦ τέκνον, σωτήρ γὲ τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ. 1060ὅ οὐκ ὧν πιϑοίμην μὴ οὐ τάδ᾽ ἐχμαϑεῖν σαφῶς. 
ΟΖ ΧΎΡΟΘΥῪΥ Σ. 

τί δ᾽ ἄλγος ἴσχοντ᾽ ἐν χακοῖς με λαμβάνεις; 

ΦΙΡΙΓΈΕΖῸ0 Σ. 

ποδῶν ὧν ὥρϑρα μαρτυρήσειεν τὰ σά. 
ΟΥΖΆΙΓΟΎΣ. 

οἴμοι, τί τοῦτ᾽ ἀρχαῖον ἐγννέπεις χαχόν; 
ΤΠ ΈΒΦΖΟΝΣ. 

λύω σ᾽ ἔχοντα διατόρους ποδοῖν ἀχμάς. 
ΟΙΠΙΠΟΎῪ Σ. 

1036 δεινόν γ᾽ ὄνειδος σπαργάνων ἀνειλόμην. 
ΑΤΙΓΓΈΕΈ.ΟΣς. 

ὥστ᾽ ὠνομάσϑης ἐ; τύχης ταύτης ὃς εἶ. 
ΟΙΠΙΠΟῪΣ. 

ἘΣ -» ᾿ ι Ὁκ ᾿ , 
ὦ πρὸς ϑεῶν, πρὸς μητρὸς, ἢ πατρὸς, φράσον. 

ΞΖ. ΠΕ ΧΟ Σ. 

ΤΟΚΩΣΤΉΗ. 

καὶ μὴν φρονοῦσά γ᾽ εὖ τὰ λῷστα σοι λέγω. 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

τὰ λῷστα τοίνυν ταῦτά μ᾽ ἀλγύνει πάλαι. 
ΤΟΚΟΆΑΣΤῊΗ. 

ὦ δύσποτμ᾽, εἴϑε μήποτε γνοίης ὃς εἶ, 
ΟΙΖΦΙΠΟΥῪΥ Σ. 

ἄξει τις ἐλϑὼν δεῦρο τὸν βοτῆρά μοι; 

1070 ταύτην δ᾽ ἐᾶτε πλουσίῳ χαίρειν γένει. 
ΙΟΚΆΑΣΤΗ. 

ἰοὺ Ἰοὺ, δύστηνε" τοῦτο γάρ σ᾽ ἔχω 
μόνον προσειπεῖν, ἄλλο δ᾽ οὔποϑ᾽ ὕστερον. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί ποτε βέβηχεν, Οἰδίπους, ὑπ᾽ ἀγρίας 
ζξασα λύπης ἡ γυνή; δέδοιχ᾽ ὅπως 

᾽ τ Α - - - “« ᾿ --Ἔ -- -- . Η [2 

οὐχ οἰδ᾽ - ὁ δοὺς δὲ ταῦτ᾽ ἐμοῦ λῷον φρονεῖ. 107ὅ μὴ ᾽κ τῆς σιωπῆς τῆσδ᾽ ἀναρρήξει χαχά, 
ΟΥΣΙΙΤΌΟΎῪΣ. 

γὰρ παρ᾽ ἄλλου μ᾽ ἔλαβες οὐδ᾽ αὐτὸς τυχών; 
ΠΕΣ ΟΣ 

«ον 

[1040 οὔχ, ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐχδίδϑωσί μοι. 
ΘΥΖΙΠἊΙΘΕΥΧ Σ. 

τίς οὗτος; ἡ κάτοισϑα δηλῶσαι λόγῳ; 
7 1 ἘΠ Ζ.. ΣΣ 

τῶν «“Δαΐου δήπου τις ὠνομάζετο. 
ΟἿΣΙ ΙΓ ΤΣ: 

ἤ τοῦ τυράννου τῆσδε γῆς πάλαι ποτέ; 
ΥΡΤΌΣ. 

μάλιστα. τούτου τἀνδρὸς οὗτος ἦν βοτήρ. 
ΘἸΙΣΕΕΙΓΟῪ Σ.-. 

1046 ἡ χκἄστ᾽ ἔτι ζῶν οὗτος, ὥστ᾽ ἰδεῖν ἐμέ; 

{ΠῚ ἘΠ ΖῸ Σ. 

ὑμεῖς γ᾽ ἄριστ᾽ εἰδεῖτ᾽ ἂν οὑπιχώριοι. 

ΟΙΔΩΙΠΟΥῪΞΣ. 

ὁποῖα χρήζει δηγνύτω" τοὐμὸν δ᾽ ἐγὼ, 
χεὶ σμιχρὸν ἔστι, σπέρμ᾽ ἰδεῖν βουλήσομαι. 

αὐτὴ δ᾽ ἴσως, φρονεῖ γὰρ ὡς γυνὴ μέγα, 
τὴν δυσγένειαν τὴν ἐμὴν αἰσχύνεται. 

1080 ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν παῖδα τῆς Τύχης νέμων 
τῆς εὖ διδούσης οὐκ ἀτιμασϑήσομαι. 

τῆς γὰρ πέφυχα μητρός" οἱ δὲ αυγγενεῖς 
μῆνές με μιχρὸν καὶ μέγαν διώρισαν. 
ταιόσδε δ᾽ ἐχφὺς οὐκ ἂν ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι 

1086 ποτ᾽ ἄλλος, ὥστε μὴ ᾿χμαϑεῖν τοὐμὸν γένος. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἴπερ ἐγὼ μάντις εἰμὶ 
χαὶ χατὰ γνώμην ἴδρις, 

οὐ τὸν Ὄλυμπον, ἀπείρων, 
1086 “---- 1097. ΞΞ-- 1098 ---- 1109. 
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ῶ Κιϑαιρὼν, οὐκ ἔσει 

1090 τὰν αὔριον πανσέληνον, 
ΡΣ ᾿" κ φ 542 

μὴ οὐ σέ γε καὶ πατριῶταν Οἰδίπου 
καὶ τροφὸν χαὺ μητέρ᾽ αὔξειν, 

« ἢ ᾿ ε -»" ς ’ὕ , 

1098 καὶ χορευέεσϑαι πρὸς ἡμῶν, ὡς ἐπίηρα φέροντα 
τοῖς ἐμοῖς τυραννοις. 

ἑήιε «Ῥοῖϑε, σοὶ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέστ᾽ ᾿εἴη. 
1098 τίς σε, τέχνον, τίς σ᾽ ἔτιχτε 

᾿ τῶν μαχραιώνων ἄρα, 

1100 Πανὸς ὀρεσσιβάτα που 
προσπελασϑεῖσ᾽, ἢ σέ γέ 

; 2) 

τις ϑυγατήρ, «4οξίου ; 

γὰρ πλᾶχὲς ἀγρόνομοι πᾶσαι φίλαι" 
ΜΩ 7 ς “΄- “ ὋΣ ΄ 

εἴϑ' ὁ Κυλλαγὰας ἀνάσσων, 

[1108 εἴθ᾽ 

τῷ 

ὁ Βαϊχεῖος ϑεὸς ναίων ἐπ 

εὕρημα δέξατ᾽ ἔχ του 

Νυμφῶν λικωνίδων. αἷς πλεῖστα συμπαίζει. 
: ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

1110 εἰ χρή τι χἀμὲ, μὴ ξυναλλάξαντά πω, 
πρέσβυ, σταϑμᾶσϑαι, τὸν βοτῆρ᾽ ὁρᾶν δοχῶ, 
ὅνπερ πάλαι. ζητοῦμεν. ἔν τε γὰρ μαχρῷ 

γήρᾳ ξυνάδει τῷδε τἀνδρὶ σύμμετρος, 
ἄλλως τὲ τοὺς ἄγοντας ὥσπερ οἴχέτας 
ἔγνωκ᾽ ἐμπουσοῦν τῇ δ᾽ ἐπιστήμῃ σύ μου 

προὔχοις τείχ᾽ ἂν που, τὸν βοτῆρ᾽ ἰδὼν πάρος. 

ΧΟΡΟΣ. 

τ τς γὰρ, σάφ᾽ ἴσϑι, .«Δαϊου γὰρ ἢν 

εἴπερ τις ἄλλος πιστὸς ὡς γομεὺς ἀνήρ. 

ΟΙΖΙΠΟΎῪΣ. 

- σὲ πρῶτ᾽ ἐρωτῶ, τὸν Κορίνϑιον ξένον, 

1120 ἦ τόνδε φράζεις ; 
Ζ4ΓΓΕ.0Ο Σ. 

τοῦτον, ὅνπερ εἰσορᾷς. 

: ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ουτος σὺ, πρέσβυ, δεῦρό μοι φώνει βλέπων 
ὅσ᾽ ἄν σ᾽ ἐρωτῶ. «“αΐου ποτ᾽ ἦσϑα σύ; 

ΘΕΡΆΑΠω Ν. 

ἢ δοῦλος οὐχ ὠνητὸς, ἀλλ᾽ οἴχοι τραφείς. 

ΟΙΖΙΠΟΎῪΣ. 

ἔργον μεριμνῶν ποῖον ἢ βίον τίνα; 
ΘΕΡ.ΑΜΠω Ν. 

1126 ποίμναις τὰ πλεῖστα τοῦ βίου ξυγνειπόμην,. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

χώροις μάλιστα πρὸς τίσι ξύναυλος ὧγ; 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

ἤν μὲν Κιϑαιρὼν, ἦν δὲ πρόσχωρος τόπος: 
ΟΙΠΙΠΟΎῪ Σ. 

τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ οὖν οἶσϑα τῆϑέ που μαϑών; 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

τί χρῆμα δρῶντα; ποῖον ἄνδρα καὶ λέγεις ; 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

1130 τόνδ᾽ ὃς πάρεστιν. ἢ ξυναλλάξας τί πω; 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

οὐχ ὥστε γ᾽ εἰπεῖν ἐν τύόχει μνήμης ὕπο. 
ΖΡΓΓΕΜ.ΟΣ. 

χοὐδέν γε ϑαῦμα, δέσποτ᾽. ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς 
ἀγνῶτ᾽ ἀναμνήσω νιν. εὖ γὰρ οἵδ᾽ ὅτι 
κάτοιδεν, ἦμος τὸν «Κιϑαιρῶνος τόπον. 

1186 ὃ μὲν διπλοῖσι ποιμνίοις, ἐγὼ δ᾽ ἑνὶ 
ἢ ἐπλησίαζον τῷδε τἀνδοὶ τρεῖς ὅλους 

αχρῶὼν ορέωῶν 

͵.111ὅ 

] Ϊ 

ὃ { 

« 5 5. Δ ΆΕΥΜΟΙ 

1185 δύστηνος, ἀγτὲ τοῦ; 

ἐξ ἦρος εἷς ἀρχτοῦρον ἑχμήγους χρόνους" 
χειμῶνα δ᾽ ἤδη τἀμά τ᾽ εἰς ἔπαυλ᾽ ἐγὼ 
ἤλαυνον οὗτός τ᾿ εἷς τὰ «Ζαΐου σταϑμά. 

1140 λέγω τι τούτων, ἢ οὐ λέγω πεπραγμένον; 
ΘΕΡΑΠΩΩ Ν. 

λέγεις ἀληϑῆ, καίπερ ἐκ μαχροῦ χρόνου. 
ὩΜΙΓΤΓΈΘΖΟΣ. 

φέρ᾽ εἰπὲ νῦν, τότ᾽ οἶσϑα παῖδα μοί τινα, 
θοῦ ὡς ἐμαυτῷ ϑρέμμα ϑρειψαίμην ἐγώ; - 

ΘΕΡΑΠπΠῶ Ν. 

τί δ᾽ ἐστὶ πρὸς τί τοῦτο τοὔπος ἱστορεῖς ; 

4 ΓΓῊ Φ ΘῈΣ. ἢ 

1145 ὅδ᾽ ἐστὶν, ὦ τῶν. χεῖνος ὃς τότ᾽ ἦν γέος. 

ΘΕΡάπ Ν᾽ 
οὐκ εἰς ὄλεϑρον; οὐ σιωπήσας ἔσει; 

ΟΙΗΠΙΠΟΎῪΣ. 

ὦ, μὴ κόλαζε, πρέσβυ, τόνδ᾽, ἐπεὶ τὰ σὰ 
δεῖται χολαστοῦ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη. 

ΘΕΡΑΠωΩ Ν. 

τί δ᾽, ὦ φέριστε δεσποτῶν, ἁμαρτάνω; 
ΟΙΠΙΠΟ ΥΣ. 

προ οὐχ ἐνγνέπων τὸν παῖδ᾽ ὃν οὗτος ἱστορεῖ. 
ΘΕΡ.ΑΠ. Ν. 

λέγει γὰρ εἰδὼς οὐδὲν, ἀλλἄλλως πογεῖ. 
ΟΙΦΙΠΟΎῪΣ. 

σὺ πρὸς χάριν μὲν οὐκ ἐρεῖς, χλαίων δ᾽ ἐρεῖς. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

μὴ δῆτα πρὸς ϑεῶν τὸν γέροντά μὲ αἰχίση. 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

οὐχ ὡς τάχος τις τοῦδ᾽ “Ἄχ. χέρας; 
ΘΕΡΑ͂Π Ν. 

τί προσχρήζων μαϑεῖν; 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

τὸν παῖδ᾽ ἔδωκας τῷδ᾽ ὃν οὗτος ἱστορεῖ; 
ΘΕΡΆΑΠώΩ Ν. 

ἔδωχ᾽ - ὀλέσϑαι δ᾽ ὥφελον τὴῆδ᾽ ἡμέρᾳ. 
ΟΙΦΠΙΠΟΎΣ. 

ἀλλ᾽ εἃς τόδ᾽ ἥξεις μὴ λέγων γε τούγνδιχον. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. β 
πολλῷ γε μᾶλλον, ἣν φράσω, διόλλυμαι. 

ΟΙΑΙΠΟΎῪΣ. 

1160 ἁνὴρ ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν, εἰς ΠΝ οὺς ἐλᾷ. 

ΘΕΡΑΠῸΩ Ν. ' 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽, ἀλλ᾿ εἶπον ὡς δοίην πάλαι. 

ΟΙΔΠΙΠΟΎΥΣ. 

πόϑεν λαβών; οἱχεῖον, ἢ ̓ξ ἄλλου τινός; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
ἐμὸν μὲν οὐκ ἔγωγ᾽, ἐδεξάμην δέ του. 

ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

τίνος πολιτῶν τῶνδε κἀκ ποίας στέγης; 

ΘΈΡΆΠΩ Ν. 

ἢ 

1168 μὴ πρὸς ϑεῶν, μὴ, δέσποϑ'᾽᾽,, ἱστόρει σιλέον. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪ ΣςΣ. 

ὅλωλας, εἴ σε ταῦτ᾽ ἐρήσομαι πάλιν. 

ΘΕΡ,ΖΠωΩ Ν. 

τῶν «Ἱαΐου τοίνυν τις ἦν γεννημάτων. 

ΟΙΠΙΠΟῪΣ. 

ἡ δοῦλος, ἢ χείνγου τις ἐγγενὴς γεγώς; 
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ΘΕΡ.“Π0 Ν. 

“οἴμοι, πρὸς αὐτῷ γ᾽ εἰμὶ τῷ δεινῷ λέγειν. 

ΘΣΡΞΙ ἹΕΘΟ ΎΥ Σ, 

1170 χάγωγ᾽ ἀχούειν. ἀλλ᾽ ὅμως ἀκουστέον. 

ΘΕΡΖ4Π. Ν. 

χείνου γέ τοι δὴ παῖς ἐχλήζεϑ' 
χάλλιστ᾽ ἂν εἴποι σὴ γυνὴ τάδ᾽ ὡς ἔχει. 

ἡ δ᾽ ἔσω 

τ ΘΕ ΕΙΓΟ 

ἢ γὰρ δίδωσιν ἥδε σοι; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

μάλιστ᾽ ξ ἄνωξ. 

ΟἾΞΙΕΙΓΟῪΣ 

ὡς πρὸς τέ χρείας; 

ΘΕΡΆΑΠΩ Ν. 

ὡς ἀναλώσαιμέ νι». 

ΟὟ ΧΟΕΓΎΠΒΟ ΟΣ. 

1176 τεχοῦσα τλήμων; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ϑεσφάτων γ᾽ ὕχνῳ χαχῶν. 

ΟΥΑΙ ΩΣ. 
σιοίων ; 

ΘΕΡΑἍΠΩ Ν. 
- ἷ π᾿ . 

χτενεῖν γι» τοὺς τεχόντας ην λόγος. 

ΟΙΠΙΠΟ 
“- “τς 9 5 - - ν᾿ -- , 

πῶς δὴτ᾽ ἀφῆχας τῷ γέροντι. τῷδε σι; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
ΝΠ , ε 3) ἡ ’ 

χατοιχτίσας, ὦ δέσποϑ᾽, ὡς ἄλλην χϑόνα 
- " Ὁ Ζ « κι 

δοχῶν ἀποίσειν, αὐτὸς ἔνϑεν ην" ὁ δὲ 
ἔσωσεν. εἰ γὰρ οὗτος εἰ τ 

1180 χάχ᾽ εἰς μέ ἔγιστ᾽ 

ὅν φησιν οὗτος, ἴσϑι δύσποτμος γεγώς. 

Ὁ ΖΓ ΙΓΟΣ ΩΣ. 
5 διε 4 Ν ’ 2 ΒΝ ς 5 2 -- 

Ἰοὺ ἴου" τὰ πάντ᾽ ἂν ἔξηχοι σαφῆ. 
τ. - Ξ » - 
ω φῶς, τελευταῖον σὲ Το ἐξ ο σης γῦνς 

ὕστις ἘΠ ΡΕΘμΕΟ, φύς τ᾽ ἀφ᾽ ὧν» οὐ 7207»: ξὺν οἷς τὶ 

118 οὐ χρῆν μὴ ὁμιλῶν, οὕς τέ ἡ οὐκ ἔδει κα 

ΧΟΘΥΡΊΌΟΣΣ. 
ἡὼ γενεαὶ βοοτῶν. . 
ὡς ὑμᾶς ἴσα χαὶ τὸ μη- 

δὲν ζώσας ἘΡΤΡτῦ ἐτιὺ- 

τίς γὰρ, τίς ἀνὴρ πλέον 

1190 τῶς εὐδαιμονίας φέρει 

ἢ τοσοῦτον ὅσον δοχεῖν 
χαὶ δόξαντ᾽ ἀποχλῖγναι; 

τὸ σόν τοι παράδειγμ᾽ ἔχων. 
τὸν σὸν. ὦ τὸν σὸν δαίμονα, 

1196 τλᾶμον Οἰδιπόδα. βοοτῶν 

οὐδένα μαχαρίζω " 
[1196 ὅστις χαϑ' ὑπερβολὰν 

τοξεύσας ΤῊΝ τοῦ 
᾿΄ Ῥ ΟῚ ,) Ρ ΝῚ 

πύντ᾽ εὐδαίμονος ολβου, 

᾿ὦ Ζεῦ, χατὰ μὲν φϑίσας 

τὰν γαμινώνυχα παροϑένον 
ν Ν 

’ 2 5 “Ὁ 

1200 χρησμῳδόν" ϑανάτων δ΄ ξιιᾷ 

χώρᾳ πύργος ἀνέστα" 

ἐξ οὗ χαὶ βασιλεὺς χαλεῖ 

ἐμὸς, αὶ τὰ μέγιστ᾽ ἔτι- 
890. πη05. ..-Ξ ΠΠ106ρ0.:-- 1902. 

τι} ὦ». 

' 

μιάϑης. ταῖς μεγάλαισιν ἐν 

Θήβαισι» ἀνάσσων. Ϊ 

1204 τανῦν δ᾽ ἀχούειν τίς ἀϑλιώτερος ; 

τίς ἅταις ἀγρίαις, τίς ὃν πόνοις ε] 
ξύνοιχος ἀλλαγᾷ βίου; 
ἰὼ κλεινὸν Οἰδίπου χάρα, 

1208 ᾧ τ τγτο λιμὴν 

αὑτὸς ἤρχεσεν 

παιδὶ καὶ πατρὶ Ξ 

ϑαλαμηπόλῳ πεσεῖν, 

1210 πῶς ποτε πῶς ποϑ' αἱ πατρῷαί σ᾽ ἄλοχες φέρειν, 

τάλας. 

σῖγ᾽ ἐδυνάϑησαν ἐς τοσόνδε; 

1213 ΠΡ Ως σ᾽ ἄχονθϑ᾽ ὁ πάνϑ᾽ ὁρῶν χρόγος, 
διχάζει τ᾽ ἄγαμον γάμον πάλαι 

[1216 τεχνοῦντα χαὶ τεχνούμεγον. 
| ἰὼ «“Ζακἴειον τέχνον, 

εἴϑε σ΄. εἴϑε σὲ 

μήποτ᾽ εἰδόμαν. 
δύρομαι γὰρ ὡς 

περίαλ} ἑαχξων 

1220 ἐχ στομάτων. τὸ δ' ὀρϑὸν εἰπεῖν, ἀνέπγευσά 

τ᾽ ἐκ σέϑεν 

.1222 χαὶ χατεχοίμησα τοὐμὸν ὄμμα. 

ΞΘ ΤΣ ΚΣ: 

Ι 

Ι 

δ ο - Ξ - Σ “ὐτς Π 

ω γῆς μέγιστα τῆσδ᾽ ἀεὶ τιμώμεγοι, 
»ἤ᾿ 2 

5 

οἱ᾽ ἔργ᾽ ἀχούσεσϑ᾽, οἷα δ᾽ εἰσόψεσϑ᾽, ὅσον δ᾽ 
1226 ἀρεῖσϑε πένϑος, εἴπερ ἐγγενῶς ἔτι 

τῶν .«Ταβδαχείων ἐντρέπεσϑε δωμάτων. 

ι 

δ τὸ Α 27 3. ἽἍῇ - 

οἶμαι γὰρ οὔτ᾽ ἂν Ἴστρον οὔτε «Ῥᾶσιν ἂν 
-- - Ῥ.., Α ..- 

γῆψαι καϑαρμῷ τηῦδὲ τὴν ΤΠ  ρς σά 
“2 ᾿ ἌΩ ἐν δὲς 3. 

χκεύϑει" τὰ δ᾽ αὐτίκ᾽ εἰς τὸ φῶς φανεῖ καχὰ 
ς : ,» 32 

.1280 ἑχόντα χοὺχ ἄχοντα. τῶν δὲ πημονῶν 

ΧΟΡΟΣ. 

λείπει μὲν οὐδ᾽ ἃ πρόσϑεν ἤδεμεν τὸ μὴ οὐ 
βαρύστον᾽ εἶναι" πρὸς δ᾽ ἐχείνοισιν τί φῆς 

| ἘΞΑΓΓΈΖΟΣ. 
| ὁ μὲν τάχιστος τῶν λόγων εἰπεῖν τὲ καὶ 
1235 μαϑεῖν, τέϑνηχε ϑεῖον ᾿Ιοχάστης χάρα. 

ΧΟΡΟΣ. 

δυστάλαινα. πρὸς τίνος ποτ᾽ αἰτίας ; 

ἘΞΆΑΧΓΓΙΈΕΖΟΣ. 

αὐτὴ πρὸς αὑτῆς. τῶν δὲ πραχϑέντων τὰ μὲν 

μάλιστα λυποῦσ᾽ αὐ φανῶσ᾽ αὐϑαίρετοι. 

] 
] 

Ι 

577)  σ" ε ι 2) ΣΙ ’ 
αλγιστ᾽ ἀπεστιν" ἢ 766 οψις οὐ πάρα. 

ὅιως δ᾽, ὅσον γε χὰν ἐιιοὶ μνήμης ἔνι, 

1240 πεύσει τὰ χείνης ἀϑλίας παϑήματα. 
2 “Ὁ ΄ ος 3, ὮΝ 

ὅπως γὰρ ὀργῆ χοωμένη παρῆλϑ'᾽ ἔσω 
" ᾿ Α ᾿ 

εὐθὺ πρὸς τὰ νυμφιχὰ ϑυρῶγος, ἕετ᾽ 

λέχη, χόμην σπῶσ᾽ ἀιιφιδεξίοις ἀχμαῖς" 
ὅπως εἰσῆλϑ'᾽, ἐπιροήξασ᾽ ἕσω ] πύλας δ᾽. 

.1245 χάλει τὸν ἤδὴ “1ἀϊον πάλαι γνεχοὸν, 
| μνήμην παλαιῶν σπερμάτων ἔχουσ᾽ ὑφ᾽ ὧν 

θάνοι μὲν αὐτὸς, τὴν δὲ τίχτουσαν λίποι 

| 
Ϊ 

" 

ἊΣ ᾿- - ’ ΄ 

τοῖς οἱσιν αὐτοῦ δύστεχνον παιδουργίαν. 
γοᾶτο δ᾽ εὐνὰς, ἔνϑα δύστηνος διπλοῦς 

΄1250 ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρας χαὶ τέχν᾽ ἔχ τέχνων» τέχοι. 

| χώπως μὲν ἐχ τῶνδ᾽ οὐχ ἔτ᾽ οἶδ᾽ ἀπόλλυται. 

1204 --- 1212. --ΞΞ-Ξ 1218--- 1222, 

᾿ 
Ι 

Ϊ 
{ 
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βοῶν γὰρ εἰσέπαισεν Οἰδίπους, ὑφ᾽ οὗ 
οὐχ ὴν τὸ χείνης ἐχϑεάσασϑαι χαχόν" 
ἀλλ εἰς ἐκεῖνον περιπολοῦντ᾽ ἐλεύσσομιεν. 

1265 φοιτᾷ γὰρ; ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν, 
γυναῖχά τ᾽ οὐ γυναῖχα, μητρῴαν δ᾽ ὅπου 

κίχοι διπλὴν ἄρουραν οὗ τε χαὶ τέχνων. 

λυσσῶντι δ᾽ αὐτῷ δαιμόνων δείχνυσί τις" 

οὐδεὶς γὰρ ἀνδρῶν, οἱ παρῆμεν ἐγγύϑεν. 
1260 δεινὸν δ᾽ ἀΐσας, ὡς ὑφηγητοῦ τινὸς, 

πύλαις διπλαῖς ἐνήλατ᾽ " ἐκ δὲ πυϑμένων 

ἔχλινε χοῖλα χλῆϑρα, κἀμπίπτει στέγη. 

οὗ δὴ χρεμαστὴν τὴν γυναῖχ᾽ ἐσείδομεν, 
πλεχταῖς ξώραις ἐμπεπλεγμένην. ὁ δὲ 

1266 ὅπως ὁρᾷ νιν, δεινὰ βουχηϑεὶς τάλας, 

χαλᾷ χρεμαστὴν ἀρτάνην. ἐπεὶ δὲ γῆ 
ἔχειτο τλήμων, δεινὰ δ᾽ ἦν τἀνϑένδ᾽ ὁρᾶν. 
ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων ον ττ λους 
περόνας ἀπ᾽ αὐτῆς, αἷσιν ἃ ξεστέλλετο, 

1270 ἄρας ἔπαισεν ἄρϑρα τῶν αὑτοῦ χύχλων, 

αὐδῶν τοιαῦϑ', πα, οὐκ ὄψοιντό νιν 

οὐὔϑ᾽ οἱ᾽ ἔπασχεν οὔϑ᾽ ὁποῖ᾽ ἔδρα χαχὰ, 

ἀλλ ἐν σχότῳ τὸ λοιπὸν οὺς μὲν οὐχ ἔδεε 

ὀψοίαϑ'᾽, οὖς δ᾽ ἔχρηζεν οὐ γνωσοίατο. 
1276 τοιαῦτ᾽ ἐφυμνῶν πολλάχις τὲ κοὺχ ἅπαξ 

ἤρασσ᾽ ἐπαίρων βλέφαρα. φοίνιαι δ᾽ ὁμοῦ 
γλῆναι γένει ἔτεγγον, οὐδ᾽ ἀνίεσαν 
φόνου μυδώσας σταγόνας, ἀλλ ὁμοῦ μέλας 
ὄμβοος χαλάζης αἱματοῦς ἐτέγγετο. 

1280 [τάδ᾽ ἐκ δυοῖν ἔρρωγεν, οὐ μόνου, χαχὰ, 
ἀλλ ἀνδοὶ χαὶ γυναιχὶ συμμιγῆ καχα.] 
ὁ πρὶν παλαιὸς δ᾽ ὄλβος ἣν πάροιϑε μὲν 
ὄλβος διχαίως: νῦν δὲ τῆδε ϑημέρᾳ 
στεναγμὸς, ἄτη, ϑάνατος, αἰσχύνη, χαχῶν 

1286 ὅσ᾽ ἐστὶ πάντων ὀνόματ᾽, οὐδέν ἐστ᾽ ἀπόνγ. 

ΧΟΡΟΣ. 

νῦν δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ τλήμων ἐν τίνι σχολῇ καχοῦ; 

ἘΞΆΑΓΓΕ.ΖΟΣ. 

βοᾷ διοίγειν χλῆϑρα καὶ δηλοῦν τινὰ 
τοῖς πᾶσι Καδμείοισι τὸν πατροχτόνον, 
τὸν μητρὸς, αὐδῶν ἀνόσι᾽ οὐδὲ δητά μοι, 

1290 ὡς ἐχ χϑονὸς δίψων ἑαυτὸν, οὐδ᾽ ἔτι 
μενῶν δόμοις ἀραῖος, ὡς ἠράσατο. 
ῥώμης γε μέντοι καὶ προηγητοῦ τινὸς 
δεῖται" τὸ γὰρ νόσημα μεῖζον ἢ φέρειν. 
δείξει δὲ καὶ σοί. χλῆϑρα γὰρ πυλῶν τάϑε 

[1296 διοίγεται" ϑέαμα δ᾽ εἰσόψει τάχα 
τοιοῦτον οἷον χαὶ στυγοῦντ᾽ ἐποιχτίσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ δεινὸν ἰδεῖν πάϑος ἀνθρώποις, 
ὦ δεινότατον πάντων ὅσ᾽ ἐγὼ 
προσέκυρσ᾽ ἤδη. τίς σ᾽, ὦ τλῆμον, 

1300 προσέβη μανία; τίς ὃ πηδήσας 
μείζονα δαίμων τῶν μαπκίστων 

πρὸς σῇ δυσδαίμονι μοίρᾳ; 
φεῦ φεῦ, δύσταν᾽. ἀλλ οὐδ᾽ ἐσιδεῖν 
᾿'δύναμαΐ σ᾽, ἐϑέλων πόλλ᾽ ἀνερέσϑαι, 

1306 πολλὰ πυϑέσϑαι, πολλὰ δ᾽ ἀϑρῆσαι" 
τοίαν φρίκην παρέχεις. μοι. 

τ-- 

ΟΙΠΙΠΟΥΣ. 
αἱαῖ αἱαΐ. 

φεῦ φεῦ δύστανος ἐγὼ, 
ποῖ γᾶς φέρομαι τλάμων ; 

1310 πᾶ μοι φϑογγὰ [διαπέταται} φοράδην; 
Ἰὼ δαῖμον, ἵν᾽ ἐξηλλου. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἐς δεινὸν, οὐδ᾽ ἀχουστὸν., οὐδ᾽ ἐπόψιμον. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
᾿Ὶ ’ 

ἐὼ σχοτου : 

γέφος ἐμὸν ἀπότροπον, ἐπιπλόμενον ἄφατον, 
, , ἐπ ν ΕΥ 

1315 ἀδαματὸ» τὲ χαὺὶ δυσούριστον 0». 

οἴμοι, 
οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις " οἷον εἰσέδυ μ᾽ ἅμα 

Ἔν τε τῶνδ᾽ οἴστρημα καὶ μνήμη κακῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ ϑαῦμά γ᾽ οὐδὲν ἐν τοσοῖσδε πήμασιν 
1320 διπλᾶ σε πεγϑεῖν χαὶ διπλᾶ φέρειν χακά. 

οὐ ΟΥΑΙ ΘΎΣ, 
ἐὼ φίλος, 
σὺ μὲν ἐμὸς ἐπίπολος ἔτι μόνιμος. ἔτι γὰρ 

ὑπομένεις μὲ τὸν τυφλὸν χηδεύων. 
φεῦ φεῦ. 

1326 οὐ γάρ με λήϑεις, ἀλλὰ γιγνώσχω σαφῶς, 
καίπερ σχοτειγὸς, τήν γε σὴν αὐδὴν ὅμως. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ δεινὰ δράσας, πῶς ἔτλης τοιαῦτα σὰς 

ὄψεις μαρᾶναι; τὶς σ᾽ ἐπῆρε δαιμόνων; 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

᾿᾿πόλλων τάδ᾽ ἦν, ᾿ἀπόλλων, φίλοι, 
1330 ὁ χαχὰ χαχὰ τελῶν ἐμὰ τάδ᾽ ἐμὰ πάϑεα. 

ἔπαισε δ᾽ αὐτόχειρ νιν οὔτις, ἀλλ᾽ ἐγὼ τλάμων. 
τί γὰρ ἔδει μ᾽ ὁρῶν, 

1885 ὅτῳ γ᾽ ὁρῶντι μηδὲν ἣν ἰδεῖν γλυχύ; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἣν ταῦϑ᾽ ὅπωσπερ καὶ σὺ φής. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

τί δῆτ᾽ ἐμοὶ βλεπτὸν, ἢ 
στερχτὸν, ἢ προσήγορον 
ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἀχούειν ἡδονῷ, φίλοι; 

1340 ἀπάγετ᾽ ἐχτόπιον ὅτι τάχιστά με, 
ἀπάγετ᾽, ὦ φίλοι, τὸν ὄλεθρον μέγαν, 

1845 τὸν χαταρατότατον, ἔτι δὲ χαὶ ϑεοῖς 
ἐχϑρότατον βροτῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 
δείλαιε τοῦ νοῦ τῆς τὲ συμφορᾶς ἴσον, 

ὥς α᾽ ἠϑέλησα μηδέ γ᾽ ἂν γνῶναί ποτε. 

ΟΙΔΦΙΠΟΎΥΣ. 

ὕλοιϑ᾽ ὅστις ἦν ὃς [ἀπ᾽] ἀγρίας πέδας 
1250 νομάδος ἐπιποδίας ἔλαβέ μ᾽ ἀπὸ τε φόνου 

ἔρρυτο χανέσωσεν, οὐδὲν εἰς χάριν πράσσων. 

τότε γὰρ ἂν ϑανὼν 

1350 οὐκ ἦν φίλοισιν οὐδ᾽ ἐμοὶ τοαύνδ᾽ ἄχος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑέλοντι χἀμοὶ τοῦτ᾽ ἂν ἢν. 

1318 --- 1320. 1321 ---- 1528, 

1329 --- 1348. -ξξΞ 1849 --- 1868, 



ΟΙΩΠΙΠΟΎΥΣ. 

οὔχουν πατρός γ᾽ ἂν φονεὺς 
ἤλθον, οὐδὲ νυμφίος 

βοοτοῖς ἐχλήϑην ὧν ἔφυν ἅπο 

1360 νῦν» δ᾽ ἄϑεος μέν εἰμ᾽, ἀνοσίων δὲ παῖς, 
ὁμογενὴς δ᾽ ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ἔφυν τάλας. 

1366 εἰ δέ τι πρεσβύτερον ἔτι κακοῦ χαχὸν, 
ἔλαχ᾽ Οἰδίπους. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ οἶδ΄ ὅπως σε φῶ βεβουλεῦσϑαι χαλῶς. 

χρείσσων γὰρ ἦσϑα μηκέτ᾽ ὧν ἢ ζῶν τυφλός. 

ΟΙΩΗΙΠΟΎΣ. 

ὡς μὲν τάδ᾽ οὐχ ὧδ᾽ ἔστ᾽ ἄριστ᾽ 

1370 μή μ᾽ ἐχϑδίδασχε, μηδὲ συμιβούλευ᾽ ἔτι. 
ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὄμμασιν ποίοις βλέπων 
πατέρα ποτ᾽ ἂν προσεῖδον εἰς “Τιδου μολὼν, 
οὐδ᾽ αὖ τάλαιναν μητέρ᾽, οἷν ἐμοὶ δυοῖν 

ἔργ᾽ ἐστὶ χρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. 
1375 ἀλλ᾽ ἡ τέχνων δῆτ᾽ ὄψις ἣν ἐφίμερος, 

βλαστοῦσ᾽ ὅπως ἔβλαστε, προσλεύσσειν ἐμοί. 

οὐ δῆτα τοῖς γ᾽ ἐμοῖσιν ὀφθαλμοῖς ποτέ" 
οὐδ᾽ ἄστυ γ᾽, οὐδὲ πύογος, οὐδὲ δαιμόνων 
ἀγάλμαϑ'᾽ ἱρὰ, τῶν ὁ παντλήμων ἐγὼ 

1880 χάλλιστ᾽ ἀνὴρ εἷς ἔν γε ταῖς Θήβαις τραφεὶς 

ἀπεστέρησ᾽ ἐμαυτὸν, αὐτὸς ἐννέπων 
ὠϑεῖν ἅπαντας, τὸν ἀσεβῆ, τὸν ἐκ ϑεῶν 
φανέντ᾽ ἄναγνον χαὶ γένους τοῦ .Ταΐου. 
τοιάνδ᾽ ἐγὼ κηλῖδα μηνύσας ἐμὴν 

1386 ὀρϑοῖς ἔμελλον ὄμμασιν τούτους ὁρᾶν; 
ἰ 

- ΄ » Μ᾿ 
εἰ τῆς ἀχουούσης ἔτ᾽ ἣν 

τ πο. 

τουτ 

εἰργασμένα, 

ἡχιστά γ᾽" ἀλλ᾽ 
πηγῆς δι᾽ ὥτων φραγμὸς, οὐκ ἂν ἐσχόμην 
τὸ μὴ ᾽ποχλεῖσαι τοὐμὸν ἄϑλιον δέμας, 
ἵγ ἢ τυφλός τε χαὶ χλύων μηδέν. τὸ γὰρ 

.1890 τὴν φοοντίδ᾽ ἔξω τῶν χαχῶν οἱχεῖν γλυκύ. 
β Ἰὼ Κιϑαιρὼν, τί μ᾽ ἐδέχου; τί μ᾽ οὐ λαβὼν 

ἔχτεινας εὐθὺς, ὡς ἔδειξα μήποτε 

ἐμαυτὸν ἀνϑοώποισιν ἔνϑεν ἡ» γεγώς; 
] ὦ Πόλυβε χαὶ Κόρινϑε καὶ τὰ πάτρια 
1396 λόγῳ παλαιὰ μεθ᾽ , οἷον ἀρά με 
| χάλλος χαχῶν ὕπουλον ἐξεϑρέψατε Ξ 

νῦν γὰρ χαχός τ᾽ ὧν χὰχ χαχῶν εὑρίσχομαι. 

ὦ τρεῖς χέλευϑοι χαὶ χεχρυμμένη νάπη 

δρυμός τε χαὶ στενωπὸς ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς, 

.100 αἵ τοὐμὸν αἴμα τῶν ἑμῶν χειρῶν ἄπο 

ἐπίετε πατρὸς, ἀρά μου μέμνησϑ'᾽ ὅτι, 
οἱ᾽ ἔργα δράσας ὑμὶν, εἶτα δεῦρ᾽ Ἰὼν 
ὁποῖ᾽ ἔπρασσον αὖϑις; ὦ γάμοι γάμοι, 
ἐφύσαϑ᾽ ἡμᾶς, χαὶ φυτεύσαντες πάλιν 

1406 ἀνεῖτε ταυτὸν σπέομα, χἀπεδείξατε 

πατέρας, ἀδελφοὺς, παῖδας, αἷμ᾽ ἐμφύλιον, 
γύμφας, γυναῖχας, μητέρας τε, χὠπόσα 
αἴσχιστ᾽ ἐν ἀγϑοώποισιν ἔργα γίγνεται. 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ πθα» ἔσ5: ὃ μηδὲ δρᾶν καλὸν, 

1410 ὅπως τάχιστα πρὸς ϑεῶν τ μέ που 

χαλύψατ᾽, ἢ φονεύσατ᾽, ἤ ϑαλάσσιον 

ἐχρέψατ᾽, ἔνϑα μήποτ᾽ εἰσόψεσϑ᾽ ἔτι. 
ἴτ᾽, ἀξιώσατ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου ϑιγεῖν. 

σιείϑεσϑε, μὴ δείσητε. τἀμὰ γὰρ χαχὰ 
1416 οὐδεὶς οἷός τε πλὴν ἐμοῦ φέρειν βροτῶν. 

----.. . 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. : 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὧν ἐπαιτεῖς ἐς δέον πάρεσϑ᾽ ὅδε 

Κρέων τὸ πράσσειν χαὶ τὸ βουλεύειν " ἐπεὶ 
Χο νος λέλειπται μοῦνος ἀντὶ σοῦ φύλαξ. 

ΟΙΠΙΠΟῪΣ. 

οἴμοι, τί δῆτα λέξομεν πρὸς τόνδ᾽ ἔπος; 
1420 τίς μοι φανεῖται πίστις ἔνδικος; τὰ γὰρ 

πάρος πρὸς αὐτὸν πάντ᾽ ἐφεύρημαι καχός. 

ΚΡΈΩΝ. 
οὐχ ὡς γελαστῆς, Οἰδίπους. ἐλήλυϑα, 
οὐδ᾽ ὡς ὀνειδιῶν τι τῶν πάρος χαχῶν. 

ἀλλ᾽ εἰ τὰ ϑνητῶν μὴ χαταισχύνεσϑ'᾽ ἔτι 

1425 γένεϑλα, τὴν γοῦν πάντα βόσκουσαν φλόγα 

αἰδεῖσϑ᾽ ἄνακτος Ἡλίου, τοιόνδ᾽ ἄγος 

ἀχάλυπτον οὕτω ΤΙ τὸ μήτε γῆ 
μήτ᾽ ὄμβρος ἱρὸς μήτε φῶς προσδέξεται. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐς οἶχον ἐσκομίζετε. 

1430 τοῖς ἐν γένει γὰρ τἀγγενῆ μάλισϑ᾽ ὁρῶν 

μόνοις τ᾽ ἀχούειν εὐσεβῶς ἔχει χαχα. 

ΟΙΔΙΠΟῪ Σ. 

πρὸς ϑεῶν, ἐπείπερ ἐλπίδος μ᾽ ἀπέσπασας, 
ἄριστος ἐλϑὼν πρὸς χάχιστον ἄνδρ᾽ ἐμὲ, 
πιϑοῦ τί μοι" πρὸς σοῦ γὰρ, οὐδ᾽ ἐμοῦ, φράσω. 

ΚΡΕΩΝ. 
ἘΞ Ἂ τ κυ ἘΑΣΞΣ ἢ 

.1435 χαὶ τοῦ μὲ χρείας ὧδε λιπαρεῖς τυχεῖν; 

ὅῖννόν μὲ γῆς ἐχ τῆσδ᾽ ὅσον τάχισϑ᾽ ὅπου 
ϑνητῶν φαγοῦμαι μηδενὸς προσήγορος. 

ΚΡΕΩ͂ Ν. 

ἔδρασ᾽ ἂν εὖ τοῦτ᾽ ἴσϑ᾽ ἂν, 
πρώτιστ᾽ ἔχρηζον ἐχμαϑεῖν τί πραχτέον. 

ΟΙΔΕΠΟΎΣ. 
1440 ἀλλ᾽ ἥ γ᾽ ἐκείνου πᾶσ᾽ ἐδηλώϑη φάτις, 

τὸν παΐροφόντην, τὸν ἀσεβῆ μ᾽ ἀπολλύναι. 

ἜΤ ὍΝ: 

οὕτως ἐλέχϑη ταῦϑ'᾽ " ὅμως δ᾽ ἵν᾽ ἕσταμεν 
χρείας ἄμεινον ἐχμαϑεῖν τί δραστέον. 

ΟΙΖΙΠΟῪΣ. 

οὕτως ἄρ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου πεύσεσϑ᾽ ὕπερ; 

ΚΡΕΩ Ν. 

1415 χαὶ γὰρ σὺ νῦν τἂν τῷ ϑεῷ πίστιν «έροις. 

ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

χαὺὶ σοί γ᾽ ἐπισχήπτω τε καὶ προτρέψομαι, 
τῆς μὲν χατ᾽ οἴχους αὐτὸς ὃν ϑέλεις τάφον 
ϑοῦ" χαὶ γὰρ ὀρϑῶς τῶν γε σῶν τελεῖς ὕπερ. 
ἐμοῦ δὲ μήποτ᾽ ἀξιωϑήτω τόδε 

1460 πατρῷον ἄστυ ζῶντος οἰχητοῦ τυχεῖν. 

| ἀλλ᾽ ἔα με ναίειν ὄρεσιν, ἔνϑα χλήζεται 
οὑμὸς Κιϑαιρὼν οὗτος, ὃν μήτηρ τέ μοι 
πατήρ τ᾿ ἐϑέσϑην ζῶντι κύριον τάφον, 
ἵν᾽ ἐξ ἐχείνων, οἵ μ᾽ ἀπωλλύτην, ϑάνω. 

1466 χαίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα, μήτε μ᾽ ἂν νόσον 
μήτ᾽ ἄλλο πέρσαι μηδέν" οὐ γὰρ ὧν ποτε 

᾿ 

᾿ 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

εἰ μὴ τοῦ ϑεοῦ β 

| 
Ϊ 
ἰ 

Ἱ 

| 
Ι | 
Ϊ 
| 

Ι 

--π--σψσσΦΦὋιοΨ»ἝὅὕἝ-.’΄-ὔ---ὄ.  . ........ . Ξ.....».. ͵.........,,, 

κοτοσριριο ιν τομότοίοκα,, ον τιον τις ἀντι τος ἡ τως, ἀρλρρ 

ϑνήσχων ἐσώϑην, μὴ ᾽πί τῳ δεινῷ καχῷ. 
ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἡμῶν μοῖρ᾽, ὅπηπερ εἰσ᾽, ἴτω. 
παίδων δὲ τῶν μὲν ἀρσένων μή μοι; Κρέον, 

[1460 προσϑῇ τ να: ἄνδρες εἰσὶν, ὥστε μὴ 

σπύγνιν ποτὲ σχεῖν, ἔνϑ᾽ ἂν ὦσι, τοῦ βέου" 
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ταῖν δ᾽ ἀϑλίαιν οἰχτραῖν τε παρϑέγοιν ἐμαῖν, ἀλλ᾽ οἴχτισον σφᾶς, ὧδε τηλικάσδ᾽ ὁρῶν 
αἷν οὔ ποϑ᾽ ἡμὴ χωρὶς ἐστάϑη βορᾶς πάντων ἐρήμους, πλὴν ὅσον τὸ σὸν μέρος: 
τράσεεζ᾽ ἄνευ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ ὅσων ἐγώῤὀὀ (1610 ξύνγευσον, ὦ γενναῖε, σῆ ψαύσας Ζερί. 

1466 ψαύοιμι, πάντων τῶνδ᾽ ἀεὶ μετειχέτην " σφῷν δ᾽, ὦ τέκν᾽, εἰ μὲν εἰχέτην ἤδη φρένας, 
αἷν μοι μέλεσϑαι" καὶ μάλιστα μὲν χεροῖν πόλλ᾽ ὧν παρήνουν" νῦν δὲ τοῦτ᾽ εὔχεσϑέ μοι 
ψαῦσαίΐ μ᾽ ἔασον, κἀποκλαύσασϑαι καχά. οὗ χαιρὸς ἀεὶ ζῆν, βίου δὲ λῴονος 

β ἴϑ᾽ ὠναξ, ὑμᾶς χυρῆσαε τοῦ φυτεύσαντος πατρός. 
β ἴϑ᾽ ὦ γονῇ γεγνγαῖς. χέρα τὰν ϑιγὼν ΚΡΞΙΕΩΝ. 

β 1470 ει ̓ ἔχειν σφᾶς, ὥσπερ ἡνίχ᾽ ἔβλεπον. 1615 ἅλις ἵν ξξήκεις δακρύων. ἀλλ᾽ ἔϑε στέγης ἔσω. 

β ΡΠ ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
ΡΣ ν 2 - “΄ ΄ 

οὐ δὴ χλύω που πρὸς ϑεῶν τοῖν μοι φίλοιν , Ἔν ΐ ι πειατέον, χεὶ μηδὲν ἡδύ. 
δαχρυρροούντοιν. χαΐ μ᾽ ἐποιχτείρας Κρέων 
» , Ν ΄ 2.» , 3 » ΚΡ Ε Ὁ) Ν. 
ἔπεμψέ μοι τὰ φίλτατ᾽ ἔχγογοιν ἐμοῖγ; ; . Η ; 

1475 λέγω τι; παᾶγντὰ γὰρ χαιρῷ χαλα. 

ΚΡΕΩΝ. ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
Ῥ 5.5.5 εν "5: ΕΣ 

- τ ; Ἄν , ἐσῶ ( ς με : 
λέγεις. ἐγὼ γαρ εἰμ᾽ ὃ πορσύνας ταδε, ᾿ ὐκν ν 

γγοὺς τὴν παροῦσαν τέρψιν, ἣ σ᾽ εἶχεν πάλαι. ΚΡΈΩΝ. 
λέξεις, καὶ τότ᾽ εἴσομαι κλύων. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟῪΣ. ; 

β 
β 

β 
β 

ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, χαΐί σε τῆσδε τῆς ὁδοῦ 

Ϊ 

| 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

Ἐ τον : : γῆς μὶ ὅπως πέμψεις ἄποικον. 
δαίμων ἄμεινον ἢ μὲ φρουρησᾶς τυχοι- 

Ιου Ν γἷν ΦῸΣ 5 ᾿ Ξ τ - ΚΡΕΩ Ν. 1480 ὦ τέχνα, ποῦ ποτ᾽ ἐστέ; δεῦρ᾽ ἴτ᾽. ἔλϑετε τ 3. δ δι» ὅδ, 
ὡς τὰς ἀδελφὰς τάσδε τὰς ἐμὰς χέρας, τοῦ ϑέου μ' αξτεῖς ὁοσιν. 

αἱ τοῦ φυτουργοῦ πατρὸς ὑμῖν ὧδ᾽ ὁρᾶν ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
3 , "“ Ε] » «“ 

' τὰ πρόσϑε «λαμπρὰ προὐξένησαν ὄμματα" αλλ ϑεοῖς γ᾽ ἔχϑιστος ἤχω. 
. ὃς. ἀπ ς ω τέχν᾽ Ὄ οὐϑ᾽ ὅτου οὔϑ' ἱστορῶν ΚΡΕΩ͂Ν. 

| τοιγαροῦν τεύξει τάχα... 
χαὶ σφὼ 8 . ον γὰρ οὐ σϑένω" ΟΙΔΖΙΠΟΥΎΣ. 

Ι νοούμενος τὼ λοιπὼ τοῦ πιχροῦ βίου, 1520 φὴς τάδ᾽ οὐν; 

ΚΡΈΩΝ. 
ἃ μὴ φρονῶ γὰρ οὐ φιλῶ λέγειν μάτην. 

ΟΙΔΖΔΙΠΟῪΣ. 

ἅπαγέ νύν μ᾽ ἐντεῦϑεν ἤδη. 

ΚΡΈΕΩ Ν. 

στεῖχέ γυν, τέχνων δ᾽ ἀφοῦ. 

ΟΙΠΙΠΟῪΣ. 

μηδαμῶς ταύτας γ᾽ ἕλη μου. 

ΚΡΈΩΝ. 

πάντα μὴ βούλου χρατεῖ".. 
χαὶ γὰρ ἀχράτησας οὔ σοι τῷ βίῳ ξυγέσπετο. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πάτρας Θηβης ἔνοικοι, λεύσσετ'᾽, Οἰδίπους ὅθε, 
1528 ὃς τὰ χλείν᾽ αἰνίγματ' ἤδη καὶ κράτιστος ἦν ἀνὴρ," 

ὅστις οὐ ζήλῳ πολιτῶν χαὶ τύχαις ἐπιβλέπων, 

εἷς ὅσον κλύδωνα δεινῆς συμφορᾶς ἐλήλυϑεν. 

ὥστε ϑνητὸν ὄντ᾽ ἐχείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν 
ἡμέραν ἐπισκοποῦντα μηδέν᾽ ὀλβίζειν, πρὶν ὧν 

1080 τέρμα τοῦ βίου περάση μηδὲν ἀλγεινὸν ππς 

οἷον βιῶναι σφὼ πρὸς ἀνθρώπων χρεών. 
ποίας γὰρ ἀστῶν ἥξετ᾽ εἰς ὁμιλίας; 

1490 ποίας δ᾽ ἑοοτὰς, ἔνϑεν οὐ χεχλαυμέγαι 
πρὸς οἶκον ἵξεσϑ'᾽ ἀντὶ τῆς ϑεωρίας; 

ἀλλ᾽ ἡνίχ᾽ ἂν δὴ πρὸς γάμων ἥχητ᾽ ἀχμᾶς, 
Ι τίς οὗτος ἔσται, τίς παραρρέψει » τέχνα, 

τοιαῦτ᾽ ὀνείδη λαμβάνων, (ὶ τοῖς ἐμοῖς 
“τ 2ὕ, μ᾿ «ς “- Ἂ ’ 

1496 γονεῦσιν ἔσται σφῷν ϑ᾽ ὁμοῦ δηληματα; 
΄, Δ Ἁ «ν 27 μ ᾿ ’ δι 

τί γὰρ χαχῶν ἀπέστι; τὸν πατέρα πατὴρ 
«ς » 2 Χ “- 3 

᾿ υμων τ νῷ “τὴν τεχουσὰν ηροσέὲγ, 

ὅϑεν περ αὐτὸς ἐσπάρη, χὰχ τῶν ἴσων 

Ι 

] 

ἐχτήσωϑ᾽ ὑμᾶς, ὥνπερ. αὐτὸς ἐξέφυ. 

1500 τοιαῦτ᾽ ὀγειδιεῖσϑε. χῴτα τίς γαμεῖ; 

οὐκ ἔστιν οὐδεὶς, ὦ τέχν᾽. ἀλλὰ δηλαδὴ 
- χέρσους φϑαρῆναι κἀγάμους ὑμᾶς χρεών. 
ὦ παῖ ΪΜενοιχέως, ἀλλ᾽ ἐπεὶ μόνος πατὴρ 
ταύταιν λέλειψαι, νὼ γὰρ, ὦ ᾿φυτεύσαμεν, 

1606 ὀλώλαμεν δύ᾽ ὄντε, μή σφε περιίδης 
πτωχὰς ἀνάνδρους ἐγγενεῖς ἀλωμένας, 
μηδ᾽ ἐξισώσης τάσδε τοῖς ἐμοῖς καχοῖς. 



' 

᾿ 

ΣΟΦΟΙΜΛΕΟΥΣ ΟἸΙἸΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΚΟΛω νῷ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

ΟΙΜΙΠΟΎΣ. ΘΗΣΕΎΣ. 
ΝΤΊΓΟΝΗ. ΠΑ ς 
ΞΕΝΟΣ. ᾿ 

Σ ΠΟΔΥΝΕΙΚΠΗ͂Σ. 
ΧΟΡΟΣ ΑΤἸΤΙΚΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 
ΙΣΜΗΝΗ͂. 4ΓΓΈΕΑ͂ΟΣ. 

ΠΣ 5. ἘΠ, ἄσις 

Ο επῖτ κοάωνωι ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ συνημμένος πώς ἔστι τῷ ΤΥΡΩ͂ΝΝΩΙι. τῆς γὰρ πατρίδος ἐκπεσὼν ὃ Οἰδί-- 

πους ἤδη γεραιὸς ὧν ἀφικνεῖται εἰς᾿ϑήνας, ὑπὸ τῆς ϑυγατρὸς ᾿Αντιγόνης χειραγωγούμενος. ἤσαν γὰρ τῶν 

ἀρσένων περὶ τὸν πατέρα φιλοστοργότεραι. ἀφικνεῖται δὲ εἰς ᾿ϑήνας κατὰ πυϑόχρηστον, ὡς αὐτός φησι, 

χρησϑὲν αὐτῷ παρὰ ταῖς σεμναῖς καλουμέναις ϑεαῖς μεταλλάξαι τὸν βίον. τὸ μὲν οὖν πρῶτον γέροντες 

ἐγχώριοι, ἐξ ὧν ὃ χορὸς συνέστηχε, πυϑόμενοι συνέρχονται καὶ διαλέγονται πρὸς αὐτόν. ἔπειτα δὲ Ἰσμήνη 

παραγενομέγη τὰ κατὰ τὴν στάσιν ἀπαγγέλλει τῶν παίδων, χαὶ τὴν γενομένην ἄφιξιν τοῦ Κρέοντος πρὸς 

αὐτόν" ὃς χαὶ παραγενόμενος ἐπὶ τῷ ἀγαγεῖν αὐτὸν εἰς τοὐπίσω ἄπραχτος ἀπαλλάττεται. ὁ δὲ πρὸς τὸν 

Θησέα διελϑὼν τὸν χρησμὸν οὕτω τὸν βίον χαταστρέφει παρὰ ταῖς ϑεαῖς. 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν ϑαυμαστῶν " ὃ χαὶ ἤδη γεγηρακὼς ὃ Σοφοχλῆς ἐποίησε, χαριζόμενος οὐ μόνον τῇ 

πατρίδι, ἀλλὰ καὶ τῷ ἑαυτοῦ δήμῳ" ἦν γὰρ Κολωνῆϑεν ὥστε τὸν μὲν δῆμον ἐπίοημον ἀποδεῖξαι, χαρί-- 

σασϑαι δὲ χαὶ τὰ μέγιστα τοῖς ᾿4ϑηναίοις, δι᾿ ὧν ἀπορϑήτους ἔσεσϑαι, καὶ τῶν ἐχϑρῶν αὐτοὺς χρατήσειν 

ὑποτίϑεται ὁ Οἰδίπους προαναφωνῶν καὶ ὅτε διαστασιάσουσι πρὸς Θηβαίους ποτὲ, καὶ τούτων χρατήσου-- 

σιν ἐκ χρησμῶν διὰ τὸν τάφον αὐτοῦ. 

ΦΣΦΣΑΔΟΥΟΩΤΙΟΥ͂ ΠΥ 4ΤῸΡΕΤΟΥ. 

΄ Ψ Υ̓ Ἂ»"υ ΄ , ν " ο᾿ 7.5 πραχϑέντα περὶ τὸν Οἰδίποδα ἴσμεν ἅπαντα τὰ ἐν τῷ ἑτέρῳ ΟἸΖΔΠΠΟΚ“1. πεπήρωταν γὰρ χαὶ ἀφῖκται 
᾿ .ερ - » .«.» - , - » ΕΣ 

εἰς τὴν Ζττισὴν, ὁδηγούμενος ἐ μιᾶς τῶν ϑυγατέρων, ᾿Αντιγόνης. καὶ ἔστιν ἐν τῷ τεμένει τῶν σεμνῶν 1 ἔρι- 
- ΄ - ᾿" Ἀν , γύων], ὅ ἐστιν ἐν τῷ χαλουμένῳ ἱππίῳ Κολωνῷ, οὕτω χληϑέντι, ἐπεὶ καὶ Ποσειδῶνός ἐστιν ἱερὸν ἱππίου 

5: ᾿ ι - “Ὁ -Ό Ἂ) ᾿ “« ' καὶ Προμηϑέως, χαὶ αὐτοῦ οἱ ὀρεωχόμοι ἵστανται" ἔστι γὰρ αὐτῷ πυϑόχρηστον ἐνταῦϑα δεῖν αὐτὸν ταιρῆς 
- φ ει ’, ’ ᾿ ᾿ - Ὁ « ᾿" τ τυχεῖν " οὗ μή ἐστιν ἑτέρῳ βεβήλῳ τόπος, αὐτόϑι χάϑηται" καὶ κατὰ μιχρὸν αὐτῷ τὰ τῆς ὑποθέσεως προέο-- 

« - ΄ “ “ἢ ΄ -»-΄75 Ἷ - , ΄ , Α Ν χέται. ὁρῷ γάρ τις αὐτὸν τῶν ἐντεῦϑεν, καὶ πορεύεται ἀγγελῶν ὅτι τις ἄρα τῷ χωρίῳ τούτῳ προσχάϑηται. καὶ 
Π “ ΄ “ ΄ ’ ι ΄ - ἐξ ’ ϑ -Ξ 
ἔρχονται οἵ ἐν τῷ τόπῳ ἐν χοροῦ σχήματι, μαϑησόμενοι τὰ πάντα. πρῶτος οὐν ἐστι καταλύων τὴν ὅδοι- 

ΞΕ ΒΕ ΣΌΣ ΝΕ ΟΕ ΥΕΜ ΜΝ ΜΝ ΡΟ ΤΉ ΉΡΠΠ Το τΠῚ τ πρηβοταϊπννυσραι πεαθ α ΘΥΡΑΑΜΜΕΨΥΜΗΡΨΗΘΑΡΕΜΡΕΝΘΕΑΝΝΡΕ ΜΕΘ ΝΕ ἘΞ ΈΕ ΞΟ" 
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-- , , , ε Ἢ - 

πορίαν, χαὶ τῇ ϑυγατρὶ διαλεγόμενος. ἰίφατος δέ ἔστι χαϑόλου ἡ οἰχογομία ἐν τῷ δοώματι, ὡς οὐδενὶ 

᾿ ἄλλῳ σχεδόν. 
ς ᾿ ΩΣ ᾽ ς , Ά -- ᾿ Ὁ “ες ᾿ - - - - 

Ἢ σκηνὴ τοῦ δράματος ὑποόκειτοι ἐν τῇ ““ττιχὴ ἐν τῷ ἱππίῳ. πρὸς τῷ ναῷ τῶν ἀειινῶν. ο » -Ὁ-- ὺςφ [-] ΄--ς ». ΟΣ κα 

συνέστηκεν ἐξ ᾿Αϑηνακίων ἄνδοῶν. προλογέζει Οἰδίπους. 

5 Ὸ-Ξ 

Τι» δὶ Ἀολωνῷ Οἰδίποδα ἐπὲ τετελευτήηκοτε τῷ πάππῳ «Σοφοχλῆς ὁ ὑϊδοῦς ἐδίδαξεν, υἷος ὧν ᾿Δρίστωνος, 
υ- «" , “- , Γχ η,94 ν ᾿ - 

ἐπὶ ἄοχοντος Ἀϊίκωνος ὅ, ὃς τέταρτος ἀπὸ Καλλίου, ἐφ᾽ οὗ φασιν οἱ πλείους τὸν Σοφοκλέα τελευτῆσαι. 
Η ἊΝ “-,,,γ Ὄ .-. . ε « ΕῚ , -ς ᾿ Ἢ δ᾽ ἐΕ ᾿ ᾿ 

σαφὲς δὲ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐξ ὧν ὁ μὲν -Φριστοφάανης ἐν τοῖς Βατράχοις ἐπὶ Καλλίου ἀνάγει τοὺς στρατηγοὺς 
ε - ς ᾿ , . ᾿ [4] - - ΄ , »ἃ 

ὑπὲρ γῆς. ὃ δὲ φούνιχος ἐν Πούσαις, ἃς συγχαϑῆχε τοῖς Βατράχοις, φησὶν οὕτως" 

; ΓΝ [2 

μάκαρ ΖΣοφοχλέης, ὃς πολὺν χρόνον βιοὺς 
3 , 3 , 5 ΌΝ Ἢ πὸτ ὰ 
ἀπέϑανεν, εὐδαίμων ἀνὴρ καὶ δεξιὸς, 

σιολλὰς ποιήσας καὶ καλὰς τραγῳδίας, 

καλῶς ἐτελεύτησ᾽, οὐδὲν ὑπομείνας κιικόν. 

ἐπὶ δὲ τῷ λεγομένῳ ἱππίῳ Αολωνῷ τὸ δρᾶμα χεῖται. ἔστε γὰρ καὶ ἕτερος Ἀολωνὸς ἀγοραῖος πρὸς τῷ Ἐὐ- 
μτπΠπΠπΠππσπσπτρἙτρορσοσο.ο.,,...--ὄ-““ἝἷἾἷἝἾ ὁ ο΄ ΄’ΠΠρὃὖὃΘΠΠπ5-τ0ῦὺ0Ὸ6ς0τ5ὦοὄὨΥ τ. ὦὉὕ ὦὉὦὉ τ τοιοῦ  ..--.-.-.--.-.- -  ..,.,,...».. ρον ΟΜΝ 

᾿ρυσαπείῳ, πρὸς ᾧ οἱ μισϑαρνοῦντες προεστήκεισαν, ὥστε χαὶ τὴν παροιμίαν» ἐπὶ τοῖς καϑυστεοίζουσε τῶγ' 

χοιρῶν διαδοϑῆνοι 

φ Α ᾿ 
οι» ἤλθες, ἀλλ᾽ εἷς τὸν Κολωγὸν ἵεσο. 

ΠΡ ΨΜΟΟΝ 

ξ ΄ “ ; » ἈΕῚ » ᾿ , Ξ 

μνημονεύει τῶν δυεῖν Κολωνῶν «ερεχοάτης ἐν Πετάλῃ διὰ τούτων 
" 
Ἷ δ ΒΩ . ’ 

; οὗτος, πόϑεν ἠλθες; Εὶς Κολωνὸν ὠχόμιη»;, 

οὐ τὸν ἀγοραῖον, ἀλλὰ τὸν τῶν ἱππέων. 

ἜΠΟΣ, ΧΟΙΥ., Ζ. 

παόο ον σου ας ἐξ κυρ. 



ΟΙΔΙΠΟΥ͂ΣΞ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ, 

ΡΞ ΞΘ 

ΟΙΗΙΠΟΥΣ 

΄ «- ἘΣ » , Τέκνον τυφλοῦ γέροντος ᾿Α»ντιγονή. τίνας 
΄ ΕῚ 3ι - Ξ' , 

χώρους ἀφίγμεϑ'᾽, ἢ τίνων ἀνδρῶν πόλιν; 
ο- κ᾿ , ΟἿ 2 ς , 

τίς τον πλανήτην Οἰδίπουν καϑ ἥμέραν 

τὴν νῦν» σπανιστοῖς δέξεται δωρήμασι, 

ὅ σμιχρὸν μὲν ἐξαιτοῦντα, τοῦ σμιχροῦ δ᾽ ἔτι 
ν ΄ - κ γ » ὃς Ἂ τὶ , μεῖον φέροντα, χαὶ τόδ᾽ ἐξαρχοῦν ἐμοί. 
» " ΄ 3 ᾿ - ᾽ 

στέργειν γαρ αἵ πᾶάϑαι μὲ χῶ γοογος ξυγων, 
Ἁ ; -" ΄ μαχρὸς διδάσχει Καὶ τὸ γενναῖον τρίτον. 

2 ) τ , ; »᾿ ΄ 
αλλ, ὦ τέκνον, ϑάκησιν εἴ τινὰ βλέπεις 

107 πρὸς βεβήλοις ἢ πρὸς ἄλσεσιν ϑεῶν, 
τξϑ, τὸ τ ς 

στῆσον μὲ χἀξίδουσον, ὡς πυϑοίμεϑα 
ὅπου ποτ᾽ ἐσιιέν. μανϑάνειν γὰρ ἥχομεν. 
ξέγοι πρὸς ἀστῶν, χἂν ἀχούσωμεν τελεῖν. 

4“ ΝΤΊΓΟΜΝΗ. 

πότερ ταλαίπωρ᾽ Οἰδίπου. πύργοι μὲν, οἱ 
160 πόλιν στέγουσιν, ὡς ἀπ᾽ ὀιιμύότων, πρόσω " 

χῶρος δ᾽ ὅδ᾽ ἱρὸς, ὡς σάφ᾽ εἰχάσαι, βρύων 
, "Ὁ ν 2 

δάφνης, ἐλαίας, ἀιιπέλου" πυχνόπτερου ὃ 
ἀηδόνες" 

ἀξέστου πέτρου. 

εἴσω χατ᾽ αὐτὸν εὐστομοῦσ᾽ 
οὗ χῶλα κάμψον τοῦδ᾽ 

20 μαχρὰν γὰρ ὡς γέροντι προὐστάλης ὅδδόν. 
ΟἸΥΖΙΨΤΟΣΣΣ. 

χάϑιζέ νύν μὲ καὶ φύλασσε τὸν τυφλόν. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

χοόνου μὲν οὕνεκ᾽ οὐ μαϑεῖν μὲ δεῖ τόδε. 
ΟΙΔΆΧΟΣΣ. 

ἔχεις διδάξαι δή μ᾽ ὅποι χαϑέσταμεν ; 
ΤΌΤ ΣΝ Η: 

τὰς γοῦν ἄϑηνας οἶδα, τὸν δὲ χῶρον οὔ. 

ΟΙΔΑΔΙΠΟΎῪΣ. 

2 πᾶς γάρ τις ηὔδα τοῦτό γ᾽ ἡμῖν ἐμπόρων. 
τ τὸ ΝΗ. 

ἀλλὰ ὅστις ὁ τόπος ἢ μάϑω μολοῦσά ποι; 

ΘΥΖΣΕΘΩΣΙΣ. 

ναὶ, τέχγνον, εἴστερ ἐστί γ᾽ ἐξοιχήσιμος. 
ΖΙΝΤΊΓΟΔΝΗ. 

ἀλλ ἐστὶ μὴν οἱκητός. οἴομιαε δὲ δεῖν 
οὐδέν " πέλας 

ππασσαασ“““Ὁὐὐπππ  ανν ννον ῃῃννῃ ῃψ  ῳῃὐσ ψι Κι (ῃ{{ νυ 

γὰρ ἄνδοα τύνδε νῷν ὁρῶ. 

ΘΟἸΡ ΤΚΟΣΝ 

30 ἡ δεῦρο προστείχοντα  αμΣ μοι 
ΌΤΙ ΙΓ ΘΙ ΝΕΗ: 

χὠ τι σοι λέγειν 

Υ ἘΣ 

φκον κτπνα........κ.....0κ“ὦὁοὁ. ὉὉπ͵..5..»..ὅ0....5.κ5..0..0.κ.ΓὉΠθὄ Ὁτ0..0ι.ὄ»...ὕ...ὕ......-.νϑ κν...0.00σὦθ σ΄’ πΠἘἜἔἘΠλρπτπππππ ορ“ἕᾳροᾶᾷ«Ψᾳο τ Ἐο« 

. " . ἡ ΄ 
χαὶ δὴ μὲν οὖν παρόντα" 

εὐχαιρόν ἔστιν, ἔννεφ᾽. ὡς ἁνὴρ ὅδε. 

ΟΣ ΕΙΞΟΙῪ Σ.-. 

ὦ ξεῖν᾽, ἀχούων τῆσδε τῆς ὑπέρ τ᾽ ἐμοῦ 

αὑτῆς ϑ᾽ ὁρώσης, οὕνεχ᾽ 

8ῦ σχοπὸς προσήχεις τῶν ἀδηλοῦμεν φράσαι, 
πεν ΝΟ Ξ. 

---.-ὄ.--.......... 

ε - ᾽ 

ημῖν αἰσιος 

πεν τ σαντο στον μττ: ἐμκυτν τ στπνκῖαν.-..».............. ..ὄ..ὅ.ς.-..-.-....-..-.-- .-Ἐ-Ἐ-..͵.- -. .ἧ» »-Κ-.»΄.΄"...,-., -- ὔὖ --ὄὕὀὕ---. 

.-.--.΄.........-ὀ-ς-ς-͵.Ἐς--..-  ς-Ἕ-- τ ΄“ἝἕἷἝἷἝἷἾ ὁ... 

ΟΙΔΜΙΠΟΥΣ. 
τίς ὃ ἔσϑ᾽ ὁ χῶρος; τοῦ ϑεῶν νομίζεται; 

ΞΕΝΟΣ. 

ἄϑιχτος οὐδ᾽ οἵχητός. αἱ γὰρ ἔμφοβοι 
0 ϑεαί σφ᾽ ἔχουσι, Τῆς τὲ χαὶ Σχότου κόραι. 

ΟἸΠΙΠΟΥΣ. 

- τίνων τὸ σεμγὸν ὄνομ᾽ ἂν εὐξαίμην κλύων; 
ΞΕΝΟΣ. 

τὰς πάνϑ᾽ ὁρώσας Εὐμενίδας ὃ γ᾽ ἐνθάδ᾽ ὧν 
εἴποι λεώς γιν" ἄλλα δ᾽ ἀλλαχοῦ χαλά. 

ΟἿ ΓΙΓΟΥΧΙΕΣ. 

ἀλλ ἵλεῳ μὲν τὸν ἱχέτην δεξαίατο" 

40 ὥστ᾽ οὐχ ἔδροας γῆς τῆσδ᾽ ἂν Ὁ ἔτι. 
ΞΕΝΟΣ. 

τί δ᾽ ἐστὶ τοῦτο; 
ΟΙἹΖΙΠΟΎΥΣ. 

ξυμφοοῦς ξύνϑημ᾽ ἑμῆς. 

ΞΈΝΟΣ. 

ἀλλ: οὐδὲ μέντοι τοὐξανιστώναι πόλεως 

δίχ᾽ ἐστὶ ϑάρσος. πρίν γ᾽ ἂν ἐνδείξω τί δρὼ. 
ΟΙΖΙΠΟΎΥΣ. 

πρὸς νυν ϑεῶν, ὦ ξεῖνε, μή μ᾽ ἀτιμάσῃς, 
ὅ0 τοιόνδ᾽ ἀλήτην, ὧν σε προστρέπω φράσαι, 

ΞΕΝΟΣ. 
σήμαινε, χοὺκ ἄτιμος ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανεῖ. 

ΟΙΠΟ 

ἐσϑ᾽ ὁ χῶρος δῆτ᾽ ἐν ᾧ βεβήχαμεν; 

ΞΕΝΟΣ 

δο᾽ οἶδα κἀγὼ πέντ᾽ ἐπιστήσει κλύων. 
χῶρος μὲν ἱρὸς πᾶς δ᾽ ἔστ᾽ " ἔχει δέ νιν 

ὅδ σεμνὸς Ποσειδῶν" ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὸς 
Τιτὰν Ἰ]ρομηϑεύς" ὃν δ᾽ ἐπιστείβεις τόπον, 
χϑονὸς χαλεῖται τῆσδε γαλχόπους ὀδὺς, 
ἔρεισμ᾽ ᾿“ϑηνῶν" 
τόνδ᾽ ἱππότην Κολωνὸν εὔχονται σφίσιν 

60 ἀρχηγὸν εἶναι, καὶ φέρουσι τοὔνομα 
τὸ τοῦδε χοινὸν πάντες ὠνομασμένγοι. 

ἐστὶν, ὦ ξέν᾽, οὐ λόγοις 
τιμώμεν᾽, ἀλλὰ τῇ ξυνουσίᾳ πλέον. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
ἢ γάρ τινες ναίουσι τούσδε τοὺς τόπους; 

ΞΈΝΟΣ. 
θὅ χαὶ χάρτα, τοῦδε τοῦ ϑεοῦ γ᾽ ἐπώνυμοι. 

ΟΖ ΠΟ ΕΣ. 

ἄρχει τις αὐτῶν, ἢ ᾿πὶ τῷ πλήϑει λόγος; 

ΞΕΝΟΣ. 
ἔχ τοῦ χατ᾽ ἄστυ βασιλέως τάδ᾽ ἄρχεται. 

ΟΙΖΔΊΠΟ 

οὗτος δὲ τίς λόγῳ τε χαὶ σϑένει κρατεῖ; 

ΞΕΝΟΣ. 
Θησεὺς “καλεῖται, τοῦ πρὶν «Αϊγέως τύχος. 

ΜῈ 

εἰς δ᾽ 

οἱ δὲ πλησίοι γύαι 

τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ 
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ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
70 ἄρ᾽ ἄν τις αὐτῷ πομπὸς ἐξ ὑμῶν μόλοι; 

ΞΕΝΟΣ. 

ὡς πρὸς τί λέξων ἢ χαταρτύσων μολεῖν; 

ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὡς ἂν προσαρχῶν μικρὰ κερδάνῃ μέγα. 
ΞΕ Ν ΟΣ. “Ὃ 

καὶ τίς πρὸς ἀνδρὸς εἡ βλέποντος ὥρχεσις; 

ΟΙΔΑΔΙΠΟΎΥΣ. 

ὅσ᾽ ἂν λέγωμεν παᾶνϑ' ὁρῶντα λέξομεν. 

ΞΕΝ Ὁ ἸΣ: 
76 οἶσϑ᾽. ὦ ξέν᾽ , ὡς νῦν μὴ σφαλῆς; ἐπείπερ εἶ 

χεργαῖος, ὡς ἰδόντι, πλὴν τοῦ δαίμονος. 
αὐτοῦ μιέν᾽., θυ: 0 κἀφάνης» ἕως ἐγὼ 

τοῖσδ᾽ 

λέξω τάδ᾽ ἐλϑών. οἵδε γὰρ πρινοῦσί σοι 

80 εἰ χρή σὲ μέμγειν, ἢ πορεύεσϑαι πάλιν. 
ΟἸΔΙΠΟΎΣ. 

ὦ τέχνον, ἡ βέβηχεν ἡμῖν ὁ ξένος 
ΦΝΤΙΓΟΔΜΝΉΗ. 

βέβηκεν, ὥστε πᾶν ἐν ἡσύχῳ, πάτερ, 
ἔξεστι φωνεῖν, ὡς ἐμοῦ μόνης πέλας. 

ΟΙΖΙΠΟΎῪ Σ. 

ὦ πότνιαι δειψῶπες, εὖτε γῦν ἔδρας 

85. πρώτων ἐφ᾽ ὑμῶν τῆσδε γῆς ἔχαμιν᾽ ἐγὼ, 
«Φοίβῳ τε κἀμοὶ μὴ γένησϑ'᾽ ἀγνώμονες, 
ὅς μοι. τὰ πόλλ᾽ ἐχεῖν᾽ ὅτ᾽ ἐξέχρη κακὰ, 
ταύτην ἔλεξε παῦλαν ἐν χρόνῳ μαχρῷ, 

᾿ἐλϑθόντι χώραν τερμίαν, ὅπου ϑεῶν 
90 σεμνῶν ἕδραν λάβοιμι χαὶ ξενόστασι"", 

ἐγταῦϑα κάμπτειν τὸν ταλαίπωρον βίον, 
κέρδη μὲν οἱχήσαντα τοῖς πτοτυ υένοις, 

ἄτην δὲ τοῖς πέμψασιν, οἵ μ᾽ ἀπήλασαν" 
σημεῖα δ᾽ ἥξειν τῶνδέ μοι, παρηγγύα, 

οδηὴ σεισμὸν, ἢ βροντήν τιν᾽, ἢ Διὸς σέλας. 
ἔγνωχα μὲν νῦν ὥς μὲ τήνδε τὴν ὁδὸν 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως οὐ πιστὸν ἐξ ὑμῶν πτερὸν 
ἐξήγαγ᾽ εἰς τόδ᾽ ἄλσος. οὐ γὰρ ἄν ποτε. 
πρώταισιν ὑμῖν ἀντέχυρσ᾽ ὁδοιπορῶν, 

100 νήφων ἀοίνοις, κἀπὶ σεμνὸν ἑξζόμην 
βάϑρον τόδ᾽ ἀσχέπαρνον. ἀλλά μοι, ϑεαὶ, 

βίου χατ᾽ ὀμφὰς τὰς ᾿Ζ“πόλλωγνος δότε 
, 2 Α [2 

πεέρριθιο, ηδη χαὶ χαταστροίρην, ετιλιαν, 

εἰ ἡ δοχῶ τι μειόγως ἔχειν, ἀεὶ 
105 μόχϑοις λατρεύων τοῖς ὑπερτάτοις βροτῶν. 

," 2 
τ΄, ὦ γλυχεῖαι παῖδες ἀρχαίου Σχότου, 
ἴτ᾽, ὦ μεγίστης Παλλάδος καλούμεναι 
πασῶν ᾿4ϑῆναι τιμιωτάτη πόλις, 

οἰχτείρατ᾽ ἀγϑρὸς Οἰδίπου τοδ᾿ ἀἄϑλιον 

110 εἴδωλον" οὐ γὰρ δὴ τόδ᾽ ἀρχαῖον δέμας. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
σίγα." πορεύονται γὰρ οἵδε δή τινὲς. 
χρόνῳ παλαιοὶ, σῆς ἕδρας ἐπίσχοποι. 

᾿ ΟΥΙΖΦΊΙΠΙΟΣΥ .Σ τὰ 
σιγησομαΐ τε καὶ σύ μ᾽ ἐξ ὁδοῦ πόδα 
χρύνψον χατ᾽ ἄλσος, τῶνδ᾽ ἕως ἂν ἐχμάϑω 

116 τίνας λόγους ἐροῦσιν. ἐν γὰρ τῷ μαϑεῖν 
ἔνεστιν ηὑλάβεια τῶν ποιουμένωγ. 

ΧΟΡΟΣ, ΤῸ 
, 27 } » 

117 ὅρα. τίς ἀρ ἡν; ποῦ ναίει; 

117. 1327. -Ξ-Ξ-Ξ- 149.-.-- 160. 

ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ μὴ κατ᾽ ἄστυ δημόταις 

ΣΟΦΟΒΑΕΦΑΣ 

ποῦ κυρεῖ ἐχτόπιος συϑεὶς ὃ πάντων 
120 ὁ πάντων ἀκορέστατος; 

προσπεύϑου, λεῦσσ᾽ αὐτὸν, 
προσϑέρχου πανταχῆ: ὁ 
πλανάτας πλαγᾶάτας τις ὃ πρέσβυς, οὐδ᾽ 

125 ἔγχωρος" προσέβα γὰρ οὐκ 

"ἄν ποτ᾽ ἀστιβὲς ἄλσος ὃς 
τῶνδ᾽ ἁμαιμαχετᾶν κορῶν, 
ἃς τρέμομεν. λέγειν, 

180 χαὶ παραμειβόμεσϑ' ἀδέρκτως, 

ἀφώνως, ἀλόγως τὸ τᾶς 

εὐφήμου στόμα φροντίδος 
ἱέντες, τὰ δὲ γῦν τιν᾽ ἥχειν 

λόγος οὐδὲν ἄζονϑ',, 
180 ὃν ἐγὼ λεύσσων περὶ πᾶν οὔπω 

δύναμαι τέμενος 
γνῶναι ποῦ μοί ποτε ναΐξι- 

ΟΙΔΩΔΙΠΟΎΣ. 

δδ᾽ ἐχεῖνος ἐγώ" φωνῇ ,Π ὁρῶ, 
τὸ (ριατιζόμεγον. 

ΧΟΡΟΣ. 

140 Ἰὼ Σὼ, 
δεινὸς μὲν ὁρᾶν, δεινὸς δὲ χλύειν." 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

μή μ᾽, ἱκετείω, προσίδητ᾽ ἄνομον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ζεῦ ἀλεξῆτορ, τίς ποϑ᾽ ὁ πρέσβυς; 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

οὐ πάνυ μοίρας εὐδαιμονίσωι 
1125 πρώτης, ὠώ 00. ἔφοροι χώρας. 

ϑηλῶ δ᾽ - οὐ γὰρ ἂν ὧδ᾽ ἀλλοτρίοις 

ὑμμασιν εἴοπον 

κἀπὶ σμιχροῖς μέγας ὥρμουν. 
ΧΟΡΟΣ 

119ὲ ὃ, ἁλαῶν ὀμμάτων 
ρα χαὶ ἦσϑα φυτάλμιος δυσαίων ; 

100 μαχραίων γ᾽, ὅσ᾽ ἐπειχάσαι. 
ἀλλ οὐ μὰν ἔν γ᾽ ἐμοὶ 
προσϑήσεις τάσδ᾽ ἀράς. 

155 περᾷς γὰρ περᾷς" ἀλλ᾽ ἵνα τῷδ᾽ 
φϑέγκτῳ μὴ προπέσης νάπει 
ποιάεντι, χάϑυδρος οὗ 

ἐν ἀ- 

κρατὴρ μειλιχίων ποτῶν 
1600 δευματι. συντρέχει, 

- ΟΑ 2) ΄ 7 Φ ω “- 
τῶν. ξένε πάμμορ΄. εὖ φύλαξαι, 
μετώσταϑ'᾽, ἀπόβαϑι. πολΞ: 
λὰ χέλευϑος ἐρατύει" 

1605 χλύεις, ὦ πολύμοχϑ'᾽ ἀλᾶτα; 
λόγον. εἴ τιν᾽ οἴσεις 

᾿ πο τ , ΕῚ , ΕῚ ἢ 
πρὸς ἐμὰν λέσχαν, ἄβατων ἀποβᾶς, 

ἵγα πᾶσι γόμος, 
, , ἘΣ) ; 

φωνει" πρόσϑεν 'δ᾽ ἀπερυζχου. 
ΟΙΖΔΙΠΟΎΣ. 

, -ὦ7» , » 

170 ϑύγατεο, ποῖ τις φροντίδος ἔλϑη: 
4ΦΝΤΊΙΓΟΔΝΗ. 

ὦ πάτερ, ἀστοῖς ἴσα χρὴ μελετᾶν, 
εἴχοντας ἃ δεῖ καἀχούοντας. 

ΟΙ4Ζ ἜΡΡΘΝ ΧΈΣΙι 

πρόσϑιγέ νύν μου. 

-------------- ----- τ ΤΠ ὉὁὉὃϑΘϑΘὍὅἙὁΘὅΘὁὁἝἍ  ᾽᾽ὃ᾽ὃὃΘϑῷϑῬ8ὃ ΒΡῬΕῈΣΝΤθΦῬΦΨὋ  . 
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ΟΙΔῚΙ 

ΔΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 

ψναύω χαὶ δή. 
ΟΥ̓ ΕΘΎΥ Σ. 

ὦ ξεῖνοι. μὴ δῆτ᾽ ἀδιχηϑδῶ 
175 σοὶ πιστεύσας μεταναστάς. 

- : ΧΌΘΙΟΡΟΙΣ: 

οὔ τοι μήποτέ σ᾽ ἐκ τῶνδ᾽ ἑδράνων, 
ὦ γέρον, ἄκοντά τις ὥξει. 

ΘΙ ΠΟΥ ΌΟΣΣ 

| ἔτ᾽ οὐνὶ; 

, ΧΟΡΟΣ. 

ἐπίβαινε πόρσω. 
ΟΙΗΙΠΟΎῪΣ. 

180 ἔτε; 

Ϊ ΧΟΡΟΣ. 
] , προοβέίβαζε, χού 

ΝΣ Ρ̓ ΞΙΞ το τς υρα, 
, Ἁ κ 2,7, 

πούσω" σὺ γὰρ ἄΐεις. 

ΧὩ ΛΓΙΤΓΟΝΉ., 
- : ῳ 5. αιλοῦρν 3 - 
ἑπὲὸ μᾶν. ἐπε ὧδ᾽ ἀμαυρῷ 

Ι χώλῳ, πάτερ, ᾧ σ᾽ ὥγω. 

ΔΈΟΣ Ὸ Σ. 
τολιια ξεῖνος ἐπὶ ξέγης. 

185 ὦ τλάμων. ὃ τι καὶ πόλις 
») 27 ΒΡ: τέτροίρεν ὠριλον ἀποστυγεῖν 

αὶ τὸ φίλον σέβεσϑαι. 

ΘΟΥΓΖΙ ΤΓΙΓΘΕΧ ΣῈ 
3 , - 

αἀγ7γε νυν σύ με, παῖ, 

ἵν᾽ ἂὧἂν εὐσεβίας ἐπιβαίνοντες 
ι ᾿ ) ΄ 

190 τὸ μὲ» εἴποιμεν. τὸ δ᾽ ἀχούσαιμιεν, 
χ ι ΄ » 

καὶ μὴ χρείᾳ πολεμῶ μεν". 

ΧΟΡΟΣ. 
» Ὁ « τ ““Φ7 "ἢ ΄ αὐτοῦ " μηχέτε τοῦδ᾽ ἀντιπέτρου 

βήματος ἔξω πόδα χλίγης. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
οὕτως; - 

ΠΩΣ: 
δ Ν ε ΕΣ ΄ ᾿ 
ἅλις, ὡς ἀχούεις. 

ΟΕ ΜΟ Υ5Ὶ 

ΧΟΡΟΣ: 

λέχοιός γ᾽ ἐπ᾿ ἄχφον 
,“,» αἷὖν 

λάου βοαχὺς ὀκλάσας. ᾿ 

ΕΝ ΤΥ ΟΣ ΝΗ. 

πάτερ, ἐμὸν τόδ᾽ " ἐν ἡσυιχαίᾳ Ὁ 5..δ; 0 ησυχαίᾳ 

βάσει βάσιν ἄομοσαι, 

ΟἽ ΙΕΓΤΓΣ ΕΣ. 
ρέΕέΕΠπΠΕὲ͵Ρ’ῚππτπασέἔΕΠο τ τ Τ-ΧΧΓἌσὐσπαπιμκεκιίαπλοαιονυικωνασιον αν εδαιναιδοδκοιδοιςλεονδουκανκο ιλυναει δ ,ναγαιαίωμοαις αυθομαν λυ λοι αιλΔ  μαο δαπῶιν αττθτ τατον οὐιαύναν. σοὐλανζ 

Ἰώ μοί μοι. 
| ΨΨΆΑΙ ΕΘ ΜΗΙΣ 

200 χεραὸν ἐς χέρα σῶμ σὸν 
προχλίνας φιλίαν ἔμεν. 

ΟΥΕΞΙ ΓΙΓΟΣΧΌΣ, 

ὦμοι δύσφρονος ἄτας. 

ἘΧΘΟ ΡΊΟΣ-. 
"εἶ ΄ “ - - 
ω τλάμων, ὁτὲ γῦν χαλᾷς, 

αὐὔϑασον, τίς ἔφυς βροτῶν; 
΄,. ς ΄ 7 »" » 

' 206 τίς ὁ πολύπονος ἄγει; τίν ὧν 

σοῦ πατρίδ᾽ ἐχπυϑοίμαν; 

Ἐ7Ὸ ΤΡ ΞΞΞῚΘΧ 98, 

184 --- 187. ΞΞΞ 208 --- 206. 

ἑ 

ἑ 

ΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ,.. 

"".-....ὅδΧκ0«ς.-οτΊσον---«.. 

ἘΞ .ο.ὄς-.-- 

᾿ΟἸΔΙΠΟΎΥΣ. 
ὦ ξένοι, 

ἀπόπτολις" ἀλλὰ μὴ, 
ΧΌΣΟΟΣΣ: 

τί τόδ᾽ ἀπεννέπεις, γέρον; 
ΟἸΙἸΖΠΙΠΟῪΣ. 

210 μὴ μὴ μή μ᾽ ἀνέρη τίς εἶμι, 
μηδ᾽ ἐξετάσης πέρα ματεύων. 

Ἐ ΘΟΥ̓ΡΙΘΕΣ. 

τί τόδε; 

ΟἸΔΙΠΟΎΣ. 
δεινὰ φύσις. 

ΧΟΡΟΣ. 

αὔδα. 

ΟΙΖΔΙΠΟΎΣ. 

τέχνον, ὦμοι, τί γεγώνω; 
ν ΧΟΡΟΣ. 

τίνος εἰ σπέρματος, 
21ὅ ξεῖνε, φώνει, πατρόϑεν. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ὦμοι ἐγὼ, τέ πάϑω, τέχνον ἐμόν; 

ΑΝΤΙΓΟΝΠΗ. 

λέγ᾽. ἐπείπερ ἐπ᾽ ἔσχατα βαίγεις. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἀλλ ἐρῶ. οὐ γὰο ἔχω χαταχουφάᾶν. 
ΧΌΡΟΣ: 

μαχρὰ μέλλετον, ἀλλὰ τάχυνε. 
᾿ ΘΙ ΦΠΕΟΎῪΣ. 

220 “Ζκἴίου ἴστε τιν᾽; 

ΧΟ ΟΣ ΟΣ. 
ὦ,, Ἰοὺ ἰού. 

ΟἸΙΦΙΠΌΟΎῪΣ. 

τό τε “Ζαβδαχιδὰν γένος; 
ἐπ ΕΣ: 

ὦ Ζεῦ. 

ΟΙΖΙΠΟΎΣ. 

ἄϑλιον Οἰδιπόδαν; 
ΝΌΣΟΣ. 

σὺ γὰρ ὅδ᾽ εἶ; 
ΟΥΤΩΙ͂ ΚΙΓΟ ΥΣΕΣ. 

δέος ἴσγετε μηδὲν ὅσ᾽ αὐδῶ. 
ὝΕΣ. 

ζῶ. ὦ, ὧν 

, ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
δύσμορος. 

ὙΩΡΟΣ 
ὦ ὦ. 

Ὁ ΖΘ ΧΙ: 

“28 ϑύγατερ, τί ποτ᾽ αὐτίχα χύρσει; 

ΧΟΡ ΩΣ: 

ἔξω πόρσω βαίγνετε χώρας. 

ΟΙΑΙΓΟΘΑΥΩΣ, 

ἃ δ᾽ ὑπέσχεο ποῖ καταϑήσεις; 

ΧΟΘΡΟΞΣ. 

οὐδενὶ μοιριδία τίσις ἔρχεται 

230 ὧν προπάϑηῃ τὸ τίνειν" ἀπάτα δ᾽ ἀπά- 
ταις ἑτέραις ἑτέρα παραβαλλομέ- 

να πόνον, οὐ χάριν, ἀντιδίδωσιν ἔ- 
χειν. σὺ δὲ τῶνδ᾽ ἑδράνων πάλιν ἔκτοπος. 

παν νυν αν συν αι, σννΘνΡΌΨΌΜΝΝ 

ΝΣ  κὐμαννεν ἀμοθκον κὐοτοσαν κε τοττεν τοτοοσ ΤΡ ΒΕ ΠΕΕΡΑΕΡΕΕΒΙΕ ΞΡ ΡΘΕ ΒΗΡΘΒΟ ΘΜ ΘΒΝΡΉΜΗΝ ϑϑϑϑμμνμσμμνσννανυσου μουν ον σπΣμοοεοἔΕΨινσοσἔουοέΕονειυεἔοο αν σσΟΝ 

᾿ππτ πὰ οὁὦἕΨἕἔἕΨἕἝἔἝΨἝΨἝΨἝ ΟΝ 
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αὖϑις ἄφορμος ἐμᾶς χϑονὸς ἔκϑορε, 
28ὅ μή τι πέρα χρέος ἐμιᾷῷ πόλει προσάψης. 

ΔΔΝΤΙΓΟΝᾺΩΙ. 
ὦ ξένοι 

αἰδόφρονες, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
γερκὸν πατέρα τόνδ᾽ ἐμὸν 
οὐκ ἀνέτλατ᾽ ἔργων 

240 ἀχόντων ἀΐοντες αὐδὰν, 
ἀλλ᾽ ἐμὲ τὰν μελέαν, ἱχετεύομεν, 
ὦ ξένοι, οἱχτείραϑ'᾽, ὃ 
πατρὸς ὑπὲρ τοὐμοῦ μόνου ἄντομαι, 
ἄντομαι οὐχ ἀλαοῖς προσορωμένα 

245 ὕμμα σὸν ὄμμασιν, ὥς τις ἀφ᾽ αἵματος 

ὑμετέρου προφανεῖσα, τὸν ἄϑλιον 
αἰδοῦς κῦρσαι. ἐν ὑμῖν ὡς ϑεῷ 

κείμεθα τλάμονες. ἀλλ᾽ ἴτε, νεύσατε 
τὰν ἀδόχητον χάριν. 

280 πρὸς σ᾽ ὅ τι σοι φίλον ἐκ σέϑεν ἄντομαι, 
ἢ τέχνον, ἢ λέχος, ἢ χρέος, ἢ ϑεός. 
οὐ γὰρ ἴδοις ἂν ἀϑρῶν βροτὸν, 
ὅστις ἂν, εἰ ϑεὸς ἄγοι, ἐκφυγεῖν δύναιτο. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἴσϑι, τέχνον Οἰδίπου, σὲ τ᾽ ἐξ ἴσου 
5" ͵ Ἀ Ν Ά ἢ , Φ 286 οἱἰχτείρομεν καὶ τονδὲ συμφορᾶς χάριν 

“ 2 5 , ϑ᾿ 
τὰ δ᾽ ἐκ ϑεῶν τρέμοντες οὐ σϑένοιμεν (ἵν 

- " τς ν χ “, 5 , φωγεῖν πέρα τῶν πρὸς σὲ νῦν εἰρημένων. 

ΟΙΔΩΠΙΠΟΎΥΣ. 

τί δῆτα δόξης, ἢ τί χληδόγνος καλῆς 
μάτην ῥεούσης ὠφέλημα γίγνεται, 

, ; 

200 εἰ τύς γ᾽ ᾿άϑήνας φασὶ ϑεοσεβεστάτας 
εἶναι, μόνας δὲ τὸν χαχούμενον ξένον 
σώζειν οἵας τε χαὶ μόνας ἀρχεῖν ἔχειν, 
χάμοιγε ποῦ ταῦτ᾽ ἐστὶν, οἵτινες βάϑρων 

πτυστα οτος 

ἐς τῶνδέ μ᾽ ἐξάραντες εἶτ᾽ ἐλαύνετε. 
206 ὄνοια μόνον δείσαντες; οὐ γὰρ δὴ τὸ γε 

- } Ἴ ἵν 2) 2 ΕῚ 3 ἧς “ γ» 

σῶμ᾽ οὐδὲ ταργὰ τὰαμ᾽ " ἐπεὶ τὰ γ᾽ ἔργα μου 
πεπονϑότ᾽ ἐστὶ μᾶλλον ἢ δεδοαχότα, 

᾿Ξ Ἢ " Ἀ » 2 

εἴ σοι τῶ μητρὸς χαὶ πατρὸς γρξείη λέγειν, 

ὧν οὕνεχ᾽ ἐχφοβεῖ με. τοῦτ᾽ ἐγὼ καλῶς 
» ’ - ΕῚ ν Ν , 

270 ἔξοιδα. χαίτοι πῶς ἐγὼ χαχὸς φύσιν, 

ὅστις παϑὼν μὲν ἀντέδρων, ὥστ᾽ εἰ φρονῶν 
᾿ Χ Ξ , ΄ 
ἔπρασσον, οὐδ᾽ ὧν ὧδ᾽ ἐγιγνόμην χαχός; 
νῦν δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς ἱκόμην ἵν᾽ ἱκόμην, 
ὑφ᾽ ὧν δ᾽ ἔπασχον, εἰδότων ἀπωλλύμην. 

276 ἀνθ᾽ ὧν ἱκνοῦμαι πρὸς ϑεῶν ὑμᾶς, ξένοι, 
΄ ) (τι , 

ὥσπεο μὲ κἀνεστήσοαϑ'᾽, ὧδε σώσατε. 
χαὶ μὴ ϑεοὺς τιμῶντες εἶτα τοὺς ϑεοὺς 
μοίραις ποιεῖσϑε μηδαμῶς" ἡγεῖσθε δὲ 
βλέπειν μὲν αὐτοὺς πρὸς τὸν εὐσεβῆ βροτῶ», 

280 βλέπειν δὲ πρὸς τοὺς δυσσεβεῖς " φυγὴν δέ του 
, ΄ -“ 

μήπω γενέσϑαι φωτὸς ἀνοσίου βροτῶν. 
ξὺν οἷς σὺ μὴ κάλυπτε τὰς εὐδαίμονας 
"» 2 ΠΥ ΕΣ « - ἔργοις ᾿ϑήνας ἀνοσίοις ὑπηρετῶν. 
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔλαβες τὸν ἱχέτην ἐχέγγυον, 

΄ ,- 7 

286 δύου μὲ “ὠχιρύλασσε- μηδέ μου χάρι 
᾿ ΄, ΠΥ ᾺΣ “ κ , Ἶ 

τὸ δυσπρόσωπον εἰσορῶν ἀτιμάσης. 
« 3 « ν 2 [2 - 

χω γὰρ ἕρος εὐσεβὴς τὲ καὶ φέρων 
2 2 - - . 

ὕνησιν ἀστοῖς τοῖσθ᾽ " ὅταν δ᾽ ὁ κύριος 

παρῇ τις, ὑμῶν ὅστις ἐστὶν ἡγεμὼν, 

σαν πειστωναισς σπξσῚτ' τοι ζετο τυντισστοσ τ ταυσε ταν αι ν πεν ετρστονσν 

-ε.--ς... 

ἘττττσπΠπΠθΔΦὋοΘοΘὮτ οὐδ ν υ ννν --....-.-.ἕ ΚΑΥΣ Φ ΑΒΕ Ὶ ΝΣ τῆν ΝΜ ΜΝ ΔΝ ΜΝ ΔΝ ΜΔ ΔΝ ΔΝ ΝΥΝ ΟΣ ΔΝ ΜΝ 

β 
᾿ 

ΞΟΦΟΒΚΛΕΟΥΣ 

290 τότ᾽ εἰσακούων τιάντ᾽ ἐπιστήσει" τὰ δὲ 
μεταξὺ τούτου μηδαμῶς γίγνου χακός:- 

ΧΟΡΟΣ. 

ταρβεῖν μὲν, ὦ γεραιὲ, τἀνθυμήματα ἡ | 
πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγχη τἀπὸ σοῦ" λόγοισι γὰρ 
οὐκ ὠνόμασται βοαχέσι. τοὺς δὲ τῆσδε γῆς 

296 ἄναχτας ἀρχεῖ ταῦτα μοι διειδέναι. 

ΟἸΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

καὶ ποῦ ᾽σϑ᾽ ὁ χραίνων τῆσδε τῆς χώρας, ξένοι;, 

ΧΟΡΟΣ. 
πατρῷον ἄστυ γῆς ἔχει" σχοπὸς δέ νιν, 
ὃς χἀμὲ δεῦρ᾽ ἔπεμπεν, οἴχεται στελῶν. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἢ χαὶ δοκεῖτε τοῦ τυφλοῦ τιν ἐντροπὴν 
800 ἢ φροντίδ᾽ ἕξειν, αὐτὸν ὥστ᾽ ἐλθεῖν πέλας: 

ΧΟΡΟΣ.. 

καὶ χάρϑ᾽, ὅταν περ τοὔνομ᾽ αἴσϑηται τὸ σόν. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ.. : 
τίς δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ χείνῳ τοῦτο τοὔπος ἀγγελῶν; 

ΧΟΡΟΣ. 

μαχρὰ χέλευϑος" πολλὰ δ᾽ ἐμπόρων ἔπη 
φιλεῖ πλανᾶσθαι, τῶν ἐχεῖνος ἀΐων, 

808 ϑάρσει, παρέσται. πολὺ γὰρ, ὦ γέρον, τὸ σὺν 
ὄνομα διήχει πάντας, ὥστε κεὶ βραδὺς 
εὕδει, χλύων σου δεῦρ᾽ ἀφίξεται ταχύς. 

ΟΙΔΑΔΙΠΟΎΣ. 

ἀλλ᾽ εὐτυχὴς ἵχοιτο τὴ 9. 

Ῥ} 

ες - [ἀ 

αὑτοῦ πολξι 

ἐμοί τε. τίς γὰρ ἐσϑλὸς οὐχ αὑτῷ φίλος; 

ΑΝΤΙΤΟΝΗ͂. 
διθὼ Ζεῦ, τί λέξω; ποῖ φρεγῶν ἔλθω, πάτερ; 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

τί δ᾽ ἔστι, τέχνον ᾿Αντιγόνη; 

ΔΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἜΣ γυναῖχ᾽ ὁρῶ 
στείχουσαν ἡμῶν ασσον, «ΔϊἹτναίας ἐπὺ 

πώλου βεβῶσαν - χρατὶ δ᾽ ἡλιοστερὴς 
κυνῇ πρόσωπα Θεσσαλίς γιν ἀμπέχει. 

81 τί φῶ; 
αν ἀνθ, ἘΣΙΧΝ ΟῚ ΕῚ » » ’ Ν - 
σ0 ἑἕστι; σ0 Οὐχ ἑἕστιψν; ἡ γνωμῆ πλανᾳ; 

2 ᾿ »Ἄ " - χαὺ φημὶ χάπόφημι χοὺχ ἔχω τί φῶ. 
τάλαινα. 

οὐχ ἔστιν ἄλλη. φαιδρὰ γοῦν ἀπ᾽ ὀμμάτων 
320 σαίνει με προστείγουσοα " σημαίνει δ᾽ ὅτι 

μόνης τόδ᾽ ἐστὶ δῆλον ᾿Ισμήνης χάρα. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

πῶς εἰπῶς, ὦ παῖ; 

ΑΛΧΤΙΓΟΝΏΠ. 
παῖδα σὴν, ἐμὴν δ᾽ ὁρὸν 

΄ 1 φς- 2 9 Ἐν 2 ὌΡκΣ - 
ὁμαιμον»" αὐδὴ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἕξεστιν μαϑεῖνγ. 

ΙΣΤ ΒΝΗ. 

ὁ) δισσὰ πατρὸς Σαὶ χασιγγήτης ἐμοὶ 
826 ἥδιστα προσφωνήμαϑ᾽, ὡς ὑμᾶς μόλις 

«ς - ᾿ [ὦ ΄ 

εὑροῦσα λύπῃ δεύτερον μόλις βλέπω. 

ΟἸΙἸΠΠΟΎῪΣ. 
ΝΣ 6 
ω τέχρμον, ἡχεις; 

ἸΣΜΉΗΛΝ,. 

ὦ πάτερ δύσμοιρ᾽ ὁρῶν. 

πο Ψᾳ0Ὄ0ΒΒΒΝΒΒΌΒΟΝΝ 
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ΟΙΠΙΠΟῪΣ. 
829 τέχγογν, πέφηνας; 

ΤΣΜΗ ΝΗ. 
οὐκ ἄνευ μόχϑου γέ μοι» 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 
8330 πρόσψαυσον, ὦ παῖ. 

ΤΙΣ ΜΗ ΝΗ. 

ϑιγγάνω δυοῖν ὁμιοῖ, 
ΟΙΠΙΠΟΥῪΣ. 

828 ὦ σπέρι᾽ ὅμαιμον. 
ΤΣ ΜΗ ΝΗ. 

ὦ ϑυσάϑλιαι τροφαί. 

ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

8831 ἢ τῆσδε κἀμοῦ; 
ΣΜΉΝΗ. 

δυσμόρου τ᾽ ἐμοῦ τρίτης: 

ΟΙΩΙΙΠΟΎῪΣ. 
τέχρον, τί δ᾽ ἦλθες; 

ΣΠΗ ΝΗ. 

σῇ, πάτερ, προμηϑίᾳ. 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

σεότερα πόϑοισι ; 
ΤΙΣΜΉΗ ΝΗ. 

χαὶ λόγοις γ᾽ αὐτάγγελος, 
ξὺν ὧπερ εἶχον οἱχετῶν πιστῷ μόνῳ. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

986 οἱ δ᾽ αὐϑόμαιμοι ποῖ νεανίαι πονεῖν; 

ΤΣῊ ΝΗ. 

εἴσ᾽ οὗπέρ εἶσι. δεινὰ τἀχείγοις ταγῦν. 
ΟΙΠΙΠΟΎΥΣ. 

ὦ πάντ᾽ ἐχείνω τοῖς ἐν «Αἰγύπτῳ νόμοις 
φύσιν κατειχασϑέντε χαὶ βίου τροφάς. 
ἔχεῖ γὰρ οἱ μὲν ἄρσενες χατὰ στέγας 

810 ϑακοῦσιν ἱστουργοῦντες, αἱ δὲ σύνγοιμιοε 

τάξω βίου ΠΡΟ ἘπῖΣ πορούνουσ' ἀεί. 

σφῶν δ᾽, ὦ τέχν;, οὕς μὲν εἰχὸς ἢν πονεῖν τόϑε. 
χατ᾽ οἶχον οἰχουροῦσιν ὥστε σαρϑέγοι, 

σφὼ δ᾽ ἀντὶ ἐχείνων τἀμιὰ δυστήνου κακὰ 
846 ὑπερπονεῖτον. ἡ μὲν ἐξ ὅτου νέας 

τροφῆς ἔληξε χαὶ κατίσχυσεν δέμας, 
ἀεὲ μεϑ᾽ ἡμῶν δύσμορος πλανωμένη 
γερονταγωγεῖ, πολλὰ μὲν κατ᾽ ἀγρίαν 

ὕλην ἄσιτος γηλίπους τ᾽ ἀλωμένη, 

800 πολλοῖσι δ᾽ ὄμβροις ἡλίου τε χαύμασιν 

μοχϑοῦσα τλήμων, δεύτερ᾽ ἡγεῖται τὰ τῆς 
οἴχοι διαίτης, εἰ πατὴρ τροφὴν ἐἴος 

σὺ δ᾽. ὦ τέχνον, πρόσϑεν μὲν ἐξίχου πατοὶ 
μαντεῖ" ἄγουσα πάντα, Καδωείων λάϑοα, 

δῦδ ἃ τοῦδ᾽ ἐχρήσϑη σώματος" «φύλαξ δέ μου 
πιστὴ κατέστης, γῆς ὅτ᾽ ἐξηλαυνόμην" 

γὺν δ᾽ αὖ τίν᾽ ἥχεις μῦϑον, ᾿Ισμήνη, πατοὺ 
φέρουσα; τίς σ᾽ ἐξῆρεν οἴχοϑεν στόλος; 

ἥχεις γὰρ οὐ χενή γε, τοῦτ᾽ ἐγὼ σαφῶς 
3600 ἔξοιδα, μὴ οὐχὶ δεῖμ᾽ ἐμοὶ φέρουσά τι. 

ἸΣΜΉΝΗ. 

ἐγὼ τὰ μὲν παϑηιιαϑ᾽ ἅπαϑον, πάτερ, 
ζητοῦσα τὴν σὴν ποῦ χατοιχοίης τροιξὴΡ, 
σιαρεῖσ᾽ ἐάσω. δὶς γὰο οὐχὶ βούλομαι 
πονοῦσί τ᾿ ἀλγεῖν καὶ λέγουσ᾽ αὖϑις πάλιν. 

8605 ὦ δ᾽ ἀμφὶ τοῖν σοῖν δυσμόροιν παίδοιν καχὰ 

-.---. -ο...-... 

γὺν ἔστι, ταῦτα σημανοῦσ᾽ ἐλήλυϑα. 

πρὶν 'μὲν γὰρ αὐτοῖς ἣν ἔρως Κοέοντί τὲ 

ϑοόγνους ἔάσϑαι μηδὲ χραίνεσϑαι πόλιν, 

λόγῳ σχοποῦσι τὴν πάλαι γένους φϑορὰν, 
870 οἵα κατέσχε τὸν σὸν ὥϑλιον δόμον" 

γῦν δ᾽ ἐκ ϑεῶν του χἀξ ἀλιτηροῦ φρεγὸς 
εἰσῆλθε τοῖν τρισαϑλίοιν ἔοις χαχὴ, 
τὸ τε » « ἊΣ ες “ - ,)"Γ“ "ἣν “οχῆς λαβέσθαι χαὶ χρατοὺς τυοαγνϑγῖχοῦ. 

χῶ μὲν νεσζων χαὲ χρόνῳ μείων γεγὼς 
“Ὁ ᾿ π «; Εἴ ἱ , 1 ΄; 2. ᾿ 75 τὸν πρόσϑε γεννηϑέντε Πολυνείχη ϑούνωΐ 

ἀποστερίσχει, χκἀξελήλαχεν πάτρας. 
ὁ δ᾽, ὡς καϑ᾽ ἡμᾶς ἔσϑ᾽ ὁ πληϑύων λόγος, 
τὸ χοῖλον᾽ “4ργος βὰς φυγὰς, προσλαιβ ἄγει 

χῆδός τὲ χαιγὸν χαὲ ξυνασπιστὰς φίλους... 
Ὁ ὡς αὐτίχ᾽ “41ργος ἢ τὸ Καδμείων πέδον 

τιιιἢ χαϑέξον, ἢ ποὸς οὐρανὸν βιβῶν. ΐ ἢ ἌΣ Ξ 2 μ Ν ς υς Ψ Ξ 
ΘΟ ΕΑαΣ) 2 τ ; Ξ , , Η 

ταῦτ᾽ οὐχ ἀοιϑμος ἔστιν, ὦ πάτερ, λόγων, 
9.9 7 ; κ Α « : κ 
ἀλλ᾽ ἔογα δεινά " τοὺς δὲ σοὺς ὅποι ϑεοὶ 

’ “» 2 - 

πόγους χατοιχτιοῦσι» οὐκ ἔχω μαϑεῖν. 

ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

88ὅ ἤδη 7 "ἃρ ἔσχες ἐλπίδ᾽ ὡς ἐμοῦ ϑεοὺς 

ὠραν τιν᾽ ἕξειν, ὥστε σωϑηῆναΐξ ποτε: 

ΣΜΉΝΗ. 

ἔγωγε τοῖς νῦν γ᾽, ὦ πάτερ, μαντεύμασιν. 
ΟΙΑΗΙΠΟΎΥ Σ. 

ποίοισε τούτοις; τί δὲ τεϑέσπισται. τέχνον:; 
ΙΣΜΜΗ ΝΗ. 

σὲ τοῖς ἐχεῖ ζητητὸν ἀνϑοώποις ποτὲ 

90 ϑανόντ᾽ ἔσεσϑαι ζῶντά τ᾽, εὐσοίας χάριν. 
ΟΙΔΙΠΟΥῪΥΣ. 

τίς δ᾽ ἄν τι τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς εὖ πράξειεν ἄν; 

ΙΣ ΜΗ ΝΠ. 

ἔν σοὶ τὰ γείνω» φασὶ γίγνεσθαι κράτη. 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

4 γ 5 δ. Α αὐσϑς, ΟΥ̓ ΊΞΖΣ, Ὁ δι εν ρ 

τ᾽ οὐχ ἔτ᾽ εἰμὶ. τηνγιχαῦτ᾽ ἀρ εἴμ ἄγρῆρ; 
ΣΣ ΜΠ ΝΗ. 

»- - , ΤΣ, 
γ»ῦν γὰρ ϑεοί σ᾽ ὑρϑοῦσι, πρόσϑε δ᾽ ὠλλυσαν. 

ΟΙΖΕΓΙΓΟΎ: 
- . - [ΑἹ ᾿ 

ο5 γέροντα δ᾽ ὀρϑοῦν φλαῦρον ὃς γέος πέση. 

᾽ΣΜΠ ΝΗ. 

χαὶ μὴν Κρέοντέά γ᾽ ἴσϑι σοι τούτων χάριν 
ἥξοντα βαιοῦ χοὐχὶ μυρίον χρόνου. 

ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

ὅπως τί δράσῃ, ϑύγατεο; ἑομήγευέ μοι. 

ΣΜΉΝΗ. 

ὥς σ᾽ ἄγχι γῆς στήσωσι Καδιείας, ὅπως 
- Ν ᾿ , «' 

. 400 χρατῶσε μέν σου, γῆς δὲ μὴ ἐλθελθ ον. 

0 ΙΠΙΠΟΥΣ 

ἡ δ᾽ ὠφέλησις τίς ϑύρασι χειμέγου ; 
ΤΣΧΗ ΝΉ. 

«ς Ρ -»"Ἥ «ς 3 ΄’} 

κείνοις ὃ τύμβος δυστιχῶν ὁ σὸς βαρῖς. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
εἰς - - , Ὲ Ἴ Ὰ Σ » [ἢ 9 

χάγευ ϑεοῦ τις τοῦτο γ ἂν γνωμὴ μαᾶϑοε- 

ΤΣ ΜΉ ΝΗ. 

τούτου χάριν τοίνυν σὲ προσϑέσϑαι πέλας 

406 χώρας ϑέλουσι μηδ᾽ ἵν᾽ ἂν σαυτοῦ χοατῆς. 

ΟΙΤΙΓΘΥ ΕΣ: 
ἊΝ Η͂ - “ἄς ὔ 

ῃ καὶ χατασχιῶσι Θηβαίᾳ χονει; 

1Σ ΜΗ ΝΗ. 
“- Σ ΕῚ τ ’ ἀλλ᾽ οὐκ ἐᾷ τοὔμφυλον αἷμά σ᾽, ὦ πάτερ. 

ἘΦΠἘΠὁΘΣΦἝ ΣΤ Βα σ  ξεος 

--------ττπΠΠπΠπΠπΠπΠπΠτἕρΠἕΠὃΠὃΠΠΠ  -----------Ῥ.-Ὃ΄ --ο-----.---ο.Ῥ.»Φ------- βραιοος 
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ΟἸΑΓΘΟΣΣε: . 

᾿ ἐμοῦ γε μὴ ΧΩ τ τὰν ἀἰρονόρὶ 
ΙΤΙΣΜΉΗ ΝΗ. 

ἔσται ποτ᾽ ἄρα τοῦτο Καδμείοις βάρος. 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ἅ10 ποίας φανείσης, ὦ τέχνον, ξυναλλαγῆς; 

ἸΣΜΉΝΗ. 

τῆς σῆς ὑπ᾽ ὀργῆς, σοῖς ὅταν στῶσιν τάφοις. 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ἃ δ᾽ ἐννέπεις, χλύουσα τοῦ λέγεις, τέχνογ; 
ἸΣΜΉΝΗ. 

ἀνδρῶν ϑεωρῶν “Ζ᾽ελφικῆς ἀφ᾽ ἑστίας. 

ΟΙΔΠΙΠΟΎΣ. 

χαὺὶ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν «Φοῖβος εἰρηκὼς χυρεῖ; 
ΤΣῊ Ν ἢ. 

415 ὥς φασιν οἱ μολόντες εἷς Θήβης πέδον. 
ΟΙΠΙΠΟΎΥῪ Σ. 

παίδων τις οὖν ἤχουσε τῶν ἐμῶν τάδε; 
ΤΣ Η ΝΗ. 

455 πρὸς ταῦτα χαὶ Κρέοντα πεμπόντων ἐμοῦ 
μαστῆρα,, χεῖ τις ἄλλος ἐν πόλει σϑέγει. 

ἐὰν γὰρ ὑμεῖς, ὦ ξένοι, ϑέλητέ μου 
προστάτισι ταῖς σεμναῖσι δημούχοις ϑεαῖς 

ἀλχὴν ΟΣ ἢ τῆδε τῇ πόλει μέγαν 
460 σωτῆρ᾽ ἀρεῖσϑε, τοῖς δ᾽ ἐιιοῖς ἐχϑροῖς πόνους. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐπάξιος μὲν, Οὐ δοιεν κω 
αὐτός τε παῖδές ϑ᾽ αἵδ᾽. ἐπεὶ δὲ τῆσδε γῆς 
σωτῆρα σαυτὸν τῷδ᾽ ἐπεμβάλλεις λόγῳ, 
παραινέσαι σοι βούλομαι τὰ σύμφορα, 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
466 ὦ φίλταϑ᾽, ὡς νῦν πᾶν τελοῦντι προξέγει. 

ΧΟΡΟΣ ᾿ 

ϑοῦ νῦν χαϑαρμὸν τῶνδε δαιμόνων, ἐφ᾽ ἃς 
τὸ πρῶτον ἵχου χαὶ χατέστειψας πέδον. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τρόποισε ποίοις; ὦ ξένοι, διδάσκετε. 

ἀρακανάυν, ΧΟΡΟΣ. 
πρῶτον μὲν ἱοὰς ἐξ ἀειρύτου χοὼς 

470 χρήνης ἐνεγχοῦ, δὲ ὁσίων χειρῶν ϑιγώνγ. - 

5 οὐκ ἀρ 

ἄμφω γ ὁμοίως, χκαξεπίστασϑον χαλῶς. 

ΟΙΠΙΠΟΎΣ. 

χᾷϑ᾽ οἱ χάχιστοι τῶνδ᾽ ἀχούσαντες πάρος. 

τοὐμοῦ πόϑου προὔϑεντο τὴν τυρανγίδα; ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἸΣΜΉΝΗ. ὅταν δὲ τοῦτο χεῦμ᾽ ἀκήρατον λάβω; 
ά20 Ὁ 5 χλύουσα ταῦτ᾽ ἐγὼ, φέρω δ᾽ ὅμως. | ' ΧΟΡΟΣ. 

: ΟΙΑΙΠΟΎΣ. : χρατῆρές εἰσιν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη, 
ἐλ: οἱ ϑεοί σφε μήτε τὴν πεπρωμέ ιένην ὧν χρᾶτ᾽ ἔρεψον καὶ λαβὰς ἀμφιστόμους. 

ἔριν χατασβέσειαν, ἕν δ᾽ ἐμοὶ ἐτις : ΟΙΔΩΔΙΠΟΎΣ. 

| αὐτοῖν γένοιτο τῆσδε τῆς μάχης πέρι, ϑαλλοῖσιν., ἢ χρόκαισιν, ἢ ποίῳ τρόπῳ; ΄. 
' ἧς γῦν ἔχονται χαπαγαίρονται ϑόρυ : ΧΟΡΟΣ. 
ἱ ἀγοοῦς οὐτ νιν; ὃς γῦν σχῆπτρα χαὶ θρόνους ἔχει 478 οἱὸς γεαρῶς γεοπόχῳ μαλλῷ βαλών: 

μείνειεν, οὔτ᾽ ἂν οὐξεληλυϑὼς πόλιν ΟΙΔΩΔΙΠΟΥῪΣ. , 
; ἔλθοι ποτ᾽ αὐὖϑις" οἵ γε τὸν φύσαντ᾽ εἶεν - τὸ δ᾽ ἔνϑεν ποῖ τελευτῆσαί μὲ χρή; 
Ι οὕτως ἀτίμως πατρίδος ἐξωϑούμενον ΧΟΡΟΣ. 

οὖ» ἔσχον οὐδ᾽ ἤμυναν" ἀλλ᾽ ἀνάστατος χοὰς χέασϑαι στάντα πρὸς πρώτην ἕω. 
ά580 αὐτοῖν Ἐπεί ΠῈ κἀξεκηρύχϑην φυγάς. ' ΟΙΔΩ“ΙΠΟΎΣ. 

; ΠΩ ἥ τοῖσδε χρωσσοῖς οἷς λέγεις χέω τάδε; 

ι ΧΟΡΟΣ. , 

τρισσάς γε πηγάς" τὸν τελευταῖον δ᾽ ὅλογ. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ἀϑ0 τοῦ τόγδε πλήσας ϑῶ; δίδασχε χαὶ τόδε. 
ΧΟΡΟΣ. : 

ὕϑατος, μελίσσης " μηδὲ προσφέρειν μέϑυ." 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΥΣ. ' 

ὅταν δὲ τούτων γῆ μελάμρφυλλος τύχῃ; 
ΧΟΡΟΣ. 

τρὶς ἐννέ᾽ αὐτῇ χλῶνας ἐξ ἀμφοῖν χεροῖν. 

τιϑεὶς ἐλαίας, τάσδ᾽ ἐπεύχεσϑαι λιτᾶς. 

ΟΙΔΙΠΟῪ Σ. 

ἀδό τούτων ἀκοῦσαι βούλομαι. μέγιστα γάρ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὥς σφας χαλοῦμεν Εὐμενίδας, ἐξ εὐμενῶν 
στέρνων ϑέχεσϑαι τὸν ἱχέτην σωτήριον, 
αἰτοῦ σύ τ᾽ αὐτὸς, χεῖ τις ἄλλος ἀντὶ σοῦ, - 

ἄπυστα φωνῶν μηδὲ μηχύνων βοήν. 
490 ἔπειτ᾽ ἀφέρπειν ἄστροφος. καὶ ταῦτά σοί 

δράσαντι ϑαρσῶν ἂν παρασταίην ἐγώ" 
ἘΝ δὲ δ  αρ ἐ ἂν, ᾧ ξέν ᾿ “ἀμφὶ οοί. 

014 ΠπῸ Σ᾿ 

ὦ παῖδε, χλύετον τῶνδε προσχώρων ξένων; 

ΣΝ, ἐμὲ" 

εἴποις ἂν ὡς ϑέλογντι τοῦτ᾽ ἐμοὶ τότε 

πόλις τὸ δῶρον εἰχότως κατήνυσεν. 
2 τι 1 2 , Ἁ χ ΕΝ, «ς , 

οὐ δῆτ᾽. ἐπεί τοι τὴ» μὲν αὐτίχ᾽ ἡμέραν, 
«ς 34. Α [οἱ ᾽) 

οπηγνίχ᾽ ἔζει ϑυμὸς, ἥδιστον δέ μοι 

485 τὸ χατϑανεῖν ἡν χαὶ τὸ λευσϑῆναι πέτροις, 
οὐδεὶς ἔρωτος τοῖδ᾽ ἐφαίγετ᾽ ὠφελῶν" 

; 2 εἰ ρου ρΥ - ε , ἼΣ , 

χοόνῳ δ᾽, ὃτ᾽ δὴ πᾶς ὃ μόχϑος ἣν πέπωγ, 
κάμάνϑανον τὸν ϑυμὸν ἐκδραμόντα μοι 
μείζω χολαστὴν τῶν πρὶν ἡμαρτημένων, 

" ἌΝ ΓῈν - κ , ,» 

440 τὸ τηγίᾳ ἤδη τοῦτο μὲν πόλις βίᾳ 
2 ͵ ΕῚ - (, -Ὁ 

ἡλαυνέ μ᾽ ἐκ γῆς χρόνιον, οἱ δ᾽ ἐπωφελεῖν, 

οἱ τοῦ πατρὸς, τῷ πατρὴ δυνάμενοι, τὸ δοᾶν 
οὐκ ἠθέλησαν, ἀλλ᾽ ἔπους σμιχροῦ χάριν 
φυγάς σφιν ἔξω πτωχὸς ΕΝ ἐγώ. 

4λδ ἐκ ταῖνδε δ᾽, οὔσαιν παρϑένοιν, ὅσον φύσις 
δίδωσιν αὐταῖν, χαὺ τροφὰς ἔχω βίου 

τῷ δ᾽ ἀντὶ τοῦ (φύσαντος εἱλέσϑην ϑρόνους 
χαὶ σχήπτρα χραίψειν χαὶ τυραγγεύειν χϑογος. 

450 αλλ᾽ οὔ τι μὴ λάχωσι τοῦδε συμμάχου, 
οὔτε σφιν ἀρχὴς τῆσθε Καδιιίας ποτὲ 
ὄνησις ἥξει. τοῦτ᾽ ἐγῴδα, τῆσϑέ τε 
μαντεῖ᾽ ἀχούων, συνγνοῶν τε τὰξ ἐμοῦ 

Η 

; 
" 

' 

] 

Ι καὶ γῆς ἀΔΕΙΣ καὶ γένους ἐπάρχεσιν". 

παλαίφραϑ'᾽ ἁμοὶ «Ροῖβος ἡγυσέν ποτε. 
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ΑΛ ΤΊΓΟΝΗ. 

ἠκούσαμέν τε χὼ τι δεῖ πρόστασσε δρῶν. 
ΟΙΠΙΠΟΎΥῪΣ. 

496 ἐμοὶ. μὲν οὐχ ὁδωτά. λείπομαε γὰρ ἐν ὁ 
τῷ μὴ δύνασϑαι μήϑ'᾽ ὁρᾶν, δυοῖν χαχοῖν. 
ἀφύας δ᾽ ἁτέρα μολοῦσα πραξάτω τἄϑε. 
ἀρχεῖν γὰρ οἶμαι κἀντὶ μυρίων μίαν 
πυλὴν ΞΔ οὐ γεύχον δοιὰ » ἣν εὔνους παρῆ- 

ὅ00 ἀλλ᾿ ἐν τάχϑι τι πράσσετον" μόνον δέ με 
μὴ λείπετ᾽. οὐ γὰρ ἂν σϑένοε τοὐμὸν δέμας 
ἔρημον ἕρπειν οὐδ᾽ ὑφηγητοῦ γ᾽ ἄνευ. 

ΙἸΣΜΗΝΗ. 

ἀλλ εἶμ ἐγὼ τελοῦσα" τὸν τόπον δ᾽ ἵνα 
χρῆσται μὲ ἐφευρεῖν, τοῦτο βούλομαι μαϑεῖν. 

-- ΟΡΟΣ. 

δ0ὅ τοὐχεῖϑεν ἄλσους. ὦ ξένη, τοῦδ᾽ - ἣν δέ του 
σπάνιν τιν᾽ ἴσχης, ἔστ' ἔποιχος, ὃς φράσει. 

ΠΙΣΜΜΗ ΝΗ. 

χωροῖμ᾽ ἂν εἷς τόδ᾽ " ᾿Δντιγόνη, σὺ δ᾽ ἐνθάδε 
φύλασσε πατέρα τόνδε. τοῖς τεχοῦσι γὰρ 
οὐδ᾽ εἰ πονεῖ τις, δεῖ πόνου μνήμην ἔχειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

510 δεινὸν μὲν τὸ πάλαι χείμενον ἤδη χαχὸν, ὦ 
ξεῖν᾽, ἐπεγεέρειν " 

ὅμως δ᾽ ἔραμαι πυϑέσϑαι., 

ΠΥ ΓΟΣΧΕΣ:. 

τί τοῦτο; 
ΧΟΡΟΣ. 

τῶς δειλαίας ἀπόρου φανείσας 
ἀλγηδόνος, ᾧ ξυνέστας. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
6196 μὴ πρὸς ξενίας ἀνοίξης 

τᾶς σᾶς, πέπον, ἔργ᾽ ἀναιδῆ. 
ΧΟΡΟΣ. 

τό τοι πολὺ χαὶ μηδαμὰ λῆγον 
χρήζω, ξέν᾽, ὀρϑὸν ἄκουσμ᾽ ἀχοῦσαι, 

Ρ ΟΙΠΙΠΟΎΥΣ. 
ὦμοι- 

ΧΟΡΟΣ. 

στέρξον, ἱχετεύω. 
ΟΙΠΙΠΟΥΣ. 

φεῦ φεῦ. 
ἶ ΧΟΡΟΣ. 

ὅ20 πείϑου" κἀγὼ γὰρ ὅσον σὺ προσχοήζεις. 
ΟἸΔΠΙΠΟΥῪΣ. 

ἤνεγκον χαχότατ᾽, ὦ ξένοι, ἤνεγχον ἑχὼν μὲν, 
ϑεὸς ἴστω, 

τούτων δ᾽ αὐϑαίρετον οὐδέν. 
ΧΟΡΟΣ: 

ἀλλ ἐς τί; 
ΟΙΖΙΠΟΥῪΥΞΣ. 

ὅ28 χαχᾷ μ' εὐνᾷ πόλις οὐδὲν ἴδοιν 
γάμων ἐνέδησεν ἄτᾳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἦ μητρόϑεν, ὡς ἀκούω, 
δυσώνυμα λέχτρ᾽ ἐπλήσω; 

ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

ὦμοι, ϑάνατος μὲν τάδ᾽ ἀκούειν, 

5820 ὦ ξεῖν᾽" αὗται δὲ δύ᾽ ἐξ ἐμοῦ μὲν 

ὅ10-- ὅ20. --- ὅ21 - -ὅ38. 

ΧΟΡΟΣ. 
πῶς φής; ἐἕηδνς 

, ΟἸΖΙΠΟΎΣ. 
δύο δ᾽ ἄτα 

ΧΟΡΟΣ. 
παῖδε, 

ὦ Ζεῦ, 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ματρὸς κοινῶς ἀπέβλαστον ὠδῖνος. 

ΧΟΡΟΣ. 

αὗται γὰρ ἀπόγονοι τεαΐ; 
ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ὅ85 κοιναί γὲ πατρὸς ἀδελφεαί. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἰώ. 
ΟΙΖΙΠΟ γι. ᾿ 

Ἰὼ δῆτα. μυρίων γ᾽ ἐπιστροφαὶ καχῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔπαϑες 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἔπαϑον ἄλαστ' ἔχειν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔρεξας 

ΟΙΗΙΠΟῪΣ. 

οὐκ ἔρεξα. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί γάρ; 
ΟΙΩΙΠΟΥΣ. 

ἐδεξάμην 

ὅά0 δῶρον, ὃ μήποτ᾽ ἐγὼ ταλακάρϑδιος 
ἐπωφέλησα͵ πόλεος ἐξελέσθαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

δύστανε, τί γάρ; ἔϑου φόνον 
ΟΙΔΙΠΟΥῪΥΣ. 

τί δ᾽ ἐϑέλεις μαϑεῖν ; τί τοῦτο: 

: ΧΟΡΟΣ, 

πατρός; 

ΟΙΠΙΠΟῪΥΣ, 

παπαῖ, δευτέραν ἔπαισας ἐπὶ νόσῳ γόσον. 

χ ΟΡΟΞΣ. 

δλδ εὐβομδνν 
ΟΙΑΙΠΟΎΣ. 

- ἔχανον. ἔχει δέ μοι 
ΧΟΡΟΣ. 

τί τοῦτο; 

ΟΙΔΙΠΟΎΥῪΣ. 
πρὸς δέκας τι.- 

ΧΟΡΟΣ. 
τί γάρ; 

ΟΙΠΙΠΟΎΥῪΥΣ. 

ἐγὼ φράσω. 
καὶ γὰρ ἁλοὺς ἐφόνευσα καὶ ὠλεσα" 

γόμῳ δὲ χαϑαρὸς, ἄϊδρις εἰς τόδ᾽ ἦλϑον. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ ἡμὶν «ϊγέως γόνος 
ὅ50 Θησεὺς χατ᾽ ὀμερὴν σὴν ἐφ᾽ ἁστάλη πάρα. 

ΘΗΣΕΎΥΣ., 
πολλῶν ἀχούων ἔν τε τῷ πάρος χρόνῳ 
τὰς αἱματηρὰς ὀμμάτων διαφϑορὰς 
ἔγνωχά σ᾽, ὦ παῖ .«Δαΐου, τανῦν 9᾽ ὁδοῖς 

᾿584 - ὅ41. --Ξ 642 .-- 648. 

ῬΟΕΙΤΑΕ ΒΟΕΈΝΙΟΙ-ς 
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ἐν ταῖσδ᾽ ἀκούων μᾶλλον ἐξεπίσταμαι. 
δδῦ σχευή τε γάρ σὲ χαὶ τὸ δύστηνον χάρω 

δηλοῦτον ἡμῖν ὄνϑ᾽ ὃς εἴ, χαί σ᾽ οἰχτίσας 
ϑέλω ᾿περέσϑαι, δύσμορ᾽ Οἰδίπου, τίνα 
πόλεως ἐπέστης προστροπὴν ἐμοῦ τ' ἔχων, 
αὐτός τε χὴ σὴ δύσμορος παραστάτις. 

5600 δίϑασχε. δεινὴν γάρ τιν’ ἂν πρᾶξιν τύχοις 

λέξας ὁποίας ἐξαφισταίμην ἐγω. 
ὡς οἶδά γ᾽ αὐτὸς ὡς ἐπαιδεύϑην ξένος, 
ὥσπερ σὺ, χῶς τις πλεῖστ᾽ ἀνὴρ ἐπὶ ξένηξ, 
ηϑλησὰ κινδυγνεύματ' ἐν τὠμῷ χάρᾳ, 

ὅθὅ ὥστε ξένον γ᾽ ἂν οὐδέν ὄνϑ᾽, ὥσπερ σὺ νῦν, 
ὑπεχτραποίμην μὴ οὐ συνεκσώζειν " ἐπεὶ 

ἔξοιδ᾽ ἀνὴρ ὧν χὦῶτι τῆς ἐς αὔριον 

οὐδὲν πλέον μοι σοῦ μέτεστιν ἡμέρας. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 
Θησεῦ, τὸ σὸν γενναῖον ἐν σμιχρῷ λόγῳ 

ὅ70 παρῆχεν. ὥστε βραχέα μοι δεῖσθαι φράσαι. 
σὺ γάρ μ' ὅς εἶμι, χἀφ᾽ ὅτου πατρὸς γεγὼς 
χαὶ γῆς ὁποίας ἦλθον, εἰρηκὼς κυρεῖς" 

ὥστ' ἐστί μοι τὸ λοιπὸν οὐδὲν ἄλλο πλὴν 
εἰπεῖν ἃ χρήζω, χὠ λόγος διοίχεται. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

δγδ τοῦτ αὐτὸ νῦν δίδασχ᾽,, ὕπως ἂν ἐχμάϑω. 

ΟΙΠΙΠΟῪΣ. 

δώσων ἱχάνω τοὐμὸν ἄϑλιον δέμας 
σοὶ δῶρον, οὐ σπουδαῖον εἷς ὄψιν" τὰ δὲ 
χέρδη παρ᾽ αὐτοῦ σρείσσον᾽ ἢ μορφὴ καλή. 

ΘΗΣΕΥΎΥΣ. 

ποῖον δὲ χέρδος ἀξιοῖς ἥχειν φέρων; 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ὅ80 χρόνῳ μάϑοις ὧν, οὐχὶ τῷ παρόντι που. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

ἡ σὴ προσφορὰ δηλώσεται; 
ΟΙΦΙΠΟΎῪΣ. 

ὅταν ϑάνω ᾽γὼ χαὶ σύ μου ταφεὺς γένῃ. 
ὲ ΘΗΣΕῪΣ. 

τὰ λοίσϑι᾽ αἰτεῖ τοῦ βίου, τὰ δ᾽ ὃν μέσῳ 
ἢ λῆστιν ἴσχεις ἢ δι᾿ οὐδενὸς ποιεῖ.᾽ 

ΟἸΔΙΠΟΎΣ. 
ὅ8ὅ ἐνταῦϑα γάρ μοι χεῖνα συγκομίζεται. 

Ψ ᾿ 

ποίῳ γὰρ 

ΘΠΗΠΣΕΎΣ. 

ἀλλ ἐν βουχεῖ δὴ τήνδε μ᾽ ἐξαιτεῖ χάριν. 
ΟΥΣΤΙΟΎΥΣ. 

ὅρα γε μήν" οὐ σμιχρὸς, οὔκ, ἀγὼν ὅδε. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

πότερα τὰ τῶν σῶν ἐχγόνων, ἢ ̓ μοῦ λέγεις; 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

χεῖνοι κομίζειν χεῖσ᾽ ἀναγχάσουσί με. 
ΘΗΣΈΕΎΥΣ. 

᾿ 590 ἀλλ᾽ εἰ ϑέλοντά γ᾽, οὐδὲ σοὶ φεύγειν χαλόν. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἀλλ οὐδ᾽, ὅτ' αὐτὸς ἤϑελον, παρίεσαν. 

ΘῪΓΣΈΣΥΣ: 
ὮΝ ΕΣ ΣΙ ουεδ δὶ ὁ ΡΣ ΔῚΣ ΤῸ Σὰ ὦ μῶρε, ϑυμὸς δ᾽ ἐν χαχοῖς οὐ ξύμφορον. 

ΟΥ̓ ΤΙΓΟΘΎΣ. 
ει ΄ ;) - Ἄν 39 

ὁτῶν μάϑης μου, γνουϑέτει, τανῦν δ᾽ ἔα. 

ΘἸΕΣ ΒΎΥΣ, 

δίδασς. ἄνευ γνώμης γὰρ οὔ μιε χρὴ λέγειν. 

ΟἸΙΗΙΠΟῪΣ. 

ὅ95 πέπονϑα, Θησεῦ, δεινὰ πρὸς χαχοῖς καχά. 
᾿:ΘΗΣΕΎΣ.:. 

ἥ τὴν παλαιὰν ξυμφορὰν γένους ἐρεῖς; 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

οὐ δῆτ᾽ " ἐπεὶ πᾶς τοῦτό γ᾽ “Ἑλλήνων ϑροεῖ. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

τί γὰρ τὸ μεῖζον ἢ χατ' ἄνϑροωπον νοσεῖς; 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

οὕτως ἔχει. μοι. γῆς ἐμῆς ἀπηλάϑην. 

600 πρὸς τῶν ἐμαυτοῦ σπερμάτων " ἔστιν δέ μοι 
πάλιν κατελϑεῖν μήποϑ', ὡς πατροχτόνῳ. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

πῶς δῆτά σ᾽ ἂν πεμψαίαϑ', ὥστ᾽ οἷχκεῖν δίχα; 

ΟΙΔΦΠΙΠΟΎΣ. 

τὸ ϑεῖὸν αὐτοὺς ἐξαναγκάζει στόμα. 
ἧς ΘΗΣΕΎΣ. 

ποῖον πάϑος δείσαντας ἔχ χρηστηρίων; 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

θ06 ὅτε σφ᾽ ἀνάγκη τῆδε πληγῆναι χϑονέ. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τἀμὰ χἀχείνων πιχρώ; 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὦ φίλτατ᾽ Δὶγέως παῖ, μόνοις οὐ γίγνεται 
ϑεοῖσι γῆρας οὐδὲ χατϑανεῖν ποτε, 
τὰ δ᾽ ἄλλα συγχεῖ πάνϑ᾽ ὁ παγχρατὴς χρόνος. 

610 φϑίψει μὲν ᾿ἰσχὺς γῆς, φϑίνει δὲ σώματος, 
ϑγνήσχει δὲ πίστις, βλαστάνει δ᾽ ἀπιστία, 

καὶ πνεῦμα ταυτὸν οὔποτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσιν 
φίλοις βέβηχεν οὔτε πρὸς πόλιν πόλει. 
τοῖς μὲν γὰρ ἤδη, τοῖς δ᾽ ἐν ὑστέρῳ χρύνῳ 

61ὅ τὰ τερπνὰ πιχρὰ γίγνεται χαῦύϑις φίλα. 
καὶ ταῖσι Θήβαις εἰ τανῦν εὐημερεῖ 
χαλῶς τὰ πρὸς σὲ, μυρίας ὃ μυρίος 

χοόνος τεχνοῦται γύχτας ἡμέρας τ᾿ ἰὼν, 
ἐν αἷς τὰ νῦν ξύμφωνα δεξιώματα 

620 δόρει διασχεδῶσιν ἐκ σμικροῦ λόγου" 

ἵν οὑμὸς εὕδων χαὶ χεχουμμένος νέχυς 

ψυχρός ποτ αὐτῶν ϑερμὸν αἴμα πίεται, 
εἰ Ζεὺς ἔτι Ζεὺς, χὠ “Τὸς «Ῥοῖβος σαφής. 

ἀλλ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἡδὺ τἀχίνητ᾽ ἔπη, 
626 ἔα μ᾽ ἐν οἷσιν ἠρξάμην, τὸ σὸν μόνον 

πιστὸν φυλάσσων" χοὔποτ' Οἰδίπουν ἐρεῖς 

ἀχρεῖον οἰχητῆρα δέξασθαι τόπων 

τῶν ἐνθάδ᾽, εἴπερ μὴ ϑεοὶ ψεύσουσί με. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄναξ, πάλαι χαὶ ταῦτα χαὶ τοιαῦτ᾽ ἔπη 
680 γῆ τῇδ᾽ δδ᾽ ἁνὴρ ὡς τελῶν ἐφαίνετο. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

τίς δῆτ ἂν ἀνδρὸς εὐμένειαν ἐχβάλοι 
τοιοῦδ᾽, ὅτου πρῶτον μὲν ἡ δορύξεγος 
χοινὴ παρ᾽ ἡμῖν αἷἱέν ἔστιν ἑστίω; 

ἔπειτα δ᾽ ἱχέτης δαιμόνων ἀφιγμένος 
685 γὴ τῆδε χἀμοὶ δασμὸν οὐ σμικρὸν τίφει. 

ἀγὼ σεβισϑεὶς οὔποτ᾽ ἐχβαλῶ χάριν 
τὴν τοῦδε, γώρᾳ δ᾽ ἔμπαλιν χκατοιχιῶ.- 
εἰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡδὺ τῷ ξένῳ μίμνειν, σέ νιν 
τύόξω φυλάσσειν" εἰ δ᾽ ἐμοῦ στείχειν μέτα 

610 τόδ᾽ ἡδὺ, τούτων, Οἰδίπου. δίδωμιέ σοι 
χρέναντι χρῆσθαι. τῆδε γὰρ ξυνοίσομαι. 

ἑ 
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εἴ μοι δέμιο γ ἦν. ἀλλ ὁ χῶρός ἐσϑ᾽ ὅδε, 
ΘΗ͂ΙΣ ἘΣ ΕΣ, 

680 ϑεαῖς ἀμφιπολῶν τιϑήναις. 
ϑάλλει δ᾽ οὐρανίας ὑπ᾿ ἄχνας 

ἢ, 
| 

Ἢ κ κ 27 - 

: ᾿"ΟἸΔΑΙΠΟΎῪΞΣ. 676 καὶ τὰν ἀβᾶτον ϑεοῦ 
᾿ τὶ ἜπΡΡδ, , τῷ ’, ἐπι ’ ’, ΕἾ , 

ὦ Ζεὺ. διδοίης τοῖσι τοιούτοισι» ξὺυ. φυλλαδὰ μυριόκαρπον ἀγήλιον 
ΘΗΣΕΎΣ. ἀνήνεμόν τε πάντων 

τί δῆτα χρήζεις; ἡ δόμους στείχειν ἐμούς; χειμώνων " ἵν᾽ ὃ βαχχιώτας 
ΟΙΆ ΕΠ ΘΟ ΕΣ. ἀεὶ “Ιόνυσος ἐμιβατεύει 

646 τ ᾧ τί πράξεις; οὐ γὰρ ἀντιστήσομαι. 
: Ο ΤῊΊΙΠῸ ὙΣΙ 

ἐν ᾧ χρατήσω τῶν ἔμ᾽ ἐκβεβληχότων. 
ΘΙ ΔΎΥΩΣ. 

μέγ᾽ ἂν λέγοις δώρημα τῆς συνουσίας. 
ΟΙΖΙΠΟΥῪΥΣ. 

εἰ σοΐ γ᾽ ἅπερ φὴς ἐμμενεῖ τελοῦντί μοι. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ϑάρσει τὸ τοῦδέ γ᾽ ἀνδρός" οὔ σε μὴ προϑδῶ. 
(ΣΙ ΕΤΚΟΣ ΎΥΣ. 

6650 οὔτοι σ᾽ ὑφ᾽ ὅρκου γ᾽ ὡς χαχὸν πιστώσομιαι. 
ΘΠΣΕΎΥΣ. 

οὔχουν πέρα γ᾽ ἂν οὐδὲν ἢ λόγῳ φέροις. 
' ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

πῶς οὖν ποιήσεις; 
ΘΙΠΣΕΎΥΣ. 

τοῦ μάλιστ᾽ ὄχνος σ᾽ ἔχει; 
ΟΙΠΙΠΟΥΣ. 

ἥξουσιν ἄνδοες 

ΘΠΣΕΎΣ. 

ἀλλὰ τοῖσδ᾽ ἔσται μέλον. 
ΟΙΩΙΠΟΥΣ. 

ὅρα μὲ λείπων 
ΘΗΣΕΎΣ. 

μὴ δίδωσχ᾽ ἃ χοή μὲ δρᾶν. 
ΟΙΑΙΠΟΎΥΣ. 

656 ὀχνοῦντ᾽ ἀνάγχη. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

τοὐμὸν οὐχ ὀχνεῖ χέαρ. 
: ΟΙΠΙΠΟΥῪΥ Σ. 

οὐχ οἷσϑ᾽ ἀπειλὰς 

ΘΠΗΣΕΎΥΣ. 

οἶδ᾽ ἐγώ σε μή τινὰ 
ἐνθένδ᾽ ἀπάξοντ᾽ ἄνδρα πρὸς βίαν ἐμοῦ. 

πολλαὶ δ᾽ ἀπειλαὶ πολλὰ δὴ μάτην ἔπη 
ϑυμῷ. χατηπείλησαν, ἀλλ ὃ γοῦς ὅταν 

660 αὑτοῦ γένηται, φροῦδα τἀπειλήματα. 
χείνοις δ᾽ ἴσως κεὶ δείν᾽ ἐπερορώσϑη λέγειν 
τῆς σῆς ἀγωγῆς, οἶδ᾽ ἐγὼ, φανήσεται 
μαχρὸν τὸ δεῦρο πέλαγος οὐδὲ πλώσιμον. 
ϑαρσεῖν μὲν οὖν ἔγωγε χκἄνευ τῆς ἐμῆς 

θ66 γνώμης ἐπαινῶ, Φοῖβος εἰ προὔπεμψέ σε" 
ὅμως δὲ χἀμοῦ μὴ παρόντος οἶδ᾽ ὅτι 

τοὐμὸν φυλάξει σ᾽ ὄνομα μὴ πάσχειν χαχῶς.. 
τὰ ΟΡ. Σ, 

εὐίππου, ξένε, τἄσδε χώρας 
ἔχου τὰ χράτιστα γᾶς ἔπαυλα, 

670 τὸν ἀργῆτα Κολωνὸν, ἔνϑ᾽ 
ὦ λίγεια μινύρεται 
ϑαμίζουσα μάλιστ᾽ ἀηδὼν 
χλωραῖς ὑπὸ βάσσαις, 
τὸν οἱνῶπ᾽ ἀνέχουσα κισσὸν 

669ὅ --- 680. -ΞΞΞ 68] -͵--- 693. 

- “ ᾿ ΡΟΣ δ Ξὰ 
ο ὑπ βότρυς κατ ἡμαρ ἀεὶ 

γναρχισσος, μεγαλαιν ϑεαῖν 
᾽ - ’ ͵ 

ἀρχαῖον στεφανωμ', ὃ τε 
086 χουσαυγὴς κρόχος" οὐδ᾽ ἀὔπνοι 

κρῆναι μινύϑουσιν 

Κηφισοῦ νομάδες ῥεέϑρων, 
3.,.,.,.9 ϑκ 2. 5) 
ἀλλ αἰὲν ἐπ᾽ ἡματι 
ὠκύτοκος πεδίων ἐπινίσσεται 
9 ’ “ἃ 27 

690 ἀχηρατῳ ξὺν ομβρῳ 
’ , -“ 

στεργνούχου χϑονὸς " οὐδὲ Πῆουσῶν 
χοροί γιν ἀπεστύγησαν, οὐδ᾽ ἁ 

’ ΒῚ ΄ 

χρυ αύτιο. Ἐπ ορύ τ ἰ ' ; 

694 ἔστιν δ᾽ οἷον ἐγὼ γᾶς σίας οὐκ ἔἑπακούω, 
οὐδ᾽ ἐν τῷ μεγάλᾳ “Ἰωρίδι γάσῳ Πέλοπος πώ- 

ποτε βλαστὸν! 
φύτευμ᾽ ἀχείρωτον αὐτόποιον 
ἐγχέων φόβημα δαΐων, 

700 ὃ τῷδε ϑάλλει μέγιστα χώρᾳ, 
τῷ , , 5 

γλαυχᾷς παιδοτρύφου φύλλον ἑλαίας " 
δ ᾿ 2 ᾿ 27) , 

τὸ μέν τις οὔτε γεαρὸς οὔτε γήρᾳ 
΄ - κ ᾿ ς ᾿ ε ὦν σημαίνων ἁλιωσει χερὶ πέρσας " ὁ γὰρ αἱὲν ὁρῶν 

χυκχλος 

706 λεύσσει νιν Πορίου “]ιὸς 

χά γλαυχῶπις ᾿Αϑάνα. 
707 ἄλλον δ᾽ αἶνον ἔχω ματροπόλει τᾷδε χράτιστον, 

τ ρΥ τοῦ μεγάλου δαίμονος, εἰπεῖν, ἢ Ἐ αὔ- 
χημα μέγιστον, 

711 εὔιππον, εὔπωλον, ἘΠ. ασσον. 

ὦ παῖ Κρόνου, σὺ γάρ νιν εἰς 

τόδ᾽ εἷσας αὐχημΐ, ἄναξ Ποσειδὰν, 

ἕπποισιν τὸν ἀχεστῆρα χαλινὸν 
715 πρώταισι ταῖσδε κτίσας ἀγυιαῖς. 

Φ 2 ὉλΕ » ᾿ 2 ς ’, Ἁ 

ἃ δ᾽ εὐήρετμος ἔχπαγλ ἁλία χερσὶ 
μένα πλατα 

παραπτο- 

ϑοώσχει, τῶν ἑχατομπόδων 
᾿Νηρήδων ἀκόλουϑος. 

ΑΔΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 

720 ὦ πλεῖστ᾽ ἐπαίνοις εὐλογούμενον πέδον, 

νῦν σοι τὰ λαμπρὰ ταῦτα δεῖ «φαίνειν ἔπη. 
ΟΙΔΩΙΠΟΎΥΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ, καινόν; 
ΑΛΝΤΙΓΟΔΝΉΗ. 

ἄσσον ἔρχεται 

ἡμῖν οὐχ ἄνευ πομπῶν, πάτερ. 
ΟἸΔΙΠΟΎῪΥΣ. 

ὦ φίλτατοι γέροντες, ἐξ ὑμῶν ἐμιοὶ 
72ὅ φαίνοιτ᾽ ἂν ἤδη τέρμα τῆς σωτηρίας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει, παρέσται. χαὶ γὰρ εἰ γέρων κυρῶ, 
τὸ τῆσδε χώρας οὐ γεγήραχε σϑένος. 

ΚΡΕΩ Ν. 

ἄνδρες χϑονὸς τῆσδ᾽ εὐγενεῖς οἱκήτορες, 
θ9Ά ---- 106. -ΞΞ 707 --- 719. 

Κρέων δ᾽ 

.ι..ὉὉ ὁ ὃ τῸθὋὉὃὉΘΌὃΌΘΌΡΌΡΌΘΌΘΌΘῤιι͵ι͵ι͵κκ:κ:ἅ:οε“οι....΄ὖρὖῤὖῤῤῤΓ Γ΄ ΄-- ---------.-. 
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ὁρῶ τιν᾽ ὑμᾶς ὀμμάτων εἰληφότας 
730 φόβον νεωρῆ τῆς ἐμῆς ἐπεισόδου, 

ὃν μήτ᾽ ὀκνεῖτε μήτ᾽ ἀφῆτ᾽ ἔπος χακόν, 
ἥχω γὰρ οὐχ ὡς δρᾶν τι βουληϑεὶς, ἐπεὲ 
γέρων μέν εἰμι, πρὸς πόλιν δ᾽ ἐπίσταμαν 
σϑένουσαν ἥχων,, εἴ τιν᾽ Ἕλλάδος, μέγα. 

785 ἀλλ᾿ ἄνδρα τόνδε τηλιχόσδ᾽ ἀπεστάλην 
πείσων ἕπεσϑαν πρὸς τὸ Καδμείων πέδον, 
οὐκ ἐξ ἑνὸς στείλαντος, ἀλλ᾿ ἀνδρῶν ὕπο 
πάντων χελευσϑεὶς, οὕνεχ᾽ ἧχέ μοι γένει, 
τὰ τοῦδε πενϑεῖν πήματ᾽ εἰς πλεῖστον πόλεως. 

740 ἀλλ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽ Οἰδίπου, κλύων ἐμοῦ 
ἱχοῦ πρὸς οἴχους. πᾶς σε Καδμείων λεὼς 

χαλεῖ δικαίως " ἐχ δὲ τῶν μάλιστ᾽ ἐγὼ, 

ὅσῳπερ, εἰ μὴ πλεῖστον ἀνθρώπων ἔφυν 
κάχιστος ἀλγῶ τοῖσι σοῖς καξοῖς, γέρον, 

745 ὁρῶν σε τὸν δύστηνον, ὄντα μὲν ξένον, 
ἀεὶ δ᾽ ἀλήτην χἀπὶ προσπόλου μιᾶς 

Βιθοτερη χώθουγτα, τὴν ἐγὼ τάλας 

οὐχ ἄν ποτ᾽ ἐς τοσοῦτον αϊκίας πεσεῖν 

ἔδοξ᾽, ὅσο» πέπτωκεν ἥδε δύσμορος, 

750 ἀεί σε χηδεύουσα καὶ τὸ σὸν κάρα 
πτωχῷ διαίτη, τηλιχοῦτος, οὐ γάμων 
ἔμπειρος, ἀλλὰ τοὐπιόντος ἁρπάσαι. 
ἄρ᾽ ἄϑλιον τοὔνειδος, ὦ τάλας ἐγὼ, 
ὠνείδισ᾽ εἰς σὲ κἀμὲ χαὶ τὸ πᾶν γένος; 

768 ἀλλ οὐ γὰρ ἔστι τἀμφανὴ κρύπτειν, σύ νυν 
πρὸς ϑεῶν πατρῴων, Οἰδίπου, πεισϑεὶς ἐμοὶ 
“ρύψον, ϑελήσας ἄστυ χαὶ δόμους μολεῖν 
τοὺς σοὺς πατρῴους, ες τὴν πόλιν φίλως. 

. εἰπών. ἐπαξία γαρ. ἢ δ᾽ οἴχοι πλέον. 
7600 δέχῃ! σέβοιτ᾽ ἂν, οὐσὰα μὴ πάλαε τροφός. 

: ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
ὦ πάντα τολμῶν χἀπὸ παντὸς ἂν φέρων 
λόγου δικαίου μηχάνημα ποικίλον, 
τέ ταῦτα πειρᾷ κἀμὲ δεύτερον ϑέλεις 
1 2 ᾿- ’ ὅἌ.'Ὁ. 5. Ε , ς , 
ἑλεῖν, ἐν οἷἱς μαλιστ᾽ ἂν ἀλγοίην ἁλούς; 

766 πρόσϑεν τε γάρ μὲ τοῖσιν οἰχείοις χακοῖς 
- ᾿Ξ ΎΣ εν , - ΝΞ, τ 

γοσοῦνϑ'᾽, τ΄ ν μοι τέοψις ἐχπεσεῖν χϑογὸς, 
ΕῚ 2) Δ " ΄ , 

οὐκ ηϑελες ϑέλοντι προσϑέσϑαι χάριν, 
Ὥ7Ὲ Ὁ ὙκῸ 5 "ὃ Ν ΣῈ 9 , 

ἀλλ ἡνίκ᾽ ἤδη πιστὸς ἡν ϑυμούμενος, 
καὶ τοὺν δόμοισιν ἣν διαιτᾶσϑαι γλυχὺ, 

710 τότ᾿ ἐξεώϑεις χἀξέβαλλες, οὐδέ σοι 

τὸ “συγγενὲς τοῦτ᾽ οὐδαμῶς τότ᾽ ἣν φίλον" 
τ ἕκὰ ἊΣ Ὁ 2 - ᾿ 

γὺῦν τ᾿ αὐϑις ἡνίχ᾽ εἰσορᾷς πόλιν τέ μοι 
ξυνοῦσαν εὔνουν τήνδε χαὶ γένος τὸ πᾶν, 
πειρῷ μετασπᾶν, σχληρὰ μαλθϑαχῶς λέγων. 

, - , ͵ 27 - 

775 καίτοί τίς αὑτὴ τέρινις ἀχοντας φιλεῖν, 

ὥσπερ τις εἴ σοι λιπαροῦντι μὲν τυχεῖν 
μηδὲν διδοίη μηδ᾽ ἐπαρχέσαι ϑέλοι, 

’ 2. -"» τῷ » πλήρη δ᾽ ἔχοντι ϑυμὸν ὧν χρήζοις, τότε. 
2 ΕΣ ι ς ’ , δωροῖϑ'᾽, ὅτ᾽. οὐδὲν ἡ χάρις χάριν φέροι" 

Ε] 2 ΞΆ ,ὔ -- ἉᾺ ς - ’ 

780 ἀρ΄ ἂν ματαίου τῆσδ᾽ ἂν ἡδονῆς τύχοις; 
τοιαῦτα μέντοι χαὶ σὺ προσφέρεις ἐμοὶ, 

, « ᾿ -» 2» ν΄. λογῳ μὲν ἐσθλὰ, τοῖσι δ᾽ ἕἔργοισιν χαχά. 
’ Ἀ - Ἱ , [ὦ 

φράσω δὲ χαὶ τοῖσδ᾽, ὡς σε δηλώσω χακόν. 
ἥχεις ἕμ᾽ ἄξων, οὐχ ἵν᾽ εἰς δόμους ἄγης," 

785 ἀλλ ὡς πάραυλον οἰχίσης, πόλις δέ σοι 
-" 3: " ᾿ - ᾿ ΕῚ Ἶ - - ΄ 

καχῶν αἀγνατὸς τῶνδ᾽ ἁπαλλαχϑῆ χϑογός. " 

οὐχ ἔστι σοι ταῦτ᾽, ἀλλά σοι τάδ᾽ ἔστ᾽, ἐχεῖ 

χώρας ἀλάστωρ οὑμὸς ἐνναίων ἀεί" 
ἔστιν δὲ παισὶ τοῖς ἐμοῖσι τῆς ἐμῆς 

790 χϑονὸς λαχεῖν τοσοῦτον, ἐνϑανεῖν μόνον». 
ἄρ᾽ οὐκ ἄμεινον ἢ σὺ τὰν Θήβαις φρονῶ; 
πολλῷ γ᾽, ὅσῳπερ καὶ σαφεστέρων κλύω 
«Ῥοίβου τε κοὐτοῦ Ζηνὸς, ὃς χείνου πατήρ. 
τὸ σὸν δ᾽ ἀφῖχται δεῦρ᾽ ὑπόβλητον στόμα, 

796 πολλὴν ἔχον στόμωσιν" ἐν δὲ τῷ λέγειν 
κάκ᾽ ἂν λάβοις τὰ πλείον᾽ ἢ σωτήρια. 
ἀλλ οἶδα γάρ σε ταῦτα μὴ πείϑων, ἴϑι" 
ἡμᾶς δ᾽ ἔα. ζῆν ἐνθάδ᾽. οὐ γὰρ ἂν χακῶς 
οὐδ᾽ ὧδ᾽ ἔχοντες ζῷμεν, εἰ τερποίμεϑα. 

ΚΡΕΩ͂Ν. ἔν 
800 πότερα γ»ομέξεις δυστυχεῖν ἔμ᾽ εἷς τὰ σὰ 
ἢ σ᾽ εἷς τὰ σαυτοῦ μᾶλλον ἐν τῷ γῦν λόγῳ; 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

ἐμοὶ μέν ἐσϑ᾽ ἥδιστον, εἰ σὺ μήτ᾽ ἐμὲ 
πείϑειν οἷός τ᾿ εἶ μήτε τούσδε τοὺς πέλας. 

τ ΟΡ, ὉἿΝ 

ὦ ϑύσμορ᾽, οὐδὲ τῷ χρόνῳ φύσας φανεῖ 
806 φρένας ποτ᾽, ἀλλὰ λῦμὰα τῷ γήρᾳ τρέφει; 

ἸΟΥΖΙΤΧΨΕΟ ἊΣ: 

γλώσσῃ σὺ δεινός - ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ οἱδ᾽ ἐγὼ 
δίκαιον ὅστις ἐξ ἅπαντος εὖ λέγει. 

ΚΡΈΩΝ. 

χωρὶς τό τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὰ καίρια. 
ΟΙΑΙΠΟΎῪΣ. 

ὡς δὴ σὺ βραχέα, ταῦτα δ᾽ ἐν χαιρῷ λέγεις. 
ΟἈΚΡΕῺΏ δ. : 

810 οὐ δῆϑ᾽, ὅτῳ γε νοῦς ἴσος χαὶ σοὶ πάρα. 
ΟΙΔΦΙΠΟΥῪΣ. 

ἄπελϑ᾽, ἐρῶ γὰρ καὶ πρὸ τῶνδε. μηδέ με 
φύλασσ᾽ ἐφοομῶν ἔνϑα χρὴ ναίειν ἐμέ. 

ΚΡΕΩ Ν. 

μαρτύρομαι τούσδ᾽, οὐ σέ. προς δὲ τοὺς φίλους 

οἱ᾽ ἀνταμεέβει ὀη μ᾽ » ἥν σ᾽ ἕλω ποτέ. 
: ΟΙΗΙΠΟΎῪΣ. 

815 τίς δ᾽ ἄν μὲ τῶνδε συμμάχων ἕλοι βίᾳ; 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἢ: μὴν σὺ χἄνευ τῶνδε λυπηϑεὶς ἔσει. 
ΟΙΖΩΠΙΠΟΥΣ. 

ποίῳ σὺν ἔργῳ Ἰοῦτ᾽ ἀπειλήσας ἔχεις ; 
: ΚΡΕΩ Ν. 

ἩΔοροὲ δυοῖν σοι τὴν μὲν ἀρτίως ἐγὼ 

ξυγαφπάσας ἔπεμινα, τὴν δ᾽ ἄξω τάχα. 
ΟΙΦΙΠΟΎΥΣ. 

820 ὦμοι, 
ἷ ΚΡΕΩΔ. 

τάχ᾽ ἕξεις μᾶλλον οἰμώζειν τάδε. 
ΟΙΑΙΠΟῪΣ. 

τὴν παῖδ᾽ ἔχειᾷ μου; 
ΚΡΕΩ Ν. 

τήνδε τ᾽ οὐ μαχροῦ χρόνου. 
: ΟΙΠΙΠΟΎῪ Σ. 

ἰὼ ξένοι, τί δράσετ᾽ ; ἡ προδώσετε, 

χοὺκ ἐξελᾶτε τὸν ἀσεβῆ τῆσδε χϑονός; 
ΧΟΡΟΣ. : 

χώρει, ξέν᾽, ἔξω ϑᾶσσον " οὔτε γὰρ τὰ νῦν 
826 δίχαια 'πράσσεις οὐὔὐϑ᾽ ἃ πρόσϑεν εἴργασαι. 
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: ' ΚΡΕΩΝ. 
ὑμῖν ἂν εἴη τήνδε χαιρὸς ἐξάγειν 
ἄκουσαν, εἰ ϑέλουσα μὴ πορεύσεται. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
οἴμοι τάλαινα, ποῖ φύγω ; ποίαν λάβω 
ϑεῶν ἄρηξιν ἢ βροτῶν; 

ΧΟΡΟΣ. 
τί δρᾷς, ξένε; 

ΚΡΗ ὦ Ν. 

880 οὐχ ἅψομαι τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς. 

ΟΟἸΩΑΙΠΟῪΣ. 

ὦ γῆς ἄνακτες. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ξέν᾽, οὐ δίχαια δρᾷς. 

ὃ ΚΡΕΩ Ν. 

δίκαια. 
; ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δίχαια; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

τοὺς ἐμοὺς ἄγω. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

Σὼ πόλις. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί δρᾷς, ὦ ξέν᾽; οὐχ ἀφήσεις; τάχ᾽ εἰς 

886 βάσαγον εἶ χερῶν. 
ΚΡΕΩ Ν. 

εἴργου. 

ΧΟΡΟΣ. 

σοῦ μὲν οὐ τάδε γε μωμέγου. 
ΚΡΕΩ͂Ν. Ἷ 

πόλει μαχεῖ γὰρ, εἴ τι πημανεῖς ἐμέ. 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

οὐκ ἠγόρευον ταῦτ᾽ ἐγώ; 
ΧΟΡΟΣ. 

ειέϑες γεροῖν 

τὴν παῖδα ϑᾶσσον. 
ΚΡΕΩ Ν. 

μὴ ᾿πίτασσ᾽ ἃ μὴ χρατεῖς. 
ΧΌΟΘΙΟΣΣ: 

840 χαλᾶν λέγω σοι. 

ΚΡΕΩ Ν. 

σοὶ δ᾽ ἔγωγ᾽ ὁδοιπορεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

προβῶϑ᾽ ὦδε, βᾶτε βᾶτ᾽. ἔντοποι. 

πόλις ἐναίρεται, πόλις ἐμὰ, σϑέγει. 
προβᾶϑ᾽ ὧδέ μοι. 

ΠΟΝΕΤΕΓ ΟΣ ΝΈΙ: 

ἀφέλχομαι δύστηνος, ὦ ξένοι ξένοι. 

: ΘΟΥΖΡΕΙΧΙΓΘΕΧ: 

846 ποῦ, τέχνον, εἶ μοι; 
ὌΝ ΙΙΟ.ΝΈ: 

πρὸς βίαν πορεύομαι. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὕρεξον, ὦ παῖ, χεῖρας. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἀλλ οὐδὲν σϑέγω. 
ΚΡΕΩ δ. 

οὐχ ἄξεϑ᾽ ὑμεῖς; 
898 - 843. ΞΞΞ 870 --- 886. 

ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. 

ὦ τάλας ἐγὼ, τάλας. 
ὶ ΚΡΕΩΝ. 

οὔκουν ποτ᾽ ἐκ τούτοιν γε μὴ σχήπτροιν ἔτι 
ὁδοιπορήσεις " ἀλλ᾿ ἐπεὶ νιχᾶν ϑέλεις 

800 πατρίδα τε τὴν σὴν χαὶ φίλους, ὑφ᾽ ὧν ἐγὼ 

ταχϑεὶς τάδ᾽ ἔρδω, χαὶ τύραννος ὧν ὅμως, 
γίχα. χρόνῳ γὰρ, οἶδ᾽ ἐγὼ, γνώσει τάδε, 
ὁθούνεκ᾽ αὐτὸς αὑτὸν οὔτε νῦν χαλὰ 
δρᾷς οὔτε πρόσϑεν εἰργάσω βίᾳ φίλων, 

866 ὀργῇ χάριν δοὺς, ἢ σ᾽ ἀεὶ λυμαίγεται. 
ἢ ΧΟΡΟΣ. 

ἐπίσχες αὐτοῦ, ξεῖν. 

ΚΡΕΩΝ. 
μὴ ψαύειν λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

τῶνδέ γ᾽ ἐστερημένος. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

καὶ μεῖζον ἄρα δύσιον πόλει τάχα 
ϑήσεις; ἐφάψομαι γὰρ οὐ ταύταιν μόναιν.. 

οὔτοι σ᾽ ἀφήσω, 

ΧΟΡΟΣ. 

8600 ἀλλ᾽ ἐς τί τρέψει ; 
ΚΡΙΈῸῺΩ Ν. 

τόνδ᾽ ἀπάξομαι λαβών. 

ΧΟΡΟΣ. 

δειγὸν λέγεις. 

ΚΡΕΈΩ ΚΝ. 

ὡς τοῦτο νῦν πεπράϑξεται., 
ἣν μή μ᾽ ὃ κραίνων τῆσδε γῆς ἀπειργάϑη. 

ΟΙΔΦΙΠΟΎΣ. 

ὦ φϑέγμ᾽ ἀναιδὲς, ἡ σὺ γὰρ νψαύσεις ἐμοῦ; 
- ΚΡΕΩ Ν. 

αὐδῶ σιωπᾶν. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
μὴ γὰρ αἵδε δαίμονες 

865 ϑεῖέν μ᾽ ἄφωνον τῆσδε τῆς ἀοᾶς ἔτι, 
ὅς μ΄, ὦ χάκιστε, ψιλὸν ὄμμ᾽ ἀποσπάσας 
πρὸς ὄμμασιν τοῖς πρόσϑεν ἐξοίχει βίᾳ. 

τοιγὰρ σέ τ᾽ αὐτὸν χαὶ γένος τὸ σὸν ϑεῶν 
ὁ πάντα λεύσσων “Πλιος δοίη βίον 

870 τοιοῦτον οἷον χἀμὲ γηράναι ποτέ. 
ΚΡΕΩ͂Ν. ; 

ὁρᾶτε ταῦτα, τῆσδε γῆς ἐγχώριοι; 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

γῶσι χἀμὲ χαὶ σὲ, χαὶ φρονοῦσ᾽ ὅτι 

ογοις πεπονϑὼς ῥήμασίν σ᾽ ἀμύνομιαι. 

ΚΡΕΩ Ν. 

οὔτοι χαϑέξω ϑυμὸν, ἀλλ᾽ ἄξω βίῳ 
876 χεὶ μοῦνός εἶμιε τόνδε χαὶ χρόνῳ βραϑύς. 

ΟΙΦΠΙΠΟΎΥΣ. 

» 

ἑὼ τάλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅσον λῆμ᾽ ἔχων ἀφίχου, ξέν᾽, εἰ 
τάδε δοκεῖς τελεῖν. 

ΚΡΕΏΝ. 

δοχῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τάνδ᾽ ἄρ᾽ οὐχ ἔτι νεμῶ πόλιν. 

ΚΡΈΕΩ Ν. 

880 τοῖς τοι διχαίοις γώ βοαχὺς νικᾷ μέγαν. 

.-.-....ὄ..,....---  - 
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108 ΞΘ’ ΦλΘ' Βὲ 

ΘΈΧΥ Μ  ΟὟῪ Σ. 
Ἴ ΄ » το ΄ 
ἀχουεϑ οἷα φϑέγγεται; 

ΒΥΒΘΣΡΘΟΣ: 

τά γ᾽ οὐ τελεῖ. 

ἌΡΕΟΩ Ν. 

Ζεὺς ταῦτ᾽ ἂν εἰδείη, σὺ δ᾽ οὔ. 
ΘΟΤΡΟΣ. 

ἘΝ ΕΣῚ ἌΓ πητοκα 0) 
ἀρ᾽ οὐχ ὕβρις τάδ᾽; 

ΚΡΕΦΩΝ. 
« γ...42 ΕΣ , 

ὕβοις, ἀλλ ἀγνεχτέα. 

ἸΘΘΣΡ ΟΣ. 

ἰὼ πᾶς λεὼς, Ἰὼ γᾶς ποόμοι, 
885 μόλετε σὺν τάχει, μόλετ᾽ " ἐπεὶ πέραν 

περῶσε Ἐ Ἐ δή. 
ΘΗΣΕΥΣ 

τίς ποϑ᾽ ἡ βοή; τέ τοὔργον; ἐκ τίνος φόβου ποτὲ 
βουϑυτοῦντά μ᾽ ἀμφὶ βωμὸν ἔσχετ' ἐναλίῳ ϑεῷ, 

τοῦδ᾽ ἐπιστάτῃ Κολωνοῦ; λέξαϑ', ὡς εἰδῶ τὸ πῶν. 
ΓΣ ΄ Ὄπ ΝᾺ. ὐροσε -» ὉΝ «ς ᾿ , ! 

ὅ90 οὗ χάριν δεῦρ᾽ ἢξα ϑᾶσσον ἢ χαϑ' ἡδογὴν ποδός. 

ΟΥΣΙΜΒΕ ΟΣ ΥΕΣ, 

] 
' 
ἱ 

! 

᾿ρερμουσ δβανον νυν τυίουναι δυο 

ὦ φίλτατ᾽, ἔγνων γὰρ τὸ προσφώνημά σου, 
πέπονθα δεινὰ τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδοὸς ἀρτίως. 

ΘΉΣΕΎΥΣ. 

τὰ ποῖα ταῦτα, τίς δ᾽ ὁ πημήνας; λέγε. 
ΟΥΣΥΤΙΘ ΕΣ: 

Κρέων δδ᾽, ὃν δέδορκας, οἴχεται τέχνων 
896 ἀποσπάσας μου τὴν μόνην ξυνωρίδα. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

πῶς εἶπας; 

ΟΙΩΠΙΠΟῪΣ. 

οἷά πὲρ πέπονθ᾽ ἀχήχοας. 
ΘΈΓΞΕΎΥ 

οὔχουν τις ὡς τάχιστα προσπόλων μολὼν 
πρὸς τούσδε βωμοὺς πάντ᾽ ἀναγχάσει λεὼν 

΄ ΄ ͵ 

ἄνιππον ἱππότην τε ϑυμάτων ἄπο 
΄ 2 - ΕΒ. , 

900 σπεύδειν ἀπο ῥυτῆρος, ἔνϑα δίστομοι 
΄ Ρ ΄ ΕῚ ; ξι οἶς 

μάλιστα συμβαλλουσιν ἐμπόρων οδοὶ, 
« 5 “5 ) ἘᾺΝ ΣΥΝ “ὦ Σξ ϑχο ἢ ᾿ 
ὡς μὴ παρέλθωσ᾽ αἱ χόραι, γέλως δ᾽ ἐγὼ, 

ξένῳ γέμωρειωι τῷδε, χειοωϑεὶς βίᾳ. 

ἴϑ᾽, ὡς ἄνωγα, σὺν τάχει. τοῦτον δ᾽ ἐγὼ, 
906 εἰ μὲν δι᾿ ὀργῆς ἧχον, ἧς ὅδ᾽ ἄξιος, 

2 ΕἸ ὩΣ 3, νον ΣῈ ὲ πες ᾿ κι ς 

ἄτοωτον οὐ μεϑὴ ὧν ἐξ ἕμης χξοος 
-. ΕῚ εἶ ΑῚ κ , -». ἊΠ- ἂν Ϊ 

γὺν δ᾽ οὕσπερ αὑτὸς τοὺς νομοὺς εἰσῆλϑ᾽ ἔχων," 
΄ Ἵ « ΄ 

τούτοισι χοὺὐχ ἄλλοισιν ἁρμοσϑήσεται. 
οὐ γάρ ποτ᾽ ἔξει τῆσδε τῆς χώρας, πρὶν ἂν 
ἐστ ἘΝ Ἀσες ἔπος τ ’ Α 27 Ξ 

910 χεένας ἐναργεῖς δεῦρο μοι στήησης ἄγων 
᾿ 27 -- ἜΣ 

ἐπεὶ δέδραχας οὐτ᾽ ἐμοῦ καταξίως 
ΞΊΞ ΤΙ ὲ 2 ΑΣΑ, 27 - κ 

ουὐϑ ὧν πέφυχας αὕτος οὔτε σῆς χϑογος, 

ὅστις δίχαι᾽ ἀσχοῦσαν εἰσελϑὼν πόλιν 
7 ΤΥ » κ ἘΣ 

χᾶάνευ νόμου χραίνουσαν οὐδὲν εἶτ᾽ ἀφεὶς 
ὧδ᾽ ἐπεισπεσὼν 

ἅ χρήζεις χαὶ παρίστασαι βίᾳ. 
καί μοι πόλιν χένανδοον ἢ δούλην τινὰ 
ἔδοξας εἶναι, χώιῤ ἴσον τῷ μηδενί. 

χαίτοι σε Θῆβαί γ᾽ οὐχ ἐπαίδευσαν “ακόν" 
Ξ' τῇ γ7 Ὲ , 

920 οὐ γὰρ φιλοῦσιν ἄνδρας ἐχδίχους τρέφειν, 
5.32. 1 2.- 3 ΄ ͵΄ 

οὐδ᾽ ἂν σ᾽ ἐπαινέσειαν, εἰ πυϑοίατο 

συλῶντα τἀμὰ χαὶ τὰ τῶν ϑεῶν, βίᾳ 
32 -“ ΄ ἄγοντα φωτῶν ἀϑλίων ἱχτήρια. 

Α - - »Ὥ ’ 

916 τὰ τῆσδε τῆς γῆς χύρι᾽ 
ἄγεις 8ϑ᾽ 

ἈΝ ΟΕΙΞ 

κι ΕΝ 

οὐὔχουγ ἔγωγ-. ἂν σῆς ἐπειιβαίνων χϑονὸς, 

925 οὐδ᾽ εἰ τὰ πάντων εἶχον ἐνδικώτατα, 
2 

ἄνευ γὲ τοῦ χραίνοντος, ὅστις ἣν, χϑονὸς, 
2 Ω9 ΣΟῚ ΞΡ πΕΝ τ 3 δυο ὔ 

ουϑ τς οὐτ΄ ἂν γον, ἀλλ᾽ ἡπιστάμην 

ξένον παρ᾽ ἀστοῖς ὡς διαιτἄσϑαι χρεών. 

σὺ δ᾽ ἀξίαν οὐκ οὖσαν αἰσχύνε ις πόλιν 

980 τὴ» αὐτὸς αὑτοῦ, χαί σ᾽ ὁ πληϑύων χρόνος 
γέρονϑ᾽ ὁμοῦ τίϑησι χαὶ τοῦ νοῦ χενόν. 
εἰπὸν μὲν οὖν χαὶ πρόσϑεν, ἐννέπω δὲ γῦν, 
τὰς παῖδας ὡς τάχιστα δεῦρ᾽ ἄγειν τινὰ, 
εἰ μὴ μέτοιχος τῆσδε τῆς χώρας ϑεζεῖς 

936 εὐναι βίᾳ τε κοῦχ ἔχων" χαὶ ταῦτα σοε 

τῷ γνῷ ϑ᾽ ὁμοίως χἀπὸ τῆς γλώσσης λέγω: 
ΧΘΡΊΘΟΣΣΣ 

“» ὅπ σού ς Ἂν 
ὁρᾷς ἵν᾽ ἥχεις, ὦ ξέν᾽; ὡς ἀφ᾽ ὧν μὲν εἶ 
φαίνει δίχαιος, δρῶν δ᾽ ἐφευρίσχει χαχά. 

ΚΡΈΩΝ 
3 “ κ᾿ 

ἐγὼ οὔτ᾽ ἄνανδρον τήνδε τὴν πόλιν λέγων, 
ΛῚ στὸ " ΕΙΣ 2, . κ΄ ε . 

θϑάθω τέχνον «Αϊγέως, οὐτ᾽ ἄβουλον, ὡς σὺ φὴς, 

οὔργο» τόδ᾽ ἐξέπραξ )σ δ᾽ ὃ τουργο» τόδ᾽ ἐξέπραξα, γιγνώσχων δ᾽ ὅτι 
᾽ - ; ᾿ “-» - , 

οὐδείς ποτ᾽ αὐτοὺς τῶν ἐμῶν ἂν ἐμπέσοε 
-- ΓΞ ΄ « 2 -- , 

ζῆλος ξυγαίμων, ὥστ᾽ ἐμοῦ τρέφειν βέᾳ. 
327 ἘΣ τὸ ’ 3 15) κ᾿ ; 
ηδὴ δ᾽ οϑούνεχ᾽ ἀνδρα χαὶ πατροχτόνον 

2 ἘΠῚ ε 
χάγαγγνον οὐ δεξοίατ᾽, οὐδ᾽ ὅτῳ χάμοι 
ξυνόντες εὑρέϑησαν ἀνόσιοι τέχνων. 

τοιοῦτον αὐτοῖς Ἴάρεος εὔβουλον πάγον 

ἐγὼ ξυνήδη χϑύόνιον ὕνϑ', ὃς οὐχ ἐᾷ 
΄ τὶ ΡῚ ΄ - 2 ε “-Ὁ ΄ὕ , 

τοιούσδ᾽ ἀλητας τῆδ᾽ ὁμοῦ γναΐειν πόλει", 
9580 ᾧ πίστιν ἴσχων τήνδ᾽ 

χαὶ ταῦτ᾽ 

946 

᾿- , Ε 
ἐχειρούμην ἄγραν. 

3 τ ἡδυ - ᾿ 

ὧν οὐκ ἔπρασσον, εἶ μὴ μοι πιχρὰς 
- Ρ] νι τ - -"Ὁ 

αὐτῷ τ᾽ ἀρὰς ἠρᾶτο χαὶ τὠμῷ γένει" 
ἀνϑ᾽ ὧν πεπονθὼς ἠξίουν τάδ᾽ ἀντιδρᾶν. 

3 - Χ γι ᾿ς τῷ 7 

ϑυμοῦ γὰρ οὐδὲν γῆράς ἐστιν ἄλλο πλὴν 
- ’, 27 - Ἂ ᾿ 

966 ϑαγεῖν " ϑανόντων δ᾽ οὐδὲν ἄλγος ἅπτεται. 
πρὸς ταῦτα πράξεις οἷον ἂν ϑέλης " ἐπεὶ 

΄ ἊΣ 2 ἐρημία με, χεὶ δίκαι 

σμιχρὸν τέϑησι" 
διίως λέγω, 

κ τ κ ;“; Θ᾽ 

πρὸς δὲ τὰς πράξεις ὅμως, 
χαὶ τηλιχύσδ᾽ ὧν, ἀντιδρᾶν πειράσομαι. 

ΘΓ ΘΙ ΧΩΣΣ 

9600 ὦ λῆμ᾽ ἀναιδὲς, τοῦ “αϑηβοίζειν δοχεῖς, 
πότερον ἐμοῦ γέροντος, ἢ σαυτοῦ,, τόδε; 
εἶ ΄ κ - .ι “5 ι 
ὅστις φόνους σοι χαὶ γάμους χαὶ ξυμφορὰς 

τοῦ σοῦ διῆχας στόματος, ἃς ἐγὼ τάλας 
ΕΝ 2 :: ι τ- -᾿ Ξ 
ἡνέγκον χων. ϑεοῖς γὰρ ην οὕτω φέλον, 

9606 τάχ᾽ ἂν τι μηνίουσιν εἰς γένος πάλαι. 
ΒῚ ν 2 ροῦν 3 Ε ΒᾺΝ .» δ ’ 
ἐπεὶ χαϑ' αὑτὸν γ᾽ οὐχ ἂν ἐξεύροις ἐμοὶ 

ἁμαρτίας ὀγειδὸς οὐδὲν ἀνϑ'᾽ ὅτου : 

τάδ᾽ εἰς ἐμαυτὸν τοὺς ἐμούς Ν ἡμάρτανον. 

ἐπεὶ δίδαξον, εἴ τι ΘΈΡΕΟΣ πατρὶ 

970 γρησμοῖσιν ἵκνεῖϑ᾽ ὥστε πρὸς παδεῦν ϑανγεῖν, 
πῶς ἂν δικαίως τοῦτ᾽ ὀνειδίζοις ἐμοὶ» 

ΕΣ ᾿ ΄ 
ὃς οὔτε βλάστας πω γενεϑλίους πατρὸς, 

ΕῚ κ τ᾽ 2 ΕῚ Ὡς ΄ ς τ 

οὐ μητρὸς εἶχον, ἄλλ ἀγέννητος τότ᾽ ἢ; 
εἰ δ᾽ αὖ φανεὶς δύστηνος, ὡς ἐγὼ ᾿φάνην, 

976 εἰς χεῖρας ηλϑοὸν πατρὶ χαὶ χατέχτανον, 

μηδὲν ξυνιεὶς ὧν ἔδοων εἷς οὕς τ᾽ ἔδρων, 
πῶς ἂν τό γ᾽ ἀκον πρᾶγμ᾽ ἂν εἰχότως ψέγοις 
μητρὸς δὲ, τλῆμον, οὐκ ἐπαισχύνει γάμους 
οὔσης ὁμαίμου σῆς μ᾽ ἀναγκάζων λέγειν, 

980 οἵους ἐρῶ τάχ᾽. οὐ γὰρ οὖν σιγήσομαι οἱους ἕξ Χο 7. Ὁ 7 ἡϑόνεις 

Ψ 



σοῦ γ᾽ εἰς τόδ᾽ ἐξελθόντος ἀνόσιον στόμα. 
Φ», ΄ 5» 2 ᾿ Ξι 
ἔτιχτε γάρ μ᾽ ἔτιχτεν, ὦμοι μοι χακχῶν, 

2 ᾿δι δ;..5 3 5» - κ ΣΕ, ἘΣ οὐχ εἰδοτ᾽ οὐκ εἰδυῖα, " χαὶ τεκοῦσα μὲ 
ε - 27 ῶν ΕΞ, 

αὐτῆς ὀνειδος παῖδας ἐξέφυσέ μοι. 

986 ἀλλ ἕν γὰρ οὖν ἔξοιδα, σὲ μὲν ἑχόντ᾽ ξιιὲ 
χείνην τὲ ταῦτα δυστομεῖν" ἐγὼ δέ νιν 

, ΠΟ - Ρ 2. 

ἄχων ἔγημα, φϑέγγομαί τ᾿ ἄχων τάδε. 
2 “42 Ὶ κ 27 2 Ξ-ο 2 ΞῸ ; ᾿] 

ἀλλ οὐ γὰρ οὐτ᾽ ἕν τοῖσδ᾽ ἀχούσομαι χαχὸς 
᾿γάμοισιν οὔϑ᾽ οὺς αἰὲν ἐμφέρεις σύ μοι 

, ΄ Ξ τὰ “ 

990 φογνοὺυς παάτρῳους ἐξονειδίζων πιχρῶς. 
ι ’ 27 - ὲ »-» 

ἕν γάρ μ᾽ ἀμειιναι μοῦνον ὧν σ᾽ ἀνιστορῶ. 
5, ΄ κι ΄ ΘΟ ’ 

εἴ τίς σε τὸν δίχαιον αὐτίχ᾽ ἔνϑαδε 

χτείνοι παραστὰς, πότερα πυνϑάνοι᾽ ὧν, εἰ 

πατήρ σ᾽ ὁ καίνων,. ἢ τίγνοι᾽ ἂν εὐθέως ; 

996 δοχῶ μὲν, εἴπερ ζῆν φιλεῖς, τὸν αἴτιον 
’΄, δὶ Η 27 Σ 

τένοι᾽ ἂν, οὐδὲ τούὔνδιχον περιβλέποις. 
τοιαῦτα μέντοι χαὐτὸς εἰσέβην καχὰ, 
ϑεῶν ἀγόντων " οἷς ἐγὼ οὐδὲ τὴν πατρὸς 

| ψυχὴν ἂν οἶκμιαι ζῶσαν ἀντειπεῖν ξιιοί. 
1000 σὺ δ᾽, εἰ γὰρ οὐ δίχαιος. ἀλλ ἅπαν καλὸν 

ὗ ΄ ΄"“ ς δ Ξ|. ΄ 5...» 
λέγειν νομίζων, δητὸν ἀρρητὸν τ᾽ ἔπος, 

τοιαῦτ᾽ ὀνειδίζεις με τῶνδ᾽ ἐναντίον. 
χαί σο: τὸ Θησέως ὄγομα ϑωπεῦσαι χαλὸν, 

καὶ τὰς ψέϑηρας,, ὡς χατῴχηνται χαλῶς" 

1006 χάϑ᾽ ὧδ᾽ ἐπαινῶν πολλὰ τοῦδ᾽ ἐχλανϑάώνει, 
εἴ τις γῆ ϑεοὺς ἐπίσταται 

ὑπερφέρει, 

ς 

ὁϑούνεχ᾽ 

τιμαῖς σεβίζειν, ἥδε τοῦϑ'᾽ 
Ξχ τς ἋΣ χει ᾿ ΄ χ Εὐτον ΤΕΣ 3 κ 
ἀφ᾽ ἧς σὺ χλέψας τὸν ἱκέτην γέροντ᾽ ἐμὲ 

ἔν εἰ ἐν - Χ , ΕῚ » , 

αὐτὸν τ᾽ ἐχειροῦ τὰς χόρας τ᾽ οἴχει. λαβων. 
1010 ἀνθ᾽ ὧν ἐγὼ νῦν τάσδε τὰς ϑεὼς ἐμοὶ 

χαλῶν ἱκνοῦμαι χαὶ χατασχήπτω λιταῖς 

ἐλθεῖν ἀρωγοὺς ξυμμάχους ϑ'᾽, ἵν᾽ ἐχμάϑης 

οἵων ὑπ᾽ ἀνδρῶν ἥδε φρουρεῖται πόλις. 

ΧΚΟΣΡΙΟῚΣ: 
ΚΣ νυ ξος, τ . ΄ 
ὁ ξεῖνος, ὠναξ. χοηστὸς" κἱ δὲ συμφοραὶ 

- ΄ 2“. 3 - 
1016 αὐτοῦ πανώλεις, ἄξιαι δ᾽ ἀμυγαϑεῖν. 

ΘΈΤΣ ἜΣΎΙΣ: 
. ΕΝ ε τς κ 55 ’, 

ἅλις λόγων" ὡς οἱ μὲν ξξηοπασμένοι 

" 

φ' 

σπεύδουσιν, ἡμεῖς δ᾽ οἱ παϑόντες ἕσταμεν. 

ΡῈ ΣΝ. 

τί δῆτ᾽ ἀμαυρῷ φωτὶ προστάσσεις ποιεῖν ; 

β ΘΗΣΕῪΣ. 
ς - ᾿ “- ΡῚ -" κι ᾿ 
ὁδοῦ Ὁ γι... τῆς ἐκεῖ, πομπὸν δέ μιξ 

1020 χωρεῖν, ἵν᾽, εἰ μὲν ἐν τόποισι τοῖσδ᾽ ἔχεις 
τὰς παῖδας ἡμῶν, αὐτὸς ἐχδείξης ἐμοί" 

εἰ δ᾽ ἐγχρατεῖς φεύγουσιν, οὐδὲν δεῖ πογεῖνγ. 
ἄλλοι γὰρ οἱ σπεύδοντες, οὕς οὐ μή ποτε 
χώρας φυγόντες τῆσδ᾽ ἐπεύξωνται ϑεοῖς. 

“- - - «ς Ὑ Ὡ 

1028 ἀλλ ἐξυφηγοῦ" γνῶϑι δ᾽ ὡς ἔχων ἔχει 
͵ Ἴ ἘΠῚ 2 » Ὁ. ες ΓΙ Ἐ Α νὰ δόλο 

ζΖαΐϊ α ξιλε 0 η τυχὴ τὰ γάρ ὁολῷ 

τῷ μὴ διχαίῳ χτήματ᾽ οὐχὶ σώζεται. 

ς εἷς τόδ᾽ - ὡς ἔξοιδά σε 

ἄσχευον ἐς τοσηνδ᾽ ὕβοιν 

1080 ἥχοντα τόλμης τῆς παρεστώσης ταγῦν, 
ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτῳ σὺ πιστὸς ὧν ἔδοας τάδε. 
ὃ δεῖ μ᾽ ἀϑρῆσαι, μηδὲ τήνδε τὴν πόλιν 
ἑγὸς ποιῆσαι (φωτὸς ἀσϑενεστέραν. 

[ 

2 «. 4 ἘΣ 

χοὺχκ αλλον ἕξει 

οὐ ψιλὸν οὐδ᾽ 

γοεῖς τι τούτων, ἢ μάτην ταγῦν τέ σοι 

[1036 δοχεῖ λελέχϑαι χώτε ταῦτ᾽ ἐμηχαγῶ; 
| 
Ἰ 
κ..--. ..-..-.-. 

β 

Πτππ''Π τΓὋΠὋΠὋ τ πὸ π΄ -:ς ὁ ́““ τ 
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ΚΡΈΩΝ. 

οὐδὲν σὺ μεμπτὸν ἐνθάδ᾽ ὧν ἐρεῖς ἐμοί: 
οἴκοι δὲ χήημεῖς εἰσόμεσϑ᾽ ἃ χοὴ ποιεῖν. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

χωρῶν ἀπείλει νῦν" σὺ δ᾽ ἡμῖν, Οἰδίπου, 
ἕκηλος αὐτοῦ μίμνε. πιστωϑεὶς ὅτι, 

100 ἢν μὴ ϑάνω ᾿γὼ πρόσϑεν, οὐχὶ 7 παύσομαι 
πρὶν ἂν σὲ τῶν σῶν κύριον στήσω τέχνων. 

ΟΥ̓ ΈΙΕΟΣ. 

ὄναιο. Θησεῦ, τοῦ τὲ γενναίου χάριν 
χαὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς ἐνδίχου προμηϑίας. 

ΧΟΡΟΣ. 
εἴην ὅϑι δαΐων 

1045 ἀνδρῶν τάχ᾽ ἐπιστροφαὶ 
τ ΄ 27 

τὸν» χαλχοβοαν .“4ρη 
᾽ ΡῚ ᾿Ὶ 

μίξουσιν, ἢ πρὸς Πυϑίαις, 
ὉΝ ΄ γ - 

ἢ λαμπάσιν ἀχταῖς, 
- 

[1060 οὗ πότνιαι σεμνὰ τιϑηνοῦνται τέλη 
ϑγατοῖσιν. ὧν χαὶ χρυσέα 

χλὴς ἐπὶ γλώσσᾳ βέβακε 
προσπόλων Εὐμολπιδῶν " 
Ψ, 2 τὺ Α ’, 

ἕνγϑ' οἰκίαν τὸν ἐγρεμόχαν 

.106δὃ Θησέα χαὶ τὰς διστόλους 

ἀδμῆτας ἀδελφὰς 
2 “2.5 “ω͵ 
ἐμμίξειν βοᾷ. 

ΡῚ Νὴ ’ 

ἀγὰ χώρους" 

αὐταρχεῖ τάχ᾽ 

τοὐσὸ᾽ 

ἢ που τὸν ἐφέσπερον 

1060 πέτρας γιφάδος Γ᾿ ὥὧσ᾽ 

Οἱάτιδος ἐς νομοῦ, 

πώλοισιν, ἢ διιιφαρμότοις 
φεύγοντες ἁμίλλαις. 

1066 ἁλώσεται, δεινὸς ὁ προσχώρων “ρης, 
δεινὰ δὲ Θησειδᾶν ἀχμά. 
πῶς γὰρ ἀστράπτει χαλιγὸς, 
πᾶσα δ᾽ ἄμι- 

πυκτήριε φώλαρα πώλων 

1070 ἄμβασις, οἱ τὰν ἱππίαν 

τιμῶσιν ᾿ϑάναν 

χαὶ τὸν πόντιον γαιάοχον 
Ῥέας Φύμονη υἱόν. 

1074 ἔρδουσιν, ἦ μέλλουσι; προμνᾶταί τί κοι 
γνώμα, τάχ᾽ ἂν δώσειν 

τὰν δεινὰ τλᾶσεν, δεινὰ δ᾽ εὑροῦσαν πρὸς αὖ- 

ϑαίμων πάϑη. 

τελεῖ τελεῖ “Ζεύς τε τα 

1080 μάντις εἴμ᾽ ἐσϑλῶν ἀγώνων. 

εἴθ" ἀελλαία ταχύροωστος πελειὰς 
χύρσωιμι τῶνδ᾽ 

«ς -»οΟ΄ 

ὁρμέται κατ Ἕ 

ἿΣ .Φ μαρ 

αἰϑερίας γὲ φέλ ὡς ἀγώνων 

ἐωρήσασαω τοὐμὸν ὄμμα. 

1086 )ὼ Ζεῦ, ϑεῶν πάνταρχε, παντόπτα,, πόροις 

γῶς τῶσδε ϑαμούχοις 

σϑένει ᾽πὶ γνιχείῳ τὸν εὔαγρον τελειῶσαι λόχον, 
1090 σειινώ τὲ παῖς ΤΠ1αλλὰς ᾿“ϑάγα. 

χαὶ τὸν ἀγρευτὰν ᾿“πόλλω 

χαὶ χασιγνήταν πυχνοστίχτων ὀπαδὸν 

ὀχυπόδων ἐλ άφων στέργω διπλῶς ὠρω) ἃς 

1090 μολεῖν γᾷ τῷδε χαὶ πολίταις. 

τῷ σχοπῷ μὲν οὐ ἔρεῖς 
1059 --- 1073. 

1089 --- 109ὅ. 

ἀλῆτα, 

1044. 1008, 

1074 --- 1084. 

τ 
ω ξεῖν" 

---- 

-.-ὄ-ϑϊ.ὄ.ἅ.ὄἥὄ α -ςῬ...- 



100 ΞΟοΟΦΟἊἙκ 

ὡς ψευδόμαντις. τὰς κόρας γὰρ εἰσορῶ 
τάσδ᾽ ἄσσον αὖϑις ὧδε προσπολουμέρνας. 

ΟΙΖΙΙΕΟῪ Σ. 

τί φής; » πῶς εἶπας; 
ἌΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὠ πάτερ πάτερ, 
1100 τίς ὧν ϑεῶν σοι τόνδ᾽ ἄριστον ἄνδρ᾽ Πα 

δοίη, τὸν ἡμᾶς δεῦρο προσπέμψαντα σοι; 
ΘΙΖΙΠΟΎΥΣ. 

ὦ τέκνον, ἢ πάρεστον; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

αἵδε γὰρ χέρες 
Θησέως ἔσωσαν φιλτάτων τ᾽ ὀπαόγων. 

ΟΥ̓ ΤΓΙΡΘΟΥΣ:. 

προσέλϑετ᾽, ὦ παῖ, πατρὶ, καὶ τὸ μηδαμὰ, 

1106 ἐλπισϑὲν ἥξειν σῶμα βαστάσαι δότε. 
ΑΝ ΤΙΓΟΜΝΗ. 

αἰτεῖς ἃ τεύξει" σὺν πόϑῳ γὰρ ἡ χάρις. 
ΟΙΔΩΑΙΠΟΎῪΥΣ. 

ποῦ δῆτα, ποῦ 'στον; 
ΔΛΝΤΙΓΟΔΜΝΗ. 

αἵδ᾽ ὁμοῦ πελάζομεν. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ὦ φίλτατ᾽ ἔρνη. 
ΦΝΤΊΙΓΟΝΉΗ͂. 

τῷ τεχόντι πᾶν 
ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

ὦ σχῆπτρα φωτός. 

ΑΙ ΝΤΙΊΙΓΟΜΝΗ. 

δυσμόρου γε 
ΟΙΖΠΙΠΟΎῪΣ. 

1110 ἔχω τὰ φίλτατ᾽, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἂν πανάϑλιος 

ϑανὼν ἂν εἴην σφῷν παρεστώσαιν ἐμοί. 
ἐρείσατ᾽, ὦ παῖ, πλευρὸν ἀμφιϑέξιον 
ἐμφύντε τῷ φύσαντι, χἀναπαύσατον 
τοῦ πρόσϑ᾽ ἐρήμου τοῦδε δυστήνου πλάνου. 

1116 χαί μοι τὰ πραχϑέντ᾽ εἴπαϑ'᾽ ὡς βούχιστ᾽, ἐπεὺ 
ταῖς τηλιχαῖσδε σμιχρὸς ἐξαρχεῖ λόγος. 

ΑΝΊΤΙΓΟΝΗ͂. 

ὅδ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ σώσας" τοῦδε χοὴ λύειν, πάτερ, 
καὶ σοί τε τοὔργον τοῦτ᾽ ἐμοί τ᾽ ἔσται βραχύ. 

ΟΙΔΙΠΟΎΥ Σ. 

εἶνε, μὴ ϑαύμαζε, πρὸς τὸ λιπαορὲς 

1120 τέχν᾽ εἰ φανέντ᾽ ἄελπτα μηχύνω λόγον. 
ἐπίσταμαι γὰρ τήνδε τὴν ἐς τάσδε μοι 
τέρψιν παρ᾽ ἄλλου μηδενὸς πεφασμένην. 
σὺ γάρ νιν ἐξέσωσας, οὐχ ἄλλος βροτῶν. 
χαὶ σοὶ ϑεοὶ πόροιεν ὡς ἐγὼ ϑέλω, 

1126 αὐτῷ τε χαὶ γῇ τῇδ᾽. ἐπεὶ τό γ᾽ εὐσεβὲς 
ὑμῖν εὗρον ἀνθοώπων ἐγὼ 

χαὶ τοὐπιειχὲς χαὶ τὸ μὴ ψευδοστομεῖν. 

εἰδὼς δ᾽ ἀμύγω τοῖσδε τοῖς λόγοις τάδε. 
ἔχω γὰρ ἅχω διὰ σὲ χοὺχ ἄλλον βροτῶν. 

1180 χαί μοι χέρ᾽. ὠναξ, δεξιὰν ὄρεξον, ὡς 

ψναύσω φιλήσω τ᾽, εἰ ϑέμις, τὸ σὸν κάρα. 
χαίτοι τί φωνῶ; πῶς σ᾽ ἂν ἄϑλιος γεγὼς 

ϑιγεῖν ϑελήσαιμ᾽ ἀνδρὸς, ᾧ τίς οὐκ ἔνι 
χηλὶς χαχῶν ξύγοιχος ; οὐχ ἔγωγέ σε, 

1135 οὐδ᾽ οὖν ἐάσω. τοῖς γὰρ ἐμπείροις βροτῶν 

μόνοις οἷόν τε συνταλαιπωρεῖν τάδε. 

ποὺ ποῦ; 

» 

φίλον. 

δύσμορα. 

ὠ ξ 

μόνοις παρ᾿ 

ΛΕΟΥΣ 

σὺ δ᾽ αὐτόϑεν μοι χαῖρε καὶ τὰ λοιπά μου 
μέλου δικαίως, ὥσπερ ἐς τόδ᾽ ἐχονν 

ΘΗΣΕΎΣ. 

οὔτ᾽ εἴ τι μῆκος τῶν λόγων ἔϑου πλέον, 
1140 τέχγοισι τεριρϑεὶς τοῖσδε, ϑαυμάσας ἔχω, 

οὐδ᾽ εἰ πρὸ τοὐμοῦ προὔλαβες τὰ τῶνδ᾽ ἔπη. 
βάρος γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ἐκ τούτων ἔχει. 

. οὐ γὰρ λόγοισι τὸν βίον σπουδάζομεν 
λαμπρὸν ποτ μμθλιν ἢ τοῖς δοωμένοις. 

1145 δείχγυμι δ᾽. ὧν γὰρ ὦμοσ᾽ οὐκ ἐψευσάμην. 

οὐδέν σε. πρέσβυ. ξάσθε γὰρ πάρειμ᾽ ἄγων 
ζώσας, ἀκραιφνεῖς τῶν ΠΡ Ήπ ἘΕ ΜΉ ΘΩΝΟ 

χώπως μὲν ἁγὼν ἢ ἠρέϑη. τί δεῖ μάτην 
κομπεῖν, ἅ γ᾽ εἴσει χαὐτὸς ἐκ ταύταιν ξυνών ; 

1180 λόγος δ᾽ ὃς ἐμμππέπτωχεν ἀρτίως ἐμοὶ 
στείχοντι δεῦρο, συμβαλοῦ γνώμην, ἐπεὺ 
σμικρὸς μὲν εἰπεῖν, ἄξιος δὲ ϑαυμάσαι. 

πρᾶγος δ᾽ ἀτίζειν οὐδὲν ἄνϑρωπον χρεών. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

τί δ᾽ ἔστι, τέχνον «Αϊγέως ; δίδασχέ με, 
1165 ὡς μὴ εἰδότ᾽ αὐτὸν μηδὲν ὧν σὺ πυνϑάνει. 

ΘΗΣΕΎΣ. 
φασίν τιν᾽ ἡμῖν ἄνδρα, σοὶ μὲν ἔμπολιν 
οὐκ ὄντα, συγγενῆ δὲ, προσπεσόντα πως 
βωμῷ χαϑῆσϑαι τῷ Ποσειδῶνος, παρ᾽ ᾧ 

ϑύων ἔχυρον, ἡνίχ᾽ ὡρμώμην ἐγώ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

1160 ποδαπόν; τί προσχρήζοντα τῷ ϑαχήμαπει;. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

οὐχ οἶδα πλὴν ἑ ἕν. σοῦ γὰρ, ὡς λέγουσί μοι, 
βοαχύν τιν᾽ αἷτεῖ μῦϑον οὐκ ὄγκου πλέων. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
οὐ γὰρ ἥδ᾽ ἕδρα σμιχροῦ λόγου. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

σοὶ φασὶν αὐτὸν ἐς λόγους ἐλϑεῖν μολόντ᾽ 
116ὅ αἰτεῖν ἀπελϑεῖν τ᾽ ἀσφαλῶς τῆς δεῦρ᾽ ὁδοῦ, 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

τίς δῆτ᾽ ἂν εἴη τήνδ᾽ ὁ προσϑαχῶν ἕδραν; 
ΘΗΣΕΎῪΥΣ. 

ποῖόν τιν᾽; 

ὅρα χατ᾽ ἴργος εἴ τις ὑμῖν ἐγγενὴς 
ἔσθ᾽, ὅστις ἂν σου τοῦτο προσχρήζοι τυχεῖν. 

ΟΙΔΙΠΟΎΥΣ. 
ὦ φίλτατε, σχὲς οὗπερ εἶ. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τί δ᾽ ἔστι σοι; 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

1170 μή μου δεηϑῆς. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

πράγματος ποίου; λέγε. 

ΟΙΖΔΙΠΟΎΣ. 

ἔξοιδ᾽ ἀχούων τῶνδ᾽ ὅς ἐσϑ᾽ ὃ προστάτης. 

5 ἘΣ ΕΥΣ, 
καὶ τίς ποτ᾽ ἐστὶν, ὃν γ᾽ ἐγὼ ψέξαιμί τι; 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

παῖς οὑμὸς, ὦναξ, στυγνὸς, οὗ λόγων ἐγὼ 
ἄλγιστ᾽ ἂν ἀνδρῶν ἐξανασχοίμην κλύων. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

1178 τί δ᾽; οὐκ ἀχούειν ἔστι, χαὶ μὴ δρῶν ἃ μὴ 
χοήζεις ; τέ σοι τοῦτ᾽ ἐστὶ λυπηρὸν χλύειν; 



ΟἸΧΙΠΟΘΈΞ ΕΠ ΒΟΛΔΩΝΩ, 

ατάσκο,τισι, 
ἔχϑιστον, ὦναξ, φϑέγμα τοῦϑ᾽ ἥχει πατρί" 

χαὶ μή μ᾽ ἀνάγχζη προσβάλης τάδ᾽ εἰχαϑεῖν. 
ΝῊ ΘΈΣΙΣ Χ Σ᾿: , 

ἀλλ εἰ τὸ ϑάχημ᾽ ἐξαναγχάζει, σχόπει 
[1180 μή σοι πρόνοι᾽ ἢ τοῦ ϑεοῦ φυλακτέα. 

κῶν :ντοὸ} Ὁ 4ΓΤ|Γ.Ο.ΝΙΠ.....: 
πότερ. πιϑοῦ μοι, χεὶ νέω παραινέσω. 
τὸν ἄνδο᾽ ἔασον τόνδε τῇ 9᾽ αὑτοῦ φρενὶ 
χάριν παρασχεῖν τῷ ϑεῷ ϑ᾽ ἃ βούλεται" 
καὶ νῷν ὕπειχε τὸν κασίγνητον μολεῖν. 

1186 οὐ γάρ σε, ϑάρσει, πρὸς βίαν παρασπάσει 
γνώμης, ἃ μή σοι ξυμφέροντα λέξεται. 
λόγων δ᾽ ἀχοῦσαι τίς βλάβη; τά τοι κακῶς 

εὑρημέν᾽ ἔργα τῷ λόγῳ μηνύεται. 
ἔφυσας αὐτόν: ὥστε μηδὲ δρῶντί σε 

1190 τὰ τῶν χάκιστα δυσσεβεστάτων, πάτερ, 
ϑέμις σέ γ᾽ εἶναι χεῖνον ἀντιδρᾶν κακῶς. 
ἀλλ᾽ ἔασον. εἰσὶ χἀτέροις γοναὶ χαχαὶ 

χαὶ ϑυμὸς ὀξὶς, ἀλλὰ νουϑετούμενοε 
φίλων ἐπῳδαῖς ἐξεπῴδονται φύσιν. 

1196 σὺ δ᾽ εἰς ἐχεῖνά μοι τανῦν ἀποσχόπει 
πατρῷα χαὶ μητρῷα πήμαϑ' ἅπαϑες, 
χἂν χεῖγω λεύσσης, οἶδ᾽ ἐγὼ, γνώσει καποῦ 
ϑυμοῦ τελευτὴν ὡς καχὴ προσγίγνεται. 
ἔχεις γὰρ οὐχὶ βαιὰ τἀνθϑυμήμαται, 

1200 τῶν σῶν ἀδέρχτων ὀμμάτων τητώμενος. 
ἀλλ ἡμὶν εἶχε. λιπαρεῖν γὰρ οὐ χαλὸν 
δίχαια προσχρήζουσιν, οὐδ᾽ αὐτὸν μὲν εὖ 

πάσχειν, παϑόντοα δ᾽ οὐκ ἐπίστασϑαι τίγειν. 
οι; ΡΟ ΔῸΣ. 

τέχνον., βαρεῖαν ἡδονὴν νικῶτέ με 
1206 λέγοντες" ἔστω δ᾽ οὖν ὅπως ὑμῖν φίλον. 

΄ γέρο. 5 ΒΥ - Ξ 2 ἊΣ ΄ 

μόνον, ξέν᾽. εἴπερ χεῖνος δ΄ ἐλευσεταῖι, 
μηδεὶς χρατείτω τῆς ἐμῆς ψυχῆς ποτέ. 

ΘΙΙΣ ΣΤΟΣ,νυνο: 
ἱ “Ξ- ξα ΠΡΟΣ δ Ξ ἌΣ ΑΣΙΣ ἘΣ ἄν ' ἅπαξ τὰ τοιαῦτ᾽, οὐχὶ δὶς χρηξω κλύειν, 
τ ΄ - « [4 "1 

ὦ πρέσβυ. σομπεῖν δ᾽ οὐχὶ βούλομαι" σὺ δὲ. 
Ὁ σῶς ἴσϑ'᾽, ἐάν πὲρ χἀμέ τις σώζη ϑεῶν. 

' “ .- , , 
] ὅστις τοῦ πλέονος μέρους 

χοήζει τοῦ μετρίου παρεὶς 
ζώειν. σχαιοσύναν φυλάσσων 
ἐν ἐμοὶ χατάδηλος ἔσται. 

1216 ἐπεὶ πολλὰ μὲν αἱ μαχραὶ- 
ἁμέραι χατέϑεντο δὴ 
λύπας ἐγγυτέρω, τὰ τέρ-- 

ποντοῶ δ᾽ οὐχ ὧν ἴδοις ὅπου, 
ὕταν τις ἐς πλέον πέση 

1220 τοῦ ϑέλοντος " ὁ δ᾽ ἐπίχουρος Ἰσοτέλεστος. 

ἄίδος, ὅτε Μῖοϊρ᾽ ἀνυμέναιος 

ἄλυρος ὄχορος ἀναπέφηνε, 
ϑάνατος ἐς τελευτάν. 

1226 μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα γι-- 
χῷ λόγον" τὸ δ᾽, ἐπεὶ φανῆ, 
βῆναι χεῖϑεν ὅϑεν περ ἤχει 

κατυσσνν το .-ὐὉ.......-.......ὉτὔὖὧἍὖ, τ. 0 ΥὙὕ ΓΚ ΚΓὁὦΒ..ὕ..-.ς.ὕ.ὕὺὕὈ5.... 

πολὺ δεύτερον ὡς τάχιστα." 

ὡς εὐτ᾽ ἄν τὸ νέον παρῇ 
, » ᾿ - ᾿ "Σ μα 

1250 χουφὰας ἀφοοσυνας φέρον. 

1231}... 2553 4.....::ΞΞ 4259 5,».:: 8558, 

ΒΟΈΕΈΝΤΟΙς ῬΟΕΈ ΔῈ, 

τίς πλάγχϑη πολύμοχϑος ἔ- 

ξω; τίς οὐ χαμάτων ἔνι: 
; ω , 2 

φοόγοι, στάσεις, ἔρις, μάχαι, 

1286 χαὶ φϑόνος " τό τε χατάμιεμιετον ἐπιλέλο))χε 
΄' ἣν» ᾽ ’ ε Ἢ 

πύματον ἀχρατὲς ἀπροσόμιλον :- 
- 27 ᾿ 

γῆρας ἀφιλον, ἵνα πρόπαντα 

χαχὰ χαχῶν ξυνοιχεῖ. 

ἐν ᾧ τλάμων δδ᾽, οὐκ ἐγὼ μόνος, 
[1240 πάντοϑεν βόρειος ὥς τις ' 
] ἀχτὰ χυματοπλὴξ χειμερία χλονεῖται, 

ὡς χαὶ τόνδε κατάρας 

δειναὶ κυματοαγεῖς 
ται χλονέουσιν ἀεὶ ξυνοῦσαι, 

! "Ζ - 

1245 αἱ μὲν ἀπ᾿ ἀελίου δυσμᾶν,.- 
ε 2 2 ͵ 

αἱ δ᾽ ἀνατέλλοντος, 
ς 2 2 ᾿) ᾿) - 3 - » 

, αἱ δ΄ ἀνὰ μέσσαν ἀχτῖν᾽, 
αἱ δὲ νυχιᾶν ἀπὸ ῥιπᾶν. 

ΑΛΝΤΊΓΟΝΖΠ. 
] 4. τ ΟΡ, ΠΠΦΆΑΝ ἃ ε » Ξδιβ ον: 
| χαὶ μὴν οὐ᾽ ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ὁ ξένος 

250 ὦ ΠῚ )»ν “" ἣ δ Ξ , ὃ Ἔα ΡΝ - 1260 ἀνόρω» γὲ μοῦνος, ὦ πάτερ, δὲ ομματος 
Ε ’ Ἢ ςε - 
ἀστακτὶ λείβων δάκρυον ὡδ᾽΄ ὁδοιποοεῖ. 

ΟἸΔΠΙΠΟΎῪΥ Σ. 

ΦΧ ΤΙΓΟΝΉ. 

| ὅνπερ χαὶ πάλαι χατείχομεν 
ΐ ΄ ᾿ δ Ξς Ξ ἥ ε΄ ςι 

γνώμη, παρέστι δεῦρο Πολυνείχης δε. 

ΠΟΜ“ΎΥΜΔΝΕΙΚΗ͂Σ. 

οἴμοι, τί δράσω; πότερα τἀμαυτοῦ χαχὰ 
᾿125δὅ πρόσϑεν δαχούσω, παῖδες, ἢ τὰ τοῦδ᾽ ὁρῶν 

πατρὸς γέροντος ; ὃν ξένης ἐπὶ χϑονὸς 
Γ΄ ξὺν σφῷν ἐφεύρηκ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐχβεβλημένον οὐχ, ΟΘΘΘΝ ἐφεύρηκ᾽ ἔνθα βεβλη 

ἐσϑητι σὺν τοιᾷδε, τῆς ὁ δυσφιλὴς 

| γέρων γέροντι συγχατῴκηχεν πίνος 
' τ Ξ »- 
1200 πλευρὰν μαραίνων, χρατὶ δ᾽ ὀμματοστερεὶ 

Ι γ ΄ ν7᾽ 

κόμη δι᾽ αὔρας ἀχτένιστος (σσεται" 
| ΕῚ , 2 ες » τῷ - 

ἀδελφὰ δ᾽, ὡς ἔοιχε, τουτοισιὶν (φορεῖ 
- ; 4 

τὰ τῆς ταλαίνης νηδυος ϑρεπτηρια. 

| ἁγὼ πανώλης ὄψ᾽ ἀγαν ἐχμανϑάνω " 

[196ὅ χαὶ μαρτυρῶ κάκιστος ἀνθρώπων τροφαῖς 
4 ΄. ΒΡ] « [ἢ 

ταῖς σαῖσιν ἥχειν " τἀμὰ μὴ ᾽ξ ἄλλων πύϑη. 
ἀλλ ἔστι γὰρ καὶ Ζηνὶ σύνϑακος ϑρόνων 
““Ἰδὼς ἐπ᾽ ἔργοις πᾶσι, καὶ πρὸς σοὶ, πάτερ, 
παρασταϑήτω. τῶν γαρ ἡμαρτημένων 

ἢ ; ι ΕῚ 3 » »» 
1270 ἄχη μέν ἐστι, προσφορὰ δ᾽ οὐχ ἔστ᾽ ἔτι. 

| τί σιγᾷς; 
΄ ἐν ε ᾿ ».»ϑβῷ0.γ2(ἁἑϊ. - 

| φώνησον, ὦ πάτερ, τι" μὴ μ᾽ ἀποστραφῆς. 
"0 , 4) ᾿, μῇ 

οὐδ᾽ ἀνταμείβει μ᾽ οὐδέν; ἀλλ΄ ἀτιμάσας 
- -} 5») «οἱ γλήοίς τς ᾿ Ὄ 

πέμψεις ἄναυδος, οὐδ᾽ ὦ μηνίεις φρασας; 

| πειράσατ᾽ ἀλλ ὑμεῖς γε κινῆσαι πατρὺς 
τὸ δυσπρόσοιστον χἀπροσήγορον στύμα, 
ὡς μή μ᾽ ἄτιμον, τοῦ ϑεοῦ γὲ προστάτην, 
οὕτως ἀφῇ μὲ μηδὲν ἀντειπὼν ἔπος. 

ἐΎΤΡ ἐῸν ΑΝΤΊΓΟΝΠ. 
1280 λέγ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, αὐτὸς ὧν χρείᾳ πάρει. 

τὰ πολλὰ γάρ τοι ῥήματ᾽ ἢ τέριναντά τι, 
» ν ’ 2 “ 

ἢ δυσχεράναντ᾽, ἢ κατοιχτίσαντά πως, 
͵ , - Ὺ ΄ Η ΣΣ 

παρέσχε φωνὴν τοῖς ἀφωνήτοις τινά. 
ΠΟΚΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἀλλ ἐξερῶ " χαλῶς γὰρ ἐξηγεῖ οὐ μοι" 

οἱ 

τ Ῥ κ »ν 6} Α 3. Φ , 

1276 ὦ σπέρματ᾽ ἀνδρὸς τοῦδ᾽, ἐμαὶ δ᾽ οὁμαίμονες, 

ἘΠ στ νον ὦ στο, οὐ θοον ποαεβονηθεθ ΞΕ σρο σ΄  ος 

1601 
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[1285 7 πρωτον μὲν αὐτὸν τὸν ϑεὸν ποιούμενος 
ἀρωγὸν, ἔνϑεν μ᾽ ὧδ᾽ ἀνέστησεν μολεῖν 
ὁ τῆσδε τῆς γῆς κοίρανος, διδοὺς ἐμοὶ. 

λέξαι τ᾽ ἀχοῦσαΐ τ᾿ ἀσφαλεῖ ξὺν ἐξόδῳ. 
͵ καὶ ταῦτ᾽ ἀφ᾽ ὑμῶν, ὦ ξένοι, βουλήσομαι 
᾿ 1290 καὶ ταῖν δ᾽ ἀδελφαῖν χαὶ πατρὸς κυρεῖν ἐμοί. 
' ἃ δ᾽ ἦλθον ἤδη σοι ϑέλω λέξαι, πάτερ. 

γῆς ἐκ πατρῴας ἐξελήλαμαι φυγὰς, 
τοῖς σοῖς πανάρχοις οὕνεκ᾽ ἐνϑακεῖν ϑρόνοις 
γονῇ πεφυκὼς ἠξίουν γεθαιτέρῳ. 

1298 ἀνθ᾽ ὧν μ᾽ ᾿Ετεοκλῆς : ὧν φύσει νεώτερος; 
γῆς. ἐξέωσεν, οὔτε γικήσας λόγῳ 

οὔτ᾽ εἰς ἔλεγχον χειρὸς οὐδ᾽ ἔργου μολὼν, 
πόλιν δὲ πείσας. ὧν ἐγῷ μάλιστα μὲν 
τὴν σὴν ᾿Ερινὺν αἰτίαν εἶναι λέγω" 

1800 ἔπειτα κἀπὸ μάντεων ἘΠ πη κλύων. 
ἐπεὶ γὰρ ἠλϑον [άργος ἐς τὸ “Ἰωρικὸν, 
λαβὼν ̓ ἄδραστον πενϑερὸν, ξυνωμότας 
ἔστησ᾽ ἐμαυτῷ γῆς ὅσοιπερ ᾿4πίας 
πρῶτοι καλοῦνται καὶ τετίμηνται δόρει, 

.1805 ὅπως τὸν ἑπτάλογχον ἐς Θήβας στόλον 
ξὺν» τοῖσδ᾽ ἀγείρας ἢ ϑάνοιμι πανδίχως, 
ἢ τοὺς τάδ᾽ ἐχπραξαντας ἐχβάλοιμι γῆς. 
εἶεν. τί δῆτα νῦν ἀφιγμένος κυρῶ; 
σοὺ πιροστροπαίους, ὦ πάτερ, λιτὰς ἔχων, 

1510 αὐτὸς τ᾽ ἐμαυτοῦ ξυμμάχων τε τῶν ἐμῶν», 
οἱ νῦν ξὺν ἑπτὰ τάξεσι ξὺν ἑπτά τε 

λύγχαις τὸ Θήβης τιεδέον ἀμφεστᾶσι σιῶν" 

οἷος δορυσσοῦς ᾿Αμφιάρεως, τὰ πρῶτα μὲν 
δόρει χρατύνων, πρῶτα δ᾽ οἰωνῶν ὁδοῖς" 

1 1916 ὃ δεύτερος δ᾽ «Δϊτωλὸς Οἰνέως τόκος 
ἶ Τυδεύς - τρίτος δ᾽ ᾿Ἑτέοχλος, ᾿Δργεῖος γενώς" 
ἰ τέταρτον ππομέδοντ᾽ ἀπέστειλεν πατὴρ 
; Ταλαὺς " ὁ πέμπτος δ᾽ εὔχεται κατασπαιρῇῆ 
[ Ἀαπανεὺς τὸ Θήβης ἄστυ δηώσειν σιυρΐ" 

1520 ἕχτος δὲ Παρϑενοπαῖος “Φρχὰς ὄρνυται; 

ἐπώνυμος τῆς πρόσϑεν ἀδμήτης χρόνῳ 
μητρὸς ᾿λοχευϑεὶς, πιστὸς ᾿“ταλάντης γόνος" 

ἶ ἐγὼ δὲ σὸς, κεὶ μὴ σὸς, ἀλλὰ τοῦ χαχοῦ 
, πότμου φυτευϑεὶς, σός γέ τοι καλούμενος, 
.1326 ἄγω τὸν ἄργους ἄφοβον ἐς Θήβας στρατόν. 

οἵ σ᾽ ἀντὶ παίδων τῶνδε καὶ. ψυχῆς, πάτεο, 

ΜΉ ΎΝΩΝ 

ἱχετεύομεν ξύμπαντὲς ἐξαιτούμενοι 

μῆνιν βαρεῖαν εἰκαϑεῖν ὁρμωμένῳ 
τῷδ᾽ ἀνδρὶ τοὐμοῦ πρὸς κασιγνήτου τέσι», 

1580 ὅς μ᾽ ἐξέωσε χἀπεσύλησεν πάτρας. 
, ; Σ ΄ Σ 

εἰ γὰρ τι πιστόν ἔστιν ἐξ χρηστηρίων, 

οἐἰς ἂν σὺ προσϑῆ, τοῖσδ᾽ ἔφεσκ᾽ εἶναι κούτος. 
πρός νύν σὲ χσρηγῶν, πρὸς ϑεῶν ὁμογνίων, 

ἱ αἰτῶ πιϑέσϑαι καὶ παρειχαϑεῖν, ἐπεὶ 

Ι 1996. πτωχοὶ μὲν ἡμεῖς καὶ ξένοι, ξένος δὲ σώ" 

ἄλλους δὲ ϑωπεύοντες οἰχοῦμεν σύ τε 

χἀγὼ, τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἐξειληχότες. 

ὁ δ᾽ ἐν δόμοις τύραννος, ὦ τάλας ἐγὼ, 
' ΧΌΥΡἢ χαϑ᾽ ἡμῶν ἐγγελῶν ἁβρύνεται" 

ιδ40 ὃν, εἰ σὺ τημῆ ξυμπαραστήσει φρενὶ, 

βοαχεὶ ξὺν ὄγκῳ χαὶ χρόνῳ διασχεϑῶ. 

ὥστ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσι σοῖς στήσω σ᾽ ἄγων, 

στήσω δ᾽ ἐμαυτὸν, κεῖνον ἐχβαλὼν βίᾳ. 

χαὶ ταῦτα μὲν σοῦ ξΞυνϑέλοντος ἔστι μοι 

ππσσπισος.πτἔοεοεο«ψ«Φῆῇ-'.....--..-ἦἤ ς --. 

ΟΦΟΆΚΛΕΟΥ͂ 
------.-.ς.. 

1846 κπομπεῖν, ἄγξυ σοῦ δ᾽ οὐδὲ σωθῆναι σϑένω. 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸν ἄγδρα, τοῦ πέμψαντος οὕνεκ᾽, Οἰδίπου, 
εἰπὼν ὁποῖα ξύμφορ᾽ ἔχπεμψαι πάλιν. 

, ΟΙΠΙΠΟῪΣ. : 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν, ἄνδρες, τῆσδε δημοῦχος χϑονὸς 
μὴ ᾿τύγχαν᾽ αὐτὸν δεῦρο προσπέμψας ἐμοὶ 

[1800 Θησεὺς, δικαιῶν ὥστ᾽ ἐμοῦ χλύειν λόγους, 
οὔταν ποτ᾽ ὀμφῆς τῆς ἐμῆς ἐπήσϑετο " 
γῦν δ᾽ ἀξιωθεὶς εἶσι κἀχούσας γ᾽ ἐμοῦ 
τοιαῦϑ᾽ ἃ τὸν τοῦδ᾽ οὔ ποτ᾽ εὐφρανεῖ βίον. 

ἰ ὅς γ᾽, ὦ κάκιστε, σχῆπτρα καὶ ϑρόνους ἔχων, 
ὁ σὸς ξύναιμος ἐν Θήβαις ἔχει, 

τὸν αὐτὸς αὑτοῦ πατέρα τόνδ᾽ ἀπήλασας 

| κἄϑηχας ἄπολιν χαὶ στολὰς ταύτας φορεῖ», 

ἃς νῦν δακρύεις εἰσορῶν, ὅτ᾽ ἐν πόνῳ 
ταὐτῷ βεβηκὼς τυγχάγεις καχῶν ἐμοί. 

1800 οὐ χλαυστὰ δ᾽ ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οἰστέα 
τάδ᾽, ὥσπερ ἄν ζῶ σοῦ φονέως μεμνημένος. 
σὺ γάριμε μόχϑῳ τῷδ᾽ ἔϑηκας ἔντροφον," 
σύ μ᾽ ἐξέωσας " ἐκ σέϑεν δ᾽ ἀλώμενος 
ἄλλους ἐπαιτῶ τὸν χαϑ'᾽ ἡμέραν βέον. 

.1866 εἰ δ᾽ ἐξέφυσα τάσδε μὴ ̓ μαυτῷ τροφοὺς 

τὰς παῖδας, ἦ τἂν οὐκ ἂν ἡ, τὸ σὸν μέρος" 
νῦν δ᾽ αἵδε μ᾽ ἐχσώζουσιν, αἵδ᾽ ἐμαὶ τροφοὶ. 
αἷό' ̓ ἄνδρες : οὐ γυναῖχες, εὶς τὸ συμπονεῖν" 

Ϊ ὑμεῖς δ᾽ ἀπ᾿ ἄλλου κοὺχ ὑπὸ πειρύκατον. 

[1970 τοιγάρ σ᾽ ὁ δαίμων εἰσορᾷ μὲν οὔ τέ πω 

ὡς αὐτίχ᾽, εἴπερ οἵδε κινοῦνται λόχοι 

᾿ς πρὸς ἄστυ Θήβης. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως πόλιν 
χείνην ἐρεῖ τις, ἀλλὰ πρόσϑεν αἵματε 

ἷ σιεσεῖ μιανϑεὶς χὠ ξύναιμος ἐξ ἔσου. 
1870 τοιάσδ᾽ ἀρὰς σφῷν πρόσϑε τ᾽ ἐξανῆκ᾽ ἐγὼ 
Ϊ νῦν τ΄ ἀνακαλοῦμαι ξυμϑ χοῦς ἐλθεῖν ἐμοὶ, 

ἕν᾽ ἀξιῶτον τοὺς φυτεύσαντας σέβειν, 
καὶ μὴ ᾿ξατιμάζητον, εἰ τυφλοῦ πατρὸς 
τοιώδ᾽ ἐφύτην. αἵδε γὰρ τάδ᾽ οὐχ ἔδρων. 

1280 τοιγὰρ τὸ σὸν ϑάκημα καὶ τοὺς σοὺς ϑρούνους 
κρατοῦσιν, εἴπερ ἐστὲν ἡ παλαίφατος. 
“ίχη ξύνεδρος. Ζηνὸς ἀῤχαέΐοις νόμοις. 

ἱ σὺ δ᾽ ἔρο᾽ ἀπόπτυστός τε κἀπάτωρ ἐμοῦ, 

χαχῶν χάχιστε, τάσδε συλλαβὼν ἀρὰς, 
1086 ἅς σοι καλοῦμαι, μήτε γῆς ἐμφυλίου 
, ϑόρει κρατῆσαι μήτε νοστῆσαΐ ποτε 

τὸ κοῖλον “4ργος, ἀλλὰ συγήευε, χεοὶ 
| ϑανεῖν κτανεῖν 8 ὑΐρ᾽ ὄυπεῦ ἐξελήλασαι. 
Ι τοιαῦτ᾽ ἀρῶμαι, καὶ καλῶ τὸ Ταρτάρου 

1390 στυγνὸν πατρῷον ἔρεβος, ὡς σ᾽ ἀποικίσῃ, 
χαλῶ δὲ τάσδε δαίμονας, χαλῶ δ᾽ Ἄρη 
τὸν σφῷν τὸ δεινὸν μῖσος ἐμβεβληκότα. 

καὶ ταῦτ᾽ ἀκούσας στεῖχε, κἀξάγγελλ᾽ ἰὼν 
καὶ πᾶσι Καδμείοισι τοῖς σαυτοῦ ὃ᾽ ἅμα 

1206 πιστοῖοι συμμάχοισιν, οὕνεκ᾽ Οἰδίπους 

τοιαῦτ᾽ ἔνειμε παισὺ τοῖς αὑτοῦ γέρα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἸΠολύνεικες, οὔτε ταῖς οἰ βεῆπν ὀμμὸς ὁδοῖς 
ξυνήδομαί σοι, νῦν τ᾽ ἴϑ᾽ ὡς τάχος πάλιν. 

ΠΟΙΤΥΝΕΙΚΗΣ. τῶ 

οἴμοι χελεύϑου τῆς τ᾽ ἐμῆς δυσπραξίας, 
1400 οἴμοι δ᾽ ἑταίρων" οἷον ἀρ᾽ ὁδοῦ τέλος 

1358 δ γνγὺν 

ΚΣ τ --. 



ὅϑ ζω». 

ἀλλ᾽ ὄντ᾽ ἄναυδον τῆδε συγδῦρσαι τύχη. 

[1406 ὦ τοῦδ᾽ ὅμαιμοι παῖδες, ἀλλ᾽ ὑμεῖς, ἐπεὶ 
τὰ σχληρὰ πατρὸς χλύετε τοῦδ᾽ ἀρωμένου, 

πατρὸς τελῶνται, καί τις ὑμῖν ἐς δόμους 

νόστος γένηται, μή μ᾽ ἀτιμάσητέ γε, 
[1410 ἀλλ᾽ ἐν τάφοισι ϑέσϑε καὶ χτερίσμασιν. 

᾿χαὶ σφῷν ὁ νῦν ἔπαινος, ὃν πομίζετον 

τοῦθ᾽ ἀνδρὸς οἷς πονεῖτον, οὐκ ἐλάσσονα 

ἔτ᾽ ἄλλον οἴσει τῆς ἐμῆς ὑπουργίας. δὶ 

ΧΝΤΊΙΓΟΝΉΗ. 

Πολύνειχες, ἱχετεύω σὲ πεισϑῆναίξ τί μοι. 

ΠΟΖΧΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

[416 ὦ φιλτάτη τὸ ποῖον ᾿Αντιγόνη; λέγε. 

ΑΙ ΝΤΙΓΟΝΏΠἍ. 

σερένισι στράτευμ᾽ ἐς “ἅργος ὡς τἀχιστά γε, 

χαὶ μὴ σέ τ᾿ αὐτὸν χαὶ πόλιν διεργάσῃ. 

ΠΟΜΙ“ΥΜΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε. πῶς γὰρ αὖϑις αὖ πάλιν 
στράτευμ᾽ ἄγοιμι ταυτὸν εἰσάπαξ τρέσας; 

ΔΙΝΤΊΓΟΝΕΗ. 

ἀμ ον ἐμ μουν μον ΚΣ ΣΝ ρΉΗΉΜΜΓΡΗῤΉᾷβ 

παρα ννονον 

᾿ ὼς τς Ξ - 
1430 τί δ᾽ αὐὖὐϑις, ὦ παῖ, δεῖ σε ϑυμοῦσϑαι; τέ σοι 

πάτρων κατασχάψαντι χέρδος ἔρχεται; 

ΠΟΖΧΥΝΕΙΚΗΣ. 

αἰσχρὸν τὸ φεύγειν χαὶ τὸ πρεσβεύοντ᾽ ΠῚ 
οὕτω γελᾶσϑαι τοῦ χασιγνήτου πάρα. 

4“ ΝΤΊΓΟΝΗ. 
ΕἾΠΑΝ ᾿ “07 εχ ς » ᾿ , 
ὑρᾷς τὰ τοῦδ᾽ οὖν ὡς ἐς ὀοϑὸν ἐχφέοει 

1425 μαντεύμαϑ᾽, ὃς σφῷν ϑάνατον ἐξ ἀμφοῖν θροεῖ; 

ΠΟΙΑΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 
χρήζει γάρ" ἡμῖν δ᾽ οὐχὶ συγχωρητέα, 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
οἴμοι τάλαινα " τίς δὲ τολμήσει κλύων 

τὰ τοῦδ᾽ ἕπεσθαι τἀνδρὸς, οἷ᾽ ἐθέσπισεν; 

ΠΟΙΥΝΕΙΚΙ͂Σ. 

οὐδ᾽ ἀγγελοῦμεν φλαῦρ᾽ " ἐπεὶ στρατηλάτου 
1430 χρηστοῦ τὰ χρείσσω μηδὲ τἀνδεᾶ λέγειν. 

ὙΠ ΝΥ ΝΉ 

οὕτως ἄρ᾽, ὦ παῖ, ταῦτά σοι δεδογμένα; 

ΠΟ.ΥΝΕΙΚΗΣ. 

κκϑκαστοον κε οδαν σον πρ..5.2....5...“5ὁὃὄ “τ΄... 

καὶ μή μ᾽ ἐπίσχης γ᾽ " ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν ἥδ᾽ ὁδὸς. 
ἔσται μέλουσα δύσποτμός τε χαὶ χαχὴ 

πρὸς τοῦδε πατρὸς τῶν τε τοῦδ᾽ Ἐρινύων. 

1486 σφῷν δ᾽ εὐοδοίη Ζεὺς, τάδ᾽ εἰ τελεῖτέ μοι 
ϑανόντ᾽, ἐπεὶ οὔ μοι ζῶντέ γ᾽ αὖϑις ἕξετον. ᾽ Ἂ 
μέϑεσϑε δ᾽ ἤδη, χαίρετόν τ΄. οὐ γάρ μὶ ἔτι 

βλέποντ᾽ ἐσόψεσϑ᾽ αὖϑις. 

ὠὰ ΟΕ. 
ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ΠΟ4 ΥΝΌΞΙΚΗῊΗΣ. 

μή τοί μ᾽ ὀδύρου. 

ΕΣ ΣΙΝ ΤΊΙΓ Ο ΝῊ. 

χαὶ τίς ἂν σ᾽ ὁρμώμενον 

1440 ἐς προῦπτον “Ἵἰδὴν οὐ χαταστέγοι, χάσι; 

Φ 

μή τοί μὲ πρὸς ϑεῶν σφώ γ᾽, ἐὰν αὲ τοῦδ᾽. ἀραὶ 

ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ΕΠῚ πολΛλων ῶι 163 ᾿ 

᾿ἥργους ἀφωρμήϑημεν, ὦ τάλας ἐγὼ, ΠΟ ΧΎΥΎΝΕ ΤΑ ΠΣ. ᾿ 

τοιοῦτον οἷον οὐδὲ φωνῆσαί τινι εἰ χρὴ. ϑανοῦμαι. ] 
ἔξεσϑ᾽ ἑταίρων, οὐδ᾽ ἀποστρέψαι πάλιν, . ΑΝΤΙΓΟ τυ νος | 

| μὴ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ 

ΠΟ“ΧΥΝΕΙΚΗΣ. 
| μὴ πεῖϑ᾽ ἃὶἱ μὴ δεῖ. 

Ι ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 
δϑυστάλαινά τἄρ᾽ ἐγὼ," 

᾿ 

} 

β 
| 

ΠΟΧ“ΥΝΈΕΙΚΗ͂Σ. 

ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ δαίμονι 
καὶ τῆδε φῦναι χἀτέρᾳ. σφῷν δ᾽ οὖν ἐγὼ “αὐ τῇδε φ χατέρᾳ. σφῷᾷ οὐν ἐγὼ 

“ - 2 - , Φιον - « 
1145 ϑεοῖς ἀρωῶμαν μὴ ποτ ἀντῆσαι χαχῶν.. 

ἀγνάξιαι γὰρ πᾶσίν ἔστε δυστυχεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 
νέα τάδε νεόϑεν ἢλϑέ μοι 

Ι γέα βαρύποτμα χακὰ παρ᾽ ἀλαοῦ ξένου, 

1450 εἴ τι μοῖρα μὴ κιγχάνει. 
μάτην γὰρ οὐδὲν ἀξίωμα δαιμόνων ἔ ἐχῶ φράσαι. 
ὁρῷ ὁρᾷ ταῦτ᾽ ἀεὶ χρόνος, ἐπεὶ μὲν ἕτερα, 

| 
εἴ σου στερηϑῶ. ἱ 

᾿ 

11δ5 τὰ δὲ σιαρ᾽ ἦμαρ αὖϑις αὔξων ἄνω. 

ἔκτυπεναϊϑὴρ, ὦ Ζεῦ. 
Ϊ 
ἢ 
᾿! 
! 

ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 
ἢ Ῥ ἶ - 35 5 ᾿ 

ὦ τέχνα τέχνα, πῶς ἂν, εὖ τις ἕντοπος, 
ΐ “ ᾿ 3. -- ᾽ » 

τὸν πᾶαντ΄ ἄριστον δεῦρο Θησέα πόροι; 

| ΑΝΤΙΓΟΛΝΗ. 

Ι πάτερ, τέ δ᾽ ἐστὶ τἀξίωμ᾽ ἐφ᾽ ᾧ χαλεῖς ; 

ΟἸΙΔΜΙΠΟΎῪΣ. 

᾿40ὺ “Ἰιὸς πτερωτὸς ἥδε μ᾽ αὐτίχ᾽ ἄξεται 
β βροντὴ πρὸς “Διδην. ἀλλὰ πέμψαϑ᾽ ὡς τάχος. 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 
ἴδε μάλα μέγας ἐρείπεται 
κτύπος ἄφατος ὅδε διόβολος" ἐς δ᾽ ἄχραν 

ες δεῖμ᾽ ὑπῆλθε χρατὸς φόβαν. 

ἔπτηξ αὰ ϑυμόν. ὁρανία γὰρ ἀστραπὴ φλέγει πάλιν. 

τί μὰν ἀφήσει τέλος; δέδια δ᾽ " οὐ γὰρ ἅλιον 
1470 «φορμᾷ ποτ᾽ οὐχ ἄνευ ξυμφορᾶς. 

ὡ μέγας αἰϑὴρ, ὦ Ζεῦ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 
ὦ παῖδες, ἤχει τῷδ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὶ ϑέσιρατος 
βίου τελευτὴ, κοὐκ ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἀποστροφή. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

πῶς οἶσϑα; τῷ δὲ τοῦτο συμβαλὼν ἔχεις; 
ΟΙΔΙΠΟΎ Σ. 

147ὅ καλῶς κάτοιδ᾽. ἀλλ᾽ ὡς τάχιστά μοι μολὼν 
ἄνακτα χώρας τῆσδέ τις πορεύσατω. 

ΧΟΡΟΣ. 
| ἔα ἕα, ἰδοὺ μάλ᾽ αὖϑις ἀμφίσταταε 

διαπρύσιος ὅτοβος. 
1Ι4δ0ἵλαος, ὦ δαίμων, ἵλαος, εἴ τι γᾷ 

ματέρι τυγχάνεις ἀφεγγὲς φέρων. 
ἐναισίου δὲ συντύχοιμι, μηδ᾽ ἄλαστον ἄνδρ᾽ ἰδὼν. 

ἀκερδῆ χάριν μετάσχοιμέ πως. 
.148ὅ Ζεῦ ὥνα, σοὶ φωνῶ. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ.. 

ἀρ᾽ ἐγγὺς ἁνήρ; ἀρ᾽ ἔτ᾽ ἐμψύχου. τέκνα, 

χιχηήσεταί μου καὶ κατορϑοῦντος φρένα;. 
1447. 1456. -ΞΞ 1462. 1471. 

' 1477. 1485. --- 1490]. - 1499. 

πρδι. ος δείξουν θοῦ δος ἐρδιυυ κείν, δου χδοαδξι εν λλυννϑ.:............-ϑξς  δεορε αρλι ας ἐξ τε ας δ. εσες δε σεντθε ἐναταρανο σρρ ψεον.» δος σις δινευν ἀρυνναφλουσ αι ουσσ πὸς οτ τονς 
“" 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

τί δ᾽ ἂν ϑέλοις τὸ πιστὸν ἐμφῦναι φοενί; 
ὉΣΧΥΤΕΟΣΥΣ: 

ἰ ἀνθ᾽ ὧν ἔπασχον εὖ, τελ ἑσφόρον χέριν 
εν δοῦναί σφιν, ἥνπερ τυγχάνων ὑπεσχόμην. 
| ΧΟΡΟΣ. 
| δὼ Ἰὼ παῖ, ὁ Ἔ ἘΞ βᾶϑι βᾶϑ'᾽, 

εἴτ᾽ ὥχοον ἐπὶ γύαλον 
Ϊ ἐναλίῳ ΠΟοσειδαονίῳ ϑεῷ 
1496 νι βῳ ἑστίαν ἀτι ἰζῶγ" ἱκοῦ. 

ὁ γὰρ ἕνος σὲ χαὶ πόλισι. καὶ φίλους πὸ ιοἵ 
γάμεν χάριν πο οῦτο σπαϑώὼν. 

σπεῦσον, αισσ᾽ ,. ὦναξ. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

100 τίς αὖ παρ᾽ ὑμῶν κοινὸς ἠχεῖται κτύπος, 
σαφὴς μὲν αὐτῶν, ἐμφανὴς δὲ τοῦ ξέγου; 

μιἡ τις Διὸς κεραυγὸς, ᾿ ἯΠ ΠΣ 
χάλαζ᾽ ἐπιρράξασωα; πάντα γὰρ ϑ ϑξο 
τοιαῦτα χειμάζοντος εἰχάσαι πάρα. 

ΟΣ ΣΟΥ Ὡς, 

[1506 ἄναξ, ποϑοῦντι προὐφάνης, καί σοι ϑεῶν 

τύχην τις ἐσϑλὴν ϑῆχε τῆσδε τῆς ὁδοῦ. 

ΘΙΓΣΊΈ ΥΣ: 

τί δ᾽ ἐστὶν, ὦ παῖ “4αΐου, νέορτον αὖ; 
ΟΥ̓ ΎΠΟ ΥΣ.: 

δοπὴ βίου μοι. καί σ᾽ ἅπερ ξυνήνεσα 

ϑέλω πόλιν τε τήνδε μὴ ψεύσας ϑαγεῖν. 
ΘΗΣΕῪΣ 

1610 ἐν τῷ δὲ χεῖσαι τοῦ μόρου τεχμηρίῳ; 

ΟΣ ΠΣ ΟἿΣ. 
αὐτοὶ ϑεοὶ χήρυχες ἀγγέλλουσί μοι, 
ενεύδοντες οὐδὲν σημάτων προχειμένων. 

ΘΙΗΣΕΎΥΣ. 

πῶς εἴπας, ὦ γεραιὲ, δηλοῦσθαι τάδε; 

ΟΙΖΦΙΠΟῪΣ. 

. αὲ πολλὰ βρονταὶ διατελεῖς, τὰ πολλά τε 
1616 στράψαντω χειρὸς τῆς ἀγιχήτου βέλη. 

[ ΘΗΣΕῪΣ. 
πείϑεις με" πολλὰ γάρ σὲ ϑεσπίζονθ" ὁρῶ 

κοὺ ψευδόφημα. χὠ τι χρὴ ποιεῖν λέγε. 

ΟΙΦΙΠΟΎῪΣ. 

ἐγὼ διδάξω, τέχνον Ζὶγέως, ἅ σοι 
γήρως ἄλυπα τῆδε πείσεται πόλει. 

1020 χῶρον μὲν αὐτὸς αὐτίκ᾽ ἐξ ἡγήσομαι, 
ϑιχτος 51. ΠΡ ΠΌΤΗΣ οὗ ΜῈ χοὴ. ϑανεῖν. 

τοῦτον δὲ φράζε μή ποτ᾿ ἀνθρώπων τινὶ, 
μη: οὗ χέχευϑε μήτ᾽ ἐν οἷς κεῖται τόποις 
ὡς σοι πρὸ πολλῶν ἀσπίδων ἀλκὴν δδε 

1526 δορός τ᾽ ἐπα;τοῦ γειτόνων ἀεὶ τιϑῆς. 
ὦ δ᾽ ἐξάγιστα μηδὲ. χινεῖταν λόγῳ, 

| Ι | 

ταπσασσ τ... .-.........ὉὦὮὃἡὸ.,..... 

.“““---“-..σοολστστια κσαττνν. πλάστου τυ. ἴο 

αὐτὸς μαϑήσει, χεῖσ᾽ ὅταν μόλης μόνος" 
9 327 Χ - -ὋΣ᾽Ὃ 72 γε 

ὡς οὐτ᾽ ἂν ἀστῶν τῶνδ᾽ ἂν ἐξείποιμί τῷ 
ΒΩ - - , 

οὔτ᾽ ἂν τέχνοισι τοῖς ἐμοῖς, στέργων ὅμως. 
1630 ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀεὶ σῶζε, γῶταν εἰς τέλος 

τοῦ ζὴν ἀφικνῇῆ, τῷ προφερτάτῳ μόνῳ 
΄ ; 

σήμαιν᾽ " ὃ δ᾽ ἀεὶ τὠπιόντι δειχνύτω. 
χοὔτως ἀδῆον τήνδ᾽ ἐνοιχήσεις πόλιν 

- ἦ᾽ τϑ,,. Ὁ - ς ι ᾿ ’ 
σπαρτῶν ἀπ᾽ ἀνδρῶν" αἱ δὲ μυρίαι πόλεις, 

[ὅ80 χἂν εὖ τις οἰχῆ, ὁςϑδέως χαϑύβρισαν. 

ΣΟΦΟΜΚΠΛΕΟΥΣ 

ϑεοὶ γὰρ εὖ μὲν, ὀψὲ δ᾽ εἰσορῶσ᾽, ὅταν 
ϑεῖ᾽ ἀφείς τις εἷς τὸ μαίνεσϑαι τραπῇ" 

ὃ μὴ σὺ, τέχνον «Αϊγέως, βούλου παϑεῖν. 
τὰ. μὲν τοιαῦτ᾽ οὖν εἰδότ᾽ ἐχδιδάσκομεν. 

1ὅ40 χῶρον δ᾽, ἐπείγει γάρ μὲ τοὺ ϑεοῦ παρὸν, 
στείχωμεν ἤδη. μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐντρεπώμεϑα. 
ω παῖδες ; ὧδ᾽ ἕπεσϑ'᾽. ἐγὼ γὰρ ἡγεμὼν 
σφῷν αὖ πέφασμαι καινὸς, ὥσπερ σφὼ πατρί. 
χωρεῖτε, χαὶ μὴ ψαύετ᾽, ἀλλ᾽ ξᾶτέ με 

Ἰξάδ αὐτὸν τὸν ἱρὸν τύμβον ἐξευρεῖν, ἵνα 
μοῖρ. ἀνδρὶ τῷδε. τῆδε πρυφϑῆναι πον 
τὴδ᾽, ὧδε, τὴ ΓΟΥΣ τῆδε γάρ μ᾽ ἄγει 

Ἑρμῆς ὁ πομπὸς ἢ τε γ»νεροτέοα ϑεδες 

ὦ φῶς ἀφεγγὲς, πρόσϑε πού ποτ᾽ ἦσϑ᾽ ἐμὸν,. 
Ἰσῦθ γγῦν δ᾽ ἔσχατόν σου τ ἅπτεται δέμας. 

ἤδη γὰρ ἕρπω τὸν τελευταῖον. βίον 

“ρύψων παρ᾽ “Διδην. ἀλλὰ, φίλτατε ξένων, 

αὐτός τε χώρα ϑ᾽ ἥδε πρόσπολοί τε σοὶ 
εὐδαίμονες γένοισϑε, χἄπ᾽ εὐπραξίᾳ 

18δὅ5 μέμνησϑέ μου ϑαγόντος εὐτυχεῖς ἀεί. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἰ θέμις ἐστί μοι τὰν ἀφανῆ ϑεὸν 
“αὲ σὲ λιταῖς σεβίέζειν, 
ἐννυχίων ἄναξ, 

1600 «““ἰδωνεῦ «Αἰδωνεῦ, λίσσομαι, 

μήτ᾽ ἐπιπόνῳ μήτ᾽ ἐπὶ βαρυσχεῖ 
ξένο» ἐχταγύσαι 

μόρῳ τὰν παγχευϑῆ χάτω 
γεχρῶν πλάχα χαὶ Στύγιον δόμον. 

1000 πολλῶν γὰρ ἂν χαὶ μάταν 
πημάτων ἱχνουμένων, 
πάλιν σὲ δαίμων δίχαιος αὔξοι. 

ὅ68 ὦ χϑόνιαι ϑεαὶ, σῶιιά τ΄ ἀνιχάτου 
ϑηοὺς, ὃν ἐν πύλαισι 

1510 φασὶ πολυξέστοις 

εὐνᾶσθϑαι χνυζᾶσϑαΐ τ᾿ ἐξ ἄντρων 
ἀδόματον φύλαχα πάρ ᾿«“ἰδῳ 

λόγος αἰὲν ἔχει" 
ὃν, ὦ Γᾶς παῖ καὶ Ταρτάρον, 

157 κατεύχομαι ἐν χαϑαοῷ βῆναι 

ὁρμωμένῳ γεοτέρος 

τῷ ξένῳ νεχρῶν πλάχως. 
σέ τοι κιχλήσχῳω τὸν αἰένυπνον. 

ΦΙΓΤΈΣ ΘΙ 
ἄνδρες πολῖται, ξυντομωτάτως μὲν ἂν 

1680 τ λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα 

Σ δ᾽ ἦν τὰ πραχϑέντ᾽ οὔϑ᾽ ὃ Ἴο Δἢ ἐν ΠΡΗ 
ἐδθάραι πάρεστιν οὔτε τίίογ᾽ ὅσ᾽ ἡν ἐχεῖ, 

ΧΟΡΟΣ. 

θλ ωλε γὰρ δύστηνος; 

{4 ΖΙΟΌΣ: 

ὡς λελοιπότα 

κεῖνον" τὸν ἀεὶ βίοτον ἐξεπίστασο. 
ΐ ΧΟΡΟΣ. 

κἀπόνῳ τάλας τύχη; 
ΑΓΙΓΈΟ.ΖΟΣ. 

τοῦτ᾽ ἐστὶν ἤδη κἀποθαυμάσαι πρέπον. 
ὡς μὲν γὰρ ἐνθένδ᾽ εἶοπε, χαὶ σύ που παριὼν 

ΟΩ ϑείᾳ 
ι« 

ὑφηγητῆρος οὐδενὸς φίλω». 

1558--- 1507. ΞεξΞ 1868 --- 1578. 

ξξοισϑ'᾽. 

-----...ὕ.ϑ..-..΄΄΄ὦὃὖ΄.-Ἔ. μ 

πο ϑπσσ  ϑυδυδοθν, οι 

““ππΠῆῆ---τιποοοσΨἔοἀς-Ὸπτκκο“ο““ο“ρρρρῸρῸθ5Ὸ6Φρ5Φ.ν..ν...ν.νὃϑΘ6ὅ ζὍΡ06.-ὅἤ ,.. .. 



[ ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ ἘΠῚ ΒΟΛΩΝΩ,,. 

ἀλλ αὐτὸς ἡμῖν πᾶσιν ἐξηγούμενος " 
1590 ἐπεὶ δ᾽ ἀφῖχτο τὸν χαταρράχτην ὀδὸν 

χαλχοῖς βάϑοοισι γῆϑεν ἐροιζωμέγνον, 
ἔστη χκελεύϑων ἐν πολυσχίστων μιᾷ, 
χοίλου πέλας χρατῆρος, οὗ τὰ Θησέως 

ἀεὶ ξυνϑήματα " 

Ϊ 

Περίϑου τὲ χεῖται πίστ᾽ 

οὗ μέσος στὰς τοῦ τε Θοριπίου πέτρον 1696 ἀφ᾽ 
, ΕῚ 2 ᾧ 3 Α οἴ. ’ 

χοίλης τ᾿ ἀχέρδου χἀπὸ λαΐνου. τάφου, 

καϑέζετ᾽ " εἶτ᾽ ἔλυσε δυσπινεῖς στολάς. 

χάπειτ᾽ ἀΐσας παῖδας ἡνώγει ῥυτῶν 
ες} - κ ᾿ ὐδάτων ἐνεγκεῖν λουτρὰ χαὶ χοίς ποϑεν" 

1000 τὼ δ᾽ 
σάγον μολούσα τάσδ᾽ 
ταχεῖ πόρευσαν ξὺν χφόνῳ . λουτροῖς τέ γι» 
ἐσϑηὴτί τ᾽ ἐξήσχησαν ἡ νομίζεται. 

ἐπεὶ δὲ πον τὺς εἶχε δρῶντος ἡδονὴν 

160ὅ χοὺς ἦν ἔτ᾽ ἀργὸν οὐδὲν ὧν ἐφίετο, 
χτύπησε μὲν Ζεὺς χϑόνιος, αἱ δὲ παρϑένοι 

" ς 2. ᾿ 

ῥίγησαν. ὡς ἡκουσαν" ἐς δὲ γούνατα 
πατρὸς πεσούσα χλαῖον, οὐδ᾽ ἀνίεσαν 

στέρνων ἀραγμοὺς οὐδὲ παμμήκχεις γόους. 
[1610 ὁ δ᾽ ὡς ἀχούει φϑόγγον ἐξαίφν ης πιχρὸν, 

πτύξας ἐπ᾿ αὐταῖς χεῖρας εἶπεν, ὦ τέχνα, 
2 » ᾿Ὄ γζύδι. τὰ τῶν “ΘΟ. Ρ» ε " ΄ 

οὐχ ἔστ᾽ ἔϑ᾽ υμῖν τῆδ᾽ ἐν ἡμέρς: πατήρ. 

Ρ «“’ ν᾿ τὰ ΄ 

εὐχλοου “ἡμητρος εἷς ἐπόινον 

ἐπιστολὰς πατοὶ 

γννονων “προ σσνρλν σασοντον ον... στ πΠΓΠΠἘὁ-πνπροσστον σαοσεννθ μον. σνναν τστλποιο νασο ὐνον τκαυίσνοι 

3, 4 Α κ ᾿, ΕΣ Α 2 2 

ολωλὲ γὰρ δὴ πάντα τἀμὰ, χοὺχ ἔτι 

τὴν δυσπόνητον ἕξετ᾽ ὠμφῳ᾽ ἐμοὶ τροφήν" 
1616 σχληρὰν μὲν, οἶδα, παῖδες " ἀλλ᾽ 

τὰ πάντα λύει ταῦτ᾽ ἔπος μοχϑήματα. 
τὸ γὰρ φιλεῖν οὐκ ἔστιν ἐξ ὅτου πλέον 
αὶ - 32 κι 3.» Ω3 Ξ ’ 
ἢ τοῦδε τάνδοος ἔσχεϑ'᾽, οὗ τητώμεγναι 

Α κ 27 ᾿ ᾽ ᾿Ξ 

τὸ λοιπὸν ηδὴη τὸν βίον διάξετον. 

1620 τοιαῦτ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμφικχείμενοι 
λύγδην ἔχλαιο»ν πάντες. ὡς δὲ πρὸς τέλος 

’ 3 " 2 9 ἸΟῪ 55" 2 3 ’ . 

γόων ἀφίκοντ᾽ οὐδ΄ ἔτ᾽ ὠρώρει βοὴ, 
Ἂ" , » 2 -..“ η» μὲν σιωπή" φϑέγμα δ᾽ ἐξαίφνης τινὸς 
ϑώῦξεν αὐτὸν, ὥστε πάντας ὀρϑίας 

-- , ᾿ ον, , 

1602ὅ στῆσαι τ δείσαντας ἐξαίφνης τρίχας. 

χάλει γὰρ αὐτὸν πολλὰ πολλαχῆ ϑεὸς 

ὦ οὗτος οὗτος, Οἰδίπους, τί μέλλομεν 
χωρεῖν; πάλαι δὴ τἀπὸ σοῦ βοαϑδύνεται. 

ὁ δ᾽ ὡς ἐπήσθετ᾽ ἐχ ϑεοῦ χαλούμεγος, 
1630 αὐδᾷ μολεῖν οἱ γῆς ὥναχτα, Θησέα. 

χἀπεὶ “ΕΘ ΘΠ θεν εἶπεν, ὦ φίλον χάρα, 

δός μοι χερὸς σῆς πίστιν ἀρχαίαν τέχνοις, 
ὑμεῖς τε, παῖδες, τῷδε" χαὶ χαταίνεσον 
μήποτε προδώσειν» τάσδ᾽ ἑχὼν, τελεῖν δ᾽ 

1036 μέλλης φρονῶν εὖ ξυμφέροντ᾽ αὐταῖς ἀεί. 

ὁ δ᾽, ὡς ἀνὴρ γενναῖος, οὐχ οἴχτου μέτα 
χατήνεσεν τάδ᾽ δοχιος δράσειν ξένῳ. 

ὅπως δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασεν, εὐσὺς Οἰδίπους 

ψαύσας ἀμαυραῖς χερσὶν ὧν παίδων λέγει, 
τ ““ς ΄ ᾿ “ 

Ιθάθω παῖδε. τλάσα χρὴ τὸ γενναῖον «(ρενὶ 

χωρεῖν τόπων ἐκ τῶνδε, μηδ᾽ ἃ μὴ ϑέμις 
λεύσσειν διχαιοῦν, μηδὲ φωνούντων κλύειν. 
Ύ ᾿ἶσι -Ὁ 2 «ε , ᾿ «ς ’ 

ἀλλ ἕρπεϑ'᾽ ὡς τάχιστα" πλὴν ὁ χύριος 

Θησεὺς παρέστω μαγϑάνων τὰ δρώμεγα. 
ν - δὶ ͵ 

1046 τοσαῦτα φωνήσαντος εἰσηκούσαμεν 

ξύμπαντες" ἀσταχτὶ δὲ σὺν ταῖς παρϑένοις 

στένοντες ὡμάρτοῦμεν. ὡς δ᾽ ἀπήλθϑομιιεν, 
βρουχεῖ στοαφέντες, ἐξασείδοιιεν 

ἣν 

χϑόνῳ 

[: ᾿ ΄ 
ἐν 760 μονοῖϊ , 

-“΄ » Ὁ 
οσ αν. 

16 

κ 32) ῳ - . 

| τὸν ὐδρα, τὸν μὲν οὐδαμοῦ παρόντ᾽ ἔτι, 
27 ν 5 , 

1660 ὥναχτα δ᾽ αὐτὸν ομμόάτων ἐπίσχιον 

χεῖο᾽ ἀντέχοντα χρατὸς, ὡς δεινοῦ τινὸς 
φόβου φανέντος οὐδ᾽ ἀνασχετοῦ βλέπειν. 

ἔπειτα μέντοι. βαιὸν, οὐδὲ σὺν χρόνῳ, 
« -- ) Ν - - 

ορῶμεν αὐτὸν γῆν τὲ προσχυνοῦνϑ. ὅμα 
1066 χαὶ τὸν ϑεῶν Ὄλυμπον ἐν ταὐτῷ λόγῳ. 

’ 2 «ς " ξ- 27 2 ΞῸ ΕῚ 3 -» 

μόρῳ δ᾽ ὁποίῳ κεῖνος ὠλετ᾽ οὐδ᾽ ὧν εἷς 

θνητῶν φράσειε, πλὴν τὸ Θησέως χάρα. 
Ε] ’ 2 ᾿ 327 ᾽ Ὁ 

οὐ γαρ τις αὐτὸν οὐτὲ πυρίρορος ϑεοῦ 
᾿ “2 “: 2) Σ 

χεραυνὸς ἐξέπραξεν οὔτε ποντία 
’ . των - ὦ 

1660 ϑύελλα χινηϑεῖσα τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ, 
Ε] 5 2} “- κ ΒᾺΝ ν 

ἄλλη τις ἐχ ϑεῶν πομπὸς, ἢ τὸ γνερτέρων 
327 - ᾿ ᾿ 

εὐνουν»ν διαστὰν γῆς ἀλύπητον βάϑρον. 
ς κ ΞῚ ; 

ἁνὴρ γὰρ οὐ στεναχτὸς οὐδὲ σὺν νόσοις 
ἀλγεινὸς ἐξεπέιιπετ᾽, ἀλλ᾿ εἴ τις βροτῶν 

, ν - - , 1606 ϑαυμίαστος. εἰ δὲ μὴ δοχῶ φρονῶν λέγειν, 
! τὰ , ΞΞ . - - 

οὐχ ἄν παρείμην οἷσι μὴ δοχῶ φρονεῖν. 
᾿ Ν ἐ ἐ Ὺ 

! 

| ΧΟΡΌΣ. 

; ποὺ δ᾽ αἵ τε παῖδες χοὶ προπέμψαντες φίλων; 

ΑΤΓΕΜΟΣ. 
αἷδ' οὐχ ἑχάς. γόων γὰρ οὐχ ἀσήμονες 
φϑόγγοι σφε σημαίνουσι δεῦρ᾽ ὁρμωμένας. 

ΔΛΝΤΤΊΤΓΟΝΙΗΙΙ. 

1670 αἴαῖ. ἔστιν ἔστι γνῷ» δὴ 
ΕῚ ᾿ κ 2; 4 4 ν .Ὶ 3» 

οὐ τὸ μὲν, αλλο δὲ μὴ, πατρὸς ἔμφυτον 
3) ὴ Ξ ΄ ΄. 

ἀλαστον σιμες δυσμόροιν στενάζειν, 

ᾧτινι τὸν πολὺν 

ἄλλοτε μιὲν πόνον ἔμπεδον εἴχομεν, 
1076 ἐν πυμάτῳ δ᾽ ἀλόγιστα παροίσομεν 

] Α 

ἰδόντε χαὶ παϑούσα. 

ΧΟΡΟΣ. 

τ τύ Ὁ ΕΟ 

4ΦΝΤΙΓΟΜΝΗ. 

ἔστιν μὲν εἰχάσαι, φίλοι. 

ΧΟΡΟΣ. ; 

βέβηχεν; 
ΔΝ ΤΊΙΓΟΝΠ. 

ὡς μάλιστ᾽ ἂν εἰ πόϑῳ λάβοις. 
4, ’ [έ 

1080 τί γάο, ὅτῳ μήτ᾽ “ἤρης 
μήτε πόντος ἀντέχυρσεν, 
27 " »Ἥ » 

ἄσχοποι δὲ τιλάχες ἕμαριναν 

ἐν ἀφανεῖ τινε μόρῳ φερόμεναι. 
[4 - 2 2 τε 

τάλαινα " νῷν δ᾽ ὀλεϑοία 

γνὺξ ἐπ᾿ ὄμμασιν βέβηχε. 
τῷ 27 2 - 

[1688 πῶς γὰρ ἡ τιν᾽ ἀπίαν γᾶν 
, , σ᾿ 

ἢ πόντιον χλυδων᾽ ἀλώμεγναι βίου 

ϑύσοιστον ἕξομεν τροφάν; 

ΤΣ ΜΗ ΝΗ. 

οὐ χάτοιδα. χατά μὲ φόνιος 
1090. 411΄δὰς ἕλοι πατρὶ ξυνϑανεῖν γεραιῷ 

τάλαιναν" ὡς ἔμοιγ᾽ ὃ μέλλων βίος οὐ βιωτός. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ διδύμα τέχνων ἀρίστα, 

1670 --- 1057. Ξξ 1697 --- 1714. 

1088 .---Ἕ 1090. ΞξξΞΞ 17169--- 1723. 

------.--.-.--.-ο..θ.ο..ς.--- 



! 

νοι φῦ ον πα τυλσα σι τος, ρλκσεα. - αλκι- τ διπος το 

ΝΠ ΣΟΦΟΒΛΕΟΥΣ 

τὸ φέρον ἐχ ϑεοῦ καλῶς 
ἀν ἄγαν φλέγεσϑον" οὐ τοι χατάμεμπε᾽ 

ἔβητον. 

| ΑΙΝΤΙΓΟΝΗ. 

᾿ὰ πόϑος καὶ χαχῶν ἄρ᾽ ἣν τις. 

ὁπότὲ γε καὶ τὸν ἐν χεροῖν κατεῖχον». 
1700 ὦ πάτερ; ὠ φώοῳ 

ὦ τὸν ἀεὶ χατὰ γᾶς σχότον εἱμένος " 

οὐδὲ γέρων ἀφίλητος ἐμοί ποτε 
χαὶ τῷδε μὴ χυρήσης. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔπραξεν; 

ΑΔΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἔπραξεν οἷον ἤϑελεν. 

ΔΘ ΒΟΣ: 
πο ΑΒΑΜΝ ΜΝ συ σις 

.1706 τὸ ποῖον; 

ὩΝΊΤΩΊΓΟΝΉ. 

ἃς ἔγρηζε γᾶς ἐπὶ ξένας 
ἔϑανε" χοίταν δ᾽ ἔχει 

' γέρϑεν εὐσκίαστον αἱἷὲν, 
οὐδὲ πένϑος ἔλισε᾽ ὄχλαυτον. 
ἀεὶ γὰρ ὄμμα σε προς ὥ πάτερ, ἐμὸν 

[1710 στέγει δαχρῦον, οὐδ΄ ἔχω 

πῶς μὲ χρὴ τὸ σὸν ἀτὶ αἰνὰ» 

ἀφανίσαι τοσόνδ᾽ ἄχος. Ἰὼ 
μὴ γᾶς ἐπὶ ξένας ϑανεῖν ἔχρηξες, ἀλλ᾽ 
ἔρημος ρας, ὧδέ μοι. 

ΙΣΜΗΉΝΗ͂. 
τ 1715 ὦ τάλαινα, τίς ἄρα μὲ πότμος 

ἀν κα: υμνα πττας πεσε, κα το απραπεστονῳνα, αττρ. Ατυτα πσυσα,,α τα σ τινα τ στκ σις 

ΕΣ δ᾽ 2 ἡ) 27 
αὖϑις ὡδ΄ ἔρημος ἀπορος 

Ξ Ὁ 

ΧΟΡΟΣ. 

1720 ἀλλ: ἐπεὶ ὀλβίως γ᾽ ἔλυσεν 
τὸ τέλος, ὦ φίλαι, βίου, 

Ἵ 
᾿ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
1724 πάλιν, φίλα; συϑῶμεν. 

' ΤΣΜΉ ΝΕ. 

' ὡς τί ῥέξομεν; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἵμερος ἔχει μὲ : 

' ἹΣΜΗΝΗ. 

' τ; 
| ΠΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
β τὸν χϑόγιον ἑστίαν ἰδεῖν 

ΤΣ ΜΕΝ ἢ. 

τέγος ; 

ἍΝ ὙΊΙΣ Ο ΝΠ. 

] πατρὸς, τάλαιν᾽ ἐγώ. 

' 1724 --- 1736. ΞΞΞ- 172 7 - 1750. 

-“....--.««-σ.......«.-..-....-.».Ἅ......»“---...-.. 4 2.-5.-.-. :..25...5:.-.--Ξται....σὅ.5τ|ςὦ....--τοὔὐτὦ-- π.πι.........................ὕ.ὕ. ὦ. 

καὶ γὰρ ὃ μηδαμὰ δὴ τὸ φίλον, «φίλον" 

ἐπαμμένει σέ τ᾽, ὦ φίλα, τὰ πατρὸς ὡδ᾽ ἐρή 

λήγετε τοῦδ᾽ ἄχους" χαχῶν γὰρ δυσάλωτος οὐδείς. 

ΣΜΉΝΗ. 

ϑέμις δὲ πῶς τάδ᾽ ἐστί; μῶν 

1730 ον ὁρᾶς; 

4ΝΤΙΓΟΝΙ. 

τί τόδ᾽ ἐπέπληξας; 

ΣῊΝ. 

ποὶ τόδ᾽, ὡς 

ἈΝΤΙΓΟΝΉΗ. 
τί τόδε μάλ αὖϑις; 

ΙΣΜΉΝΗ. 
ἄταφος ἔπιτνε δίχα τε παντός. 

ΑΝΊΤΙΓΟΝΗ. 

ἄγε με, καὶ τότ᾽ ἐπενάριξον. 

ΙΣΜΉΝΗ. 
- η.: -" “ αἷαῖ, δυστάλαινα, ποῖ δῆτ᾽ 

1785 αὖϑις ὧδ᾽ ἔρημος ἄπορος 
αἰῶνα τλάμον᾽ ἕξω; 

| ᾿ ΧΟΡΟΣ. 
φί δὰ τρέσητε μηδέν. 

ΑΛΝΊΤ:27ΓΟ ΝΩἍΩ͂. 
᾿} ν -“ , 

ἀλλὰ ποῖ φυγω; 

ΧΟΡΟΣ. 
καὶ πάρος ἀπέφυγε 

ΑΑΛΝΊΤΠΓΟΝΗ. 

71; 

ΧΟΡΟΣ. 

1740 τὰ σφῷν τὸ μὴ πίτνειν καχῶς. 

ΦΝΤΙΓΟΝΆ. 

φρογῶώ. 

ΧΟΡΟΣ. 
, τί δῆϑ᾽ ὑπερνοεῖς; 

| ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂Ι 
ὅπως μολούμεϑ'᾽ ἐς δόμους 
οὐ» ἔχω. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿ μηδὲ γε μάτευε. 

᾿, ΔΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 

| μόγος ἔχει. 

ἡ ΧΟΡΟΣ. 
καὶ πάρος ἐπεί. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΠ. 

1748 τοτὲ μὲν πέρα, τοτὲ δ᾽ ὕπερϑεν, 

ΧΟΡΟΣ. 

μέγ᾽ ἄρα πέλαγος ἐλάχετόν τι. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
αἰαῖ, ποῖ ΟΣ μεν ὦ Ζεῦ; 
ἐλπίδων γὰρ ἐς τί μὲ 

" δαίμων. τανῦν γ᾽ ἐλαύγξι; 

ΘΗΙ͂ΣΈΥ͂Σ,, 
παύετε ϑρήνων, παῖδες. ἐν οἷς 1 



χάρις ἡ χϑονία ξύν᾽ ἀπόχειται 

πενϑεῖν οὐ χρή" νέμεσις γάρ. 

ΑΛ ΤΙΓΟΝΗΊ. 

ὦ τέχνον «Δγέως, προσπίτνομέν σοι: 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 
1758 τίνος, ὧ παῖδες, χοείας ἀνύσαι; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
τύμβον ϑέλομεν 
προσιδεῖν αὐταὶ πατρὸς ἡμετέρου. 

ΘΕΌΣ Υ Σ. 

ἀλλ᾽ οὐ ϑεμιτὸν χκεῖσ᾽ ἐστὶ μολεῖν. 

4ΦΝΤΙΓΟΝΗ. 
πῶς εἶπας, ἄναξ, χκοίραν᾽ ᾿Αϑηνῶν; 

ΘΟΥΣΣ Ε ΥΣ. 

1700 ὦ παῖδες, ἀπεῖπεν ἐμοὶ γεῖνος 
μήτε πελάζειν ἐς τούσδε τόπους 

μήτ᾽ ἐπιφωνεῖν μηδένα ϑνητῶν 

β ΟΙΑΔΕΟΣΣΞ ἘΠῚ πΞΟΛΏΝΩΙι. 167) 

, ς ᾿ [2 τι »ν 
ϑηχη»ν ἵξεοαν, ἣν χεῖνος ἔχει. 
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χαὶ ταῦτά μ᾽ ἔφη πράσσοντα χαλῶς 
[1706 χώραν ἕξειν αἰὲν ἄλυπον. 
) ταῦτ᾽ οὖν ἔχλυεν δαίμων ἡμῶν 

2 ᾿ 2) ΠΑ Ν [τ , 

γχὼώ παντ΄ αἴων “ος ορχος. 

ΑΙ ΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἀλλ εἰ τάδ᾽ ἔχει χατὰ νοῦν κείνῳ, 
| ταῦτ᾽ ἂν ἀπαρχοῖ" Θήβας δ᾽ ἡμᾶς 
[1770 τὰς ὠγυγίους πέμινον, ἐάν πως 

διαχωλύσωμεν ἰόντα φόνον 
τοῖσιν ὁμαίμοις. 

ΘΠΣΕΎΣ. 

δοάσω χαὶ τάδε χαὶ πάνϑ'᾽ ὁπόσ᾽ ἂν 
μέλλω πράσσειν πρόσφορά ϑ᾽ ὑμῖν 

-" «οὐ « ΄ -» τὶ 

1775 καὶ τῷ κατὰ γῆς, ὃς νέον ἔρρει, 
Ἁ ’ - 

πρὸς χάριν, οὐ δεῖ μ᾽ ἀποχάμνειν. 

ΧΟΡΌΣ. 

| ἀλλ᾽ ἀποπαύετε μηδ᾽ ἐπὶ πλείω 
τ , | ϑρῆνον ἐγείρετε. 

.1780 πάντως γὰρ ἔχει τάδε χῦρο ᾿Α, ς γὰρ ἔχ οος. 

ΞΘ 

γπηπεστσσον καὶν ππσκα  πτοτοέσο΄-ορυ.“-ς--.ὄἘς..-.-. 

--“““«“-ἀῳΠΛΣνωυσσσσσσοσσ σον ν σατο σινα δα ποι σπανκ,πατισαπιθ τ." κλλλαννκιστκδνον σθαι τ κινο κτλ τυ τότ στ-ποσι τ᾿ κπα τσ σπ' σι πποθττο...50.......ὕ... 

κάδον αν σντρ γουτα,δπιαιανι αίβ.».. το". 5 ..-...ὕ...0 

πο σνσν τδνννν..0.»»..... 

-“““αὐὕ........ὄ..... 



ππρπρπρπρπρπρΠρΠὖ2Π[ΤΠοΠΠΠΙτ. ΠΩΣ τι εὐ 

αν συν ΟΥΒΕΘ ΤΡ σον π πὶ νει κωκὶ ΤΑ  ΤΘΥ  ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΌΣΩΠΑ 

ΦΝΤΙΓΟΝΗ͂. : Α1Δ1Ω Ν. 
ἸΣΜΗΝΗ͂. ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΘΗΒΛΑΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. ΤῈ ΘΙΣ: 
ΚΡΈΩΝ. ἘΕΥΡΥΜΖΙΚΗ͂. 
ΦΎ.1.45. ἘΞΆΑΓΓΕΟ.ΟΣ, 

ΞΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Ξ ΑΝΤΙΓΟΝΗ.. 

β 

μ᾽ ΘΕ ΣΙ. 
' 

[ ὡ ᾿ 
᾿ποϑανόντα Πολυνείχην ἐν τῇ πρὸς τὸν ἀδελφὸν μονομαχίᾳ Κρέων ἄταφον ἐκβαλὼν κηρύττει μηδένα 

αὐτὸν ϑάπτειν, ϑάνατον τὴν ζημίαν ἀπειλήσας. τοῦτον ᾿Αντιγόνη ἡ ἀδελφὴ ϑάπτειν πειρᾶται. χαὶ δὴ 

λαϑοῦσα τοὺς φύλακας ἐπιβάλλει χῶμα" οἷς ἐπαπειλεῖ ϑάνατον ὁ Κρέων, εἰ μὴ τὸν τοῦτο δράσαντα 

ἐξεύροιεν. οὗτοι τὴν κόνιν τὴν ἐπιβεβλημένην χαϑάραντες οὐδὲν ἧττον ἐφοούρουν. ἐπελθοῦσα δὲ ἡ ̓ἄντι-- 

γόνη χαὶ γυμνὸν εὑροῦσα τὸν νεχρὸν ἀνοιμώξασα ἑαυτὴν εἰσαγγέλλει. ταύτην ἀπὸ τῶν φυλάχων παραδε-- 

δομένην Κρέων καταδιχάζει χαὶ ζῶσαν εἷς τύμβον χαϑεῖρξεν. ἐπὶ τούτοις ἀἵμων, ὃ Κρέοντος υἱὸς, ὃς 

ἐμνᾶτο αὐτὴν, ἀγαναχτήσας ἑαυτὸν ἐπισφάζει τῇ κόρῃ ἀπολομένη ἀγχόνη, Τειρεσίου ταῦτα προϑεσπί- 

σαντος" ἐφ᾽ ᾧ λυπηϑεῖσα Εὐρυδίκη, ἡ τοῦ Κρέοντος γαμετὴ, ἑαυτὴν χατασφάξει. καὶ τέλος ϑρηνεῖ 

Κρέων τὸν τοῦ παιδὸς καὶ τῆς γαμετῆς ϑάγατογ. 

ΦΡΙΣΤΟΦΩΔΝΟΥ͂Σ ΤΡΑΠΜ ΜΑΤΊΙΠΘΈΊς: 
Ἷ 

᾿ 4 , “ - ΄ ’ .“« 

᾿7»τιγόνη παρὰ τὴν πρόσταξιν τῆς πόλεως ϑάψασα τὸν Πολυνείχην ἐφωράϑη, καὶ εἷς μνημεῖον χατάγειον 

᾿ἐντεϑεῖσα παρὰ τοῦ Κρέοντος ἀνήρηται" ἐφ᾽ ἣ χαὶ Αἵμων δυσπαϑήσας διὰ τὸν εἰς αὐτὴν ἔρωτα ξίφει 
' ΄ -Ὃ“ ’ , ἕν 

᾿ἑξαυτὸν διεχρήσατο. ἐπὶ δὲ τῷ τούτου ϑαγνάτῳ χαὶ ἡ μήτηρ Εὐρυδίχη ἑαυτὴν ἀνεῖλε. 

“σὩοἐὁἐΘΨ,͵ορὼνν προ τ κος 

π'στσ στ πττ- -πτ--ος----- τ τα. -τὸὺὕς-.- 000... ....... ....--.---ς-ς-..-Ἢ---.- ----.--.---------------------ς... 

Τὸ μὲν δρᾶμα τῶν χαλλίστων Σοφοχλέους. στασιάζεται δὲ τὰ περὶ τὴν ἡρωίδα ἱστορούμενα χαὶ; 

τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς ᾿Ισμήνην, ἃς ὁ μὲν Ἴων ἐν τοῖς διϑυράμβοις χαταπρησϑῆναί φησιν ἀμφοτέρας ἐν τῷ 

ἱερῷ τῆς Ἥρας ὑπὸ “Ζαοδάμαντος τοῦ ᾿Ετεοχλέους" Μίμνερμος δέ φησι τὴν μὲν Ἰσμήνην προσομιλοῦσαν 

Θεοχλυμένῳ ὑπὸ Ἰυδέως χατὰ ᾿᾿ϑηνᾶς ἐγκέλευσιν τελευτῆσαι. τὸ δὲ δρᾶμα τὴν ἐπιγραφὴν ἔσχεν ἀπὸ τῆς 
[4 Α «ς ’ 2 ΄ 

παρέχουσὴης την ὑποϑεσιν “ντιγονγης. 

Κεῖται δὲ ἡ μυϑοποιία χαὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν ᾿Αντιγόνη" πλὴν ἐχεῖ φωραϑεῖσα μετὰ τοῦ ἀἔϊμονος 

δίδοται ποὺς γάμου χοινωγνίαων χαὶ τίχτει τὸν Π͵Ιαίμονα. 
« - , « ΄ ῶ -Ό Ἁ ΔῈ 1 μὲν σχηνὴ τοῦ δοάματος ὑπόχειται ἐν Θήβαις ταῖς Βοιωτιχαῖς. ὁ δὲ χορὸς συνέστηχεν ἐξὶ 

ι κ ΄ ΄ , ( - ᾿ τὸ δὲ χεφάλαιόν ἔστι, τάφος Ἰολυνείχους, ᾿Δντιγόνης ἀναίρεσις, ϑάνατος «Αἵμονος, καὶ μόρος Εὐρυδίκης! 
' 

ἐπιχωρίων γερόντων " προλογίζει δὲ ἡ ̓ ἀντιγόνη" ὑπόχειτωι δὲ τὰ πράγματα ἐπὶ τῶν Κρέοντος βασιλείων 

πσα. τονσιν-..-..0.-,..0.-.τὌ.----....ὕ..τ΄'ὖὔὖὉὔ 0 τ 

- ΄ ᾿  - Εν , οἰ 
τῆ; “ἴμονος μητρός. φασὶ δὲ τὸν Σοφοκλέα ἠξιῶσϑαι τῆς ἐν Σάμῳ στρατηγίας, εὐδοκιμήσαντα ἐν τὴ 

Ὗ [- 2 γ, ᾿" - -᾿ 

διδασχαλίᾳ τῆς “Τντιγόνης. λέλεχται δὲ τὸ δρᾶμα τοῦτο τριαχοστὸν δεύτερον. 

ππππὰμρέἕσττ κοῦ κοι κα τος... ὔν 

Ϊ ᾿ ῃ Ι ᾿ ἱ [ ἶ ῃ 

....»..-.-----.....ῬἮ 



ΑΝ Γ᾿ Ὁ ΟΕ: 

ΦΝΤΙΓΟΝΗο. 
Ξ . 5 ’ 3 ΄ ᾿ 

2) χοιμὸν αὐταδελφον ᾿Ισμήνης κάρα, 
ΟΞ ἘΠ ᾿ - Ε] , -ὄὦ 

ἄρ᾽ οἰσϑ᾽ ὃ τι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου χαχῶν 
ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; 

3φι . ΣΡ" ΕΣ ᾿ ἘΣ 327 

οὐδὲν γὰρ οὐτ᾽ ἀλγεινὸν οὔτ᾽ ἄτης ἄτερ 
ρὸν - ι συν Θ᾽ Ἷ » Ε ε ἊΡ Ὴ ᾽ 

ὅουτ αἰσχρὸν οὐτ᾽ ατιμιὸν ἐσϑ'᾽, ὁποῖον οὐ 

τῶν σῶν τὲ χκἀμῶν οὐχ ὕπωπ᾽ ἐγὼ χαχῶν. 
καὶ νῦν τί τοῦτ᾽ αὖ φασι πανδήμῳ πόλει 

; Ἐς κ , Α ΕῚ ΄ 

χηρυγμα ϑεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως; 
-» ’ 27 ᾽, 

ἕχεις τι χεϊσηχουσας ; ἢ σὲ λαγϑάγει 

10 πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχϑρῶν καχά 

ΤΙΣΙ ΝΗ. 

ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦϑος, ᾿Ἵντιγόνη, φίλων 
ὩΣ δότε, τὺ οΥδες “τὴ 2 χ εἴ, 3.»ϑ. ὃς οἱ 

ουϑ᾽ ἡδὺς οὔτ᾽ ἀλγεινὸς ἵχετ᾽ ἐξ ὅτου 
- 2 " -ν τ ς ’ 

δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερηϑημεν δύο, 

μιᾷ ϑανόντων ἡμέρᾳ διπλὴ χερί" 

1ὅ ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν ᾿“ργείων στρατὸς 

ἐν γνυχτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον, 
οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ᾽ ἀτωμένη. 

7 Δ ΕΕΘΙΝΝΗ. 
ἘΝ ᾿ 2 ὕ -«- 

ἤδη καλῶς, χαί σ᾽ ἐχτὸς αὐλείων πυλῶν 
τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον. ὡς μόνη χλύοις. 

ΙΣΜΉ ΝΗ. 

20 τί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος. 

ΔΝΤΊΙΓΟΝΠΗ. 
ΕῚ ᾿ ΄ - ᾿ , " 

οὐ γαρ τάφου νῷν τῶ χασιγνητω Κρέων 

τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει; 
Ἑτεοχλέα μὲν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκη 
χρησϑεὶς διχαίᾳ χαὶ νόμῳ χατὰ χϑονὸς 

26 ἔχρυψε, τοῖς. ἔνερϑεν ἔντιμον νεχροῖς, 

τὸν δ᾽ ἀϑλίως ϑανόντα Πολυγείχους γνέχυν 
τσ ῖσί 5. ῥ, ε “- 9. Α Ἁ 

ἀστοῖσί φασιν ἐχπεκηρῦχϑαι τὸ μὴ 
τάφῳ χαλυψαι μηδὲ χωχῦσαΐ τινα, 

ἐᾶν δ᾽ ἄχλαυτον, ἄταφον, οἱωνοῖς γλυκὺν 
30 ϑησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς γάριν βορᾶς. 

Φ 
2 

τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαϑὸν Κρέοντα σοὶ 
κἀμοὶ, λέγω γὰρ χἀμὲ, κηρύξαντ᾽ ἔχειν, 
χαὶ δεῦρο νεῖσϑαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν 
σαφῆ προπηρύξοντα, χαὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν 

86 οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδὲν, ἀλλ᾽ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ, 
φόνον προχεῖσϑαι δημόλευστον ἐν πόλει. 
οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα 
εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυχας εἴτ᾽ ἐσθλῶν χακχή. 

ΤΣ ΊΉ ΝΗ. 

τί δ᾽, ὦ ταλαῖφρον, εἰ τάδ᾽ ἐν τούτοις, ἐγὼ 
40 λύουσ᾽ ἄν ἢ ̓ φάπτουσα προσϑείμην πλέον; 

, ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
εἰ ξυμπονήσεις χαὶ ξυνεργάσει σχόπει. 

ἘΣΤΙΝ Ή. 

ποῖόν τι χινδύγευμα; ποῦ γνώμης ποτ΄ εἶ; 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΙΟΙς 

ὩΜΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

εἰ τὸν νεχρὸν ξὺν τῆδε χουφιεῖς χερί. 
ΤΣ ΉΗ ΝΗ. 

ἣ γὰρ νοεῖς ϑάπτειν σφ᾽, ἀπόρρητον πόλει; 
ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἀδ τὸν γοῦν ἐμὸν χαὶ τὸν σὸν, ἢν σὺ μὴ ϑέλης, 
ἀδελφόν. οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. 

ΤΣΣΜΉΝΗ. 

ὦ σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηχότος; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ᾽ εἴργειν μέτα. 

ι ΙΣΜΉΗΔΝΗ. 

οἴμοι" φρόνησον, ὦ χασιγνήτη, πατὴρ 
ὅθωὡς νῷν ἀπεχϑὴς δυσκλεής τ᾽ ἀπώλετο 

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλαχημάτων, διπλᾶς 

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί" 

ἔπειτα μήτηρ χαὶ γυνὴ, διπλοῦν ἔπος, 
πλεχταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον " 

δὅ τρίτον δ᾽ ἀδελφὼ δύο μίαν χκαϑ᾽ ἡμέραν 
αὐτοχτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον 
κοινὸν χατειργάσαντ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοιν χεροῖν. 
γῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 
ὅσῳ χάκιστ᾽ ὀλούμεϑ'᾽, εἰ νόμου βίᾳ 

60 ψῆφον τυράννων ἢ χράτη παρέξιμεν. 
ἀλλ᾽ ἐνγοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ᾽ ὅτε 
ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα" 
ἔπειτα δ᾽ οὕνεκ᾽ ἀρχόμεσϑ᾽ ἔχ χρεισσόγων, 
χαὶ ταῦτ᾽ ἀχούειν κἄτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα. 

θὅ ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χϑονὸς 
ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζομαι τάδε, 
τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι. τὸ γὰρ 

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδέγα, 
ΑΝΤΊΙΓΟΔΝΗ. 

οὔτ᾽ ἂν χελεύσαιμ᾽ οὔτ᾽ ἂν, εἶ. ϑέλοις ἔτι 
70 πράσσειν, ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα. 

ἀλλ᾽ σϑ᾽ ὁποία σοι δοκεῖ, κεῖνον δ᾽ ἐγὼ 
ϑάψω. καλόν μοι τοῦτο ποιούση ϑανεῖν. 
φίλη μετ᾽ αὐτοῦ χείσομαι, φίλου μέτα, 
ὅσια πανουργήσασ᾽ " ἐπεὶ πλείων χρόνος 

7ὅ ὃν δεῖ μ᾽ ἀρέσχειν τοῖς χάτω τῶν ἐνϑάδε, 

ἐχεῖ γὰρ ἀεὶ κείσομαι" σοὶ δ᾽, εἰ δοχεῖ, 
τὰ τῶν ϑεῶν ἔντιμ᾽ ἀτιμάσασ᾽ ἔχε. 

ἸΣΜΉΝΗ, 

ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, τὸ δὲ 
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος. 

ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

80 σὺ μὲν τάδ᾽ ἂν πραὔχοι᾽ " ἐγὼ δὲ δὴ τάφον 
χώσουσ᾽ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι. 

ΤἸΣΜΠΝῊΗ, 

οἴμοι ταλαίνης, ὡς ὑπερδέδοιχαά σου. 

ΔΦΝΤΙΓΟΜΝΗ. 

μή μου προτάρβει" τὸν σὸν ἐξόρϑου πότμον. 

.) 
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ΤΙΣ ΠΛΝΗ. 
τ ᾿ -» 

ἀλλ οὐν προμηνγύσης γὲ τοῦτο μηδενὶ 
8ὅ τοὔργον, χρυφῆ δὲ χεῦϑε, σὺν δ᾽ αὔτως ἐγώ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

οἴμοι" χαταύδα. πολλὸν ἐχϑίων ἔσει 
σιγῶσ᾽, ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξης τάδε. 

ἘΣ ΠΤ ΉΝΞΕΕΙΣ 

ϑερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις. 
ΦΝΤΙΓῸΝΗ. 

ἀλλ οἶδ᾽ ἀρέσκουσ᾽ οἷς μάλισϑ᾽ ἁδεῖν μὲ χρή. 
ἸΣΜΉΝΗ. 

90 εἰ καὶ δυγήσει γ᾽ " ἀλλ ἀμηχάνων ἐρᾷς. 
ΔΑΝΤΊΓΟΜΝΩΗ. 

οὐχοῦν, ὅταν δὴ μὴ σϑένω, πεπαύσομαι. 
: ΤΣΜΉ ΔΗ. 

ἄο Α δὲ 9 - 2 , 3 ᾿ 

ρχὴν δὲ ϑηρᾶν οὐ πρέπει. τἀμήχαγα. 
ΑΝ ΤΙΓΟΝΉΗ. 

εἰ ταῦτα λέξεις, ἐχϑαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ, 
ἐχϑρὰ δὲ τῷ ϑανόντι προσχείσει δί;η. 

96 ἀλλ: ἔα μὲ χαὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν 
παϑεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο. πείσομαι γὰρ οὐ 
τοσοῦτο» οὐδὲν ὥστε μὴ οὐ καλῶς ϑανεῖν. 

ΤΣ ΜΉ ΝΗ. 

ἀλλ εἰ δοχεῖ σοι, στεῖχε" τοῦτο δ᾽ ἴσϑ', ὅτι 
3} κι » Ξ- , ΕῚ -» ἢ ἄγοὺυς μὲν ἔρχει, τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρϑῶς φίλη. 

ΧΟΡΟΣ. 
100 ἀχτὶς ἀελίου, τὸ χάλ- 

λιστον ἑπταπύλῳ φανὲν 

Θήβᾳ τῶν προτέρων φάος, 
5 ’ ᾿ Ξ᾿ ΄ 
ἐφαγϑης ποτ. ὦ χρυσέας 

αἀμέρας βλέφαρον, 

10ὅ πο σαν ὑπὲρ ὐοου μολοῦσα, 

τὸν λεύχασπιν ᾿4ργόϑεν 
φῶτα βάντα πανσαγίᾳ, 

φυγάδα πρόδρομον ὀξυτέρῳ 
κινήσασα χαλινῷ, 
ει Ρ] «ς . “- , 

1100» ἐφ᾽ ἀμετέρᾳ γᾷ Πολυνείχης 
ἀρϑεὶς νειχέων ἐξ ἀμφιλόγων 

ἋΣ ὀξέᾳ χλάζωνγν 

αἰετὸς ἐς γῶν ὑπερέπτα, 
Ειξως, ἀχὸ ᾿ ᾿ 

λευχῆς χιόνος πτέρυγι στεγανὸς 

116 πολλῶν μεϑ'᾽ ὅπλων 
ξ [2 2 « ᾿ ΄ , 

ξυν ἑπποκομοις πκορυϑεσσι. 
᾿ 3 ςε ΗΠ ᾿ ; 

στὰς ὃ ἐππτς μελάϑρων φονω- 
σαισιν ᾿ἀμφιχανὼν κύκλῳ 
λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα 

120 ἔβα, πρέν ποϑ᾽ ἁμετέρων 
αἱμάτων γέγνυσιν 

πλησϑηναί τὲ καὶ στεφρώνωμα πύργων 
πευχαενϑ'᾽ Ἥφαιστον ἑλεῖν. 

- Σ Α -ς » γε 

τοῖος ἀμφὶ νῶτ' ἐταϑη 

126 πάταγος “Ἄρεος ἀντιπάλῳ 

δυσχείρωμα δράκοντι. 

Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης χόμπους 
ὑπερεχϑαίρει, χαί σφας ἐσιδὼν 

πολλῷ δευματι προσνισσομένους 

130 χουσοῦ καναχῆς ὑπερόπτας, 
παλτῷ .διπτεῖ πυρὶ βαλβίδων 

᾿ “οἱ ΠΥ 
ἐπ᾿ χρων ἡδη 

100 ---- 116. -ξΞΞξΞ 117 --- 132. 

γνίχην ὁρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι" 
ἀντίτυπα δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωϑεὶς 

135 πυρφόρος ὃς τότε μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ 

βαχχεύων ἐπέπνει 

ῥιπαῖς ἐχϑίστων ἀνέμων. 

εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ τὰ μὲν, 
ἄλλα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἐπενώμα στυφελίζων μέγας 

τ θής 

140 δεξιόσειρος. 

ἑπτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐ ἑπτὰ πύλαις 
ταχϑέντες ἴσοι πρὸς ἴσους ἔλιπον 

Ζηνὶ τροπαίῳ πάγχαλχα τέλη, 
πλὴν τοῖν στυγεροῖν, ὦ πατρὸς ἑνὸς 

145 μητρός τε μιᾶς φύντε χαϑ' αὑτοῖν 
διχρατεῖς λόγχας στήσαντ᾽ ἔχετον 
χοινοῦ ϑανάτου μέρος ἄμφω. 
ἀλλὰ γὰρ ἃ μεγαλώνυμος ἦλϑὲ Νίχα 
τῷ πολυαρμάτῳ ἀντιχαρεῖσα Θήβᾳ, 

180 ἐχ μὲν δὴ πολέμων 
τῶν νῦν ϑέσϑε λησμοσύναν, 
ϑεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς 
παγνυχίοις πάντας ἐπέλθωμεν, ὃ Θήβας δ᾽ ἐλε- 

λίχγϑων 

Βάχχιος ἄρχοι. 
165 ἀλλ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας, 

Κρέων ὁ Πενοιχέως, νεοχμοῖσι ϑεῶν 
ἐπὶ συντυχίαις χωρεῖ τινὰ δὴ 
μῆτιν ἐρέσσων, ὅτι σύγχλητον 

160 τήνδε᾿ γερόντων προὔϑετο λέσχην, 
κοινῷ χηρύγματι πέμινας. 

ΚΡΕΩΝ. 
ἄνδρες, τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς ϑεοὶ 
πολλῷ σάλῳ σείσαντες ὥρϑωσαν πάλιν " 
ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ἐχ πάντων δίχα 

1θ6 ἔστειλ᾽ ἱκέσϑαι, τοῦτο μὲν τὰ Δαΐου 
Ὁ εἰδὼς εὖ ϑρόνων ἀεὶ χράτη, 

τοῦτ᾽ αὖϑις, ἡνίκ᾽ Οὐε δον ὦρϑου πόλιν, 

χἀπεὶ διώλετ᾽ . ἀμφὶ τοὺς χείνων ἔτι 
παῖδας μένοντας ἐμπέδοις φρονήμασιν. 

170 ὅτ᾽ οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν 

χκαϑ' ἡμέραν ὦλοντο παίσαντές τε χαὶ 

πληγέντες αὐτόχειοι σὺν μιάσματι, 
ἐγὼ χράτη δὴ πάντα χαὶ ϑρόνους ἔχω 

γένους χατ᾽ ἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων. 
17ὅ ἀμήχανον δὲ παντὸς ἐἸ Ν ἐχμαϑεῖν 

ψυχήν τὲ χαὶ φρόνημα “χαὶ γνώμην, πρὶν ἂν 

ἀρχαῖς τε χαὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῆ. 

ἐμοὶ γὰρ ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν 

μιἡὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων, 
180 ἀλλ᾿ ἐχ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλείσας ἔχει, 

χάχιστος εἶναι νῦν τὲ χαὶ πάλαι δοχεῖ" 

χαὶ μείζον᾽ ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας 

φίλον ψομέξει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω." 
ἐγὼ γὰρ, ἴστω Ζεὺς ὁ πάνϑ᾽ ὁοῶν “ἀεὶ, 

18ὅ οὔτ᾽ ἂν σιωπήσωιμι τὴν ἄτην ὁρῶν "ἢ 

στείγουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας, 

οὔτ᾽ ἂν φίλον ποτ᾽ ἄνδοα δυσμενῆ χϑονὸς 

ϑείμην ἐμαυτῷ, τοῦτὸ γιγνώσχων ὅτι 
ἣδ᾽ ἐστὶν ἡ σώζουσα χαὶ ταύτης ἔπι 

134.- 140. ΞξξΞ 148 --- 104, 
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χαὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας ἔχω 
ἀστοῖσι παίδων τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου πέρι" 
τεοχλέα μὲν, ὃς πόλεως ὑπερμαχῶν 

196 ὄλωλε τῆσδε, πάντ᾽ 
τάφῳ τε Ζρύψαι χαὶ τὰ πάντ᾽ 

ἀριστεύσας δόρει, 

ἐφαγνίσαι 

( τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται κάτω νεχροῖς, 

τὸν δ᾽ αὖ ξύναιμον τοῦδε, Πολυνείχη λέγω, 
ὃς γῆν πατρῴαν χαὶ ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 

200 φυγὰς κατελθὼν ἠϑέλησε μὲν πυρὶ 

πρῆσαι χατάχρας, ἠϑέλησε δ᾽ αἵματος 
τοὺ: δὲ δουλώσας ἄγειν, 

τοῦτον πόλει τῇδ᾽ ἐχχεχήρυχται τάφῳ 
χοινοῦ πάσασϑαι, 

μήτε χτερίζειν μήτε χωχῦσαί τινα, 
206 ἐὰν δ᾽ 

χαὶ πρὸς χυνῶν ἐδεστὸν αἰχισϑέντ᾽ ἰδεῖν. 
τοιόνδ᾽ ἐμὸν φρόνημα. κοὔποτ᾽ ἔχ γ᾽ ἐμοῦ 
τιμὴν προέξουσ᾽ οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίχων. 
ἀλλ ὅστις εὔνους τῆδε τῆ. πόλει, ϑανὼν 

210 χαὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται. 

: ΧΟΡΟΣ. 

σοὶ ταῦτ᾽ ἀρέσχει, παὶ Π]ενοιχέως Κρέον, 
" Ἐ ᾿ Ὰ Ἂ Ὰ 

2) ΗΝ . Ν - " 
αϑαπτον χαὶ πρὸς οἰωνῶν δέμας 

τὸν τῆδε δύσνουν χαὶ τὸν εὐμενῆ πόλει. 
νόμῳ δὲ χγοῆσϑαι παντί πού γ᾽ ἔνεστί σοι 
χαὶ τῶν ϑανόντων χὠπόσοι ζῶμεν πέρι. 

ΡΟ Ν. 
Ἐ Ε Ἑ Ἂ ᾿ Ε 

190 πλέοντες ὀρϑῆς τοὺς «ίλους ποιούμεϑα. 

τοιοῖσδ᾽ ἐγὼ νόμοισι τήνδ᾽ αὔξω πόλιν, 

21ὅ ὡς ἂν σχοποὶ νῦν ἦτε τῶν εἰρημένων. 

ὈΧΟΘΟΟΣ: 

γεωτέρῳ τῳ τοῦτο βαστάζειν πρόϑες. 
ΚΡΗΕΟΩΝ. 

ἀλλ᾽ εἴσ᾽ ἕτοιμοι τοῦ νεχροῦ γ᾽ ἐπίσχοποι. 
᾿ ΧΟΡΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλῳ τοῦτ᾽ ἐπεντέλλοις ἔτι; 
ΚΡΕΩ Ν. 

τὸ μὴ ᾿πιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε. 
ΧΟ Χ:Σ, 

᾿. 220 οὐχ ἔστιν. οὕτω μῶρος ὃς ϑανεῖν ἐρᾷ. 
| ΚΡΈΕ Ν. 

μισϑός γ᾽ οὗτος. ἀλλ ὑπ᾽ ἐλπίδων 
χέρδος πολλάχις διώλεσεν. 

«“ῬῪ 1. 4 ἢ. 

χαὶ μὴν ὃ 

ἄνδρας τὸ Ι 

2 “: - Α ψ' [χ ΄ ε 

αναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο 
δύσπνους ἱχάνω χοῦφον ἐξάρας πόδα. 

226 πολλὰς γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις, 
ε -- ἢ - ΕἸ κ ΕῚ ΄ 

ὁδοῖς χυχλῶν ἐμαυτὸν εἰς ἀναστροφήν. 
ψυχὴ γὰρ ηὐδα πολλά μοι μυϑουμένη" 
τάλας, τί χωρεῖς οἱ μολὼν δώσεις δίχην; 

τλῆμον, μενεῖς αὖ; χαὶ τάδ᾽ εἴσεται Κρέων 

230 ἄλλου παρ᾽ ἀνδρός; πῶς σὺ δῆτ᾽ οὐχ ἀλγυνεῖ; 

τοιαῦϑ᾽ ἑλίσσων ἤνυτον σχολῇ ταχύς. 
χοὕὔτως ὁδὸς βραχεῖα γίγνεται μαχρά. 
τέλος γε μέντοι δεῦρ᾽ ἐνίχησεν μολεῖν 
σοὶ, χεὶ τὸ μηδὲν ἐξερῶ, φράσω δ᾽ ὅμως. 

288 τῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχομαι δεδραγμένος, 
τὸ μὴ παϑεῖν ἂν ἄλλο πλὴν τὸ μόρσιμον. 

ἈΡΈΩ Ν᾿: 

τί δ᾽ ἐστὶν ἀνθ᾽ οὗ τήνδ᾽ ἔχεις ἀϑυμίαν; 

«ΦΥ̓2.4 5. 

φράσαι ϑέλω σοι πρῶτα τἀμαυτοῦ. τὸ γὰρ 

πρᾶγμ᾽ οὔτ ἔδοασ᾽ οὔτ᾽ εἶδον ὅστις ἦν ὃ δρῶν" 

240 οὐδ᾽ ἂν διράνῥόνε ἐς χαχὸν πέσοιμί τι. 
ΚΡΈΩΝ. 

εὖ γε στοχἄζει χἀποφράγνυσαι κύχλῳ 
τὸ πρᾶγμα. δηλοῖς δ᾽ ὥς τι σημαγνῶν γέογ. 

τὰ δεινὰ γάρ τοι προστίϑησ᾽ ὕκνον πολύν. 
ΚΡΈΩΝ. 

οὔχουν ἐρεῖς ποτ᾽, εἶτ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς ἄπει; 
«πὰ Ὑ 92 ἸΞ: 

246 χαὶ δὴ λέγω σοι. τὸν γεχρόν τις ἀρτίως 
ϑάψας βέβηκε χἀπὶ χρωτὶ διψίαν 

χόνιν παλύνας κἀφαγιστεύσας ἃ χρή. 

ῸΡΕΕΧΟ ἣν 

τί φής; τίς ἀνδρῶν ἦν ὁ τολμήσας τάδε; 
ΦΎ 4.458. 

οὐχ οἱδ᾽ " ἐχεῖ γὰρ οὔτε του γενῆδος ἦν 
280 πλῆγμϊ, οὐ διχέλλης ἐχβολή" στύφλος δὲ γῆ 

χαὶ χέρσος, ἀροὼξ οὐδ᾽ ἐπημαξευμένη 
τροχοῖσιν, ἀλλ: ἄσημος οὑργάτης τις ἦν. 
ὅπως δ᾽ ὁ πρῶτος ἡμὶν ἡμεροσχόπος 
δείχνυσι, πᾶσι ϑαῦμα δυσχερὲς παρῆν. 

2ὅδὸ μὲν γὰρ ἠφάγιστο, τυμιββήρης μὲν οὗ, 
λεπτὴ δ᾽ ἄγος φεύγοντος ὡς ἐπὴν χόνις. 

σημεῖα δ᾽ οὔτε ϑηρὸς οὔτε του χυγῶν 

ἐλθόντος, οὐ σπάσαντος ἐξεςαίνετο. 
λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόϑουν χαχοὶ, 

260 φύλαξ ἐλέγχων φύλαχα, κἂν ἐγίγνετο 
πληγὴ τελευτῶσ᾽, οὐδ᾽ ὁ κωλύσων παρῆν. 
εἷς γάρ τις ἦν ἕχαστος οὐξειργασμένος, 
κοὐδεὶς ἐναργὴς, ἀλλ ἔφευγε πᾶς τὸ μή. 

ἦμεν δ᾽ ἕτοιμοι καὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν, 

2656 χαὶ πῦρ διέρπειν, καὶ ϑεοὺς ὁρχωμοτεῖν 

᾿τὸ μήτε δρᾶσαι μήτε τῳ ξυνειδέναι ᾿ 
τὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι μήτ᾽ εἰργασμένῳ. 
τέλος δ᾽ ὅτ᾽ οὐδὲν ἣν ἐρευνῶσιν πλέον, 
λέγει τις εἷς, ὃς πάντας ἐς πέδον χάρα 

270 νεῦσαι φόβῳ προὔτρεψεν. οὐ γὰρ εἴχομεν 
οὔτ᾽ ἀντιφωνεῖν οὐϑ᾽ ὅπως δρῶντες χαλῶς 

πράξαιμεν. ἦν δ᾽ ὁ μῦϑος ὡς ἀνοιστέον 

σοὶ τοὔργον εἴη. τοῦτο χοὐχὶ χρυπτέον. 
χαὶ ταῦτ᾽ ἐνίχα, χἀμὲ τὸν δυσδαίμονα 

275 πάλος χαϑαιρεῖ τοῦτο: τἀγαϑὸν λαβεῖν. 
πάρειμι δ᾽ ἄχων οὐχ ἑχοῦσιν, οἶδ᾽ ὅτι. 
στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον χακῶν ἐπῶν. 

ΣΟ ΡΊΘΙΣΣ, 

ἄναξ, ἐμοί τοι μή τι καὶ ϑεήλατον 
τοὔργον τόδ᾽ ἡ ξύννοια βουλεύει πάλαι. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

280 παῦσαι, πρὶν ὀργῆς χἀμὲ μεστῶσαι λέγων, 
μὴ ᾿φευρεϑῆς νους τε χαὶ γέρων ἅμα. 

λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεχτὰ, δαίμονας λέγων 
πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεχροῦ πέρι. 
πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην 

286 ἔχρυπτον αὐτὸν, ὅστις ἀμφικίονας 

γαοὺς πυρώσων ἦλϑε χἀναϑήματα 
χαὶ γῆν ἐχείνων καὶ νόμους διασχεδῶν; 
ἢ τοὺς χακοὺς τιμῶντας εἰσορᾷς ϑεούς; 
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οὐχ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα χαὶ πάλαι πόλεως 
290 ἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόϑουν ἐμοὶ, 

χρυφὴ χάρα σείοντες " οὐδ᾽ ὑπὸ ζυγῷ 
λόφον δικαίως εἶχον, ὡς στέργειν ἐμέ. 
ἐκ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταμαι καλῶς 

παρηγμένους μισϑοῖσιν εἰργάσϑαι τἄδε. 
296 οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος 

χαχὸν γόμισιι᾽ ἔβλαστε. τοῦτο καὶ πόλεις 

πορϑεῖ, τόδ᾽ ἄνδρας ἐξανίστησιν. δόμων " 
τόδ᾽ ἐχδιδάσχει καὶ παραλλάσσει φρένας 

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαϑ' ἵστασϑαι βροτῶν" 
800 πανουργίας δ᾽ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

χαὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 
ὅσοι δὲ μισϑαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε, 

χρόνῳ ποτ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 
ἀλλ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ σέβας, 

805 εὖ τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽, ὅρκιος δέ σοι λέγω, 
εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 
εὑρόντες ἐχφανεῖτ᾽ ἐς ὀφϑαλμοὺς ἐμοὺς, 

οὐχ ὑμὶν “Ἵιδης μοῦνος ἀρχέσει, ποὶν ἂν 
ζῶντες πρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηϑ᾽ ὕβοιν, 

810 ἕν᾿ εἰδότες τὸ χέρδος ἔνϑεν οἰστέον 
τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάϑηϑ'᾽᾽ ὅτι 
οὐχ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ χερδαίνειν φιλεῖν. 

ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 
ἀτωμέγους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένγνους. 

«“.Υ.4.4Ξ. 

815 εἰπεῖν τι δώσεις; ἢ στραφεὶς οὕτως ἴω; 
ΟΞ ἌΚΡΕΩ Ν. 

οὐκ οἶσϑα καὶ νῦν ὡς ἀνιαρῶς λέγεις; 
ἰδῃ «Υ. 4.5. 

ἐν τοῖσιν ὠσὶν ἢ ̓ πὶ τὴ ψυχῆ δάχγει; 
ΚΡΕΩ Ν. 

τί δὲ ῥυϑμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου; 

«“Υ4.4.5. 

ὁ ἔ ΤΡ σ᾽ ἀνιᾷ τὰς φρένας, τὰ δ᾽. ὦτ᾽ ἐγω. 
ΚΡΕΩ Ν. 

820 οἴμ᾽ ὡς λάλημα τὰς ο» ἐχπεφυκὸς εἶ. 

' -ΡΎ 2.45. 

οὔχουν τό γ᾽ ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ. 

ΚΡΕΩ Ν. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἀργύρῳ γε τὴν ψυχὴν ἀλλο 
“ ,ΟΥ’ἉΤΥ 1.43. 

φεῦ" 

ἥ δεινὸν ᾧ δοχεῖ γε καὶ ψευδῆ δοκεῖν. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

κόμψευε νῦν τὴν δόξαν" εἰ δὲ ταῦτα μὴ 
325 φανεῖτέ μοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖϑ'᾽ ὅτι 

τὰ δειλὰ χέρδη πημονὰς ἐργάζεται. 
«Ὑ .1.4Ξ.- 

ἀλλ εὑρεϑείη μὲν μάλιστ᾽ - ἐὰν δέ τοι 
ληφϑῇ τε χαὶ μὴ, τοῦτο γὰρ τύχη χρινεῖ, 
οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ᾽ ἐλθόντα με. 

8590 χαὶ νῦν γὰρ ἐκτὸς ἐλπίδος γνώμης τ᾽ ἐμῆς 

σωϑεὶς ὀφείλω τοῖς ϑεοῖς πολλὴν χάριν. 
ΧΟΡΟΣ. 

πολλὰ τὰ δεινὰ χοὐδὲν ἀν- 

ϑρώπου δεινότερον πέλει. 

τοῦτο χαὶ πολιοῦ πέραν. 

992 --- 342. -ξξ 342. . 3253. 

8856 πόντου χειμερίῳ νότῳ 
χωρεῖ, περιβουχίοισιν 

περῶν ὑπ᾽ οἴδμασιν, 
ϑεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γῶν 
ἄφϑιτον, ἀχαμάταν ἀποτρύεται, 

840 λλομένων ἀρότρων ἔτος εἷς ἔτος, ἱππείῳ γένει 
πολεῦον. 

848 χουφονόων τε (ῦλον ὁρ-- 
νίϑων ἀμφιβαλὼν ἄγει, 

845 χαὶ ϑηρῶν ἀγρίων ἔϑνη, 

πόντου τ᾽ εἰναλίαν φύσιν 
σπείραισι δικτυοχλώστοις, 
περιφραδὴς ἀνήρ" 
χρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου 

860 ϑηρὸς ὀρεσσιβάτα., λασιαεύχενά ϑ' Ὥφο : 
2. “5 " “-- 2 868 ἵππον ἀέξεται ὠμφίλοφον ἐγ ΟΡ ΟΒΘΕΚΟΝ ἀνητ 

μῆτα ταῦρον. 
χαὶ φϑέγμα καὶ ἀνεμόεν 

856 φρόνημα χαὶ ἀστυνόμους 
Ξι ὀργὰς ἐδιδάξατο χαὶ δυσαύλων 

πάγων αἴϑροια καὶ 
δύσομβοα φεύγειν βέλη, 

860 παντοπόρος, ἄπορος ἐπ᾽ οὐδὲν ἔρχεται 
τὸ μέλλον" “Ἧιδα μόνον 
φεῦξιν οὐχ ἐπάξεται" 
γόσων δ᾽ 
φυγὰς ξυμπέφρασται. 

866 σοφόν τι τὸ μηχανόεν 
τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔγων 
ποτὲ μὲν χαχὸν, ἄλλοτ᾽ 
γόμους παρείρων γχϑονὸς 

ἀμηχάνων 

ϑεῶν τ᾽ ἔνορχον δίχαν, 

| 

ἐπ᾽ ἐσθλὸν ἕοπει" 

870 ὑψίπολις " ἄπολις, ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν. 
ξύγεστι, 

μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος 

γένοιτο μήτ᾽ ἴσον 
976 του τν ὃς τάδ᾽ ἔρδει.. 

, ἐς δαιμόγιον τέρας ἀμφινοῶ 

τόδε, πῶς εἰδὼς ἀντιλογήσω 

τήνδ᾽ οὐχ εἶναι παῖδ᾽ ᾿4ντιγόγνην. 
ὦ δύστηνος 

880 χαὶ δυστήνου πατρὸς Οἰϑδιπόδα, 
τί ποτ᾽ ; οὐ δή που σέ γ᾽ ἀπιστοῦσαν. 

τοῖς βασιλείοισιν ἄγουσι νόμοις 
καὶ ἐν προ οτῖῳ χαϑελόντες; 

«ὙῪ.1 4.3. 

ἥδ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνη τοὔργον ἡ ̓ ξειργασμένη" 

’ ’ 

τολμαᾶς χαάοιν. 

8386 "ΠῚ εἵλομεν ὀγλξῥο ΟΣ ἀλλὰ ποῦ Κρέων; ᾿ 

ὶ ΧΟΡΟΣ. ὶ 

ὅδ᾽ ἐκ δόμων ἄψορρος εἰς δέον περᾷ. 
ΚΡΕΩΝ.. 

τί δ᾽ ἔστι; ποίᾳ ξύμμετρος προὔβην ἘΩΕΙ: 

«Ὺ 2.45. 
Ε Ξ εἰς ΄ 
αγναξ, βροτοῖσι» οὐδέν ἐστ᾽ ἀπώμοτον. 

ψεύδει γὰρ ἡ ̓ πίνοια τὴν γνώμην" ἐπεὶ 
890 σχολῇ γ᾽ ἂν ἥξειν δεῦρ᾽ ἂν ἐξηύχουν ἐγὼ, 

ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς, αἷς ἐχειμάσϑην τότε: 

ἀλλ ὴ γὰρ ἐχτὸς χαὶ παρ᾽ ἐλπίδας χαρὰ 
5» 2 τῷ « « - 

ἕοιχεν ἀλλῃ μῆκος οὐδὲν ἡδονῆ, 

ἵ δ,.»----, 



ΔΝ ΟἿ Δ ΠΗ ΟΟῷ Ν' 32Η;: 

ἥχω, δι᾽ ὅρχων καίπερ ὧν ἀπώμοτος, 
8398 χόρην ἄγων τήνδ᾽, ἢ καϑευρέϑη τάφον 

χοσμοῦσα. κλῆρος ἐνθάδ᾽ οὐκ ἐπάλλετο, 
ἀλλ ἔστ᾽ ἐμὸν ϑοὔομαιον, οὐχ ἄλλου, τόδε. 
χαὶ νῦν, ἄναξ, τήνδ᾽ αὐτὸς, ὡς ϑέλεις, λαβὼν, 

ἐς ΕΑ Ν , 
χαὶ χρῖνε κἀξέλεγχ᾽- ἐγὼ δ᾽ ἐλεύϑερος 

400 δέχαιός εἶμι τῶνδ᾽ ἀπηλλάχθαι χαχῶν. 
ἌΡΕΙ ΟΝ: 

ἄγεις δὲ τήνδε τῷ τρόπῳ πόϑεν λαβών; 
«΄.Υ.4 4.5. 

αὕτη τὸν ἄνδρ᾽ ἔϑαπτε. πάντ᾽ ἐπίστασαι. 
ἙΟΡῈ Ὁ Ν: 

ἡ χαὶ ξυγίης. καὶ λέγεις ὀρϑῶς ἃ φής; ἢ “αι ξυγιῆς. γεις οονῶς ἃ φὴς; 
ΦΎ 1 4 Ξ. 

᾿ Ὑ 2 κι , εἱ τ Ἢ , 

ταύτην γ᾽ ἰδὼν ϑάπτουσαν ὃν σὺ τὸν γεχροὺν 
ΕἸ τι ἘΝ - « - ΄ 

406 ἀπεῖπας. ἀρ᾽ ἔνδηλα χαὶ σαφῆ λέγω; 
ὙΘΡΙΕΕΣΘΌΝΕ 

χαὶ πῶς ὁρᾶται χἀπίληπτος ἠρέϑη; 
«ΕΥ̓ ΖΕ. 

τοιοῦτον ἡ» τὸ πρᾶγμ᾽. ὅπως γὰρ ἤἥχοιιεν, 
πρὸς σοῦ τὰ δείν᾽ ἐχεῖν᾽ ἐπηπειλημένοι, 

- ΄ ᾿Ὶ - " 

πῶσαν χόνιν σήραντες ἢ χατεῖχε τὸν 
, -» - ἊΣ 

410 νέχυν, μυδῶν τε σῶμα γυμνώσαντες εὑ, 
χαϑήμεϑ'᾽ ἄχρων ἐκ πάγων ὑπήνεμοι, 
32 ᾿ 2 - ’ [ 

ὀσμὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ μὴ βάλῃ πεφευγότες, 
κ - 2) κι , 

ἐγερτὶ χινῶν ανδο᾿ ἀνὴρ ἐπιρρόϑοις 
κακοῖσιν, εἴ τις τοῦδ᾽ ἀφειδήσοι πόνου. 

416 χρόνον τάδ᾽ ἠν τοσοῦτον, ἔς τ᾿ ἐν αἰϑέρι 
μέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου χύχλος 

κ ον ν »» κι δας ἘΣ τὰς ΄, Α καὶ χαῦμ ἔϑαλπε" καὶ τοτ΄ ἑξαίφνης χϑογος 
Ἁ ΣῈ }Ὶ 2 ’ 27 

τυφὼς ἀείρας σχηπτὸν, οὐράνιον ἄχος, 
“ , ΞΞ “΄-“ ἷ πίμπλησι πεδίον, πᾶσαν αἰχίζων φοβὴν 

, , ͵ 

420 ὕλης πεδιάδος, ἐν δ᾽ ἐμεστώϑη μέγας 
αἰϑήο." μύσαντες δ᾽ εἴχομεν ϑείαν νόσον. 
καὶ τοῦδ᾽ ἀπαλλαγέντος ἐν χρόνῳ μαχρῷ, 

-Ὥ- «ε -»-ο-ἷ΄ ’ -- 

ἡ παῖς ὁρᾶται, χἀναχωχύει πικρᾶς 

ὄργιϑος ὀξὺν φϑόγγον, ὡς ὅταν χεγῆς 
ΡῚ - »Ὕ 2 ᾿ » ἊΣ ᾿ς 

426 εὐνῆς νεοσσῶν ὀρῴφανον βλέψη λέχος 
ε Α "" Ἁ [᾿ «. »- ᾿" 

οὕτω δὲ χγαύτη, ψιλὸν ὡς ὁρᾷ γέχυν, 
“7 ΄ ΠΑ, Ξ ῶ; δ᾽ ᾿ ) 2 2 " γόοισιν ἐξῴμωξεν., ἐκ δ᾽ ἀρὰς χαχὰς 

κῷ; Ξ 7 ΄ ᾽ 

ἠρᾶτο τοῖσι τοὔργον ἐξειογασμένοις. 
χαὶ χερσὶν εὐθὺς διινίαν φέρει χόνιν, 

430 ἔχ τ᾿ εὐχροτήτου χγαλχέας ἄρδην πρύχου ε΄ ἘῚ ῆ θ “ξας Ν ἢ Σ Χζ 
ΞΞ ’, Α , γ᾿ 

χοαῖσι τρισπονδοισι τὸν νέχυν στέφει. 
᾽ - γ «7 ) , 

χημεῖς ἰδόντες ἱέμεσϑα, σὺν δέ νιν 
’, ΕῚ » ᾿ Ρ ν ἤ - 

ϑηρώμεϑ'᾽ εὐθὺς οὐδὲν ἐχκπεπληγμένην 
ἘΞΑ μ ’ ἷ ’ “ αν ἢ 
χαὶ τὰς τε προσϑὲν τὰς τὲ νῦν ἡλέγχομεν 

“ 27 Ρ] Ν , 

488 πράξεις " ἄπαρνος δ᾽ οὐδενὸς χαϑέστατο, 
2 7 ε ᾽ 2ὔ :} - ει 

ἀλλ: ηδέως ἔμοιγε χαλγεινῶς ἀἁμα. 
κ᾿ κ ᾿ ϑῳ Ὁ ΡΕΗ͂ΡΕΣ Ἐν " τὸ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐκ κακῶν πεφευγέναι 

Ἷ " κ᾿ ι οὐ 2, ἥδιστον, ἐς χαχὸν δὲ τοὺς (ίλους ἄγειν 
ἀλγεινόν. ἀλλὰ πάντα ταῦϑ'᾽ ἥσσω λαβεῖν 

440 ἐμοὶ πέφυχε τῆς ἐμῆς σωτηρίας. 

, ΚΡΕΩ Ν. ἐκ 

Ψ 7, σὲ δὴ. σὲ τὴν νεύουσαν ἐς πέδον χάρα, 

φὴς, ἢ καταρνεῖ μὴ δεδραχέναι τάδε; ,( 
, ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

καὶ φημὶ δοῶσαι χοὺχ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 
ΚΡΈΩΝ. 

σὺ μὲν χομίζοις ἂν σεαυτὸν ἡ ϑέλεις 

445 ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύϑερον" 
᾿ Ἴ πριν κ᾿ - Ε νι ’ ᾷ 

οι δ εἰπεέ. μοι μὴ μῆκος, ἀλλὰ σύντομα, 
͵ κ , [2 

ηδὴης τὰ χηουχϑέντα μὴ πράσσειν τάδε; 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 
3) ΕῚ 2 » - ἿΣ 
ηδη. τί δ᾽ οὐχ ἔμελλον; ἐμφανῆ γὰρ ἦν. 

ΚΡΈΩΝ. 
-ο 2 ; ’; δ᾽ «ς 

χαὶ δῆτ᾽ ἐτόλμας τούσδ᾽ ὑπερβαίνειν νόμους; 

ΔΝΤΊΓΟΝΗ. 
, ἘΣ “ 

450 οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἣν ὁ χηρύξας τάδε 
ΕῚ Σ « “-ὕὔἤ - [, - ,ὕ 

οὐδ᾽ ἡ ξύνοιχος τῶν χάτω ϑεῶν “]έξη, 

οἱ τούσδ᾽ ἐν ἀνθϑοώποισιν ὥρισαν νόμους. 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον φόμην τὰ σὰ 
, τ Ἶ 50 Ε - - 

κηρύγμαϑ'᾽ ὥστ᾽ ἀγραάπτα χἀσφαλῆ ϑεῶν 
΄ , 27) « - 

455 νόμιμα δύνασθαι ϑνητὸν ονϑ᾽ ὑπερδραμεῖν. 
οὐ γάρ τι νῦν γε χἀχϑὲς, ἀλλ᾿ ἀεί ποτε 
“--- -“ Ξ) κ ἘΣ ἣν ὃ: ο 2 ἫΝ 

ζὴ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδὲν ἐξ ὅτου ᾿φανη. 
’ 3 Χὴ Ρ] ΒΩ 5) ᾿Ὶ Ψ Ἁ 

τούτων ἐγὼ οὐχ ἔμελλον, ἀγδρὸς οὐδέγος 
- ςεἡ ᾿ ἐν " Ἢ Ἂ ΄ι φοονημα δείσασ᾽, ἕν ϑεοῖσι τὴν δίχην 

’ ΄ κ᾿ σ΄. Κ' Ἴ 5) 

480 δωσειν. ϑανουμένη γὰρ ἔξηδη, τέ δ΄ ουὅ; 
᾿ κ ΄ : Η “ὦ ΄ 

χεὶῖ μὴ σὺ προὐχήρυξας. εἰ δὲ τοῦ χρογου 
΄ - ΄ Ξι ὰς. ᾿ ΄ πρόσϑεν ϑανοῦμαι, χέρδος αὐτ΄ ἔγω λέγω. 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ χαχοῖς 
ζῆ. πῶς ὃδ᾽ οὐχὶ χατϑανὼν χέρδ ρει ; ζῆ, πῶς δδ᾽ οὐχὶ χατϑανὼν χέρδος φέρει ; 

466 οὕτως ἔιμιοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν 
2 γ8δν 27 5 ΦΡ σα » Χ 5». » 

παρ᾽ οὐδὲν αλγος" ἀλλ᾽ ἂν. εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς 
’΄ 2 ἰ ,) 

μητρὸς ϑανόντ᾽ ἄϑαπτον ἐσχόμην νέχυν, 
, ΒᾺΝ 57, -Ὁὦ ) π} ΕῚ ’ 

χείνοις ὧν ηλγουν" τοῖσδε δ᾽ οὐχ ἀλγύγνομαι. 

σοὶ δ᾽ εἰ δοχῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν, 
’ » ; 

470 σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισχάγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

δηλοῖ τὸ γέννημ᾽ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς 
τῆς παιδός" εἴχειν δ᾽ οὐχ ἐπίσταται καχοῖς.- 

ΚΡΙΩ Ν. 

3,9 γος νι ς 5 ΡῈ , 
ἀλλ ἴσϑι τοι τὰ σχλήρ᾽ αγὰν φρονήματα 

΄, ΄ πίπτειν μάλιστα, χαὶ τὸν ἐγχρατέστατον 
“ὦ ἅ Σ Ν 2. κ Ν τ 

4γ8 σίδηρον ὀπτὸν ἕχ πυρὸς περισχελῆ 
, »" κῷ ΒῚ 

ϑοαυσϑέντα χαὶ ῥαγέντα πλεῖστ᾽ ἂν εἰσίδοις. 

σμιχρῷ χαλινῷ δ᾽ οἶδα τοὺς ϑυμουμένους 

ἵππους χαταρτυϑέντας. οὐ γὰρ ἐχπέλει 
φροογεῖν μέγ᾽ ὅστις δοῦλός ἔστι τῶν πέλας. 

480 αὕτη δ᾽ ὑβοίζειν μὲν τότ᾽ ξξηπίστατο,. 
΄ - 2 ᾿ , 

γόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους " 
ὕβρις δ᾽, ἐπεὶ δέδοαχεν, ἣδε δευτέρα, 
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδοαχυῖαν γελᾶν. 
ἡ γῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνὴρ, αὕτη δ᾽ ἀνὴρ, 

4865 εἰ ταῦτ᾽ ἀνατὶ τῆδε χείσεται χράτη. 

ἀλλ εἴτ᾽ ἀδελφῆς εἴθ᾽ ὁδμαιμονεστέρα 

τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς ἑρχείου κυρεῖ, 
; κ 7, ᾿Α 

αὐτή τε χὴ ξύναιμος οὐχ ἀλύξετον 
, ΄ ἐδ μι μόρου καχίστου " χαὶ γὰρ οὖν χείψην ἴσον 

490 ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου. 
καί νιν χκαλεῖτ᾽" ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως 

λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν. 
,) -- τῆς ς Ὶ ’ ἔ « -- ξ΄ ΓῚ 1 

φιλεῖ ο ϑυμὸς πρόσϑεν ἠρῆσϑαι “λοπεὺς 

τῶν μηδὲν ὀρϑῶς ἐν σκότῳ τεχγνωμένων. 
- " , ων ον, 

496 μισῶ γε μέντοι χῶταν ἂν χαχοῖσί τις 
«ς φ ΡΣ -- »»" «λοὺς ἔπειτα τοῦτο χαλλύνειν ϑέλῃ. 

ΔΝΤΙΓΟΝΏΉΗ. 

ϑέλεις τι μεῖζον ἢ χαταχτεῖναί μ᾽ ἑλών; 

Ἐς ει ον μδϑἕἔοΨὁὌοιοιυὁὌνοὍὁοὌυὁ ὑὕὃὑἐ| ον εὐ πςτϑϑ Ξε σΞλεο ππθ5:  Π Ππ ΠΠΞΞ 9 ΣΒΕΞΣΣΣ ΞΔ. --Ξ 
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ἈΚΡΕΩ Ν. 

ἐγὼ μὲν οὐδέν " τοῦτ᾽ ἔχων ἅπαντ᾽ ἔχω. 
ΔΝΤΊΙΓΟΝΩΗ. 

τί δῆτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων 
500 ἀρεστὸν οὐδὲν, μηδ᾽ ἀρεσϑείη ποτὲ, 

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ᾽ ἀφανδάνουσ᾽ ἔφυ. 
χαίτοι πόϑεν κλέος γ᾽ ἂν εὐχλεέστερον 
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ 
τιϑεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἀνδάνειν 

ὅ06 λέγοιτ᾽ ἂν, εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλείσοι φόβος. 
ἀλλ ἡ τυραννὶς πολλά τ᾽ ἀλλ᾽ εὐδαιμονεῖ, 
χἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν ϑ᾽ ἃ βούλεται. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

σὺ τοῦτο μούνη τῶνδε Καδμείων ὁρᾷς. 
ΑΛΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὁρῶσι χοῖδε" σοὶ δ᾽ ὑπίλλουσι στόμα. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

510 σὺ δ᾽ οὐκ ἐπαιδεῖ, τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς ; 
ΠΝ ΓΘ ΝΕΤΙ: 

οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁμοσπλάγχνους σέβειν. 
ΚΡΕΩΝ. 

οὔχουν ὅμαιμος χὠ χαταντίον ϑανών; 
ΑΝΤΊΙΓΟΔΜΗ. 

ὅμαιμος ἐκ μιᾶς τε χαὶ ταὐτοῦ πατρός. 

ΚΡΙΩ Ν. 

πῶς δῆτ᾽ ἐχείνῳ δυσσεβὴ τιμᾷς χάριν; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

516 οὐ οτος ταῦϑ'᾽ ὃ χατϑανὼν γέχυς. 
. ΚΡΕΩ͂Ν. 

εἴ τοί σφε τιμᾷς ἐξ ἴσου τῷ. δυσσεβεῖ. 
ΦΝΤΊΙΓΟΔΝΗ. 

οὐ γάρ τι δοῦλος, ἀλλ᾿ ἀδελφὸς ὦλετο. 
ΚΡΕ. Ν, 

πορϑῶν γε τήνδε γῆν" ὁ δ᾽ ἀντιστὰς ὕπερ. 
᾿ ΑΝΤΙΓΟΝΉΗ. 

ὅμως ὃ γ᾽ “Ἅιδης τοὺς νόμους τούτους ποϑεῖ. 
ΚΡΕΩ Ν. 

520 ἀλλ᾿ οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ χαχῷ λαχεῖν ἴσος. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

τίς οἶδεν εἰ χάτωϑεν εὐαγῆ τάδε; 

: ΚΡΕΩΝ. 

οὔτοι ποϑ᾽ οὐχϑρὸς, οὐδ᾽ ὅταν ϑάνη, φίλος... 

ΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

οὔτοι συνέχϑειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν. 

ΚΡΕΩ Ν. 

κάτω νυν ἐλϑοῦσ᾽, εἰ φιλητέον, φίλει 
ὅ26 χείγνους" ἐμοῦ δὲ ζῶντος οὐκ ἄρξει γυνή. 

ΧΟΡΟΣΖ. 

καὶ μὴν πρὸ πυλῶν ἣδ᾽ ᾿Ισμήνη, 
φιλάδελφα χάτω δάχρυ᾽ εἰβομένη " 
»ειέλη δ᾽ ὀφρύων ὕπερ αἱματόεν 
ῥέϑος αἰσχύνει, 

530 τέγγουσ᾽ εὐῶπα παρειάν. 

ΚΡΕΩ͂Ν, 

σὺ δ᾽, ἢ κατ᾽ οἴχους ὡς ἔχιδν᾽ ὑφειμένη 
λήϑουσά μ᾽ ἐξέπινες, οὐδ᾽ ἐμάνϑανον 
τρέφων δύ᾽ ἄτα κἀπαναστάσεις ϑρόνων, 
φέρ᾽, εἰπὲ δή μοι, καὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάφου 

530 φήσεις μετασχεῖν, ἢ ̓ ξομεῖ τὸ μὴ εἰδέναι; 

ἸΣΜΉΝΗ. 

θοῦ τοὔργον, εἴπερ ἥδ᾽ ὁμορροϑεῖ,, 
καὶ ξυμμετίσχω χαὶ φέρω τῆς αἰτίας. 

ΔΝΤΊΠΊΓΟΝΗ. 

ἀλλ οὐχ ἐάσει τοῦτό γ᾽ ἡ δίχη σ᾽, ἐπεὶ’ 
οὔτ᾽ ἠϑέλησας οὔτ᾽ ἐγὼ ᾿χοινωσάμην. 

ΣΜΉΝΗ. 

5640 τὴν ἐν χαχοῖς τοῖς σοῖσιν οὐχ αἰσχύνομαι 

ξύμπλουν ἐμαυτὴν τοῦ πάϑους ποιουμένη. 
ΔΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ὧν τοὔργον “Ἴδης χοὶ χάτω ξυνίστορες " 
λόγοις δ᾽ ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην. 

ΣΕ ΜΕΠΕΝ Η. 

μήτοι, χασιγνήτη, μ᾽ ἀτιμάσης τὸ μὴ οὐ 
ὅλδ ϑανεῖν τε σὺν σοὶ τὸν ϑανόντα 8᾽ ἁγνίσαι. 

: ΔΝΤΊΓΟΝ ἢς. 

μή μοι ϑάνης σὺ χοινὰ, μηδ᾽ ἃ μὴ ἴϑιγες, 
ποιοῦ σεαυτῆς. ἀρχέσω ϑνήσχουσ᾽ ἐγώ. 

ΤΣΜΉΗΝΗ. 

καὶ τίς βίος μοι σοῦ λελειμμένη φίλος; 
ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

Κρέοντ᾽ ἐρώτα. τοῦδε γὰρ σὺ χηδεμών. 
, ΤΣΜΠ ΔΗ. 

δῦ τί ταῦτ᾽ ἀἁνιᾷς μ᾽ οὐδὲν ὠφελουμένη; 
ΑΝΤΙΣΟΝΗ. 

ἀλγοῦσα μὲν δῆτ᾽, εἰ γέλωτ᾽ ἐν σοὶ γελῶ. 
ΣΜΉΝΗ. 

τί ἡγε ὧν ἀλλὰ νῦν σ᾽ ἔτ᾽ ὠφελοῖμ᾽ ἐγώ; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

σῶσον σεαυτήν. οὐ φϑονῶ σ᾽ ὑπεχφυγεῖν.- 
ΤΣ ΠΝΗ. 

οἴμοι τάλαινα, χἀμπλάχω τοῦ σοῦ μόρου; 
ΔΑΝΤΊΙΤΟΝΗ. 

ὅδὸ σὺ μὲν γὰρ εἵλου ζῆν, ἐγὼ δὲ χατϑανεῖν. 
ΙΣΜ ΗΔ ΠΗ. 

ἀρρήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

καλῶς σὺ μὲν τοῖς, τοῖς δ᾽ ἐγὼ ᾿δόχουν φρονεῖν.. 
ΣΜΉΝΗ. ' ' 

καὶ μὴν ἴση νῷν ἔστιν ἡ ̓ ξαμαρτία. 

ΑΝΤΊΠΊΓΟΝΗ. 

ϑάρσει. σὺ μὲν ζῆς, ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ πάλαι 
560 τέϑνηχεν, ὥστε τοῖς ϑανοῦσιν ὠφελεῖν. 

ΚΡΕΩΝ. 
τὼ παῖδε φημὶ τώδε τὴν μὲν ἀρτίως 
ἄνουν πεφάνϑαι, τὴν δ᾽ ἀφ᾽ οὗ τὰ πρῶτ᾽ ἔφυ. 

: ΤΣΠΗ ΝΗ. ' 

οὐ γάρ ποτ᾽, ὦναξ, οὐδ᾽ ὃς ἂν βλάστη μένει 
γοῦς τοῖς καχῶς πράσσουσιν, ἀλλ᾽ ἐξίσταται. 

ἀλλ οὐχ ἐπ᾿ 

ἌΚΡΕΩΝ. 
5θὅ σοὶ γοῦν, ὅϑ᾽ εἵλου σὺν κακοῖς πράσσειν χαχά. 

ΙΣΠ ΝΗ. 

τί γὰρ μόνῃ μοι τῆσδ᾽ ἄτερ βιώσιμον; 

᾿ς ΚΡΕΩ͂Ν. 
ἀλλ᾿ ἦδε μέντοι μὴ λέγ᾽" οὐ γὰρ ἔστ᾽ ἔτι. 

ΙΣΜΗΝΗ. 
ἀλλὰ χτενεῖς νυμφεῖα τοῦ σαυτοῦ τέχνου; 

ι ΚΡΕΩΝ. 
ἀρώσιμοι γὰρ χἀτέρων εἰσὶν γύαι. 
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ἊΝ ππ»» Θ᾽ ΟΝ -Η. 

ΤΣ ΜῊ ΝΗ. 

570 οὐχ ὡς γ᾽ ἐχείνῳ τῆϑέ τ᾿ ἡν ἡρμοσμένα. 
ΚΡῸῈΕ Ν. 

κακὰς ἐγὼ γυναῖχας υἱέσι στυγῶ. 
ΙΣ ΠΝ ΠΗ. 

ὦ φίλταϑ᾽ «Αϊμον, ὡς σ᾽ ἀτιμάζει πατήρ. 

ἸΡΙΒ Σ Ν. 

ἄγων γε λυπεῖς χαὶ σὺ χαὶ τὸ σὸν λέχος. 
: ΤΣ Η ΝΗ. 

ἢ γὰρ στερήσεις τῆσδε τὸν σαυτοῦ γόνον ;. 
: ΚΡΈΕῸΩ Ν. 

δ75.2Ζἰδὴς ὁ παύσων τούσδε τοὺς γάμους ἔφυ. 
ΣΜΗΝΗ. 

δεδογμέν᾽, ὡς ἔοιχε, τήνδε χατϑαγεῖν. 
ΚΡΈΩΝ. 

χαὶ σοί γε χάὠμοί. μὴ τοιβὰς ἔτ᾽, ἀλλά νιν 
᾿΄“- 2 » - 9 ἈΝ “ Α 

χομίζετ᾽ εἴσω. διιῶες" ἐχ δὲ τοῦδε χρὴ 
γυναῖκας εἶναι τάσδε μηδ Ἶ ἀνειμένας. 

2 - ’ 

580 φεύγουσι γάρ τοι χοὶ ϑρασεῖς, ὅταν πέλας 
2 ν [τ 5 - - , 

ηϑὴ τὸν “Ἵτδὴν εἰσορῶσι τοῦ βίου. 

ΧΟΡΟΣ. 
τε - δ. 

εὐδαίμονες οἷσε χαχῶν ἄγευστος αἱών. 
- κι ΒΝ ῶΩ ΄ 2, 

οἷς γὰρ ἂν σεισϑὴ ϑεόϑεν δόμος, ἄτας 
ὁδὅ οὐδὲν ἐλλείπει, γενεᾶς ἐπὶ πλῆϑος ἕρπον " 

ὅμοιον ὥστε ποντίαις 
Ἢ , ε 

οἰδα δυσπνόοις ὅταν 
᾿ :»ἤ εἴ 9 , - 

Θρησσαισιν ἕρεβος ὕφαλον ἐπιδράμη πνοαῖς, 
΄' ; 

590 χυλίνδει. βυσσοϑεν χελαινὰν 
ϑῖνα χαὶ δυσάνεμον, 
στόνῳ βρέμουσι δ᾽ ἀντιπλῆγες ἀχταί. 

Ὁ Φ' - ΕΣ - ὅ93 ἀρχαῖα τὰ .«1αβδακιδᾶν οἴχων ὁρῶμαι 
ὅ9ὅ πήματα φϑιμένων ἐπὶ πήμασι πέπτοντ᾽, 

οὐδ᾽ ἀπαλλάσσει γενεὼν γένος, ἀλλ᾽ ἐρείπει 
ϑεῶν τις, οὐδ᾽ ἔχει λύσιν. 
γῦν γὰρ ἐσχάτας ὑπὲρ 

600 ῥίζας ὃ τέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις, 
χατ᾽ αὖ νιν φοινία ϑεῶν τῶν 
γερτέρων ἀμᾷ χόνις, 
λόγου τ᾽ ἄνοια χαὶ φρενῶν Ἐρινύς. 

κι - ’ Ἔ ΕἸ - 
τεὰν. Ζεῦ, δυνασιν τίς ἀνδοῶν. 

θ06 ὑπερβασία χατάσχοι, 
. ΡΘΕ 15) ε ἘΞ 3: ς , ΤΣ 

τῶν ουϑ' ὕπνος αἷρεῖ ποῦ ὁ παντογήρως.͵ 

οὔτ᾽ ἀχάματοι ϑεῶν 
»Ὕ ’ ς , , Ἷ 

μῆνες. ἀγήρῳ δὲ χρόνῳ δυγάστας κατέχεις 

Ὀλύμπου 
610 μαρμαρόεσσαν αἴγλαν., 

τό τ᾿ ἔπειτα χαὶ τὸ μέλλον 
χαὶ τὸ πρὶν ἐπαρχέσει 

γόμος δδ᾽, οὐδὲν ἕρπων 
ϑνατῶν βιότῳ πάμπολις ἐχτὸς ἄτας. 

615 ἁ γὰρ δὴ πολύπλαγστος ἐλπὶς 

πολλοῖς μὲν γνῶσις ἀνδοῶν, 

πολλοῖς δ᾽ ἀπάτα χουφονόων ἐρώτων " 
εἰδότι δ᾽ οὐδὲν ἕρπει. 

620 πρὲν πυρὶ ϑερμῷ πόδα τις προσαύρῃ. σοφίᾳ 
γὰρ ἔχ του 

“λεινὸν ἔπος πέφανται, 

τὸ χαχὸν δοχεῖν ποτ᾽ ἐσϑλὸν 
582 --- 592. 593 --- 003. 

ρ0Ά4 -- 614. 6196.--- 625. 

τῷδ᾽ ἔμμεν ὅτῳ φρένας 
ϑεὸς ἄγει πρὸς ἄταν" 

θ2ὅ πράσσει δ᾽ ὀλιγοστὸν χρόνον ἐχτὸς ζζ 
ὅδε μὴν ἀἵμων παίδων τῶν σῶν 
γέατον γέννημ᾽ " ἀρ᾽ ἀχνύμεγος 
τῆς μελλογώμου 

΄ υ ΄ ΡῚ ’ 

τάλιδος ἤχει μόρον “Ἵντιγόνης, 
2 ’ Ξ « τ 

6860 ἁ«πατας λεχέων. ὑπεραλγῶν; 

ΚΡΕΩΝ. 
ὉΠ γι ἘΥΣ 

ταχ᾽ εἰσόμεσθα" μάντεων ὑπέρτερον. 
ὦ παῖ, τελείαν ψῆψον ἄρα μὴ χλύων 

τ ξα » ν , , μὰ τῆς μελλονύμφου πατρὶ λυσσαίνων πάρει; 
ΒΑ κ᾿ κ «ε το - - ΄ὕ ἢ σοὶ μὲν ἡμεῖς πανταχῆ δοῶντες φίλοι; 

Α111|. Ν. 
, ’ Α [2 ᾿ , 

086 πάτερ, σὸς εἶμι" χαὶ σύ μοι γνώμας ἔχων 
χοηστὰς ἀπορϑοῖς. αἷς ἔγωγ᾽ ἐφέψομαι. 

κ Χ ΝΑ “-. 2ὕ᾿ ’ ἐμοὶ γὰρ οὐδεὶς ἀξίως ἔσται γάμος 
μείζων φέρεσθαι, σοῦ χαλῶς ἡγουμέγου. 

ΚΡΕΩ Ν. 
[9 ᾿ ἘΣ - ι ν , 3 

οὕτω γὰρ, ὦ παῖ. χρὴ διὰ στέονων ἔχει»: 
, , ’ 2) ε , 

640 γνώμης πατρῴας πάντ᾽ ὑπισϑὲν ἑσταναι. 
, ι Π) - 12) Ε) , 

τούτου γάρ οὐνεχ᾽ ἀνδρες εὐχονται γονᾶς 
; ν΄ ; Ψὕ 

χατηχοοὺυς φύσαντες ἕν δόμοις ἔχειν, 

ὡς χαὶ τὸν ἐχϑρὸν ἀνταμύνωνται χαχοῖς, 

χεὼ τὸν φίλον τιμῶσιν ἐξ ἴσου πατρί. 
͵ 2 ͵ ,’ θ46 ὅστις δ᾽ ἀνωφέλητα φιτύει τέχνα, 
, ω τοι ", 32) ᾿" ΘΕ μίαν , 

τί τονδ᾽ ἂν εἴποις ἄλλο πλὴν αὑτῷ πόνους 

φῦσαι, πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχϑοοῖσιν γέλων; 
, ΄ Ὁ ἐξ : , ε δίδει, ἰφ 

μή γύν ποτ᾽, ὦ παῖ, τὰς φρένας γ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 
᾿ . 2 5 Ὃ ν « 

γυναιχὸς οὕνεκ᾽ ἔχβαλης, εἰδὼς ὃτι 
6060 ψυχρὸν παραγκάλισμα τοῦτο γίγνεται, 

Ἂ ᾿Ὶ “- ἢ 2 Ἂ 

γυνὴ καχὴ ξύνευνος ἐν δόμοις. τί γὰρ 
᾿" Χ “ῳ , 

γένοιτ᾽ ἂν ἕλκος μεῖζον ἢ φίλος κακὸς; 

ἀλλὰ πτύσας ὡσεί τε δυσμενῆ μέϑες 

τὴν παῖδ᾽ ἐν “Δδου τήνδὲ νυμφεύσειν τιγί. 
2 κ δ ΡῚ Α Ἐρ 2 - 9 ᾿Ὶ θυ ἐπεὶ γὰρ αὐτὴν εἷλον ἐμφανῶς ἐγὼ 

΄ ’ ’ ΄ 

πόλεως ἀπιστήσασαν ἐκ πάσης μόνην, 

ψευδῆ γ᾽ ἐμαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει, 
ἀλλὰ χτενῶ. πρὸς ταῦτ᾽ ἐφυμνείτω “1]αὰ 
1) ᾿ - ’ 

ξύναιμον. εἰ γὰρ δὴ τά γ᾽ ἐγγενῆ φύσει 
27 » ΄ ν Ψ 5: ; 

600 ἀχοσμα ϑοέψω. καρτὰ τοὺς ἕξω γένους. 
Ξ' -" , » 5. Ἀλμτὴν 

ἐν τοῖς γὰρ οἰχείοισιν ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ 
Α -ν 2 , , χοηστὸς, φανεῖται χἀν πόλει δίκαιος ὧν. 

ε', 2 ἰς . ΒΝ [2 - 

ὅστις δ᾽ ὑπερβὰς ἢ νόμους βιάζεται, 

. ἢ τοὐπιτάσσειν τοῖς χρατοῦσιν ἐννοεῖ, 

666 οὐχ ἔστ᾽ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν. 

ἀλλ ὃν πὸλ 7σ ὕδε χρὴ κλύειν "λ: ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ Χὶ : 
χαὶ σμιχρὰ χαὶ δίκαια καὶ τἀναντία. 

3. ᾿ 2) ’ Ρ ᾿ 
ὧν τὸν ἀνδοα ϑαρσοίην ἔγω 

χαλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δ᾽ ἂν ἄρχεσθαι ϑέλειν, 

670 δορός τ᾿ ἂν ἐν χειμιῶνι προστεταγμένον 
μένειν δίχαιον χἀγαϑὸν παραστάτην. 
ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ ἔστιν χαχόν. 

[2 ΄ ΡῚ 27 ε ΕῚ » ΄ 

αὕτη πόλεις τ΄ ολλυσιν, δ᾽ ἀναστάτους 

οἴχους τίϑησιν " ἥδε σὺν μάχη δορὸς 
θ7ό τροπὰς χαταρρήγνυσι" τῶν δ᾽ ὀρϑουμένων 

,.- ν᾿ τ , ϑικὸς ξ ΄ 
σωζει τά πολλά σωμαϑ' ἡ πειϑαρχία. 

οὕτως ἀμυντέ᾽ ἐστὶ τοῖς χοσμουμένοις, 

χαὶ τοῦτον 

κοῦτοι γυγναιχὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα. 



ΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
το. ΠῚ - Α᾿ 2 Ἁ -Ὁ- 

χρεῖσσον γὰρ, εἴπερ δεῖ, πρὸς ἀνδρὸς ἐχπεσεῖν 
Ἁ “- [χέ ͵ὕ 2) 

680 χοὐχ ἂν γυναικῶν ἥσσονες χαλοίμεϑ'᾽ ἂν. 
Δ ΟΥ̓ΘΙΘΙΣ: 

ἡμῖν μὲν, εἰ μὴ τῷ χρόνῳ χεχλέμμεϑα, 
λέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοχεῖς πέρι. 

“411. Ν. 
΄ 9 « ΄ σ Ἴ 2 ΄ “» 

πάτερ, ϑεοὶ φύουσιν ἀνθρώποις φρένας, 
, εἴ 0 « ΄ ε - 

πάντων ὅσ᾽ ἐστὶ χρημάτων ὑπέρτατον. 
086 ἐγὼ δ᾽ ὅπως σὺ μὴ λέγεις ὀρϑῶς τάδε, 

͵ 

οὔτ᾽ 
γένοιτο μέντῶν χατέρῳ χαλῶς ἔχον. 

-»"Ὕ ἘΣ , [ - 

σοῦ δ᾽ οὖν πέφυκα πάντα προσχοπεῖν ὅσα 

. ΄ ἐν ν ἀμ οο. , ΄ 
ἂν δυναίμην μητ΄ ἐπισταίμην λέγειν" 

λέγει τις ἢ πράσσει τις ἢ ψέγειν ἔχει. 

690 τὸ γὰο σὸν ὄμμα δεινὸν ἀνδοὶ δημότῃ 
λόγοις τοιούτοις. οἰς σὺ μὴ τέρψει. χλύων " 

ἐμοὶ δ᾽ ἀκούειν ἔσϑ'᾽ ὑπὸ σχότου τάδε, 
τὴν παῖδα ταύτην οἷ᾽ ὀδύρεται πόλις, 
πασῶν γυναιχῶν ὡς ἀναξιωτάτη 

695 κάχιστ᾽ ἀπ᾿ ἔργων εὐκλεεστάτων φϑίνει " 
ἥτις τὸν αὑτῆς αὐτάδελφον ἐν φοναῖς 
πεπτῶτ᾽ ἄϑαπτον μήϑ᾽ ὑπ᾽ ὠμηστῶν χυνῶν 
εἴασ᾽ ὀλέσϑαι μήϑ' ὑπ᾽ οἱωνῶν τινός" 
οὐχ ἥδε χουσῆς ἀξία τιμῆς λυχεια; 

“00 τοιαδ᾿ ἐρεμνὴ σῖγ᾽ ἐπέρχεται φάτις. 

ἐμοὶ δὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, πάτερ, 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν χτῆμα τιμιώτερον. 

τί γὰρ πατρὸς ϑάλλοντος εὐχλείας τέχνοις 

ἄγαλμα μεῖζον. ἢ τί πρὸς παίδων πατρί; 

06 μή νυν ἕν ἦϑος μοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει, 
ὡς φὴς σὺ, χοὐδὲν ἄλλο, τοῦτ᾽ ὀρϑῶς ἔχειν. 
ὅστις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν μόνος δοχεῖ, 
ἢ "γλῶσσαν, ἣν οὐχ ἄλλος, ἢ ψυχὴν ἔχειν, 
οὗτοι, διαπτυχϑέντες ὥφϑησαν χεγοί. 

710 ἀλλ. ἄνδρα, κεἴ τις ἡ σοφὸς, τὸ μανϑάνειν 
᾿ 

πόλλ αἰσχρὸν οὐδὲν χαὶ τὸ μὴ τείνειν ἄγαν. 
ς δρᾷς παρὰ δείϑροισι χειμάρροις ὅσα 

δένδρων ὑπείχει, χλῶνας ὡς ἐχσωώζεται" 
τὰ δ᾽ ἀντιτείνοντ᾽ αὐτόπρεμν᾽ ἀπόλλυται. 

71ὅ αὕτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγχρατὴς πόδα 
τείνας ὑπείχει μηδὲν, ὑπτίοις χάτω 

στρέψας τὸ λοιπὸν σέλμιασιν" '“γαυτίλλεται. 

ἀλλ᾽ εἶξδὲ ϑυμῷ, χαὶ μετάστασιν δίδου. 

γνώμη γὰρ εἴ τις χἀπ᾽ ἐμοῦ νεωτέρου 
720 πρόσεστι, φήμ᾽ ἔγωγε πρεσβεύειν πολὺ 

φῦναι τὸν ἄνδρα πάντ᾽ ἐπιστήμης πλέων " 
εἰ δ᾽ οὖν, φιλεῖ γὰρ τοῦτο μὴ ταύτη ῥέπειν, 
καὶ τῶν λεγόντων εὖ καλὸν τὸ μαγνϑάνειν. 

, ΧΟΡΟΣ. 
ἄναξ, σέ τ᾽ εἰχὸς, εἴ τι χαίριον λέγει, 

725 μαϑεῖν, σέ τ᾽ αὖ τοῦδ᾽ " εὖ γὰρ εἴρηται διπλᾶ, 
μὴ ἀ ΒᾺ ΩΝ. 

οἱ τηλιχοίδε χαὶ διδαξόμεσθα δὴ 
φρονεῖν πρὸς ἀνδρὸς τηλιχοῦδε τὴν φύσιν; 

᾿ ΑΙΜΩ Ν. 
μηδὲν τὸ μὴ δίχαιον" εἰ δ᾽ ἐγὼ νέος, 
οὐ τὸν χρόνον χρὴ μᾶλλον ἢ τἄργα σχοπεῖν. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

720 ἔργον γάρ ἔστι τοὺς ἀκοσμοῦντας σέβειν. 
: 41 Ν. 

οὐδ᾽ ἂν χελεύσαιμ᾽ εὐσεβεῖν εὶς τοὺς κακούς. 

ΚΡΕΩ Ν. 

οὐχ ἥδε γὰρ τοιζδ᾽ ἐπείληπται νόσῳ; ᾿ 
.,.:1 Χ1.2 Ν. 

οὔ φησι Θήβης τῆσδ᾽ ὁμόπτολις λεώς... 
ΚΡΕῺΩ Ν. 

πόλις γὰρ ἡμῖν ἀμὲ χρὴ τάσσειν ἐρεῖ; 
411 Ν. 

73ὅ ὁρᾷς τόδ᾽ ὡς εἴρηχας ὡς ἄγαν νέος; 
ΚΡΈῺΩ Ν. 

ἄλλῳ γὰρ ἢ ̓ μοὶ χρή γε τῆσδ᾽ ἄρχειν χϑονός; 
ΑΠΙΜ Ν. 

πόλις γὰρ οὐχ ἔσϑ᾽ ἥτις ἀνδοός ἐσϑ'᾽ ἑνός. 

ΚΡΕΩ Ν. 

οὐ τοῦ χρατοῦντος ἡ πόλις νομίζεται; 
Α111. Ν. 

καλῶς ἐρήμης γ᾽ ἂν σὺ γῆς ἄρχοις μόνος. 
ΚΡΕΩ Ν. ' 

740 ὅδ᾽, ὡς ἔοιχε, τῇ γυναικὶ συμμαχεῖ. 
ΑΜ Ν. 

εἴπερ γυνὴ σύ" σοῦ γὰρ οὖν προκήδομαι. 
ΚΡΕΩΝ. ᾿ 

ὦ παγχάχιστε, διὰ δίκης Ἰὼν πατρί. 
4110 Ν. 

οὐ γὰρ δίχαιά σ᾽ ἐξαμαρτάνονθϑ'᾽᾽ ὁρῶ. 

ΚΡΕΩ͂ Ν. 

ἁμαρτάνω γὰρ τὰς ἐμὰς ἀρχὰς σέβων; 
ΖΠΜῺΩ Ν. 

745 οὐ γὰρ σέβεις, τιμάς γε τὰς ϑεῶν πατῶν. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὦ μιαρὸν ἤϑος χαὶ γυναιχὸς ὕστερον. 
ΑΙμων. 

οὐκ ἂν ἕλοις ἥσσω γε τῶν αἰσχρῶν ἐμέ. 
ΚΡΕΩΝ. 

ὁ γοῦν λόγος σοι πᾶς ὑπὲρ χείνης ὅδε. 
ΑΜ. ΩΝ. 

χαὶ σοῦ γε χἀμοῦ, καὶ ϑεῶν τῶν νερτέρων. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

750 ταύτην ποτ᾽ οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς ἔτι ζῶσαν γαμεῖς. 
“41 ΜΠ Ν. 

ἡ δ᾽ οὖν ϑανεῖται, χαὶ ϑανοῦσ᾽ ὀλεῖ τινά. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἢ: χἀπαπειλῶν ὧδ᾽ ἐπεξέρχει ϑρασύς; 

41} Ν. 

τίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀπειλὴ πρὸς χενὰς γνώμας λέγειν; 
ΚΡΕΩ Ν. 

κλαίων φρενώσεις, ὧν φρενῶν αὐτὸς χενός. 
41 ᾿- 

γδὅ εἰ μὴ πατὴρ ἡσϑ᾽, εἶπον ἂν σ᾽ οὐκ εὖ φρονεῖν. 
ΚΡΕΩ Ν. 

γυναιχὸς ὧν δούλευμα, μὴ κωτιλλέ με. 
412 Ν. 

βούλει λέγειν τι, χαὶ λέγων μηδὲν κλύειν; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἄληϑες; ἀλλ᾿ οὐ, τόνδ᾽ Ὄλυμπον, ἴσϑ᾽ ὅτι 
χαίρων ἐπὶ ψόγοισι δενγάσεις ἐμέ. 

760 ἄγετε τὸ μῖσος, ὡς χατ᾽ 

παρόντι ϑνήσχῃ πλησία τῷ νυμφίῳ. 
4111 Ν. 

2 “ν᾿ 9 »ἭἩ κε - δ ἢ “. 

οὐ δῆτ᾽ ἔμοιγε, τοῦτο μὴ δόξης ποτὲ, 
οὐϑ'᾽ ἥδ᾽ ὀλεῖται πλησία, σύ τ᾽ οὐδαμὰ 

27 ΟῚ νοὸς 

ομμὰαὰτ αυτιχὰ 



ἈΦ, 

τοὐμὸν προσόψει χρᾶτ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς ὁρῶν, 
766 ὡς τοῖς ϑέλουσι τῶν φίλων μαίνη ξυνών. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἁνὴο, ἄναξ, βέβηχεν ἐξ ὀργῆς ταχύς" 
νοῦς δ᾽ ἐστὶ τηλικοῦτος ἀλγήσας βαρύς. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
δράτω, φρογνείτω μεῖζον ἢ χατ᾽ ἄνδρ᾽ τών " 
τὰ δ᾽ οὖν χόρα τάδ᾽ οὐκ ἀπαλλάξει μόρου. 

ΧΌΙΡΟ Σ. 

710 ἄμφω γὰρ αὐτὰ καὶ χατακτεῖναι νοεῖς ; 

ΚΡΕΩΝ. 
οὐ τήν γε μὴ ϑιγοῦσαν. εὖ γὰρ οὖν Δ 75 

ΧΟΡΟΣ. 

μόρῳ δὲ ποίῳ χαΐί σφε βουλεύει χταγεῖν; 

ΚΡΕΩ Ν. 
39. » ΒᾺΝ Ἐν - Ρ 

ἄγων ἔρημος ἔνϑ'᾽ ἂν ἡ βροτῶν στίβος 
κρύϊννω πετρώδει ζῶσαν ἐν χατώρυχι, 

775 φορβῆς τοσοῦτον ὡς ἄγος μόνον προϑεὶς, 
ὅπως μίασμα πᾶσ᾽ ὑπεκφύγη πόλις. 

ἜΣ ἐν ας Ω ο Ἰὴ [2] , ΕΣ 4 τὸ 
παχεῖ τὸν “ιθην, ὧν μόνον σέβει ϑεων, 

΄΄ ;,- ν - 

αἰτουμένη που. τεύξεται, τὸ μὴ ϑαγεῖν, 
Β 4) Ρ -Ὕ Ὁ), ᾿ - 27).ϑΜ ΕΚ(΄' 

ἢ γνωσέται γοῦν ἀλλὰ τηνιχαῦϑ'᾽ ὅτι 

780 πόνος περισσός ἐστι τὰν “Διδου σέβειν. 

ΧΟΡΟΣ. 
εἰ »,, , Ἔρως ἀνίχατε μάχαν, 
3 ει , , 
ἔρως, Ὁς ἐν χτημασι πίπτεις, 

| ὃς ἐν μαλαχαῖς παρειαῖς 
γεάγιδος ἐννυχεύεις, 

785 φοιτᾷς δ᾽ ὑπερπόντιος ἔν τ᾽ ἀγρονόμοις αὐλαῖς ". 
ἱ χαΐί σ᾽ οὔτ᾽ ἀϑανάτων φύξιμος οὐδεὶς 
Ι ΕΣ] ε ἅ 2 3 ’ 

ουϑ᾽ ἀμερίων ἐπ᾽ ἀνϑρω-- 

4 
Ἷ 

! 

Ι 

ἱ 

Ϊ 

ἡϑύπων, ὁ δ᾽ ἔχων μέμηνεν. 

σὺ χαὶ δικαίων ἀδίκους 
φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώβᾳ" 
σὺ καὶ τόδε νεῖχος ἀνδρῶν 
ξύναιμον ἔχεις ταράξας" 

796 νικᾷ δ΄. ἐναργὴς βλεφάρων ἥμερος: εὐλέχτρου 

νύμφας, τῶν μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς 
ϑεσμῶν. ἄμαχος γὰρ ἐμπαί- 

800 ζει ϑεὸς ᾿“φροδίτα. 
γῦν 

ἔξω 

οὐχ 

τὸν 

δ᾽ ἤδη ᾿γὼ χαὐτὸς ϑεσμῶν 
Ι φέρομαι τάδ᾽ ὁρῶν, ἴσχειν δ᾽ 

ἔτι πηγὰς δύναμαι. δακρύων, 
παγκοίταν ὅϑ᾽ ὁρῶ ϑάλαμον 

, 806 τήνδ᾽ ᾿Ἵντιγόνην ἀνύτουσαν. 

| ΔΝΤΊΙΓΟΝΩΗ. 

Ι ὁρᾶτ᾽ ἔμ’, ὦ γᾶς πατρίας πολῖται, 
τὰν νεάταν ὁδὸν 
στείχουσαν, νέατον δὲ φέγγος 

᾿ λεύσσουσαν ἀελίου, 
810 χοὔποτ᾽ αὖϑις" ἀλλά μ᾽ ὁ παγο 

χοίτας “ιδῶς ζῶσαν ἄγει 
τὰν ᾿“χέροντος 
ἀχτὰν, οὐϑ᾽ ὑμεναίων 
ἔγκληρον, οὔτ᾽ ἐπινύμφειός 

816 πώ μέ τις ὕμνος 
ὕμνησεν. ἀλλ᾿ χέροντι νυμφεύσω. 

781 - 1790. 791 --- 800. 

ἱ 806-816. ---- 828. - 838. 
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ΧΟΡΟΣ. 
οὐχοῦν κλεινὴ χαὶ ἔπαινον ἔχουσ᾽ 
ἐς τοὺ ἀπέρχει. χεῦϑος νεκύων, 

οὔτε φϑιψάσιν πληγεῖσα νόσοις 

820 οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσ᾽, 
ἀλλ᾿ αὐτόνομος. ζῶσα ἡγη δὴ γρος Οὐλουοο χὑλο. ν" 

ᾳῳ 2 ὃ ϑνατῶν, ᾿ΐδαν καταβήσει. 

ΑΝΤΙΓΟΜΝΏΉ.. 
3, , , 

ηκουσαὰ δὴ λυγροτάταν ὀλέσϑαι 
τὰν Φουγίαν ξέναν 

826 Ταντάλου Σιπύλῳ πρὸς ἄχρῳ, 
τὰν χισσὸς ὡς ἀτενὴς 
σιετραία βλάστα δάμασεν, 
καί γνιν ὄμβοῳ Ὁ οὐ ὑβμ 

ὡς φάτις ἀνδρῶν, 
880 χιών τ᾽ οὐδαμὰ λείπει 

τέγγει ϑ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύσι παγχλαύτοις 
᾽ (τ 

δειραδας" Φ με 

ϑαίμων ὁμοιοτάταν χατευνάζει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλὰ ϑεός τοι χαὶ ϑεογενγὴς, 
880 ἡμεῖς δὲ βροτοὶ χαὶ ϑνητογενεῖς. 

καίτοι φϑιμένῳ τοῖς ἰσοϑέοις 

ἔγκληοα λαχεῖν μέγ᾽ ἀκοῦσαι. 

ΔΛΝΤΊΙΓΟΝΗ͂. 

888 οἴμοι γελῶμαι. τί με. πρὸς ϑεῶν πατρῴων, 
δ) ΄ ς , 

840 οὐχ ὀλλυμέναν υβρίζεις, 
ἀλλ᾽ ἐπίφαντον ; 
Ὸ , ἜΤ “ 

ὦ πόλις, ὦ πολεως 

πολυχτήμονες ἄνδρες " 
ἐὼ “]ρχαῖαι χρῆναι Θήβας τ᾽ 

845 εὐαρμά ἄλσος, ἔμπα εὐαρμάτου ἄλσος, ἔμπας 
Ἔ ὔ ᾽ ΕἼ »- 

ξυμμαρτυραᾶς υμμ΄ ἐπιχτῶμαι, 
᾿ 2 «4 μέ 

οἵα φίλων ἀκλαυτος, οἵοις γομοις 

πρὸς ἕρμα τυμβόχωστον ἔρχομαι τάφου ποταινέου" 
δ8δθἰὼ δύστανος, 

οὔτ᾽ ἐν βροτοῖς οὔτ᾽ ἐν νεχροῖσιν 
3 -“ 3 -- 

μέἕτοιχος, οὐ ζῶσιν, οὐ ϑανοῦσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

προβᾶο᾽ ἐπ᾿ ἔσχατον ϑράσους 
ὑψηλὸν ὃς “,ζ2υς βάϑρον 

858 προσέπεσες, ὦ τέχγογν; πολύ. 

πατρῷον δ᾽ ἐχτίγεις τιν᾽ ἀϑλον. 

ΔΝΤΊΠΓΟΜΝΗ. 

ἔψαυσας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ μερίμνας 
πατρὸς τριπόλιστον οἶκον, 
τοῦ τε πρόπαντος 

860 ἁμετέρου πότμου 
χλεινοῖς «Δαβδακίδαισιν. 
ἐὼ ματρῷαι λέχτρων ἅται 
κοιμήματά τ᾽ αὐτογέννητ᾽ 

866 ἐμῷ πατρὶ δυσμόρου ματρὸς, 
οἵων ἐγώ ποϑ᾽ ἃ ταλαίφρων ἔφυν" 

πρὸς οὗς ἀραῖος, ἄγαμος, ἅδ᾽ ἐγὼ μέτοικος ἔρ- 

χομαι. 
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Ἰὼ ϑυσπότμων 
.. 570 ΠΟΙ ΓΕ, γάμων κυρήσας, 

ϑανὼν ἔτ᾽ οὖσαν κατήναρές με. 

888 --- 866. --- 857 --- 876. 



| 

ΧΟΡΟΣ. 
σέβειν μὲν εὐσέβεια τις, 
χράτος δ᾽ ὅτῳ χράτος μέλει 
παραβατὸν οὐδαμῆ πέλει, 

876 σὲ δ᾽ αὐτόγνωτος ὥλεσ᾽ ὀργά.᾽ 
ΑΝ ΤΙΓΟΜΝΗ. 

ἄχλαυτος, ἄφιλος, ἀνυμέναιος, 
ταλαίφρω»ν. ἔγομαι τανδ᾽ ἑτοίμαν ὁδόν. 
οὐκ ἔτι μοι τόδε λαμπάδος ἱερὸν ὄμμα 

880 ϑέμις ὁρῶν ταλαίνᾳ " 

τὸν δ᾽ ἐμὸν πότμον ἐδώθουτον οὐδεὶς φίλων 
στεγάζξει. 

ΟΚΡΕῺ Ν. 

ἄρ᾽ ἴστ᾽, ἀοιδὰς καὶ γόους πρὸ τοῦ ϑανεῖν, 
ὡς οὐδ᾽ ὧν εἷς παύσαιτ᾽ ἂν, εἰ χρείη λέγειν; 

886 οὐχ ἀξεϑ᾽ ὡς τάχιστα, καὶ χατηρεφεῖ 
τύμβῳ περιπτύξαντες, ὡς εἴρηκ᾽ ἐγὼ, 
ἄφετε μόγην ἔρημον, εἴτε χρὴ ϑανεῖν 
εἴτ᾽ ἐν τοιαύτῃ ζῶσα τυμβεύειν. στέγῃ ; 
ἡμεῖς γὰρ ἀγγοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην" 

890 μετοικίας δ᾽ οὖν τῆς ἄνω στερήσεται. 

ΑΝΤΙΓ ον Η. 

ὦ τ τύμβος, ὦ γυμφεῖον, ὦ κατασχαφὴς 

οἰπῆσις ἀεί ροουροῦ, οὗ πορεύομαι 

πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς, ὧν ἀοιϑμὸν ἐν γεχροῖς 

πλεῖστον δέδεχται «Ῥερσέφασσ᾽ ὀλωλότων" 
896 ὧν λοισϑία ᾿γὼ καὶ κάκιστα δὴ μαχρῷ 

κάτειμε. πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου. 
ἐλθοῦσα μέντοι κάρτ᾽ ἐν ἐλπίσιν τρέφω 
φίλη μὲν ἥξειν πατρὶ. προσφιλὴς δὲ σοὶ, 

μῆτερ, φίλη δὲ τοὺς κασίγνητον χάρα" 

900 ἐπεὶ ϑαγόντας αὐτόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ 
ἔλουσα χἀχόσμησα χκἀπιτυμβίους 
χοὰς ἔδωχα " νῦν δὲ, ΙΠΙΟολύνειχες, τὸ σὸν 
δέμας περιστέλλουσα τοιάδ᾽ ἄρνυμαι. 
χαίτοι σ᾽ ἐγὼ ᾽τίμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ. 

906 οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἂν εἰ τέκγων μήτηρ ἔφυν 
οὔτ᾽ εἰ πόσις μοι χατϑανὼν ἐτήχετο, 
βίᾳ πολιτῶν τόνδ᾽ ἂν ἠρόμην πόνον. 
τίνος γόμου δὴ ταῦτα πρὸς χάριν λέγω; 3 
πόσις μὲν᾽ ἂν μοι χατϑανόντος ἄλλος ἦν, 

910 χαὺ παῖς ἀπ᾿ ἄλλου φωτὸς, εἰ τοῦδ᾽ ἤμπλακον, 
μητρὸς δ᾽ ἐν “ΔἯιδου καὶ πατρὸς πεκευϑότοιν 

οὐχ ἔστ᾽ ἀδελφὸς ὅστις ἂν βλάστοι ποτέ. 
τοιῷδε μέντοι ο᾽ ἐχπροτιμήσασ᾽, ἐγὼ 
νόμῳ, Κρέοντι ταῦτ᾽ ἔδοξ᾽ ἁμαρτάνειν 

918 χαὶ δεινὰ τολμᾶν, ὦ ἘΠ πο χάρα. 
καὶ νῦν ἄγει μὲ διὰ χερῶν οὕτω ἀλυμνι, 
ὥλεχτρον, ἀνυμέναιον, οὔτε του γάμου 
μέρος λαχοῦσαν οὔτε παιδείου τροφῆς, 

ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἔρημος πρὸς φίλων ἡ δύσμορος 

920 ζῶσ᾽ εἰς ϑανόντων ἔρχομαι κατασχαφάς" 

ποίαν παρεξελϑοῦσα δαιμόνων δίχην; 

τί χρή μὲ τὴν δύστηνον εἷς ϑεοὺς ἔτι 

βλέπειν; τίν᾽ αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ 
τὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ᾽ ἐκτησάμην. 

928 ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὐν τάδ᾽ ἐστὶν ὃν ϑεοῖς καλὰ, 
παϑόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες " 
εἰ δ᾽ οἵδ᾽ ἁμαρτάγουσι, μὴ πλείω χαχὰ 
πάϑοιεν ἢ χαὶ δρῶσιν ἐχϑδίχως ἐμέ. 

τ - Ὁ - 

ΞΣΟΦΟΒΛΕΟΥΣ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔτι τῶν αὐτῶν ἀνέμῶν αὑταὶ 
920 ψυχῆς διπαὺ τήνδε γ᾽ ἔχουσιν. 

ΚΡΈΕῺΩ Ν. 

τοιγὰρ τούτων τοῖσιν ἄγουσιν 
πλαύμαϑ' ὑπάρξει βοαδυτῆτος ὕπερ. 

ΑΝΤΙΓΟΔΜΗ. 

οἴμοι; ϑαγάτου τοῦτ᾽ ἐγγυτάτω 
τοὔπος ἀφῖχται. 

ΚΡΈΩΝ. 
936 ϑαρσεῖν οὐδὲν παραμυϑοῦμαιν 

μὴ οὐ τάδε ταύτῃ χατακυροῦσϑαι.᾿ 

ὙΠ ΔΝΤΙΓΟΝΉΗ. 
ὦ γῆς Θήβης ἄστυ πατρῷον 
“αὴὺ ϑεοὶ 0 Δ δ μι}. 

ἄγομαι δὴ ̓ γὼ χοὺχ ἔτι μέλλω. 
940 λεύσσετε, Θήβης οἱ χοιραγνίδαι, 

' τὴν ἐαονλίου μούνην λοιπὴν, 

οἷα πρὸς οἵων ἀνδρῶν πάσχω, 

τὴν εὐ σεβίσασα. 

ΧΌΟΡΟΣ. 

ἔτλα χαὶ Ζανάας οὐράνιον «φῶς 
945 ἀλλάξαι δέμας ἐν χαλκοδέτοις 

αὐλαῖς" χρυπτομένα δ᾽ ἕν 
τυμβήρει ϑαλάμῳ κατεζεύχϑη " 
χαίτοιν καὶ γενεᾷ τίμιος. ὦ παῖ παῖ; 

950 χαὺ Ζηνὸς ταμιεύεσχε γονὰς χρυσορύτους. 
ἀλλ ἃ μοιριδίᾳ τις δύγασις δεινά " 

οὔτ᾽ ἂν νιν ὄμβρος οὔτ᾽ ᾿ἄρης, 
οὗ πύργος, οὐχ ἁλίκτυποι 

᾿ χελαιναὶ νᾶες ἔχφύγοιεν. 

95ὅ ζεύχϑη δ᾽ ὀξυχόλοις παῖς ὃ 4ρύαντος, 
᾿Ηδωνῶν βασιλεὺς, περτομίοις 

ὀργαῖς, ἐκ Ζιονύσου 

πετρώδει κατάφρακτος ἐν δεσμῷ. 

οὕτω τᾶς μανίας δεινὸν ἀποστάζει 
9600 ἀγϑηρόν τε μένος. χεῖνος ἐπέγνω μαγέαις 

ψαύων τὸν ϑεὸν ἐν χερτομίοις γλώσσαις. 
παύεσχε μὲν γὰρ ἐγϑέους 
γυναῖχας εὔιόν τε πῦρ, 

966 φιλαύλους τ᾽ ἠρέϑιζε Π]ούσας. 
παρὰ δὲ Κυανέων πελαγέων διδύμας ἁλὸς 
ἀκταὶ Βοσπόριαι δ᾽ ὃ Θρηκῶν «Σαλμυδησὸς, 

970 ἵν᾽ ἀγχίπτολις “ρης 
δισσοῖσι «βινεΐδαις 

εἶδεν ἀρατὸν ἕλκος 
τυφλωϑὲν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος 
ἀλαὸν ἀλαστόροισιν ὀμμάτων κύκλοις. 

970 ἀτερϑ᾽ ἐγχέων, ὑφ᾽ αἱματηραῖς 
χείρεσσι χαὺ πχερκέδων ἀχμαῖσιν - 

977 κατὰ δὲ ταχόμενοι μέλεοι μελέων πάϑαν 
ὅὃδ0 χλαῖον, ματρὸς ἔχοντες ἀνύμῴφευτον γογάν" ἃ 

δὲ σπέρμα μὲν ἀρχαιογόνων 
ἄντασ᾽ Ἐρεχϑεϊδᾶν, 
τηλεπόροις δ᾽ ἐν ἄντροις 
τράφη ϑυέλλαισιν ἐν πατρῴαις 

986 Βορεὼς ἅμιππος ὀρϑόποδος ὑπὲρ πάγου 
944.-- 984, ΞξΞ 959 --- 965. 

966 --- 976. ΞξΞΞ 972 --- 957. 
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ϑεῶν παῖς" ἀλλὰ χαἀπ᾽ ἐχείνῳ ἐξηιιπόλημαι κἀκπεφόρτισμαι πάλαι. ; 

Ἰοῖραν μακραίωνες ἔσχον, ὦ παῖ. κερδαένετ᾽, ἐμπολᾶτε τὸν πρὸς Σάοδεων 

ΡΑΧΓΡΙΙΣΊΤΟΙ͂Σ,. η}λ ἕχτρον,, εἰ βούλεσϑε, χαὶ τὸν ΒΟ 
Θήβης ἄναχτες, ἤχομεν χοινὴν ὁδὸν χρυσόν: τάφῳ δ᾽ ἐκεῖνον οὐχὶ χρύψετε, 
δύ᾽ ἐξ ἑνὸς βλέποντε, τοῖς τυφλοῖσι γὰρ 1020 οὐδ᾽ εἰ ϑέλουσ᾽ οἱ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν 

990 αὕτη χέλευϑος ἐξ προηγητοῦ πέλει. φέρειν γι» ἁρπάζοντες ἐς “]ιὸς ϑθοροῖς; 

ΚΡΕΩ͂Ν. οὐδ᾽ ὡς “μίασμα τοῦτο μὴ τρέσας ἐγὼ 
τέ δ᾽ ἔστιν, ὦ γεραιὲ Τειρεσία, “νέον ; ϑάπτειν παρήσω χεῖνον. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 

ὙΕΥΙΡΕΣΙΖΊΙΣΙΣ ϑεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀνθρώπων σϑένει. 

ἐγὼ διδάξω" καὶ σὺ τῷ μάντει πιϑοῦ. 1025 πίπτουσι δ᾽, ὦ γεραιὲ Τειρεσία. βροτῶν 

ΚΡΕΩ Ν. χοὶ πολλὰ δεινοὶ πτώματ᾽ αἴσχρ᾽, ὅταν λόγους 
᾿ οὔχουν πάρος γε σῆς ἀπεστάτουν φρενός. αἰσχοοὺς καλῶς λέγωσι τοῦ χέρδους χάριν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. ἢ ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 
τοιγὰρ δι᾿ ὀρϑῆς τήνδε ναυκληρεῖς πόλιν. φεῦ" 

ΚΡΕΩΝ. ἄρ᾽ οἶδεν ἀνθρώπων τις, ἄρα φράζεται, 
996 ἔχω πεπονϑὼς μαρτυρεῖν ὀνήσιμα. ΚΡΕΩΝ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΩΑ͂Σ. τέ χοῆμα; ποῖον τοῦτο πάγκοινον λέγεις ; 
φρόνει βεβὼς αὖ νῦν ἐπὶ ξυροῦ τύχης. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ΚΡΕΩ Ν. 1000 ὅσῳ χράτιστον κτημάτων εὐβουλία; 
τέ δ᾽ ἔστιν; ὡς ἐγὼ τὸ σὸν φρίσσω στόμα. ΚΡΕΩ͂Ν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΔΑ͂Σ. ὅσῳπερ, οἶμαι, μὴ φρονεῖν πλείστη βλάβη. 
γνώσει, τέχνης σημεῖα τῆς ἐμῆς κλύων. ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 
εἰς γὰρ παλαιὸν ϑᾶχον ὀρνιϑοσχόπον ταύτης σὺ μέντοι τῆς νόσου πλήρης ἔφυς. 

1000 ἕζων, ἕν᾽ ἦν μοι παντὸς οἱωνοῦ λιμὴν, . ΚΡΕΩΝ. 
ἀγνῶτ᾽ ἀχούω φϑόγγον ὀρνίϑων. χαχῷ οὐ βούλομαι τὸν μώντιν ἀντειπεῖν χαχῶς. 
χλάζοντας οἴστρῳ χαὶ βεβαρβαρωμένῳ " ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

καὶ σπῶντας ἐν χηξαῖσιν ἀλλήλους ἐογοῖς,; καὶ μὴν λέγεις, ψευδῆ μὲ ϑεσπίζειν λέγων. 
ἔγνων" πτερῶν γὰρ δοῖβδος οὐκ ἄσημος ἦν. ΚΡΕΩ͂Ν. 

1000 εὐθὺς δὲ δείσας ἐμπύρων ἐγευόμην ΠΡ ὁ τὸ μαντιχὸν γὰρ πῶν φιλάργυρον γένος. 
βωμοῖσι παμφῳφλέχτοισιν " ἐκ δὲ ϑυμάτων | ΤΕΙΡΕΣΊΙΑ͂Σ. 
Ἥφαιστος οὐκ ἔλαμπεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σποδῷ τὸ δ᾽ ἐκ τυράννων αἱσχροχέρδειαν φιλεῖ. 
μυδῶσα χηκὶς μηρίων ἔτήχετο . : ΚΡΕΩΝ. 

χαἄτυζφε χἀνέπτυε, χαὶ μετάρσιοι ἄρ᾽ οἶσθα ταγοὺς ὄντας ἣν λέγης λέγων; 
1010 χολαὶ διεσπείροντο, καὶ χαταρρυεῖς ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

μηροὶ χαλυπτῆς ἐξέχειντο πιμελῆς. οἶδ᾽. ἐξ ἐμοῦ γὰρ τήνδ᾽ ἔχεις σώσας πόλιν. 

τοιαῦτα παιδὸς τοῦδ᾽ ἐμάνϑανον πάρα ΚΡΕΩΝ.. 
φϑίνοντ᾽ ἀσήμων ὀργίων μαντεύματα. ] σοφὸς σὺ μάντις, ἀλλὰ τἀδιχεῖν φιλῶν. 
ἐμοὶ γὰρ οὗτος ἡγεμὼν, ἄλλοις δ᾽ ἐγώ. | ΤΕΙΡΕΣΊΙΑΣ. 

1016 χαὶ ταῦτα τῆς σῆς ἔκ φρενὸς γοσεῖ πόλις. ορυ. ορσεις μὲ τἀχίνητα διὰ φρενῶν φοάσαι. 

βωμοὶ γὰρ ἡμῖν ἐσχάραι τε παντελεῖς ΚΡΕΩ͂ ΓΝ. 
πλήρεις ὑπ᾽ οἱωνῶν τε καὶ χυνῶν βορᾶς κίνει, μόνον δὲ μὴ ᾽πὶ χέρδεσιν λέγων. 

τοῦ δυσμόρου πεπτῶτος Οἰδίπου γόνου. ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 
οὕτω γὰρ ἤδη καὶ δοκῶ τὸ σὸν μέρος. 

1020 ϑεοὲ παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲ μηρίων φλόγα, Ἢ ΚΡΕΩΝ. 
οὐδ᾽ ὄρνις εὐσήμους ἀπορροιβδεῖ βοὰς, ὡς μὴ ᾿᾽μπολήσων ἴσϑι τὴν ἐμὴν φρένα. 
ἀνδροφϑύρου βεβρῶτες αἵματος λίπος. ΤΕΙΡΕΣΙΔΑΣ. 
ταῦτ᾽ οὗν, τέκνον φρόνησον. ἀνθρώποισι γὰρ 

χᾷτ᾽ οὐ δέχονται ϑυστάδας λιτὰς ἔτι 

τοῖς πᾶσι χοινόν ἔστε τοὐξαμαρτάνγειν " 

1026 ἐπεὶ δ᾽ ἁμάρτῃ, χεῖνος οὐκ ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἀνὴρ 
ἄβουλος οὐδ᾽ ἄνολβος, ὅστις ἐς χαχὸν 
πεσὼν ἀκχεῖται μηδ᾽ ἀκίνητος πέλει. 
αὐθαδία τοι σχαιότητ᾽ ὀφλισχάνει. 
ἀλλ εἶχε τῷ θανόντι μηδ᾽ ὀλωλότα 

1030 κέντει. τίς ἀλκὴ τὸν ϑανόντ᾽ ἐπιχτανεῖν; 

εὖ σοι φρονήσας εὖ λέγω: τὸ μανϑάνειν δ᾽ 
ἥδιστον εὖ λέγοντος, εἰ κέρδος φέροι. 

ΚΡΈΩΝ. 

ὦ πρέσβυ, πάντες ὥστε τοξόται σχοποῦ 

τοξεύετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, χοὐδὲ μαντιπῆς 
1036 ἄπρακτος ὑμῖν εἶμι, τῶν δ᾽ ὑπαὶ γένους 

' 
ἀλλ εὖ γέ τοι κάτισϑι μὴ πολλοὺς ἔτι 

1060 τροχοὺς ἁμιλλητῆρας ἡλίου τελῶν, 
ἐν οἷσι τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα 
γέχυν νεχρῶν ἀμοιβὸν ἀντιδοὺς ἔσει, 
ἀνθ᾽ ὧν ἔχεις μὲν τῶν ἄνω βαλὼν χάτω, 
ψυχήν τ᾽ ἀτίμως ἐν τάφῳ κατῴσισας " 

1070 ἔχεις δὲ τῶν κάτωϑεν ἐνθάδ᾽ αὖ ϑεῶν 
ἄμοιρον, ἀχτέριστον, ἀνόσιον γνέχυν. 
ὧν οὔτε σοὺ μέτεστιν οὔτε τοῖς (νω 

θεοῖσιν, ἀλλ ἐχ σοῦ βιάζονται τάδε. 
τούτων σε λωβητῆρες ὑστεροφϑόροι 

1076 λοχῶσιν “Διδου χαὶ ϑεῶν ᾿᾽Ερινύες, 
ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοῖσδε ληφϑῆήγναι χακοῖς. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἄϑρησον εἰ κατηργυρωμένγος 



180 

λέγω. φανεῖ γὰρ, οὐ μαχροῦ χρόνου τριβὴ, 
ἀνδρῶν γυναικῶν σοῖς δόμοις χωχύματα. 

1080 ἐχϑραὶ δὲ πᾶσαι συνταράσσονται πόλεις 
ὅσων σπαράγματ᾽ ἢ κύνες χαϑήγισαν, 
ἢ ϑῆρες, ἢ τις πτηνὸς οἰωνὸς, φέρων 
ἀνόσιον ὀσμὴν ἑστιοῦχον ἐς πόλιν. 
τοιαῦτα σου, λυπεῖς γὰρ, ὥστε τοξότης 

᾿ 108ὅ ἀφῆκα ϑυμῷ περ οΐας τοξεύματα 

βέβαια, τῶν σὺ ϑάλπος οὐχ ὑπεχϑδραμεῖ. 

ὦ παῖ. σὺ δ᾽ ἡμᾶς ἄπαγε πρὸς δόμον ἵνα 

τὸν ϑυμὸν οὗτος ἐς γεωτέρους ἀφῆ, 
χαὶ γνῷ τρέφειν τὴν γλῶσσαν ἡσυχωτέραν 

1090 τὸν γοῦν τ᾽ ἀμείνω τῶν φρενῶν ἢ γῦ» (έρει- 
ΧΟΡΟΣ. 

ἁνὴρ, ἄναξ, βέβηκε δεινὰ ϑεσπίσωφ. 
ἐπιστάμεσθα δ᾽, ἐξ ὅτου λευχὴν ἐγὼ 
τήνδ᾽ ἐχ μελαίνης ἀμφιβάλλομαι τρίχα, 
μή πώ ποτ᾽ αὐτὸν τνεῦδος ἐς πόλιν λακεῖν. 

ΚΡΈΩΝ. 

1096 ἔγνωχα καὐτὸς χαὶ ταράσσομαι φρένας. 
τό τ᾿ εἴχαϑεῖν γὰρ δεινόν ἀντιστάντα δὲ 
ἄτῃ πατάξαι ϑυμὸν ἐν δεινῷ πάρα. 

ΚΡΈΩΝ. 

1105 οἴμοι" μόλις μὲν, καρδίας δ᾽ ἐξίσταμαι 
τὸ δοᾶν - ἀνάγχῃ δ᾽ οὐχὶ δυσμαχητέον. 

ΧΟΡΟΣ. 

εὐβουλίας δεῖ, παῖ Π]ενοικέως Κρέον. 
ΚΡΈΕΈΩ δ. 

τί δῆτα χρὴ δρᾶν; φράζε- πείσομαι δ᾽ ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

1100 ἐλθὼν χόρην μὲν ἐκ κατώρυχος στέγης 
αγξς" χτίσον δὲ τῷ προχειμένγῳ τάφον. 

β ΚΡΈΩΝ. β 
“αὶ ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς χαὶ δοχεῖς παρειχαϑεῖν ᾿ 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅσον γ᾽, ἄναξ, τάχιστα. συντέμνουσι γὰρ 
ϑεῶν ποδώχεις τοὺς χαχόφοονας βλάβαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

δρᾶ νυν» τάδ᾽ ἐλθὼν μηδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοισιν τρέπε. 
ΚΡΈΩ Ν. 

ὧδ᾽ ὡς ἔχω στείχοιμ᾽ ἄν" ἵτ᾽ ἵτ᾽ ὁπάονες 
οὗ τ᾿ ὄντες οἵ τ᾽ ἀπόντες, ἀξίνας χεροῖν 

1110 ὁρμῶσϑ᾽ ἑλόντες εἷς ἐπόψιον τόπον. 

ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ δόξα τῇδ᾽ Ὁ ΤΟ ας 
αὐτός τ᾽ ἔδησω, χαὶ παρὼν ἐχλύσομαι. 
δέδοικα γὰρ μὴ τοὺς ΟΝ τας νόμους 
ἄριστον. ἢ σώζοντα τὸν βίον τελεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 
[1115 πολυώνυμε, Καδιιείας 

Νύμφας ἄγαλμα, καὶ «Ιιὸς βαρυβρεμέτα γένος, 
“λυτὰν ὃς ἀμφέπεις 
Ἰταλίαν, μέδεις δὲ παγ- 

1120 κοίγοις ᾿Ελευσινίας 

Ὁ ἐν χόλποις, 
ὦ Βακχχεῦ, “Βαχχᾶν͵ μητρόπολιν Θηβαν 
ναίων παρ᾽ ὑγρῶν 

Ἰδπηρου ΔΕ ΩΣ ἀγρίου τ᾽ 

1126 ἐπὶ θΠ00 0 δράκοντος " 

σὲ δ᾽ ὑπὲρ διλόφου πέτρας 
1116--- Τ125. --- 1126 --- 1126. 

σπΤο--οππ-““΄΄ρ΄5.΄΄5ὖῸ-Ὸ-ῸὖῸ-΄“΄..ρνϑ.΄55ὖρὖῸ ρ΄’, .-τ------ τ στ .----..---. 

ΣΟΦΟΒΛΕΟΥ 

1160 χαὶ μάντις οὐδεὶς τῶν χαϑεστώτων βροτοῖς. 

στέροψ ὕπωπε λιγνὺς, ἔνϑα Κωρύχιαι Νύμφαι 
στείχουσι Βαχχίδες, 

1180 Κασταλίας τε νᾶμα" χαΐ 

σε Νυσαίων ὀρέων» ᾿ 
σισσήρεις ὄχϑαι; 

χλωρά τ᾽ ἀχτὰ πὰ" ος πέμπϑε 
ἀβοότων ἐπέων 

1185 εὐαζόντων Θηβαίας 

ἐπισχοποῦντ᾽ ἀγυιάς" 

τὰν ἐκ πασᾶν τιμᾷς 

ὑπερτάταν πόλεων 
ματρὶ σὺν χεραυνέᾳ " 

1140 χαὶ νῦν, ὡς βιαίας 

ἔχεται πανδήμιος 
πόλις ἐπὶ νόσου, μολεῖν 
τος ποδὲ Παρνησίαν 

1145 ὑπὲρ κλιτὺν, ἢ στονόεντα πορϑιιόν. 

Ἰὼ τ: πνεόντων 

χοράγ᾽ ἄστρων, νυχίων 

φϑεγμάτων ἐπίσκχοπε, 
παῖ “ι ὸς γένεϑλον, 

1150 προφάνηϑι Ναξίαις 
σαῖς ἅμα περιπόλοις 
Θυιάσιν, αἵ σε μαινόμεναι πάννυχον 
χορεύουσι, τὸν ταμίαν Ἴαχχον. 

{ΟΡ ΝΡ ΖΘΕΣΙ 

1109 Καδμου πάροιχοι καὶ δόμων ᾿ἡμφίονος, 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὁποῖον στάντ᾽ ἂν ἀνϑρώπου,βίον 
οὔτ᾽ αἱνέσαιμ᾽ ἂν οὔτε μεμψαίμην ποτέ. 
τύχη γὰρ ὀρϑοῖ καὶ τύχη καταρρέπει 
τὸν εὐτυχοῦντα τόν τε δυστυχοῦντ᾽ ἀεί" 

Κρέων γὰρ ἡν ζηλωτὸς, ὡς ἐμοὶ, ποτὲ, 
σώσας μὲν ἐχϑρῶν τήνδε Καδμείαν χϑόγα, 
λαβών τε χώρας παντελῆ. μοναρχίαν 
εὔϑυνε, ϑάλλων εὐγενεῖ τέχνων σπορᾷ " 

1105 καὶ γῦν ἀφεῖται πάντα. τὰς γὰρ ἡδονὰς 
ε!. -»ὝἪ 327 3 , 2 ν 

ὅταν προδῶσιν ἀνδρες, οὐ τίϑημ ἐγὼ 
ζὴν τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεχρόν. 
σλούτει τε γὰρ κατ᾽ οἶκον. εἰ βούλει, μέγα, 
ἣν «- -»ὃἦ΄ ᾿ -Ὁ 2 ΩΣ ἃ ᾽ν 2 3 - 

καὶ ζῆ τύυρανγον σχὴμ Ὀλ ἐὰν δ᾽ ἀπὴῆ 
, , 2. “Ὁ » 

1170 τούτων τὸ χαίρειν. ταλλ ἐγὼ χαπνοῦ σχιᾶς 
ΕῚ ΌΝ , ΕῚ « ᾿ Ν ε , 

οὐχ ἂν πριαίμην ἀνδοὶ πρὸς τὴν ἡδογήν. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἄχϑος βασιλέων ἥκεις ῬΡΕΥ: : 
ΑΤΤΓΕΛΑΟΣ. 

τεϑνᾶσιν" οἱ δὲ ζῶντες αἴτιοι, ϑαγεῖγ. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ τίς φονεύει; τίς δ᾽ ὁ κείμενος ; λέγε. 
ΑΓΓΕ.0Ο:Σ. 

117ὅ Αἵμων ὕλωλεν" αὐτόχειρ δ᾽ αἱμάσσετειι. 
ΧΟΡΟΣ. 

πότερα πατρῴας, ἢ πρὸς οἱχείας χερός ; 
ΑΓΓΈΜΟΣ. 

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ, πατρὶ μηνίσας φόνου. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ μάντι, τοὔπος ὡς ἄρ᾽ ὀρϑὸν ἤνυσας. 
ΑΤΓΓΕΖΟΣ. 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τἄλλα βουλεύειν πάρα. 
1137--- 1145. Ξξξὶ 1146- 1154. 



ἌΝΕΥ ΓΕ ΔΙῚ 

ΧΟΡΟΣ. 

[1180 καὶ μὴν ὁρῶ τάλαιναν Εὐρυδίκην ὁμοῦ. 
| δάμαρτα τὴν Κρέοντος" ἐκ δὲ δωμάτων 

ἤτοι χλύουσα παιδὸς ἢ τύχη πάρα. 
ῬΧΥΡῪ ΖΒ ΚΙΗ͂. 

ὦ πάντες ἀστοὶ, τῶν λόγων ἐπησϑόμην 
Ι πρὸς ἔξοδον στείχουσα, Παλλάδος ϑεῶς 

1186 ὅπως ἱκοίμην εὐγμάτων προσήγορος. 

χαὶ τυγχάνω τε χλῆϑο᾽ ἀνασπαστοῦ πύλης 
. αλῶσα καί μὲ φϑόγγος οἰκείου χαχοῦ 
βάλλει δι᾽ ὥτων" ὑπτία δὲ χλίνομαι 
δείσασα πρὸς δμωαῖσι κἀποπλήσσομαι. 

1190 ἀλλ ὅστις ἣν ὃ μῦϑος αὖϑις εἴπατε" 
χκαχῶν γὰρ οὐκ ἄπειρος οὐσ᾽ ἀχούσομαι. 

ΑΓΓΕ.0Σ. 

ἐγὼ, φίλη δέσποινα, καὶ παρὼν ἐρῶ, 
κοὐδὲν παρήσω τῆς ἀληϑείας ἔπος. 

τί γάρ σε μαλϑάσσοιμι᾽᾽ ἂν ὧν ἐς ὕστερον 
1196 τνεῦσται φαγούμεϑ᾽ : ὀορϑὸν ἀλήϑει᾽ ἀεί. 

ἐγὼ δὲ σῷ ποδαγὸς ἑσπόμην πόσει 
πεδίον ἐπ᾿ ὥχρον, ἔνϑ'᾽ ἔχειτο γηλεὲς 
χυνοσπάραχτον σῶμα Τ͵Οολυγείχους ἔτι" 

| χαὶ τὸν μὲν, αἰτήσαντες ἐνοδίαν ϑεὸν 

[1200 Πλούτωνά τ᾽ ὀργὰς εὐμενεῖς χατασχεϑεῖν, 
λούσαντες ἁγνὸν λουτρὸν, ἐν γεοσπάσιν 
ϑαλλοῖς ὃ δὴ λέλειπτο συγξατήϑομεν, 

χαὺ τύμβον ὀρϑόκρανον οἱχείας χϑονὸς 
χώσαντες αὖϑις πρὸς λιϑόστρωτον χόρης 

[1206 νυμφεῖον “Ἵ΄δου χοῖλον εἰσεβαίνομεν. 
φωνῆς δ᾽ ἄπωϑεν ὀρϑίων χωχυμάτων 
“λύει τις ἀχτέριστον ἀμφὶ παστάδα, 
χαὶ δεσπότη Κοέοντι σημαίνει μολών " 

τῷ δ᾽ ἀϑλίας ἄσημα περιβαίνει βοῆς ἡ 
[1210 ἕρποντι μᾶλλον ἄσσον, οἰμώξας δ᾽ ἔπος 

ἵησι δυσϑρήνητον, ὦ τάλας ἐγὼ, 
ἀρ᾽ εἰμὶ μάντις; ἄρα δυστυχεστάτην 

χέλευϑον ἕρπω τῶν παρελθουσῶν ὁδῶν ; 
παιδός μὲ σαίνει. φϑόγγος. ἀλλὰ, πρόσπολοι, 

1215 ἴτ᾽ ἄσσον ὠκχεῖς. χαὶ παραστάντες τάφῳ 

ἀϑροήσαϑ'᾽, ἁορμὸν χώματος λιϑοσπαδῆ 
δύντες πρὸς αὐτὸ στόμιον, εἰ τὸν «ἀἵογνος 
φϑόγγον συνίημ᾽, ἢ ϑεοῖσι χλέπτομαι. 

τάδ᾽ ἐξ ἀϑύμου δεσπότου χελεύσμασιν 
1220 ἡϑοοῦμεν " ἐν δὲ λοισϑίῳ τυμβεύματι 

τὴν μὲν χρεμαστὴν αὐχένος χατείδομιεν, 
βρόχῳ μιτώδει σινδόνος καϑημμένην, 
τὸν δ᾽ ἀμφὶ μέσση περιπετῆ προσχείμεγον, 

Ι εὐνῆς ἀποιμώζοντα τῆς χάτω φϑορὰν 
1 1226 χαὶ πατρὸς ἔργα χαὶ τὸ δύστηνον λέχος. 

ὁ δ᾽ ὡς δοᾷ σφε, στυγνὸν οἱμώξας ἔσω 
χωρεῖ πρὸς αὐτὸν κἀνακωχύσας χαλεῖ, 
ὦ τλῆμον. οἷον ἔργον εἴογασαι" τίνα 

γοῦν ἔσχες; ἐν τῷ ξυμφορᾶς διερϑάρης; 
.1280 ἔξελθε, τέχνον. ἱχέσιός σε λίσσομαι. 
| τὸν δ᾽ ἀγρίοις ὕσσοισι παπτήνας ὁ παῖς, 

πτύσας προσώπῳ ποὐδὲν ἀντειπὼν ξίφους 
ἕλχει διπλοῦς κνώδοντας" ἐκ δ᾽ ὁρμωμέγου 

πατρὸς φυγαῖσιν ἡμπλαχ᾽ " εἰϑ᾽ ὁ δύσμορος 
1236 αὑτῷ χολωϑεὶς, ὥσπερ εἶχ᾽, ἐπενταϑεὶς 

«ς 
- ᾽ »ἤ 3 ᾿ 

ἤρεισε πλευραῖς μέσσον ἔγχος, ἐς δ᾽ υγρὸν 

τὺ ὁ ἃ Νι Ἢ. 

»} “Ὁ 2)9ὃ ,»» ξ ἀγχῶν᾽ ἔτ᾽ ἔμφρων παρϑένῳ προσπτύσσεται" 
χαὶ φυσιῶν ὀξεῖαν ἐχβάλλει πνοὴν 
λευχῆ παρειᾷ φοινίου σταλάγματος. 

- Χ Ἀ Ὁ 

1240 χεῖται ϑὲ γεκρὸς περὶ νεχρῷ, τὰ νυμφιχὰ 
, , [τ ’ Ν 

τέλη λαχὼν δείλαιος εἰν “4ιδου δόμοις, 
᾽- ΡῚ ’ ᾿Ὶ 2 ͵, 

δείξας ἐν ἀνϑρώποισι τὴν ἀβουλίαν 

ὅσῳ μέγιστον ἀνδρὶ πρόσχειται κακόν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὩΣ Ὁ Ὁ Ξ Ν᾿ 5 , « Ά , 

τί τοῦτ ἂν εἴχασειας : ἡ γυνὴ πάλιν 

1246 φρούδη, πρὶν εἰπεῖν ἐσϑλὸν ἢ χαχὸν λόγον. 
ΑΓΓΕ.40ΟΣ. 

χαὐτὸς τεϑάμβηκ᾽ " ἐλπίσιν δὲ βόσκομαι, 
ἄχη τέχνου χλύουσαν ἐς πόλιν γόους 
οὐχ ἀξιώσειν, ἀλλ ὑπὸ στέγης ἔσω 

διιωαῖς προϑήσειν πένϑος οἰκεῖον στέγειν. 
; Ἀ 32) ε [2 

1250 γνώμης γὰρ οὐκ ἄπειρος, ὦσϑ'᾽ ἁμαρτάνειν. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ οἵδ᾽ - ἐμοὶ δ᾽ οὖν ἥ τ᾿ ἄγαν σιγὴ βαρὺ 
δοχεῖ προσεῖναι χὴ μάτην πολλὴ βοή. 

ΔΙΓΓΕ.ΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἰσόμεσθα, μή τι καὶ κατάσχετον 
χρυφῆ χαλύπτει καρδίᾳ ϑυμουμένῃ, 

’ ᾿" Σ᾿ Ἁ ἘΣ 

1266 δόμους παραστείχοντες. εὖ γὰρ οὖν λέγεις. 

χαὶ τῆς ἄγαν γάρ ἐστί που σιγῆς βάρος. 
ΧΟΡΟΣ. 

« κ “7. 57 ς 3,5 .Ξ 

καὶ μὴν δδ᾽ αναξ αὐτὸς ἔφηξξει 
μνῆμ᾽ ἐπίσημον διὰ χειρὸς ἔχων, 

΄ - 5» Ξ᾽ ’ 
εἶ ϑέμις εἰπεῖν, οὐχ ἀλλοτρίαν 

1260 ἄτην, ἀλλ᾿ αὐτὸς ἁμαρτών. 
ΚΡΕΩ Ν. 

Ἰὼ φρενῶν δυσφοόνων ἁμαρτήματα 
στερεὰ ϑανατόεντ᾽. 
ὠ χταγόντας τὲ χαὶ 

ϑαγόντας βλέποντες ἐμφυλέους. Ξ 

1265 ὦμοι ἐμῶν ἄνολβα βουλευμάτωγ. 
᾿ ;) “ΣΧ ἰς 

ἰὼ παῖ. νέος νέῳ ξὺν μόρῳ, 

αἴοῖ αἵαῖ, 

ἔϑανες., ἀπελύϑης, 
ἐμαῖς οὐδὲ σαῖσι δυσβουλίαις. 

' 
ΧΟΡΟΣ. 

[1270 οἴμ᾽ ὡς ἔοιχας ὀψὲ τὴν δίκην ἰδεῖν. 
ΚΡΕΩ Ν. 

οἴιιοι, 
5» 2 5 - Ἄ ὔὕ 

ἔχω μαϑὼν δείλαιος " ἕν δ᾽ ἐμῷ χαρᾷ 
, , ’ 2 τος 

ϑεὸς τότ᾽ ἄρα τότε μέγα βάρος μα'ὶ ἕχων 
ἔπαισεν, ὃν δ᾽ ἔσεισεν ἀγρίαις ὁδοῖς, 

[1275 οἴμοι λαχπάτητον ἀντρέπων χαρᾶν. 
- - Ὁ} - ; φεῦ φεῦ, ὦ πόνοι βροτῶν δυσπογοι. 

ΤΠ ΞΌΓΤΉΖΌΟΣ. 

1278 ὦ δέσποϑ'᾽, ὡς ἔχων τε καὶ χεχτημέγος, 

181 

κ -“ , 7) , 

τὰ μὲν πρὸ χειρῶν τάδε φέρων, τὰ δ᾽ ἔν δόμοις ᾿ 
1280 ἔοιχας ἥχειν χαὶ τώχ᾽ ὄνεσϑαι χαχά. 

ΚΡΕΩΝ. 
τί δ᾽ ἔστιν αὖ χόχιον ἢ χαχῶν ἔτι; 

ἘΞάΑ͂ΓΓΕ.Ζ0 Σ. 

γυνὴ τέϑνηχε, τοῦδε παμμήτωρ γεχροῖ» 

δύστηνος, ὄρτι γεοτόμοισι πλήγμασιν. 
ΚΡΈΕ(Ω Ν. 

1284 Ἰὼ Ἰὼ δυσχάϑαρτος “Διδου λιμιὴν, 
1201--- 1277. -ξξξΞ 1284. - 1800. 
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1286 τί μ᾽ ἄρα τί μ᾽ ἀλέχεις; 
ὦ χαχάγγελτά μοι ᾿ 
προπέμψας ἄχη, τίνα ϑροεῖς λόγον; 
αἰαῖ, ὀλωλότ᾽ ἄνδρ᾽ ἐπεξειργάσω. 

τί φὴς, τίνα λέγεις γέον μοι λόγον; 

1290 αἰαῖ αἴαΐϊ, 

σφάγιον ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ 
Ὑυχν 5: εῖον ἀμφικεῖσϑαι μόρον; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁρᾶν ον οὐ γὰρ ἐν ἜῚ ἔτι. 
ΚΡΈῺΩ Ν. 

οἴμοι, 
1295 χαχὸν τόδ᾽ ἄλλο δεύτερον βλέπω τάλας. 

τίς ἄρα, τίς μὲ πότμος ἔτι περιμένει; 
ἔχω μὲν ἐν χείρεσσιν ἀρτίως τέκνον, 
τάλας, τὸν δ᾽ ἔναντα προσβλέπω νεκρόν. 

1800 φεῦ φεῦ μᾶτερ ἀϑλία, φεῦ τέκνον. 

ἘΞΑΓΓΕΟΑΟΣ. 
ἡ δ᾽ ὀξύϑηχτος ἥδε βωμία πέριξ 
λύει χελαιγὰ βλέφαρα, κωχύσασα μὲν 
τοῦ πρὶν θανόντος Πῆεγαρέως χλεινὸν λέχος, 
αὐὖϑις δὲ τοῦδε. λοίσϑιον δὲ σοὶ χαχὰς 

1806 πράξεις ἐρυμνήσασα τῷ παιδοχτόγῳ. 

ΚΡΕΩ Ν. 

αἱαΐ αἱαῖ, 

ἀνέπταν φόβῳ. τέ μ᾽ οὐκ ἀνταίαν 
ἔπαισέν τις ἀμφιϑήκτῳ ξίφει; 

1310 δείλαιος ἐγὼ, φεῦ φεῦ, 

δειλαίᾳς δὲ συγχέχραμαι δύᾳ. 

ἘΞΑΓΓΙΓῈ“ΦΟΣ. 

ὡς αἵτίαν γε τῶνδε κἀχείνων ἔχων 
πρὸς τῆς ϑανούσης τῆσδ᾽ ἐπεσχήπτου μόρων. 

ΚΡΕΩΝ. 
ποίῳ δὲ χἀπελύσατ᾽ 

΄) 

ἐν φοναῖς τρόπῳ; 

ἘΕἘΞΑ͂ΓΓΕ.ΖΟΣ.. 

1315 παίσασ᾽ ὑφ᾽ ἧπαρ αὐτόχειρ αὑτὴν, ὅπως 
παιδὸς τόδ᾽ ἤσϑετ᾽ ὀξυχώχυτον πάϑος. 

1206 --- 1911. Ξξξξ 1328 --- 1335. 

ΣΟΦΟΒΛΕΟΥ͂Ξ ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ΚΡῈ ὦ Ν. 

ὦμοι μοι, τάδ᾽ οὐκ ἐπ᾿ ἄλλον βροτῶν ᾿ 
ἐμᾶς ἁρμόσει ποτ᾽ ἐξ αἰτίας. 

ἐγὼ γάρ σ᾽ ἐγὼ ἔχαγον, ὦ μέλεος, 
1820 ἐγὼ, φάώμο. ἔτυμον. Ἰὼ πρόσπολοι, 

ἄγετέ μ' ὅτι τάχος, ἄγετέ μ᾽ ἐχποδὼν, 
1325 τὸν οὐκ ὄντα μᾶλλον ἢ μηδένα. 

ΧΟΡΟΣ... 

κέρδη παραινεῖς, εἴ τι χέρϑος ἐν χακοῖς" 
βοάχιστα γὰρ χράτιστα τὰν ποσὶν χαχᾶ. 

ΚΡΕῈ ΩΝ. 

ἤτω ἴτω, 
1829 φανήτω μόρων ὁ πλλ τ ἐμῶν 

ἐμοὶ τερμίαν ἄγων ἁμέραν 
ὕπατος" ἴτω ἴτω, 

1838 ὅπως μηκέτ᾽ ἅμαρ ἄλλ᾽. εἰσίδω.. 
ΉΧ  ΟΣΘΙΘΕΣΣ 

μέλλοντα ταῦτα. τῶν προχειμένων τὸ χρὴ 
1336 πράσσειν. μέλει γὰρ τῶνδ᾽ ὅτοισι χρὴ μέλειν. 

β ΚΡΕΩΝ. 
ἀλλ ὧν ἐρῶ μὲν, ταῦτα συγκατηυξαάμην. 

ΧΟΡΟΣ. 

μή νυ» προσεύχου μηδέν " ὡς πεπρωμένης 
οὐ; ἔστι ϑνητοῖς συμφορᾶς ἀπαλλαγή. 

ΚΡῈΕ ὦ Λ΄. 

ἄγοιτ᾽ ἂν μάταιον. ἄνδρ᾽ ἐχποδὼν, 
1340 ὃς, ὦ παῖ, σέ τ᾽ οὐχ ἑκὼν χάχτανον, 

σέ τ᾽ αὐτάν. ὦμοι. μέλεος, οὐδ᾽ ἔχω 
ὅπα πρὸς πότερον ἴδω" πάντα γὰρ 

1845 λέχρια τὰν χεροῖν, τὰ δ᾽ ἐπὶ χρατί μου 
πότμος δυσχόμιστος εἰσήλατο. 

ΧΟΡΟΣ. 

πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας 
πρῶτον ὑπάρχει" χρὴ δὲ τά γ᾽ εἰς ϑεοὺς 

1350 μηδὲν ἀσεπτεῖν " μεγάλοι δὲ λόγοι 
μεγάλας πληγὰς τῶν ὑπερθῖνον 

ἀποτίσαντες 
γήρᾳ τὸ φρονεῖν ἐδίδαξαν. 

1317 ---- 1825. -ξξ 1889 --- 1346. 

Ἐπτ τσ --- στ τ 
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ΘΕΡΑ͂ΠΑΙΝ 4... : ' 
ΤΡΟΦΟΣ. Ϊ 

[ Ὑ 40 Σ. ἔτι ἱ 
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“Πρακλῆς παραγενόμενος εἷς Καλυδῶνα τὴν Οἱνέως ϑυγατέρα “]ηιάνειραν ἐμνηστεύσατο, χαὶ διαπαλαίσας 

ὑπὲρ τῶν γάμων αὐτῆς πρὸς τὸν ᾿Δχελῷον ἀπεικασϑέντα ταύρῳ, περιέκλασε τὸ ἕτερον τῶν χεράτων" καὶ 

τὴν μὲν “]ηιάνειραν γαμεῖ, τὸ δὲ χέρας ᾿ἀχελῷος λαμβάνει, δοὺς ἀντὶ τούτου τὸ τῆς ᾿Δμαλϑείας. ᾿“μάλ-- 

ϑεια δὲ ἦν Αἱμογίου ϑυγάτηρ, ἣ πέρας εἶχε ταύρου" τοῦτο δὲ, ὡς «Φερεκύδης φησὶ, δύναμιν εἶχε τοιαύ- 

την ὥστε ποτὸν ἢ βρωτὸν, ὅπερ ἂν εὔξαιτό τις, παρέχειν ὥφϑονον. στρατεύει δὲ “Πρακλῆς μετὰ Καλυ- 

δωνίων ἐπὶ Θεσπρωτοὺς, χαὶ πόλιν ἑλὼν Ἑφύραν, ἧς ἐβασίλευε «Ρύλας, ᾿Αστυόχῃ τῇ τούτου ϑυγατρὶ 

συνελθὼν, πατὴρ Τληπολέμου γίνεται. γενομένων δὲ τούτων εὐωχούμενος παρὰ Οἰγεῖ, κονδύλῳ παίσας 

ἀπέστειγεν Εὔνομον τὸν ᾿Δρχιτέλους παῖδα, κατὰ χειρῶν διδόντα " συγγενὴς δὲ οὗτος Οἰνέως. καὶ ὃ μὲν 

πατὴρ τοῦ παιδὸς ἀκουσίου γενομένου τοῦ συμιβεβηχότος συνεγνωμόγει" Ἡρακλῆς δὲ χατὰ τὸν νόμον 

φυγὴν ὑπομένειν ἤϑελε, χαὶ δὴ ἔγνω πρὸς Κήῦχα εἰς Τραχῖνα ἀπιέναι. ἄγων δὲ “ηιάγειραν εἴς ποτα- 

μὸν Εὔηνον ἦλϑεν, ἐν ᾧ χαϑεζόμενος Νέσσος ὁ Κένταυρος τοὺς παριόντας διεπόρϑμευε μισϑοῦ, λέγων 

παρὰ ϑεῶν ταύτην τὴν πορείαν εἰληφέναι διὰ τὸ δίχαιος εἶναι. αὐτὸς μὲν οὖν ἩἩραχλῆς τὸν ποταμὸν 

διέβη" “]ηιάνειραν δὲ μισϑὸν αἰτηϑεὶς ἐπέτρεψε Νέσσῳ διακομίζειν. ὃ δὲ πορϑμεύων αὐτὴν ἐπεχείρει 

βιάζεσθαι. τῆς δὲ ἀναχραγούσης αἰσθόμενος ἐξελϑόντα Νέσσον ἐτόξευσεν εἷς τὴν καρδίαν ὁ δὲ μέλλων 
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τελευτᾶν, προσχαλεσάώμενος Ζ]ηιάνειραν, εἶπε τηρεῖν λαβοῦσαν ἐν χόχλῳ, εἰ ϑέλοι πρὸς “Πραχλέα φιλίαν 

ἔχειν, τόν τε ἰὸν ἀφῆχε κατὰ τῆς κόχλου χαὶ τὸ δυὲν ἐκ τοῦ τραύματος τῆς ἀκίδος αἷμα συμμίξας δέδω-- 

χεν" ἡ δὲ λαβοῦσα ἐφύλαττε παρ᾽ ξαυτῇ. διεξιὼν δὲ “Πρακλῆς τὴν “Ιρυόπων χώραν, καὶ τροφῆς ἀπορῶν, 

ὑπαντήσαντος αὐτῷ Θειοδάμαντος βοηλατοῦντος, τὸν ἕτερον τῶν ταύρων λύσας χαὶ σφάξας εὐωχεῖτο. ὡς 

δὲ ἧχεν εἰς Τραχῖνα πρὸς Κήῦχα, ὑποδεχϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ “ρύοπας κατεπολέμησεν. αὖϑις ἐχεῖϑεν Αἰγιμίῳ 

βασιλεῖ συνεμάχησε “Ιωριέων. “απίϑαι γὰρ περὶ γῆς ὅρων πρὸς αὐτὸν ἐπολέμουν, Κορώνου στρατηγοῦν-- 

- ὁ δὲ πολιορχούμεγνος ἐπεχαλέσατο ραχλέα βοηϑὸν ἐπὶ μέρει τῆς γῆς. βοηϑήσας δὲ “Πραχλῆς ἀπέ- 

"“ Κόρωγνον μετὰ χαὶ ἄλλων, χαὶ τὴν γῆν ἅπασαν ἐλευϑέραν ἐποίησεν" ἀπέχτειγε δὲ χαὶ ““αγόραν 

᾿μετὰ τῶν παίδων, βασιλέα “ρυόπων, ἂν ᾿“πόλλωγος τεμένει, ““απιϑῶν σύμμαχον. παριόντα δὲ Ἴτωγα 

[ εἰς μονομαχίαν προὐχαλεῖτο αὐτὸν Κύκνος ὁ “Ἄρεος χαὶ Πελοπίας- συστὰς δὲ καὶ τοῦτον ἀπέχτεινεν. ὡς 
, τπ }] «ς , » δὲ εἰς Οομέγιον ἧκεν, ᾿Δμύντωρ αὐτὸν ὁ βασιλεὺς οὐχ εἴασε μεϑ'᾽ ὅπλων παριέναι, κωλυόμενος δὲ πα- 

ὰ τὰ τ τεας τα το 
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ρελϑεῖν χαὶ τοῦτον ἀπέχτεινεν. ἀφικόμενος δὲ εἰς Τραχῖνα στρατιὰν ἐπ᾿ Οἰχαλίαν συνήϑροισεν, Εὔρυτον 

τιμωρήσασϑαι ϑέλων. συμμαχούντων δ᾽ ρχάδων αὐτῷ καὶ ΜἩηλιέων τῶν ἔκ Τραχῖνος καὶ “Δοχρῶν τῶν 

Ἐπιχνημιδίων, κτείνας μετὰ τῶν παίδων Εὔρυτον, αἱρεῖ τὴν πόλιν, χαὶ ϑάψας τῶν σὺν αὐτῷ στρατευ-- 

σαμένων τοὺς ἀποθανόντας, Ἵππασον τὸν Κηῦχος, καὶ ᾿ἀργεῖον χαὶ Μέλανα, τοὺς “Δικυμνίου παῖδας, 

χαὺ λαφυραγωγήσας τὴν πόλιν, ἦγεν Ἰόλην αἰχμάλωτον. καὶ προσορμισϑεὶς Κηναίῳ τῆς Εὐβοίας ἀχρω-- 

τηρίῳ Διὸς Κηναίου ἱερὸν ἱδρύσατο. μέλλων δὲ ἱερουργεῖν κήρυκα ἔπεμψε λαμπρὰν ἐσϑῆτα οἴσοντα. παρὰ 

τούτου δὲ τὰ περὶ τὴν ᾿Ιόλην “ηιάνειρα πυϑομένη, καὶ δείσασα μὴ πάλιν ἐκείνην ἀγαπήσῃ, νομίσασα 

τῇ ἀληϑείᾳ φίλτρον εἶναι τὸ δυὲν αἷμα ΜΝέσσου, τούτῳ τὸν χιτῶνα ἔχρισεν. ὡς δὲ ϑερμανϑέντος τοῦ 

χιτῶνος ὃ ἰὸς τῆς ὕδρας ἠσϑίετο, τὸν μὲν “ίχαν χατέβαλεν, εὶς Τραχῖνα δὲ ἐπὶ νεὼς χομίζεται. ΖΤηιά-- 

γνειρα δὲ ἀχϑεσϑεῖσα ἑαυτὴν ἀνήρτησεν. Ἡρακλῆς δὲ ἐντειλάμενος Ὕλλῳ, ὃς αὐτῷ ἐκ “]ηιαγνείρας ἣν παῖς 

πρεσβύτερος, τὴν ᾿Ιόλην ἀνδρωϑέντα γῆμαι, παραγενόμενος εἷς Οἴτην, ὅ ἔστιν ὅρος Τραχῖνος, πυρὰν 

Ἰποιήσας, ἐχέλευσεν ἐπιβὰς ὑφάπτειν. τοῦ δὲ μὴ ϑέλοντος Ποίας παριὼν ἐπὶ ζήτησιν ποιμνίων ὑφάψας 

ἔλαβε τὰ τόξα παρ᾽ αὐτοῦ δωρεάν. χαιομένης δὲ τῆς φλογὸς λέγεται ψέφος ὑποστὰν μετὰ βροντῆς 

αὐτὸν εἷς οὐρανὸν ἀναπέμψαι" ἔνϑα τυχὼν ἀϑανασίας γήμας Ἥβην τὴν Ἥρας θυγατέρα ποιεῖ παῖδας 

᾿Ἄλεξιάρην καὶ ᾿Δνίχητον». 

Ἃ.Θ. Δ. Ο, Τ᾽. ΠΡ αοΠΨΠ Δ Θ ἥὺς 

Πρῶτα μὲν ἐν Νεμέᾳ βριαρὸν κατέπεφνε λέοντα. 

, ϑεύτερον ἐν Δέρνη πολυαύχεγνον ὦλεσεν ὕδραν.. 

᾿ τὸ τρίτον αὔτ᾽ ἐπὶ τοῖς ᾿Ερυμάνϑιον ἔχτανε κάπρον. 

| χρουσόκερων ἔλαφον μετὰ ταῦτ᾽ ἤγρευσε, τέταρτον. 

, πέμπτον δ᾽, ὄρνιϑας Στυμφηλίδας ἐξεδίωξεγ. 

β ἕἔχτον. ᾿“μαζονίδος κόμισε ζωστῆρα φαεινόν. 

' ἕβδομον, «Αὐγείου πολλὴν κόπρον ἐξεχάϑηρεν. 

ὄγδοον. ἐκ Κρήτης δὲ πυρίπνοον ἤλασε ταῦρον. 

ἐχ Θρήκης, ἔνατον, “Ππομήδεος ἤγαγεν ἵππους. 

Τηρυόγνου, δέχατον, βόας ἤλασεν ἐξ ᾿Ερυϑείης. 

ἑνδέχατον δ᾽, ἀνάγει κύνα Κέρβερον ἐξ ᾿Αἷδαο. 

δωδέκατον δ᾽, ἤνεγκεν ἐς Ἑλλάδα χρύσεα μῆλα. 

Θεστίεω ϑυγᾳατρῶν τρισχαιϑέχατος πέλεν ἀϑλος. 



ἐν ον ς τδμα ΝΙ κίον δος 1, 

ΔΙ ΠΙΑ͂ΝΕΙΡ 4. 

ΤΑ ὑχρε μέν ἐστ᾽ ἀρχαῖος ἀνϑοώπων φανεὶς 
ὡς οὐκ ἂν αἰῶν᾽ ἐχιάϑοις βροτῶν, πρὶν ἂν 
ϑάνῃ τις, οὔτ᾽ εἰ χρηστὸς οὔτ᾽ εἴ τῳ χαχός 

- ἐγὼ δὲ τὸν ἐμὸν, χαὶ πρὶν εἷς “Ἵιδου μολεῖν, 

ὅ ἔξοιδ᾽ ἔχουσα δυστυχῆ τε καὶ βαρὺν, 
ἥτις πατρὸς μὲν ἐν δόμοισιν Οἰνέως 
γναίουσ᾽ ἐνὶ Πλευρῶνι νυμφείων ὄτλον 

ἄλγιστον ἘΘΧΘΩΣ εἴ τις Αἰϊτωλὶς γυνή. 

μνηστὴρ γὰρ ἣν μοι ποταμὸς, λλοΌν λέγω, 
10 ὅς μ᾽ ἐν τρισὶν μορφαῖσιν ἐξήτει πατρὸς, 

φοιτῶν ἐναργὴς ταῦρος, ἀλλοτ᾽ αἰόλος 
δράχων ἑλιχτὸς, ἄλλοτ᾽ ἀνδοείῳ κύτει 

βούπρῳρος" ἐκ δὲ δασχίου γενειάδος 
χρουνοὶ διερραίνοντο χρηναίου ποτοῦ. 

1ὅ τοιόνδ᾽ ἐγὼ μνηστῆρα προσδεδὲγμένη 

δύστηνος ἀεὶ χατϑαγεῖν ἐπηυχόμην, 
πρὶν τῆσδε χοίτης ἐμπελασϑῆναί ποτε. 

χρόνῳ δ᾽ ἐν ὑστέρῳ μὲν, ἀσμένη δέ μοι, 
ὁ χλεινὸς ἢλϑε Ζηνὸς ᾿Ἰλχμήνης τε παῖς" 

20 ὃς εἰς ἀγῶνα τῷδε συμπεσὼν μάχης 

ἐχλύεταί με. καὶ τρόπον μὲν ἂν πόνων 
οὐχ ἂν διείποιμ᾽ " οὐ γὰρ οἶδ᾽ " ἀλλ ὅστις ἦν 
ϑαχῶν ἀταρβὴς τῆς ϑέας, ὅδ᾽ ἂν λέγοι. 
ἐγὼ γὰρ ἥμην ἐχπεπληγμέ ἕνη φόβῳ 

2ὅ μή μοι τὸ κάλλος ἄλγος ἐξεύροι ποτέ. 
-τέλος δ᾽ ἔϑηχε Ζεὺς ἀγώνιος καλῶς, 
εἰ δὴ χαλῶς. λέχος γὰρ Ἡρακλεῖ χριτὸν 

ξυστῶσ᾽ ἀεί τιν᾽ ἐκ φόβου φόβον τρέφω, 
χείνου προχηραίγουσα. νὺξ γὰρ εἰσάγει 

80 χαὶ νὺξ ἀπωϑεῖ διαδεδεγμένη πόνον. 
χἀφύσαμεν δὴ παῖδας, οὃς χεῖνός ποτε, 
γήτης ὅπως ἄρουραν ἔχτοπον λαβὼν, 
σπείρων μόνον προσεῖδε χἀξαμῶν ἅπαξ. 
τοιοῦτος αἰὼν εἷς δόμους τε χάκ δόμων 

86 ἀεὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἔπεμπε λατρεύοντά τῳ. 
γὺν δ᾽ ἡνίχ᾽ ἄϑλων τῶνδ᾽ ὑπερτελὴς ἔφυ, 
ἐνταῦϑα δὴ μάλιστα ταρβήσασ᾽ ἔχω. 

ἐξ οὗ γὰρ ἔχτα χεῖνος Ἰφίτου "βίων, 

ἡμεῖς μὲν ἐν Τραχῖνι τῆδ᾽ ἀνάστατοι 
40 ξένῳ παρ᾽ ἀνδοὶ ναίομεν" χεῖνος δ᾽ ὅπου 

βέβηχεν οὐδεὶς οἶδε. πλὴν ἐμοὶ πιχρὰς 
ὠδῖνας αὐτοῦ προσβαλὼν ἀποίχεται " 

σχεδὸν δ᾽ ἐπίσταμαί τι πῆμ᾽ ἔχοντά νιν. 
χοόνον γὰρ οὐχὶ βαιὸν, ἀλλ ηϑδη δέχα 

ἀξ μῆνας πρὸς ἄλλοις πέντ᾽ ἀκήρυχτος μένει. 

χἄστιν τι δεινὸν πῆμα" τοιαύτην ἐμοὺ 
δέλτον λιπὼν ἔστειχε, τὴν ἐγὼ ϑαμὰ 
ϑεοῖς ἀρῶμαι πημονῆς ἄτερ λαβεῖν. 

ΘΕΡΑΩΑΠΑ.:ΝΜΝ Ἅ. 

δέσποινα Ζηάνειρα, πολλὰ μέν σ᾽ ἐγὼ 
ὅ0 χατεῖδον ἤδη πανδάχρυτ᾽ ὀδύρματα 

ῬΟΕΤΑΕΞΕ Β5ΟΕΝΊΤΟΙς. 

τὴν Ἡράχλειον ἔξοδον γοωμένην " 
γὺν δ᾽, εἰ δίκαιον τοὺς ἐλευϑέρους φρενοῦν 
γνώμαισι δούλαις, χἀμὲ χρὴ φράσαι τόσον " 

᾿ πῶς παισὶ μὲν τοσοῖσδε πληϑύεις, ἀτὰρ 

δὅ ἀνδρὸς χατὰ ζήτησιν οὐ πέμπεις τινὰ, 

μάλιστα δ᾽ ὅνπερ εἰχὸς Ὕλλον, εἰ πατρὸς 

γέμοι τιν᾽ ὥραν τοῦ χαλῶς πράσσειν δοκεῖν; 

ἐγγὺς δ᾽ ὅδ᾽ αὐτὸς ἀρτίπους ϑρώσχει δόμους, 
ὥστ᾽ εἴ τί σοι πρὸς χαιρὸν ἐννέπειν δοχῶ, 

60 πάρεστι χρῆσϑαι τἀνδρὶ τοῖς τ᾽ ἐμοῖς λόγοις. 

ΤΙ ΠΙΑΝΕΙΡ.Ζ. 

ὦ τέχνον, ὦ παῖ, κἀξ ἀγεννήτων ἄρα 
μῦϑοι χαλῶς πίπτουσιν. ἥδε γὰρ γυνὴ 
δούλη μὲν, εἴρηκεν δ᾽ ἐλεύϑερον λόγον. 

ΥΖΣΖΟΣ. 

ποῖον; δίδαξον, μῆτερ, εἰ διδαχτά μοι. 
ΠΤ ΝΗ Ζ7: 

θὅ σὲ πατρὸς οὕτω δαρὸν ἐξενωμένου 

τὸ μὴ πυϑέσϑαι ποῦ στιν αἰσχύνην φέρειν. 
ὙΖ ΤΟΣ. 

ἀλλ οἶδα, μύϑοις εἴ τι πιστεύειν χρεών. 
ΖΦ, ΠΙΑΩΑ͂ΝΕῚΡ 4. 

καὶ ποῦ χλύεις νιν, τέχνον, ἱδρῦσϑαι χϑονός; 
; Ἧ 7 ΤΩΣ: 
τὸν μὲν παρελϑόντ᾽ ἄροτον ἐν μήχει χρόνου 

70..2υδὴ γυναικί φασί νιν λάτριν πονεῖν. 

ΤΙ ΠΙΑ͂ΝΕ!ΙΡ 4. 

πᾶν τοίνυν, εἰ χαὶ τοῦτ᾽ ἔτλη, χλύοι τις ἄν. 

ὙΠ Τ 75.0ΣΣ 

ἀλλ ἐξαφεῖται τοῦδέ γ᾽, ὡς ἐγὼ χλύω. 
ΖΔ ΠΙΩ4ΝΕΙΡ 4. 

ποῦ δῆτα νῦν ζῶν ἢ ϑανὼν ἀγγέλλεται; 
[ ΥΧΖΟΣ. 

Εὐβοῖδα χώραν φασὶν, Εὐρύτου πόλιν, 
76 ἐπιστρατεύειν αὐτὸν, ἢ μέλλειν ἔτι. 

ΔΙ ΗΙΖ4ΝΕ.Ρ 4. 

ἄρ᾽ οἶσϑα δῆτ᾽, ὦ τέχνον, ὡς ἔλειπέ μοι 

μαντεῖα πιστὼ τῆσδε τῆς χώρας πέρι; 
Υ.4.10Σ. 

τὰ ποῖα, μῆτερ; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ. 
ΤΉΗΙ.4ΝΕ:1Ρ 4. 

ὡς ἢ τελευτὴν τοῦ βίου μέλλει τελεῖν, 
- ἘΣ, 

80ἢ τοῦτον ὥρας ἀϑλον εἷς τὸν ὕστερον 
" ᾿ 2, ΄ γ ΄ 2 »» 

τὸ λοιπὸν δὴ βίοτον εὐαίων ἔχειν. 

ἐν οὖν ῥοπῇ τοιζδὲ χειμένῳ,, τέχνον, 
οὐκ εἶ ξυνέρξων, ἡνίχ᾽ 
[ἢ πίπτομεν, 

ἢ σεσώσμεϑα 
σοῦ πατρὸς ἐξολωλότος ;]} 

8ὅ χείνου βίον σώσαντος, ἢ οἰχόμεσϑ'᾽ ἅμα; 

7 7.0 Σ: 

ἀλλ εἶμι, μῆτερ" εἰ δὲ ϑεσφάτων ἐγὼ 
βάξιν χατήδη τῶνδε, κἂν πάλαι παρῆ. 
Ἵνῦν δ᾽ ὁ ξυνήϑης πότμος οὐχ ἐᾷ πατρὸς 

“4 
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ἡμᾶς προταρβεῖν, οὐδὲ δειμαίνειν ἄγαν. 
- ε “ ΄ 3. Φι , 

90 νῦν δ᾽ ὡς ξυνίημ᾽, οὐδὲν ἐλλείψω τὸ μὴ οὐ 
- , “- γ ᾿) , Ἢ 

πᾶσαν πυϑέσϑαι τῶνδ᾽ ἀληήϑειαν πέρι. 

ΖΦΙΠΙΑΝΕΙΡ 4. 
᾿ »: - , ἘΣ 

χώρει γυν, ὦ παῖ. χαὶ γὰρ ὑστέρῳ τό γ᾽ εὐ 
πράσσειν, ἐπεὶ πύϑοιτο, κέρδος ἐμπολᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὃν αἰόλα νὺξ ἐναριζομένα 

οὗ τίχτει χατευνάζει τε, φλογιζόμενον 
“Ἅλιον “Ἅλιον αἰτῶ, 

- ᾿Ξ Ὁ } 2 ᾿ ᾿ ’ ε - 

τοῦτο καρῦξαι τον. Ἵλκμηνας, ποϑὲ μοι ποϑι παῖς 
" δι - -᾿ , ναίει ποτ᾽. ὦ λαμπρᾷ στεροπῷᾷ φλεγέϑων, 

5 ᾽͵ἅ 2 “- δ - ὉΣ ᾽ 

100η ποντίους αὐλῶνας, ἢ δισσαῖσιν ἀπείροις χλι- 

ϑεὶς, 
" 5 ΜΕ ᾿ ΝΠ» 

εἴπ᾽, ὦ χρατιστεύων κατ᾽ ὄμμα. 
᾿ Ἁ Ὕ ’ 

ποϑουμένᾳ γὰρ φρενὶ πυνϑάνομαι 
ν ΕῚ - ΄ 3. τ 

ταν ἀμφινειχῆ “Ζ͵΄ηιανειραν ἀεὶ, 
᾿Ρ 2 ΒΡ 

106 οἱά τιν᾽ αϑλιον ὁρνιν, 
, 3 , ΄ ᾿ ’ 

οὔ ποτ εὐνάζειν ἀδαχρύτων βλεφάρων πόϑον, ἀλλ᾽ 

εὔμναστον ἀνδοὸς δεῖμα φέρουσαν ὁδοῦ | 

110 ἐνθυμίοις εὐναῖς ἀνανδροώτοισι τρύχεσϑαι, κακὰν, 

δύστανον ἐλπίζουσαν αἰσαν. 
Ἁ κ ε͵ 2 3) (Ζ 

πολλὰ γὰρ ὥστ ἀχαμαντος 

ἢ Νότου ἢ Βορέα τις 
κύματά τ᾽ εὐρέϊ πόντῳ 

115 βάντ᾽ ἐπιόντα τ᾽ ἴδοι, 
Ἷ κ᾿ - 537“ ἢ 

οὕτω δὲ τὸν Καδμογενὴ τρέφει, τὸ δ᾽ αὔξει 
βιότου 

΄ 2 ’ ’ 

πολύπονον, ὥσπερ πέλαγος Κρήσιον. ἀλλὰ τις 
ϑεῶν 

120 αἰὲν ἀναμπλάκητον “Ἵιδὰ σφε δόμων ἐρύχει. 
122 ὧν ἐπιμεμφομένα σ᾽ ἀ- 

δεῖα μὲν, ἀντία δ᾽ οἴσω. 
φαμὶ γὰρ οὐχ ἀποτρύειν 

1256 ἐλπίδα τὰν ἀγαϑὰν 
- 2 2 ᾽ ΄ Ι 

χοῆναί σ᾽. ἀνάλγητα γὰρ οὐδ᾽ ὃ πάντα χραίνων 
βασιλεὺς 

ἐπέβαλε ϑνατοῖς Κρονίδας. ἀλλ᾽ ἐπὶ πῆμα καὶ 
χαρὰ ' 

ΩΣ - - ͵ , 

1320 πῶσι χυχλοῦσιν, οἷον ἄρχτου στροφάδες χέλευϑοι. 

132 μένει γὰρ οὔτ᾽ αἰόλα 
ν“ ὃν ΡΙ -- 327 - 

νυξ βοοτοῖσιν οὐτεὲ Κηρες οὐτὲ πλοῦτος, 
2 ΄ - ") , Ι 

1836 ἀλλ᾽ ἄφαρ βέβαχε, τῷ δ᾽ ἐπέρχεται χαίρειν τε 
χαὶ στέρεσϑαι. 

ἃ χαὶ σὲ τὰν ἄνασσαν ἐλπίσιν λέγω 
τάδ᾽ αἷὲν ἴσχειν " ἐπεὶ τίς ὧδε 

140 τέχνοισι Ζῆν᾽ ἄβουλον εἶδεν; 

4“ ΠΙΔΑ͂ΝΕΙΡ 4. 

πεπυσμένη μὲν, ὡς ἀπειχάσαι, πάρει 
πάϑημα τοὐμόν" ὡς δ᾽ ἐγὼ ϑυμοφϑορῶ 

ΠΣ ΑΝ ’ὔ - »" 2 27) Ῥ 

μητ᾽ ἐχμάϑοις παϑοῦσα, νῦν δ᾽ ἄπειρος εἰ. 

τὸ γὰρ γνεάζον ἐν τοιοῖσδε βόσχεται 

145 χώροισιν αὑτοῦ, καί νιν οὐ ϑάλπος ϑεοῦ, 
ἌΡΧΟΙ. 5 20κχκ ΄ 5ῶνχν - 

οὐδ᾽ ομβρος, οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν “χλογεῖ, 

ἀλλ᾽ ἡδοναῖς ἄμοχϑον ἐξαίρει βίον 
ἐς τοῦϑ᾽, ἕως τις ἀντὶ παρϑένου γυνὴ 

κληϑῇ, λάβη τ᾽ ἐν -νυχτὶ φροντίδων μέρος, 

94--- 102. -ξξΞ 108 --- 111. 

112 - 121. -:-:Ξ:122 --- 151. 

ΣΟΦΟΒΜΛΕΟΥ͂Σ 

160 ἤτοι πρὸς ἀνδρὸς ἢ τέχνων φοβουμένη. 
τότ᾽ ἐν τις εἰσίδοιτο, τὴν αὑτοῦ σχοπῶν 
πρᾶξιν, χκαχοῖσιν οἷς ἐγὼ βαρύνομαι. 
πάϑη μὲν οὖν δὴ πόλλ᾽ ἔγωγ᾽ ἐχλαυσάμην" 
ἕν δ᾽, οἷον οὕπω πρόσϑεν, αὐτίχ᾽ ἐξερῶ. 

165 ὁδὸν γὰρ ἦμος τὴν τελευταίαν ἄναξ 
ὡρμᾶτ᾽ ἀπ᾽ οἴχων Ηραχλῆς, τότ᾽ ἐν δόμοις 

λείπει παλαιὰν δέλτον ἐγγεγραμμένην 
ξυνϑήμαϑ'᾽, ἁμοὶ πρόσϑεν οὐκ ἔτλη ποτὲ, 
πολλοὺς ἀγῶνας ἐξιὼν, οὕπω φράσαι, 

160 ἀλλ᾽ ὡς τι δράσων εἶοπε χοὺ ϑανούμενος. 
γῦν δ᾽ ὡς ἔτ᾽ οὐκ ὧν εἶπε μὲν λέχους ὅτε 
χρείη μ᾽ ἑλέσϑαι χτῆσιν, εἶπε δ᾽ ἣν τέχγοις 
μοῖραν πατρῴας γῆς διαίρετον νέμοι, 

χρόνον προτάξας ὡς, τρίμηνον ἡγέχα 
106 χώρας ἀπείη χἀνιαύσιος βεβὼς, 

τότ᾽ ἢ θανεῖν χρείη σφε τῷδε τῷ χρόνῳ, 
ἢ τοῦϑ᾽ ὑπεχδραμόντα τοῦ χρόνου τέλος 
τὸ λοιπὸν ἤδη ζῆν ἀλυπήτῳ βίῳ. 
τοιαῦτ᾽ ἔφραζε πρὸς ϑεῶν εἱμαρμένα 

170 τῶν ᾿Ηραπλείων ἐχτελευτᾶσϑαι πόνων, 
ὡς τὴν παλαιὰν φηγὸν αὐδῆσεξ ποτε 
“Ἰωδῶνι δισσῶν ἐχ πελειάδων ἔφη. 

χαὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου 
τοῦ νῦν παρόντος, ὡς τελεσϑῆναι χρεών. 

176 ὥσϑ᾽ ἡδέως εὕδουσαν ἐχπηδᾶν ἐμὲ 

φόβῳ, φίλαι, ταρβοῦσαν, εἴ με χρὴ μέγεεν 

πάντων» ἀρίστου φωτὸς ἐστερημένηνγ. 
ΧΟΡΟΣ. 

εὐφημίαν νῦν ἴσχ᾽ " ἐπεὶ χκαταστεφῆ 
στείχονθϑ᾽ ὁρῶ τιν᾽ ἄνδρα πρὸς χαρὰν λόγων. 

ΩΝ ΑΓΓΈΕΖΟΣ. 
180 δέσποινα “ηάνειρα, πρῶτος ἀγγέλων 

ὄκνου σε λύσω. τὸν γὰρ ᾿Ἵλχμήνης τόχον 
χαὺ ζῶντ᾽ ἐπίστω καὶ χρατοῦντα χὰ μάχης 
ἄγοντ᾽ ἀπαρχὰς ϑεοῖσι τοῖς ἐγχωρίοις. 

ΖΖΗΠΙΑ͂ΝΕῚΙΡ 4. 

τίν᾽ εἴπας, ὦ γεραιὲ, τόνδε μοι λόγον; 
ΑΓΓΕΖ20Ο Σ. 

186 τάχ᾽ ἐς δόμους σοὺς τὸν πολύζηλον πόσιν 
ἥξειν, φανέντα σὺν χράτει νικηφόρῳ. 

ΤΠ ΗΙΑ͂ΝΕΙ!ΙΡ 4. 

χαὶ τοῦ τόδ᾽ ἀστῶν ἢ ξένων μαϑὼν λέγεις; 

ΑΓΓΕ.Ζ0 Σ. 

ἐν βουϑερεῖ λειμῶνι πρὸς πολλοὺς ϑοοεῖ 

«Ἱίχας ὃ κήρυξ ταῦτα" τοῦ δ᾽ ἐγὼ χλύων 

190 ὠπῇξ᾽, ὅπως τοι πρῶτος ἀγγείλας τάδε 
πρὸς σοῦ τι κερδάναιμι χαὶ χτῴμην χάριν. 

Δ ΗΙΖΝΕΙ͂Ρ 4. 

αὐτὸς δὲ πῶς ἄπεστιν, εἴπερ εὐτυχεῖ; 
ΑἍ,Ι͂ΓΓΕ.0 Σ. 

οὐχ εὐμαρείᾳ χρώμενος πολλῆ, γύναι. 
κύχλῳ γὰρ αὐτὸν Μηλιεὺς ἅπας λεὼς 

196 χρίνει παραστὰς, οὐδ᾽ ἔχει βῆναι πρόσω. 
τὸ γὰρ ποθοῦν ἕκαστος ἐχμαϑεῖν ϑέλων 
οὐκ ἂν μεϑεῖτο, πρὶν καϑ᾽ ἡδονὴν κλύειν. 
οὕτως ἐχεῖνος οὐχ ἑχὼν, ἑχοῦσι δὲ 

ξύνεστιν " ὄψει δ᾽ αὐτὸν αὐτίχ᾽ ἐμφανῆ. 
ΤΗΙΓΑ͂ΝΕΙΡ 4. 

200 ὁ Ζεῦ, τὸν Οἴτης ἄτομον ὃς λειμῶν᾽ ἔχεις,. 



Ὕἥ ὴ ἉἋΧ Ν Ἢ ῸΤΑΣῚ. 18 Ἴ 

ἔδωχας ἡμῖν ἀλλὰ σὺν χρόνῳ χαράν ας ἡμῖν ἀ χφόνῳ χαράν. 
φωνήσατ᾽, ὦ γυναῖχες, αἵ τ᾽ ἔσω στέγης ᾿ 
αἵ τ᾿ ἐχτὸς αὐλῆς, ὡς ἄελπτον ὄμμ᾽ ἐμοὶ 
φήμης ἀνασχὸν τῆσδε νῦν χαρπούμεϑα. 

ΧΟΡῸΣ. 

206 ἀνολολύξατε δόμιοις 

ἐφεστίοις ἀλαλαγαῖς 

ὁ μελλόνυμφος, ἂν δὲ κοινὸς ἀρσένων 

ἔτω κλαγγὰ τὸν εὐφαρέτραν 
᾿πόλλωνα προστάταν " 

410 ὁμοῦ δὲ παιᾶνα παιῶν᾽ 
ἀνάγετ᾽, ῶ παρϑένοι, 
τ τὰν ὁμόσπορον 

Ἄρτεμιν ἀπε ΣΤ ἐλαφαβόλον, ἀμφίπυρον, 

216 γείτονάς τε Νύμφας, 

ἀείρομ᾽ οὐδ᾽ ἀπώσομαι 
᾿ γὴχ ῈΣ , - »,» ’ 

τὸν αὐλὸν, ὦ τύραννε τᾶς ἑμᾶς φρένος. 
’ 2 

ἰδού λι᾽, ἀναταράσσει 
εὐοῖ μ᾽ ὃ κισσὸς ἄρτι βαχχίαν 

220 ὑποστρέφων ἅμιλλαν. 
ἐὼ Ἰὼ Παιάν" 
ἐδ᾽ ἴδ᾽, ὦ φίλα γύναι, 
τάδ᾽ ἀντίπρῳρα δή σοι 

5 , 2). 2 - 
βλέπειν παρεστ᾽ ἑναργῆ- 

ΔΗΙΑΆΑ͂ΝΕΙΡ 4. 
ε - ἵλ “ ὑδέ 2 27 

22δορώ, φίλαι γυναῖκες, οὐδέ μα' ὁμματος 
- Α -- Ἷ) Ἁ ,’ »; 

φρουρὰ παρῆλϑε, τόνδε μὴ λεύσσειν στόλον" 

χαίρειν δὲ τὸν χήρυχα προὐννέπω, χρόνῳ 
πολλῷ φανέντα χαρτὸν, εἴ τι καὶ φέρεις. 

.«1Ι[Χ.4Σ. 
ἊΣ 

ἀλλ᾽ εὖ μὲν ἵγμεϑ'᾽, 
230 γύναι, κατ᾽ ἔργου χτῆσιν" ἄνδρα γὰρ χαλῶς 

’ 2 3 ’ Ἁ ’΄ ᾽» 

πράσσοντ᾽ ἀναγχὴ χρηστὰ χερδαίνειν ἔπη. 

ΔΙΠΙΑ͂ΝΕΙΡ 4. 

τ 
εὖ δὲ ποοσφωνούμεϑα, 

τς , ον - “ὼ}) ὦ » Ἵ 
ὠ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, πρῶϑ'᾽ ἃ πρῶτα βουλομαι 

δίδαξον, εἰ ζῶνϑ᾽ ᾿Πρακλῆ προσδέξομαι. 

«111. 4Ἅ4Σ. 

ἔγωγέ τοι σφ᾽ ἔλειπον ἰσχύοντά τε 
2365 χαὶ ζῶντα χαὶ θάλλοντα χοὺ νόσῳ βαρύν. 

ΔΠΙΆΑ͂ΝΕΙΡ 4. 

ποῦ γῆς; πατρῴας, εἴτε βαρβάρου; λέγε. 
ΑΙΣΧΑ͂Σ. 

ἀχτή τις ἔστ᾽ Εὐβοιὶς, ἔνϑ᾽ ὁρίζεται 
βωμοὺς τέλη τ᾽ ἔγχαρπα Κηναίῳ Ζ[μί. 

ΔΗΙ.ΑΝΕ.ΙΡ 4. 

εὐχταῖα φαίνων, ἢ ̓ πὸ μαντείας τινός; 

ἍΙΖΧΑ͂Σ. 

240 εὐχταῖ᾽, ὅϑ᾽ ἥρει τῶνδ᾽ ἀνάστατον δόρει 
χώραν γυναιχῶν ὧν ὁρᾷς ἐν ὕμμασιν. 

24“ Π1͵Ι.4.ΝῈΕΠ1Ρ ἍΔ4. 

αὗται δὲ, πρὸς ϑεῶν, τοῦ ποτ᾽ εἰσὶ χαὶ τίνες ; 

οἰχτραὶ γὰρ, εἰ μὴ ξυμφοραὶ χλέπτουσί με. 
ΙΧ ΑἍΑ͂Σ,. 

ταύτας ἐχεῖνος Εὐρύτου πέρσας πόλιν 

2465 ἐξείλεϑ᾽ αὑτῷ χτῆμα χαὶ ϑεοῖς χριτόν. 

ΖΔΠΙΑΆΑΝΕΙΡ 7. 

ἥ χἀπὶ ταύτῃ τῇ πόλει τὸν ἄσχοπον 
χρόνον βεβὼς ἦν ἡμερῶν ἀνήριϑμον; 

ιῥ.ΌΌςςϑ----ιι͵ι͵Ὧιτ-ιὯο Πρ ΄΄΄΄΄΄΄. 

“ΙΧΑ͂Σ. 

οὔκ, ἀλλὰ τὸν .. πλεῖστον ἐν “υδοῖς χρόνον 
κατείχεϑ'᾽, ὡς φησ᾽ αὐτὸς, οὐχ ἐλεύϑερος, 

280 ἀλλ᾽ ἐμποληϑείς. τοῦ λόγου δ᾽ οὐ χρὴ φϑόνον, 
΄ ἢ ν εἶ ’ πὰ 

γυναι, προσεῖναι, Ζεὺς ὁτου πράκτωρ φανῇ. 

κεῖνος δὲ πραϑεὶς Ὀμφάλῃ τῇ βαρβάρῳ 

ἐνιαυτὸν ἐξέπλησεν, ὡς αὐτὸς λέγει. 

χοὔύτως ἐδήχϑη τοῦτο τοὔνειδος λαβὼν 
2δὅ ὥσϑ᾽ ὅρχον. αὑτῷ προσβαλὼν διώμοσεν, 

ἤ μὴν τὸν ἀγχιστῆρα τοῦδε τοῦ πάϑους 
ξὺν παιδὲ καὶ γυναικὶ δουλώσειν ἔτι. 

κοὐχ ἡλίωσε τοὔπος. ἀλλ᾽ ὅϑ᾽ ἁγνὸς ἦν, 
στρατὸν λαβὼν ἐπαχτὸν ἔρχεται πόλιν 

2600 τὴν Εὐρυτείαν. τόνδε γὰρ μεταίτεον 
μόνον βροτῶν ἔφασχε τοῦδ᾽ εἶναι πάϑους" 
Ὃς αὐτὸν ἐλϑόντ᾽ ἐς δόμους ἐφέστιον, 
ξένον παλαιὸν ὄντα, πολλὰ μὲν λόγοις 

ἐπερρόϑησε, πολλὰ δ᾽ ἀτηρᾷ φρενὶ, 
2θὅ λέγων χεροῖν μὲν ὡς ἄφυκτ᾽ ἔχων βέλη 

τῶν ὧν τέχνων λείποιτο πρὸς τόξου κρίσιν " 
φωνεῖ δὲ δοῦλος ἀνδρὸς ο: ἐλευϑέρου 
δαΐίοιτο " δείπνοις δ᾽ ἡνίχ᾽ ἥν οἰνωμένος, 
ἔρριψεν ἐχτὸς αὐτόν. ὧν ἔχων χόλον, 

270 ὡς ἔχετ᾽ αὖϑις Ἴφιτος Τιρυνϑίαν 

πρὸς χλιτὺν, ἵππους νομάδας ἐξιχνοσχοπῶν, 

τότ᾽ ἄλλοσ᾽ αὐτὸν ὄμμα, ϑαάτέρᾳ δὲ νοῦν 
ἔχοντ᾽ , ἀπ᾿ ἄκρας ἦχε πυργώδους πλαχός. 

ἔργου δ᾽ ἔχατε τοῦδε μηνίσας ἄναξ, 

27ὅ ὁ τῶν ἁπάντων Ζεὺς πατὴρ Ὀλύμπιος, 
πρατόν νιν ἐξέπεμψεν, οὐδ᾽ ἠνέσχετο, 
ὁϑούνεχ᾽ αὐτὸν μοῦνον ἀνθρώπων δόλῳ 
ἔχτεινεν. εἰ γὰρ ἐμφανῶς ἠμύνατο, 
Ζεύς τὰν συνέγνω ξὺν δίκη χειρουμένῳ. 

280 ὕβριν γὰρ οὐ στέργουσιν οὐδὲ δαίμονες. 
κεῖνοι δ᾽ ὑπερχλιδῶντες ἐκ γλώσσης χακῆς, 
αὐτοὶ μὲν “Ἵιδου πάντες εἴσ᾽ οἰκήτορες, 

᾿πόλις δὲ δούλη" τάσδε δ᾽ ἅσπερ εἰσορᾷς 

ἐξ ὀλβίων ἄζηλον εὑροῦσαι βίον 
286 χωροῦσι πρὸς σέ. ταῦτα γὰρ πόσις τε σὸς 

ἐφεῖτ᾽, ἐγὼ δὲ, πιστὸς ὧν χείνῳ,, τελῶ. 
αὐτὸν δ᾽ ἐχεῖνον, εὐτ᾽ ἂν ἁγνὰ ϑύματα 
δέξη πατρῴῳ Ζηνὶ τῆς ἁλώσεως, 

φρόνει γι» ὡς ἥξοντα. τοῦτο γὰρ λόγου 
290 πολλοῦ καλῶς λεχϑέντος ἥδιστον κλύειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄνασσα, νῦν σοι τέρψις ἐμφανὴς κυρεῖ, 
τῶν μὲν παρόντων, τὰ δὲ πεπυσμένῃ λόγῳ. 

ΤΠ ΠΙΑ4Α͂ΝΕΙΡ 4. 

πῶς δ᾽ οὐκ ἐγὼ χαίροιμ᾽ ἂν, ἀνδρὸς εὐτυχῆ 
κλύουσα πρᾶξιν τήνδε, πανδίχῳ φρενί; ᾿ 

296 πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγκη τῆδε τοῦτο συντρέχειν. 
ὅμως δ᾽ ἔνεστι τοῖσιν εὖ σὁχοπουμένοις 

ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα, μὴ σφαλῇ ποτε. 
ἐμοὶ γὰρ οἶχτος δεινὸς εἰσέβη, φίλαι, 
ταύτας ὁρώση δυσπότμους ἐπὶ ξένης 

300 χώρας ἀοίχους ἀπάτοράς τ᾽ ἀλωμένας, 

αἱ πρὶν μὲν ἡσαν ἐξ ἐλευϑέρων ἴσως 
ἀνδρῶν, τανῦν δὲ δοῦλον ἴσχουσι» βέο»- 
ὦ Ζεῦ τροπαῖε, μή ποτ᾽ εἰσίδοιμέ σε 
πρὸς τοὐμὸν οὕτω σπέρμα χωρήσαντά ποι, 



188 ὼ  ΣΟΦΟΒΛΕΟΥΣ 

805 μηδ᾽, εἴ τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης ἔτι. 4 ΠΙ.ΝΕ.Ρ 4. 
οὕτως ἐγὼ δέδοικα τάσδ᾽ ὁρωμένη. ΘΟὃὋ τί φής; σαφῶς μοι φράζε πᾶν ὅσον νοεῖς. 
ὦ δυστάλαινα, τίς ποτ᾽ εἶ νεανίδων; ] 860 ἃ μὲν γὰρ ἐξείρηκας ἀγνοία μ᾽ ἔχει. 
ἄνανδρος. ἢ τεχνοῦσσα; πρὸς μὲν γὰρ φύσιν. ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 
πάντων ἄπειρος ΤΌΘ ΒΑ γενναία δέ τις. τούτου λέγοντος τἀνδρὸς εἰσήκουσ᾽ ἐγὼ, 

810 χα, τίνος ποι ἐστὶν ἡ ξένη βροτῶν; πολλῶν παρόντων μαρτύρων, ὡς τῆς κόρης 

τίς ἡ τεκοῦσα, τίς δ᾽ ὃ φιτύσας πατήρ; ταύτης ἕχατι χεῖνος Εὔρυτόν ϑ᾽ ἕλοι 

ἔξειστ᾽ " ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ᾧχτισα τήν ϑ᾽ ὑψίπυργον Οἰχαλίαν, Ἔρως δέ νιν 
βλέπουσ᾽, ὅσῳπερ καὶ φρονεῖν οἶδεν μόνη ,; 8δὅ μόνος ϑεῶν ϑέλξειεν αἰχμάσαι πὐθε 

᾿ ΙΧ ΑἍΑ͂Σ. οὐ τἀπὶ “Ὡυδοῖς οὐδ᾽ ἐπ᾿ Ὀμφάλῃ πόνων 
τί δ᾽ οἱδ᾽ ἐγώ; τί δ᾽ ὧν μὲ καὶ χρίνοις; ἴσως λατρεύματ᾽, οὐδ᾽ ὁ διπτὸς ᾿Ιφίτου μόρος, 

815 γέννημα τῶν ἐχεῖϑεν οὐκ ἐν ὑστάτοις. ᾿ ὃν νῦν παρώσας οὗτος ἔμπαλιν λέγει. 
ΔΠΙΑΆΑΝΕΙΡ 4. ἀλλ᾽ ἡνίχ᾽ οὐκ ἔπειϑε τὸν φυτοσπόρον 

μὴ τῶν τυράννων; ΡΝ ΑΔ τις ἦν;  | 8θθτὴν παῖδα δοῦναι, κρύφιον ὡς ἔχοι λέχος, 
᾿ ο  ΓῸΧΕ ᾿ ἔγχλημα μιχρὸν αἰτίων ϑ᾽ ἑτοιμάσας 

οὐκ οἶδα. χαὺ γὰρ οὐδ᾽ ἀνιστόρουν μακράν. ἐπιστρατεύει πατρίδα τὴν ταύτης, ἐν ἣ 

ΗΙΑ͂ΝΕ ΤΡΑ. τῶν Εὐρύτου λιν" εἰπε δεσπόζειν ϑρόνγων, 

οὐδ᾽ ὄνομα πρός του τῶν ξυνεμπόρων ἔχεις; χτείνει τ᾽ ἄναχτα πατέρα τῆσδε χαὶ πόλιν 
ἜΠΣΕΟΤΟΣ . 866 ἔπερσε. χαὶ νῦν, ὡς ὁρᾷς, ἥκει δόμους 

. ἥχιστα " σιγῇ τοὐμὸν ἔογον ἤνυτον. ὡς τούσδε πέμπων οὐκ ἀφροντίστως, γύναι, 
ΤΠ ΠΙΑ͂ΝΕΙΡ Α. οὐδ᾽ ὥστε δούλην " μηδὲ προσδόχα τόδε" 

οὐδ᾽ εἰχὸς, εἴπερ ἐντεϑέρμανται πόϑῳ. 
ἔδοξεν οὖν μοι πρὸς σὲ δηλῶσαι τὸ πᾶν, 

870 δέσποιν᾽, ὃ τοῦδε τυγχάνω μαϑὼν πάρα. 
χαὶ ταῦτα πολλοὶ πρὸς μέση Τραχινίων 

ἀγορᾷ συνεξήχουον ὡσαύτως ἐμοὶ... 
ὥστ᾽ ἐξελέγχειν " εἰ δὲ μὴ λέγω φίλα, 
οὐχ ἥδομαι, τὸ δ᾽ ὀρϑὸν ἐξείρηχ᾽ ὅμως. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΖ. 
87ὅ οἴμοι τάλαινα, ποῦ ποτ᾽ εἰμὶ πράγματος; 

τίν᾽ εἰσθέδεγιισι πημονὴν ὑπόστεγοη 
λαϑοαῖον; ὦ ϑύστηνος, ἀρ᾽ ἀνώνυμος 

πέφυκεν, ὥσπερ οὑπάγων διώμνυτο; 
ΖΦΙΓΙΤᾺΣ.ΓΟΘΣ. 

ἢ χάρτα λαμπρὰ καὶ κατ᾽ ὄμμα χαὶ φύσιν, 
880 πατρὸς μὲν οὖσα γένεσιν Εὐρύτου ποτὲ 

᾿Ιόλη ᾽χαλεῖτο, τῆς ἐχεῖνος οὐδαμὰ. 

βλάστας ἐφώνει, δῆϑεν οὐδὲν ἱστορῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὕλοιντο μή τι πάντες οἱ χαχοὶ, τὰ δὲ , : 
λαϑραῖ᾽ ὃς ἀσκεῖ μὴ πρέποντ᾽ αὐτῷ καχά. 

ΑΙ͂ΠΙ4 ΝΕ 1Ρ4. 

83δ6 τί χρὴ ποιεῖν, γυναῖκες; ὡς ἐγὼ λόγοις 
τοῖς νῦν παροῦσιν ἐχπεπληγμένη χυρῶ. 

820 εἴπ᾽, ὦ τάλαιν᾽, ἀλλ᾽ ἡμὶν ἐχ σαυτῆς " ἐπεὶ 

χαὶ ξυμφορά τοι μὴ εἰδέναι σέ γ᾽ ἥτις εἶ, 

ΑΙΣΧΑ͂Σ. 

δῦ τἄρα τῷ γε πρόσϑεν οὐδὲν ἐξ ἴσου 
χοόνῳ διοίσει γλῶσσαν, ἥτις οὐδαμὰ 

προὔφηνεν οὔτε μείζον᾽ οὔτ᾽ ἐλάσσονα, 
8285 ἀλλ᾽ αἱὲν ὠδίνουσα συμφορᾶς βάρος 

δαχρυρροεῖ ϑύστηνος, ἐξ ὅτου πάτραν 
διήνεμον λέλοιπεν. ἡ δέ τοι τύχη 
καχὴ μὲν αὐτὴ γ᾽, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχει. 

ΔΗΙΆΝΕΙΡ Α. 
ἡ δ᾽ οὖν ἐάσϑω, χαὶ πορευέσϑω στέγας 

580 οὕτως ὅπως ἥδιστα. μηδὲ πρὸς χαξοῖς 

τοῖς οὖσι λύπη πρός γ᾽ ἐμοῦ λύπην λάβοι" 

ἅλις γὰρ ἡ παροῦσα. πρὸς δὲ δώματα 
χωρῶμεν ἤδὴ πάντες, ὡς σύ 8᾽ οἵ ϑέλεις 
σπεύδης, ἐγὼ δὲ τἄνδον ἐξαρχῆ τιϑῶ. 

ΑΓΓΈΕΖΟΣ. 

833ὅ αὐτοῦ γε πρῶτον βαιὸν ἀμμείνασ᾽, ὅπως 
μάϑης, ἄνευ τῶνδ᾽, οὕστινας τ᾿ ἄγεις ἔσω 
ὧν τ᾽ οὐδὲν εἰσήχουσας, ἐχμάϑης 8. ἃ δεῖ. 

τούτων ἔχω γὰρ πάντ᾽ ἐπιστήμην ἐγώ. 

----- --Φ--τ-.----͵- τ ὠὠἈΤτττΤ τ΄ τ΄ ἐἔτἕτἷϊἐἔ ὁ“ ὁ  ΠὁΠςΠΞΠΠΠΠΘΠὃΠΘΠὃΠΘΠΘὃΠΠΠΘΠΘΘθΘΡὃΡΡΨἂΌΨῤΌῤπ.-ΠΠῤ͵͵͵͵ ὁ ὁἮΤψῃ᾿γΤὴἣ᾿᾽ 

ΔΙ ΗΙΑ͂ΝΕΙΡ Α. ΧΟΡΟΣ 

τί δ᾽ ἐστὶ τοῦ μὲ τήνδ᾽ ἐφίστασαι βάσιν; πεύϑου μολοῦσα τἀνδρὸς, ὡς τάχ᾽ ἂν σαφῆ 

ΑΓΙΈ.Ὸ0 Σ. Ἶ λέξειεν., εἴ μιν πρὸς βίαν χρίνειν ϑέλοις. 

᾿ 840 σταϑεῖσ᾽ ἄχουσον " χαὶ γὰρ οὐδὲ τὸν πάρος ΖΗΙΑΝΕῚΙΡ 4. 
| ἀλλ᾽ εἶμι. χαὶ γὰρ οὐκ πο γνώμης λέγεις. 

ΠΙΑΝἊΕΓΡ:Α. ] ΧΟΡΟΣ. 

πότερον ἐχείνους δῆτα δεῦρ᾽ αὖϑις πάλιν ᾿. 890 ἡμεῖς δὲ προσμένωμεν; ἢ τί χρὴ ποιεῖν; 
χαλῶμεν, ἢ ̓ μοὶ ταῖσδέ τ᾽ ἐξειπεῖν ϑέλεις ; ΔΗΙΖΝΕΙΡΖ. 

᾿ ἌΠΙΔΗ .ΟἿΥΣ. μίμν᾽. ὡς ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐκ ἐμῶν ὑπ᾽ ἀγγέλων, 
σοὶ ταῖσδέ τ᾽ οὐδὲν εἴργεται" τούτους δ᾽ ἔα. ἀλλ᾽ αὐτόχλητος ἐκ δόμων πορεύεται. 

ΖΦΤΗ1ΆΑ͂ΝΕ.Ρ 4. ΤΟΣ, 

8456 χαὶ δὴ βεβᾶσι, χω λόγος σημαινέτω. τί γοὴ,, γύναι, μολόντα μ᾽ “Πραχλεῖ λέγειν; 
ΑΓΓΕ.ΟΣ. δίδαξον, ὡς ἕρποντος εἰσορᾷς ἐμοῦ. ἐξ 

ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐδὲν ὧν ἔλεξεν ἀρτίως ΖΔΦΗΓΙΑΆΑΜΝΕΙΡ 4. 

᾿ 896 ὡς ἐχ ταχείας σὺν χρόνῳ βραδεῖ μολὼν 
ζσσεις, πρὶν ἡμᾶς χαννεώσασθϑαι λόγους. 

μῦϑον μάτην ἤχουσας, οὐδὲ γῦν δοκῶ. 

φωγεῖ δίκης ἐς ὀρθὸν. ἀλλ᾽ ἢ νῦν χαχὸς, 
ἢ πρόσϑεν οὐ δίχαιος ἄγγελος παρῆν. 



Ὡ- Θ᾽ ΤΑ χὰ ἘΠ Ὁ Φ Δ 11. 

τῇ ΓΟΧΟΟΤΌΣ, 

ἂλλ εἴ τι χρήζεις ἱστορεῖν. πάρειμ᾽ ἐγώ. 
ΖΦΤΗΙΤΑΜΝΕΒΕΡ 4. 

τὸ πιστὸν τῆς ἀληϑείας νέμεις; 
ὡὐ ΟΧ ΧῸΣ: 

ἴστω μέγας Ζεὺς, ὧν γ᾽ ἂν ἐξειδὼς χυρῶ. 
ΚΠ ΓΟ ΟΡ ᾿Ά. 

ἐστὶν ἣν ἥχεις ἄγων; 

κ ἐγ 

ῃ καὶ 

400 τίς ἡ γυνὴ δῆτ᾽ 

ἐὐθυ ΧΟΥΖῸΣ: 

ἀ οαέθνῃ ὧν δ᾽ ἔβλαστεν οὐχ ἔχω λέγειν. 
ἘΠ ΓΝ ΖΊΘΙΣΕ 

πρὸς τίν᾽ ἐννέπειν δοχεῖς; 

σα ΩΣ. 
σὺ δ᾽ εἰς τί δή μὲ τοῦτ᾽ ἐοωτήσας ἔχεις; 

Ψ. ΓΕ ΧΟ ὉΘἿΣΕ 

τόλμησον εἰπεῖν. εἰ φοονεῖς, ὃ σ᾽ ἱστορῶ. 
᾿ ΕΠ ΒΕΧΟΣΡΕΣΣ 

ἀ4ἀθρὅ πρὸς τὴν χοατοῦσαν “]ηάνειραν. Οἰνέως 
χόρην, ϑάμαρτά ϑ᾽ Ἡραχλέους, εἰ μὴ κυρῶ 
λεύσσων μάταια, δεσπότιν τε τὴν ἐμήν. 

' ᾿ΑΓΓΕΟΣ. 

τοῦτ᾽ αὐτ᾽ ἔχοηζον τοῦτό σου μαϑεῖν. λέγεις 
δέσποιναν εἶναι τήνδε σήν; 

οὗτος, βλέφ᾽ ὧδε. 

ΣᾺ. ΙΟΝΧΖ:Σ: 

δίχαια γάρ. 

ΕΘ ΟΣΣ: 

410 τέ δῆτα; ποίαν ἀξιοῖς δοῦναι δίκην, 

ἣν εὑρεϑῆς ἐς τήνδε μὴ νέος ὧν; 
- Γ.Χ 

πῶς μὴ δίχαιος ; τέ ποτε ᾿ξιμελνέν ἔχεις; 
ΦΟΡΕΙ͂; ἘΠΈΘΟΣ. 

οὐδέν. σὺ μέντοι χάοτα τοῦτο δοῶν χυρεῖς. 
εὐ} ΧΟ ΟΣ: 

3, - ΟῚ ἐς ,« Ί ᾿΄ ῶ 

ἄπειμι. μῶρος δ᾽ ν πάλαι χλύων σέϑεν. 
ν ΚΌΡΙΣΙ ΟἿΣ: 
3ι ᾿ » ᾿ , 

418 οὗ, πρίν γ᾽ ἂν εἴπης ἱστορούμενος βραχύ. 
7} ΧΟ ΩΣ: 

λέγ᾽. εἴ τι χγοήζεις. χαὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἶ. τὴν ἐἶσο, κυ ιξιξςς, προς 10. 7 

{0 ΕΠ ΘῈΣ, 
εν » ’ .“ -» Ξ' «ἢ τὴν αἰχμάλωτον. ἢν ἔπεμινας ἐς δόμους, 
χατοισϑα δηπου; 

ΠΈΝΘ 
, μ ͵ 3 

φημί: πρὸς τί ὃ 

ΠΡ ΘῈΣ 
27 νι , ι ε 

οὐὔχουν σὺ ταύτην, ἣν ὑπ᾽ 

420 ]1όλην ἔφασχες Πυρύτου σπορὰν ἄγειν; 

ΠΕΣ: 

τίς πόϑεν μολὼν 

27 7 ν΄ ΄“ ς »» ἀγνοίας ορᾷς, 

ποίοις ἐν ἀνϑοωποισι: 
) ’ -“ Ἂ - Α΄ ’ 

σοὶ μαρτυρήσει ταῦτ᾽ ἐμοῦ χλυειν παρὼν; 

1. 1.1.2. ΘῈΣ. 

πολλοῖσιν ἀστῶν. ὃν μέση Τραχινίων 
“5 ΞῈ “ὟἋἢὮ τῳ , ΕἾ ΝΥ ΄ὶ , ᾽ 2 Ξ 

ἀγορᾷ πολύς σου ταῦτα γ᾽ εἰσηχουσ᾽ οχλος. 

Ξά ἢ Χά. 
ο ναί, 

ἀ2ὅ χλύειν γ᾽ ἔφασχον. ταὐτὸ δ᾽ οὐχὶ 7 γίγνεται 
δόχησιν εἰπεῖν χἀξαχριβώσαι λόγον. 

725 1 ΘΣΣ;, 
΄'᾿ , ΕῚ ΕἸ ’ ΄ ποίαν δοχησιν»; οὐχ ἐπώμοτος λέγων 

« Ε πτ ’ 2 

Πραχλεῖ ταυτὴν ἄγειν; δάμασρτ᾽ ἔφασκες 
ῃ Ἂ 

--- ͵͵Ἦ͵Ῥ.- 

ε - 

ἐστορεις; 

Κ΄. ΣΟΡΊΣΞΟΣ 
Α Ἁ »- 

ἐγὼ δάμαρτα; πρὸς ϑεῶν, φράσον, φίλη 
ΘΒ ᾿ - ιν 

480 δέσποινα, τόνδε τίς ποτ᾽ ἐστὶν ὃ ξένος. 
ΞΕ ΟἿΣ 

[τ 27 ΄ 

ὃς σου παρὼν ἤχουσεν ὡς ταύτης πόϑῳ 
πόλις δαμείη πᾶσα, χοὐχ ἡ “1υδία 
πέρσειεν αὐτὴν, ἀλλ ὁ τῆσδ᾽ ἕἔ »εί. ἕρσε ἣν, ἀλλ᾽ ὁ τὴ ἔρως φανείς. 

ΞΕ. ΟΧΟΘ ἘΣ: 
ε νῶν Ἂ ΕῚ » ᾿ Ἢ , 

ἀγϑροωπος. ὦ δέσποιν᾽., ἀποστήτω. τὸ γὰρ 
435 νοσοῦντι ληρεῖν ἀνδοὸς οὐχὶ σώφρονος. 

ΖΕ ΜΝ ΑΒΣ ΡΣ 

(χρον Οἴταῖον νάπος 

ψὴς λόγον. 

μὴ. πρός σε τοῦ χατ᾽ 
“Ἰιὸς χαταστράπτοντος, ἔχχλέ 
οὐ γὰρ γυναικὶ τοὺς λόγους ἐρεῖς χακῆ, 

οὐδ᾽ ἥτις οὐ χάτοιδε τἀνϑοώπων,, ὅτι 
440 χαίρειν πέφυχεν οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. 

Ἔρωτι μὲν 1 »νοῦν ὅστις ἀντανίσταται 

πύχτης ὕπως ἐς χεῖοας, οὐ χαλῶς φοογεῖ. 

οὗτος γὰρ ἄρχει χαὶ ϑεῶν ὅπως ϑέλει, 

κἀμοῦ γε" πῶς δ᾽ οὐ χἀτέρας, οἵας γ᾽ ἐμοῦ; 
445 ὥστ᾽ εἴ τι τὠιιῷ τ᾽ ἀνδρὶ τῆδε τῇ νόσῳ 

ληφϑέντι. μεμπτός εἶμι, χάρτα μαίνομαι, 

ἢ τῆδε τῇ γυναιχὶ, τῇ μεταιτίᾳ 
τοῦ μηδὲν αἰσγοοῦ μηδ᾽ ἐμοὶ χκαχοῦ τινος. 
οὐκ ἔστι ταῦτ᾽. ἀλλ εἰ μὲν ἐκ κείνου μαϑὼν 

489 υνεύδει, μάϑησιν οὐ χαλὴν ἐχμαγϑάνεις " 
ἢ δ᾽ αὐτὸς αὑτὸν ὧδε παιδεύεις, ὅταν 

ϑέλης γενέσθαι γρηστὸς, ὀφϑήσει χαχός. 
εἰπὲ πᾶν τἀληϑές" ὡς ἐλευϑέοῳ 

ψευδεῖ χαλεῖσϑαι χὴο πρόσεστιν οὐ χαλή. 
ἀδὸ ὅπως δὲ λήσεις, οὐδὲ τοῦτο γίγνεται" 

πολλοὶ γὰρ οἷς εἴρηχας, οἱ φράσουσ᾽ 

κεῖ μὲν δέ ϑοεξοῖ , οὐ χαλῶς ταρφβεῖς, ἐπεὶ 

τὸ μὴ πυϑέσϑαι, τοῦτό μ᾽ ἀλγύνειεν (ν" 
) εἰδέναι τί δεινόν; οὐχὶ χἀτέρας 

ξμοί, 

τὸ, ὁ 
΄ τ Ἴ “- 2 , 460 πλείστας ἀγὴρ εἷς Ηοαχλῆς ἔγημε δή; 

-»οε [4 4 

ἐμοῦ λόγον καχὸν 
ΡῚ "»"Ὃ"Ὁ », 

χούπω τις αὐτῶν ἔχ. γ᾽ 
΄ 27 ᾿ , 3. 5 ἊΝ ΕῚ ἡνέγκατ᾽ οὐδ᾽ ονειδος" ἥδε τ΄ οὐδ᾽ ὧν εἰ 

ἌΡΕΡ 3. ΝᾺ ΞΥΡ “ λεῖ: ΕῚ εἰ σ 3 νὼ χάρτ᾽ ἐνταχείη τῷ φιλεῖν, ἐπεί σφ᾽ ὃ) 
27 ι 4 ΄ τὶ τ ᾧχτειρα “δὴ μιάλιστα προσβλέινασ᾽, ὁτι 

ΣΟ -ῦ . ’ 

4ἀθ6 τὸ χάλλος αὐτῆς τὸν βίον διωλεσεν, 
- ΄ "» [» 

καὶ γὴν πατρῴαν οὐχ ἑχοῦσα δυσμορος 
, ΟῚ - Χ 

ἔπερσε χἀδούλωσεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
νὴ Ν , κ᾿ 

δείτω χατ᾽ οὐρον, σοὶ δ᾽ ἐγὼ φράζω χαχὸν 
Ἁ 2) . τ Χ ν2 2» 2 

πρὸς αλλον εἰναι, πρὸς δ᾽ ἔμ 

ΧΘΡΘΟΣ 
, ᾿ ΕῚ , ᾿ 

470 πείϑου λεγουσηὴ χοηστὰα, χκοὺ μέμιψει. χρονῷ 
-»" Ά ᾿ 

κἀπ᾽ ἐμοῦ χτήσει χαριν. 

ΖΙΣ 
. ἮΞ . , 

ἀλλ, ὦ φίλη δέσποιν", ἐπεί σε μανϑάνω 

ϑνητὴν φοονοῦσαν ϑνητὰ χοὺχ ἀγνώμονα, 

, 

ἀψευδεῖν ἀεί 

- Ν τ γυναιχὶ τῆδε, 
.24Σ. --- 

- ΄ " " , 

σιῶν σοι φράσω τἀληθὲς οὐδὲ χουψομαι. 
476 ἔστιν γὰρ οὕτως ὥσπερ οὗτος ἐννέπει. 

, « ᾿ , ΄ « »" 

ταύτης ὁ δεινὸς ἵιιερός ποῦ “Προαχλῆ 
-- Η - , «ε ’ 

διῆλθε, χαὶ τῆσδ᾽ οὕνεχ᾽ ἡ πολύφϑορος 
΄ - ΤᾺ , 

χαϑηρέϑη πατρῷος Οἰχαλία δόρει. 

χαὶ ταῦτα, 

Ι 480 οὔτ᾽ 

ἄ 2 2. 

᾽ , Α 

ἀπηρνηϑὴ ποτέ, 
͵ 1 

δειμαίνων τὸ σὸν 
εἶστε χρύπτειν οὐτ 

ὧ τα Ξ - 

αὕτος, ὦ δέσποινα, 
᾿ " Α , - » Φ' 

μὴ στέρνον ἀλγυνοιμι τοῖσδε τοῖς λόγοις, 

κι 

δεῖ γὰρ χιὺ τὸ πρὸς κείνου λέγειν, 

189. 
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ε᾿ ΕῚ , ἐὺ , , 
ἥμαρτον, εἴ τι τηνδ᾽ ἁμαρτίαν νέμεις. 

ἐπεί γε μὲν δὴ πάντ᾽ ἐπίστασαι λόγον, 
48ὅ χείνου τὲ χαὶ σὴν ἐξ ἴσου χοινὴν χάριν 

χαὶ στέργε τὴν γυναῖχα χαὶ βούλου λόγους 
[4] Τ , , ΄ 

οὺς εἰπας ἐς τηνδ᾽ ἐμπέδως εἰρηκέναι. 
«ε 2} γ - ’ - 

ὡς ταλλ᾽ ἐχεῖνος παᾶντ᾽ ἀριστεύων χεροῖν 

τοῦ τῆσδ᾽ ἔρωτος εἰς ἅπανϑ᾽ ἥσσων ἔφυ. 
ΖΦ ΠΙ ΖΦ ΝΕῚΡ 4. 

490 ἀλλ ὧδε χαὶ φρονοῦμεν ὥστε ταῦτα δρῶν, 
27 κ “ 

χοῦτοι νόσον γ᾽ ἐπαχτὸν ἐξαρούμεϑα, 
ϑεοῖσι δυσμαχοῦντες. ἀλλ εἴσω στέγης 
χωρῶμεν, ὡς λόγων τ᾽ ἐπιστολὰς φέρης, 
[χὲ 2 2 κ ’ - κ ᾽, 

ἅ τ᾽ ἀντὶ δώρων δῶρα χρὴ προσαρμοσαι; 
4 νῷ ᾿ ᾿ ΕῚ ΄ 

46 χαὶ ταῦτ᾽ ἀγης. χενὸν γὰρ οὐ δίχαια σε 
χωρεῖν προσελϑόνϑ᾽ ὧδε σὺν πολλῷ στόλῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 
, , ς , ;) . Φ, , 

μέγα τι σϑένος ἃ Κυπρις ἐχφέρεται νίκας ἀεί. 

χαὶ τὰ μὲν ϑεῶν 
ὅ00 παρέβαν, καὶ ὅπως Κρονίδαν ἀπάτασεν οὐ λέγω, 

οὐδὲ τὸν ἔννυχον “Ἧιδαν, 
ἢ Ποσειδάωνα τινάχτορα γαίας" 
ἀλλ᾿ ἐπὶ τάνδ᾽ ἄρ᾽ ἄχοιτιν 
τίνες ἀμφίγυοι χατέβαν πρὸ γάμων, τίνες 

ὅ06 πάμπληχτα παγκχόνιτά τ' ἐξῆλθον ἄεϑλ᾽ ἀγώνων. 
607 ὁ μὲν ἦν ποταμοῦ σϑένος, ὑψίπκερω τετραόρου 

φάσμα ταύρου, 
δ10᾽ “χελῷος ἀπ᾿ Οἰνιαδᾶν, ὁ δὲ Βαχχείας ἄπο 

ἦλϑε παλίντονα Θήβας 
τόξα καὶ λόγχας δόπαλόν τε τινάσσων, 
παῖς ΖΙιός" οἱ τότ᾽ ἀολλεῖς 

ἴσαν ἐς μέσον ἱέμενοι λεχέων" μόνα δ᾽ 
ὅ15 εὔλεχτρος ἐν μέσῳ Κύπρις δαβδονόμει ξυνοῦσα, 

617 τότ᾽ ἦν χερὸς, ἣν δὲ τόξων πάταγος, 
ταυρείων τ᾽ ἀνάμιγδα κεράτων " 

ὁ20ὴν δ᾽ ἀμφίπλεχτοι 
χλίμαχες, ἦν δὲ μετώπων ὀλόεντα 

πλήγματα καὶ στόνος ἀμφοῖν. 
ἁ δ᾽ εὐῶπις ἁβοὰ 
τηλαυγεῖ παρ᾽ ὄχϑῳ 

ὅ2ὅ ἧστο, τὸν ὃν προσμένουσ᾽ ἀκοίταν. 
ἐγὼ δὲ μάτηρ μὲν οἷα φράζω " 
τὸ δ᾽ ἀμφινείχητον ὄμμα νύμφας 
ἐλεινὸν ἀμμένει " 
χἀπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβακεν, 

ὅ80 ὥστε πόρτις ἐρήμα. 
Ι ΗΙΑ͂ΝΕ!ΙΡ 4. 

ἦμος, φίλαι, χατ᾽ οἶχον ὃ ξένος ϑροεῖ 
ταῖς αἰχμαλώτοις πμισὶν ὡς ἐπ᾽ ἐξόδῳ, 

τῆμος ϑυραῖος ἦλθον ὡς ὑμᾶς λάϑρα, 

τὰ μὲν φράσουσα χερσὶ» ἁτεχνησάμην, 
ὁϑότὰ δ᾽ οἷα πάσχω συγκατοιχτιουμένη. 

κόρην γὰρ, οἶμαι δ᾽ οὐκ ἔτ᾽, ἀλλ ἐζευγμένην, 
παρεισδέδεγμαι, φόρτον ὥστε γναυτίλος, 
λωβητὸν ἐμπόλημα τῆς ἐμῆς φρενός. 

χαὶ γῦν δύ᾽ οὖσαι μίμνομεν μιᾶς ὑπὸ 
ὅ40 χλαίνης ὑποαγχάλισμα. τοιάδ᾽ Ἡρακλῆς, 

ὁ πιστὸς ἡμῖν χἀγαϑὸς χαλούμενος, 
οἰχούρι᾽ ἀντέπεμψε τοῦ μακροῦ χρόνου. 
ἐγὼ δὲ ϑυμοῦσϑαι μὲν οὐκ ἐπίσταμαι 

497 --- 606, ---- 607 -- ὅ16, 

ΣΟ Φ ΟΕ ΛΕ ΘῈΣ 

νοσοῦντι χείνῳ πολλὰ τῇδε τῇ νόσῳ, 
δ45 τὸ δ᾽ αὖ ξυνοιχεῖν τῇδ᾽ ὁμοῦ τίς ἂν γυνὴ 

δύναιτο, κοινωνοῦσα τῶν αὐτῶν γάμων; 
ὁρῶ γὰρ ἥβην τὴν μὲν ἕρπουσαν πρόσω, 
τὴν δὲ φϑίνουσαν " ὧν ἀφαρπάζειν φιλεῖ 
ὀφθαλμὸς ἄνϑος, τῶν δ᾽ ὑπεχτρέπει πόδα. 

580 ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι μὴ πόσις μὲν Ἡρακλῆς 
ἐμὸς χαλεῖται, τῆς νεωτέρας δ᾽ ἀνήρ. 

ἀλλ οὐ γὰρ, ὥσπερ εἶπον, ὀργαίνειν καλὸν 
γυναῖχα νοῦν ἔχουσαν" ἡ δ᾽ ἔχω, φίλαι, 
λυτήριον λύπημα, τὴδ᾽ μι φράσω. 

ὅδό ἡ» μοι παλαιὸν δῶρον ἀρχαίου ποτὲ 
ϑηρὸς, λέβητι χαλχέῳ κεκρυμμένον, 
ὃ παῖς ἔτ᾽ οὐσα τοῦ δασυστέρνου παρὰ 
ΜΝέσσου φϑίνοντος ἐκ φόνων ἀνειλόμην, 
ὃς τὸν βαϑύρρουν ποταμὸν Εὔηνον βροτοὺς 

ὅ600 μισϑοῦ ᾽πόρευε χερσὶν, οὔτε πομπίμοις 
κώπαις ἐρέσσων οὔτε λαίφεσιν γεώς. 
ὃς χἀμὲ, τὸν πατρῷον ἡνίχα στόλον 
ξὺν “Πραχλεῖ τὸ πρῶτον εὖνις ἑσπόμην, 
φέρων ἐπ᾽ ὦμοις, ἡνίκ᾽ ἦν μέσῳ πόρῳ, 

866 ψαύει ματαίαις χερσίν" ἐκ δ᾽ ηὔσ᾽ ἐγὼ, 

χὠ Ζηνὸς εὐθὺς παῖς ἐπιστρέψας χεροῖν 
ἧχεν χομήτην ἰόν" ἐς δὲ πνεύμονας 
στέρνων διερροίζησεν. ἐχϑνήσκων δ᾽ ὁ ϑὴρ 
τοσοῦτον εἰπε, ποῖ γέροντος Οἰνέως, 

570 τοσόνδ᾽ ὀνήσει τῶν ἐμῶν, ἐὰν πίϑη, 
πορϑμῶν, ὁϑούνεχ᾽ ὑστάτην σ᾽ ἔπεμψ᾽ ἐγώ" 
ἐὰν γὰρ ἀμφίϑρεπτον αἷμα τῶν ἐμῶν 
σφαγῶν ἐνέγχη χερσὶν, ἣ μελαγχόλους 

ἔβαψεν ἰοὺς ϑρέμμα ““ερναίας ὕϑρας, 
ὅ7ὅ ἔσται φρενός σοι τοῦτο χηλητήριον 

τῆς Πραχλείας, ὥστε μήτιν᾽ εἰσιδὼν 
στέρξει γυναῖχα χεῖνος ἀντὶ σοῦ πλέον. 
τοῦτ᾽ ἐννοήσασ᾽, ὦ φίλαι, δόμοις γὰρ ἦν 
κείνου ϑανόντος ἐγκεχλεισμένον χαλῶς, 

ὅ80 χιτῶνα τόνδ᾽ ἔβᾳψα, προσβαλοῦσ᾽ ὅσα 
ζῶν χεῖνος εἶπε" καὶ πεπείρανται τάδε. 

χαχὰς δὲ τόλμας μήτ᾽ ἐπισταίμην ἐγὼ 
μήτ᾽ ἐχμάϑοιμι, τάς τε τολμώσας στυγῶ " 
φίλτροις δ᾽ ἐάν πως τήνδ᾽ ὑπερβαλώμεϑα 

ὅδότὴν παῖδα χαὶ ϑέλχτροισι τοῖς ἐφ᾽ “Πραχλεῖ, 
μεμηχάνηται τοὔργον, εἴ τε μὴ δοχῶ 
πράσσειν μάταιον" εἰ δὲ μὴ, πεπαύσεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ εἴ τις ἐστὶ πίστις ἐν τοῖς δρωμένοις, 
δοχεῖς παρ᾽ ἡμῖν οὐ βεβουλεῦσθαι καχῶς- 

ΤΙ ΗΙΠΓΆΑΝΕΙΡ . 

ὅ90 οὕτως ἔχει γ᾽ ἡ πίστις, ὡς τὸ μὲν δοχεῖν 

ἔνεστι, πείρᾳ δ᾽ οὐ προσωμίλησά πω. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ εἰδέναι χρὴ δρῶσαν, ὡς οὐδ᾽ εἰ δοχεῖς 

ἔχειν, ἔχοις ἂν γνῶμα, μὴ πειρωμένη. 
ΠΗΙΑ͂ΝΕΙΡ 4. 

ἀλλ αὐτίχ᾽ εἰσόμεσϑα, τόνδε γὰρ βλέπω 
ὅ965 ϑυραῖον ἤδη’ διὰ τάχους δ᾽ ἐλεύσεται. 

μόνον παρ᾽ ὑμῶν εὖ στεγοίμεϑ᾽ " ὡς σχότῳ 

χἂν αἰσχρὰ πράσσῃς, οὔ ποτ᾽ αἰσχύνῃ πεσεῖ. 
ΑΑΙΣΧΑΑ͂Σ. 

τί χρὴ ποιεῖν ; σήμαινε, τέκνον Οἰνέως, 



ΞΟ Τὰ Ἔ 

ὡς ἐσμὲν ἤδη τῷ μαχρῷ χρόνῳ βοαδεῖς. 
ΔΗΙΖ4ΝΕΙΡ 4. 

600 ἀλλ αὐτὰ δή σοι ταῦτα χαὶ πράσσω, «“ΐχα, 
ἕως σὺ ταῖς ἔσωϑεν ἡγορῶ ξέναις, 
ὅπως φέρης μοι τόνδε γ᾽ εὐυφῆ πέπλον, 
δώρημα χείνῳ τἀνδοὶ τῆς ἐμῆς χερός. 

διδοὺς δὲ τόνδε φράζ᾽ ὅπως μηδεὶς βροτῶν 
θ06 χεένου πάροιϑεν ἀμφιδύσεται χροὶ, 

μηδ᾽ ὄψεταί νιν μήτε φέγγος ἡλίου 
᾿μήϑ᾽ ἕρκος ἱρὸν μήτ᾽ ἐφέστιον σέλας, 

πρὶν χεῖνος αὐτὸν φανερὸν ἐμφανὴς σταϑεὶς 
δείξη ϑεοῖσιν ἡμέρᾳ ταυροσφάγῳ. 

610 οὕτω γὰρ ηὔγμην, εἴ ποτ᾽ αὐτὸν ἐς δόμους 
ἴδοιμι σωϑέντ᾽, ἢ κλύοιμι, πανδίχως 
στελεῖν χιτῶνι τῷδε, καὶ φανεῖν ϑεοῖς 
ϑυτῆρα χαινῷ χαινὸν ἐν πεπλώματι. 
χαὶ τῶνδ᾽ ἀποίσεις σῆμι᾽, ὃ χεῖνος εὐμαϑὲς 

615 σφραγῖδος ἕρχει τῷδ᾽ ἔπ᾽ ὄμμα ϑήσεται. 
ἀλλ ἕρπε, χαὶ φύλασσε πρῶτα μὲν νόμον, 
τὸ μὴ ᾿πιϑυμεῖν πομπὸς ὧν περισσὰ δρῶν" 
ἔπειϑ᾽ ὅπως ἂν ἡ χάρις χείνου τέ σοι 
χἀμοῦ ξυνελθϑοῦσ᾽ ἐξ ἁπλῆς διπλῆ φανῇ. 

ΙΧ 45. 

620 ἀλλ᾽ εἴπερ Ἕρμοῦ τήνδε ποιιπεύω τέχνην 
βέβαιον, οὔ τι μὴ σφαλῶ γ᾽ ἐν σοέ ποτε, 

τὸ μὴ οὐ τόδ᾽ ἄγγος ὡς ἔχει δεῖξαι φέρων, 
λόγων τε πίστιν ὧν ἔχεις ἐφαρμόσαι. 

ΜΙ ΗΙΆΑ͂ΝΕΙΡ Α. 

στείχοις ὧν ἤδη. χαὶ γὰρ ἐξεπίστασαι 

θ2ὅ τά γ᾽ ἐν δόμοισιν ὡς ἔχοντα τυγχάνει. 
᾿ ΨΊ Ρχὶ ΠΕΣ 

ἐπίσταμαί τε καὶ φράσω σεσωσμέγα. 
ΜΠ ΠΙΑ͂ΝΕΙΡ ΔΑ. 

ἀλλ᾽ οἶσϑα μὲν δὴ χαὶ τὰ τῆς ξένης ὁρῶν 
προσδέγματ᾽, αὐτὴν ὡς ἐδεξάμην φίλως. 

ΤΓΊΧΟΥΣ: 

ὥστ᾽ ἐχπλαγῆγναι τοὐμὸν ἡδονῇ κέαρ. 
Δ ΠΙΑ,ΝΕΙ͂Ρ 4. 

6830 τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλο γ᾽ ἐννέποις; δέδοιχα γὰρ 

μὴ πρῷ λέγοις ἂν τὸν πόϑον τὸν ἐξ ἐμοῦ, 
πρὶν εἰδέναι τἀχκεῖϑεν εἰ ποθούμεϑα. 

ΧΟ ΘΟΡΡΊΟΣ: 

ὦ ναύλοχα χαὶ πετραῖα 

ϑερμὰ λουτρὰ χαὶ πάγους 
6836 ἴτας παραναιετάοντες, οἵ τε μέσσαν 

Μηλίδα πὰο λίμναν 

χουσαλαχότου τ᾿ ἀχτὰν χόρας, 

ἔνϑ᾽ Ἑ}λλάνων ἀγοραὶ 
1Πυλάτιδες χαλεῦνται, 

640 ὁ χαλλιβόας τάχ᾽ ὑμῖν 
αὐλὸς οὐχ ἀναοσίαν 

ἀχῶν καναχὰν ἐπάνεισιν, ἀλλὰ ϑείας 

τντίλυρον μούσας. 

ὁ γὰρ “ὸς ᾿Δλχμήνας κόρος 

645 σεῦται πάσα: ἀρετᾶς 

λάφυρ᾽ ἔχων ἐπ᾽ οἴχους" 
ὃν ἀπόπτολιν εἴχομεν, 
παντᾷ δυοχκαιδεχάμηνον ἀμμένουσαι 

633 -- 639. --ΞαΓἃΞ 620-646. 

647 -- 654. -ΞΞ 66566- 662. 

χοόνον πελάγιον ἴδριες οὐδέν" 
660 ἁ δέ οἱ φίλα δάμαρ 

τάλαιναν δυστάλαινα καρδίαν 
πάγχλαυτος αἱὲν ὠλλυτο" 
νῦν δ᾽ ἼἼρης οἰστρηϑεὶς 
ἐξέλυσ᾽ ἐπίπονον ἁμέραν. 

θ66 ἀφίχοιτ᾽ ἀφίχοιτο" μὴ 
σταίη πολύχωπον ὄχημα ναὸς αὐτῷ, 
πρὶ» τάνδε πρὸς πόλιν ἀνύσειξ, 
»νασιῶτιν ἑστίαν 

ἀμείψας, ἔνϑα χλήζεται ϑυτήρ" 
660 ὅϑεν μόλοι πανάμερος, 

τᾶς πειϑοῦς παγχρίστῳ 

συγχραϑεὶς ἐπὶ προιράσει ϑηρός. 

ΑΙ ΠΙΑ͂ΝΕΙ͂Ρ̓ Α. 

γυναῖχες, ὡς δέδοιχα μὴ πο σοῦ 

πεπραγμέν᾽ ἢ μοι πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἀρτίως ἔδρων. 

ΧΟΡΟΣ. 

θ66 τί δ᾽ ἔστι, Ζηάνειρα, τέκνον Οἰνέως ; 
ΔΙ ΠΙΑ͂ΝΕΙΡ 4. 

οὐκ οἶδ᾽ " τὐπμῶ δ᾽, εἰ φανήσομαι τάχα 
καχὸν μέγ᾽ ἐχπράξασ᾽ ἀπ᾽ ἐλπίδος καλῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐ δή τι τῶν σῶν Πρακλεῖ δωρημάτων; 
Δ ΗΙΑ͂ΝΕΙ!ΙΡ 4. 

μάλιστά γ᾽ " ὥστε μήποτ᾽ ἂν προϑυμίαν 
670 ἄδηλον ἔργου τῳ παραινέσαι λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ 

δίδαξον, εἰ διδαχτὸν, ἐξ ὅτου φοβεῖ. 
ΤΗΙΖΔΑΝΕΈ ΤΡ 4. 

τῸ ιν, ὥρη)- ἘΞ 3ι ΕΙΣ 
τοιοῦτον ἐχβέβηχεν, οἷον. ἣν φράσω, 

γυναῖχες, ὑμῖν ϑαῦμ᾽ ἀνέλπιστον μαϑεῖν. 
[ὰ ᾿ ᾿ 2 -“ " 2 ΄ 
ᾧ γὰρ τὸν ἐνδυτῆρα πέπλον ἀρτίως 
» - ᾿ 31 Ὁ ΄ 

676 ἔχριον, ἀργῆτ᾽ οἷὸς εὐείρῳ πόχῳ, .- 
- ’ ’, Ἁ 2 ᾿ 

τοῦτ᾽ ἠφάνισται, διάβορον πρὸς οὐδενὸς 

τῶν ἔνδον, ἀλλ ἐδεστὸν ἐξ αὑτοῦ φϑίνγει, 

191 

καὶ Ψῇ χατ᾽ ἄχρας σπιλάδος. ὡς δ᾽ εἰδῆς ἅπαν, 
{]] ἣ τοῦτ᾽ ἐπράχϑη, μείζον᾽ ἐχτενῶ λόγον. 

680 ἐγὼ γὰρ ὧν ὁ ϑήρ με Κένταυρος, πονῶν 
πλευρὰν πιχρῷ γλωχῖνι, προὐδιδάξατο 

παρῆχα ϑεσμῶν οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἐσωζόμην, 
χαλκῆς ὅπως δύσνιπτον ἔχ δέλτου γραφήν. 
χαί δ᾽ ἦν ποόρο χαὶ τοιαῦτ᾽ ἔδοων»νγ καί μοι τά 1)» πρόρρητα χο ρων, 

ν “ Ὁ 5..." 32, 3 Ἀϑνυς δ, 2 - ῳ 

Θϑϑτὸ φαομᾶχον τοῦτ ἄπυρον ἀζτίγος τ ἄξὲ 

ϑερμῆς ἄϑιχτον ἂν μυχοῖς σώζειν ἐμὲ, 

ἕως ἂν ἀρτίχριστον ἁρμόσαιμέ. που. 

χάδρων τοιαῦτα. νῦν δ᾽, ὅτ᾽ ἦν ἐργαστέον, 
ἔχρισα μὲν χατ᾽ οἶκον ἐν δόμοις χρυφὴ 

π᾿ ’ 2 - , 
690 μαλλῷ, σπάσασα χτησίου βοτοῦ λάχνην, 

χἄϑηχα συμπτύξασ᾽ ἀλαμπὲς ἡλίου 
χοίλῳ ζυγάστρῳ δῶρον, ὥσπερ εἴδετε. 
εἴσω δ᾽ ἀποστείχουσα δέρχκομαι φάτιν 
ἄφραστον, ἀξύμβλητον ἀνϑρώπῳ μαϑεῖν. 

695 τὸ γὰρ χάταγμα τυγχάνω δίψασά πως 

τῆς οἷὸς, ᾧ προὔχριον, ἐς μέσην φλόγα, 

ἀχτῖν᾽ ἐς ἡλιῶτιν: ὡς δ᾽ ἐϑάλπετο, 

ῥεῖ πῶν ἄδηλον χαὶ χατέψηχται χϑονὶ, 
μορφῆ μάλιστ᾽ εἰχαστὸν ὥστε πρίονος 

᾿ 700 ἐχβοώματ᾽ ἂν βλέψειας ἐν τομῇ ξύλου. 
΄ “ᾧ ͵ - ε 

τοιόνδε χεῖται προπετές. ἔκ δὲ γῆς, ὅϑεν 

! 



' 
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2} ΕῚ 2 ΄ ἰᾳ 3 4, 
προὔκειτ᾽, ἀναζέουσι ϑρομβώδεις ἀφροὶ, 

- ᾿ ει - 

γλαυχῆς ὀπώρας ὥστε πίονος ποτοῦ 

χυϑέντος εἷς γῆν Βαχχίας ἀπ᾽ ἀμπέλου. 
706 ὥστ᾽ οὐχ ἔχω τάλαινα ποὶ γνώμης πέσω" 

ὁρῶ δέ μ᾽ ἔργον δεινὸν ἐξειργασμέγην. 
ἢ" , 27) ΕῚ ΕῚ Α - “ ε 4 

ποϑὲν γὰρ ἂν πὸ ἀντὶ τοῦ ϑνγσχων ὁ ϑῆρ 
κι ΄ 2 2 ἘΝ οἢ δ Ν Εν ᾿ 

ἐμιοὺ παρέσχ᾽ εὐνοιαν, ἧς ἔϑνησχ᾽ ὕπερ; 
» ᾿ Ν » , 

οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ τὸν βαλοντ᾽ ἀποφϑίσαι 
- .ὕ " 2 Ξ 2 κι Ἷ 

710 χοηζων ἔϑελγέ μ΄. ὧν ἔγω μεϑυστερον, 
γ..- "Ἃ » - δ , 27) 

ὅτ᾽ οὐχ ἔτ᾽ ἀρκεῖ, τὴν μάϑησιν ἄονυμαι. 
μόνη γὰρ αὐτὸν, εἴ τι μὴ ψευσϑήσομαι 

’ Ἁ ’ 2“ -- 

γνωμῆς, ἔγω δυστηνος ἐξαποφϑερῶ. 
᾽ 27 τ 

τὸν γὰρ βαλόντ᾽ αἀτραχτον οἶδα καὶ ϑεὸν 
, 2) , 

715 Χείρωνα πημήναντα, χώσπερ ἂν ϑίγῃ, 

φϑείρει τὰ πάντα κνωδαλ᾽" ἐχ δὲ τοῦδ᾽ ὅδε 
σφαγῶν. διελϑὼν ἰὸς αἵματος μέλας 

- ᾽ 2 - ’ , « - 5 - 

πῶς οὐχ ὀλεῖ χαὶ τόνδε; δόξη γοῦν ἐμῆ- 
’ γ -ν ’ 

χαίτοι δέδοχται, χεῖνος εἰ σφαλησεται, 

720 ταύτῃ σὺν δομὴ κἀμὲ συνϑανεῖν ἅμα. 
ζῆν γὰρ χαχῶς χλύουσαν οὐχ ἀνασχετὸν, 

ἥτις προτιμᾷ μὴ χκαχὴ πεφυχέγαι. 

; ΧΟΡΟΣ. 

ταρβεῖν μὲν ἔογα δείν᾽ ἀναγχαίως ἔχει 
Ν ἰ Ν 4 Ἢ 29 Ὁ 5 χϑἕ δ) 

ν: Ν).» 2.2 3 δ κα Εἰαν ὩΣ ΄ ’ 

τὴν δ᾽ ἐλπίδ᾽ οὐ χρὴ τῆς τυχῆς χρίγειν παρος. 

ΑΙ ΠΙ.4ΝΕῚ1Ρ 4. 

726 οὐ; ἔστιν ἐν τοῖς μὴ καλοῖς βουλεύμασιν 
εἴ...» Χ «, κ , - 

οὐδ᾽ ἐλπὶς, ἥτις χαὺὶ ϑοᾶσος τι προξεγεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἀλλ ἀμφὶ τοῖς σφαλεῖσι μὴ ᾿ξ ἑχουσίας 

ΔΙ ΠΙΑ͂ΝΕΤΡ 4. 
-ῴ᾿ 2 ὉᾺ “5 3) ς - -ο" 

τοιαῦτα δ᾽ ὧν λέξειεν οὐχ ὁ τοῦ χαχοῦ 
780 χοινωγὸς, ἀλλ ᾧ μηδέν ἐστ᾽ οἴκοις βαρύ. 

τ ΧΟΡΟΣ. 
- ΡΩ « ’ Χ ΄ , 

σιγᾶν ἂν ἄρμοζοι σὲ τὸν» πλείω λογον, 

εἰ μή τι λέξεις παιδὶ τῷ σαυτῆς " ἐπεὶ 
πάρεστι, μαστὴρ πατρὸς ὃς πρὶν ᾧχετο. 

Υ4.10 Σ. 
Ὁ - ε ΕΝ 2 - 2. ὦ εν 

ὦ μῆτερ, ὡς ἂν ἐκ τριῶν σ᾽ ἕν εἵλομην, 

785 ἢ μηχέτ᾽ εἶναι ζῶσαν, ἢ σεσωσμένην 

ἄλλου κεχλῆσϑαι μητέρ᾽, ἢ λῴους φρένας 

τῶν νῦν παρουσῶν τῶνδ᾽ ἀμείινασϑαΐ ποϑεν. 
Δ ΠΙΑ͂ΜΝΕ:Ρ 4. 

τί δ᾽ ἐστὶν, ὦ παῖ, πρὸς γ᾽ ἐμοῦ στυγούμενον; 
ΥΖ2.ΖΟΣ. 

τὸν ἄνδοα τὸν σὸν ἴσϑι, τὸν δ᾽ ἐμὸν λέγω 
7ά0 πατέρα, καταχτείνασα τῆδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 

ΔΙ ΠΙΑΜΝΕ!Ρ 4. 

οἴμοι, τίν᾽ ἐξήνεγχας, ὦ τέχνον, λόγον; 
ΣΕ. ΟΣ: 

ει Ε -» ; Ω“ Ἁ Ἁ 

ὧν οὐχ οἷον τε μὴ τελεσθῆναι. τὸ γάρ 

φανϑὲν τίς ἂν δύναιτ᾽ ἂν ἀγένητον ποιεῖν; 
ΔΠΙΑΝΕΙΡ 4. 

.-" τ ἐ Σ - -“ 5. Ἴ5, , ι 
πως εἰπᾶς, ὦ παῖ; τοῦ παρ ἀνϑρώπων μαϑων 

746 ἄζηλον οὕτως ἔργον εἰργάσϑαι μὲ φής; 
ΣΧ... ΖΟΣΣ. 

αὐτὸς βαρεῖαν ξυμφορὰν ἐν ὄμμασιν 
πατρὸς δεδορκὼς κοὐ κατὰ γλῶσσαν χλύων. 

ΦΗΓΙΑΝΕΙΡΑ. 
ποῦ δ᾽ ἐμπελάζεις τἀγδοὶ καὶ παρίστασαι; 

ΣΟΦΟΚΛΕΌΟΥΣ 

. ὙΆΜΟΣ. 
4 - ω ᾿ - [, 

εἶ χρὴ μαϑεῖν σε, πάντα δὴ φωνεῖν χρεων. 
“29 Σ ᾿ 5) ΄ -" ΤΑΣ Ν 

760 δ᾽ εἰρπε χλεινὴν Εὐρύτου πέρσας πόλιν, 
γίχης ἄγων τροπαῖα χἀχροϑίνια, 
Ε ΄ ᾽ 3 Ἕ 2) 
ἄκτη τις ἀμφίχλυστος Εὐβοίας ΑΥΡΟΡ 

Αηναιόν ἐστιν, ἔνϑα πατρῴῳ Ζ“1ιὶ 
ιβωμοὺς ὁρίζει τεμενίαν τε φυλλάδα" 

785 οὗ νιν τὰ πρῶτ᾽ ἐσεῖδον ἄσμεγος πόϑῳ. 
, γ " “ ΠΣ , ᾿ 

μέλλοντι δ᾽ αὐτῷ πολυϑύτους τεύχειν σφαγὰς 
κήρυξ ἀπ᾽ οἴχων ἵχει᾽ οἴχεῖος “Ἴίχας, 

«τὸ σὸν φέρων δώρημα, ϑανάσιμον πέπλον " 
«κι - ν ε “ 

ὁ» χεῖνος ἐνδὺς, ὡς σὺ προὐξεφίεσο, 
760 ταυροχτονεῖ μὲν δώδεχ᾽ ἐντελεῖς ἔχων 

λείας ἀπαρχὴν βοῦς" ἀτὰρ τὰ πάνϑ᾽ ὁμοῦ 
ἑχατὸν προσῆγε συμμιγῆ βοσκήματα. 
χαὺ πρῶτα μὲν δείλαιος, ἵλεῳ «ρρενὶὴ, 
4 Ὁ . ἥ νὴ ἘΝ ἘΝ 4, ΤΣ .Φ κοσμῳ τὲ χαίρων χαὶ στολῆ, χατηύχετο 

ἢ “ , ν 2 

706 ὅπως δὲ σεμνῶν ὀργίων ἐδαίετο 
ι ξ ς Ἀσλς νὼ Α ͵ὕ ν 

φλὸξ αἱματηρὰ χἀπὸ πιείρας δρυὸς, 
χ 32 , κ᾿ 

εδρὼς ἄνῃξει χρωτὶ χαὺ προσπτυσσετο 

πλευραῖσιν ἀρτίχολλος, ὥστε τέχτογος, 

χιτὼν ἅπαν κατ᾽ ἄρϑοογν" ἠλϑὲ δ᾽ ὀστέων 
7710 ἀδαγμὸς ἀντίσπαστος " εἶτα φοινίας 

ἐχϑρᾶς ἐχίδνης ἰὸς ὡς ἐδαίνυτο. 

ἐγταῦϑα δὴ βόησε τὸν δυσδαίμονα 
ὡἀΐχαν, τὸν οὐδὲν αἴτιον τοῦ σοῦ καχοῦ, 
ποίαις ἐνέγχωι τόνδε μηχαναῖς πέπλον" 

778 ὁ δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς δύσμορος τὸ σὸν μόνης 

δώρημ᾽ ἔλεξεν, ὥσπερ ὴν ἐσταλμένον. 
2 - ς 2) τὸ Ἷ ΠΣ Ἦν 

καχεῖνος ὡς ηχουσὲ χαὶ διωδυγος 
- ΄ ’ ᾿ 

σπαραγμὸς αὐτοῦ πνευμόνων ἀνϑήιψατο, 
΄ , 2 Ἷπ “ῳΣ " 

μαριγψας ποδὸς νιν, αἀρὕρον ἡ λυγίζεται, 

780 ῥιπτεῖ πρὸς ἀμφίχλυστον ἐχ πόντου πέτραν " 

κόμης δὲ λευκὸν μυελὸν ἐχραίνει, μέσου ἡ 
χρατος διασπαρέντος αἵματός 9 ὁμοῦ. 

ἅπας δ᾽ ἀνευφήμησεν ομωγῆ λεὼς, 

τοῦ μὲν νοσοῦντος, τοῦ δὲ διαπεπραγμέἕνου " 
785 χοὐδεὶς ἐτόλμα τἀνδρὸς ἀντίον μολεῖν. 

ἐσπᾶτο γὰρ πέδονδε χαὶ μετάρσιος, 
βοῶν, ἰύζων - ἀμφὶ δ᾽ ἐχτύπουν πέτραι, 

᾿ τ δ πο » ; Ὅ, Θὲ 
«Ἰοχοῶν οφέειοι πρῶνες Πυβοίας τ΄ ἄἀχραι. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀπεῖπε, πολλὰ μὲν τάλας χϑονὶ 
ς. ς δι ᾿ 2 ΕῚ -“ »" 

790 ῥίπτων ἑαυτὸν, πολλὰ δ᾽ οἰμωγὴ βοῶν, 
’ » ΄ 

τὸ δυσπάρευνον λέκτρον ἐνδατούμεγος 

σοῦ τῆς ταλαίνης, χαὶ τὸν ΟἸνέως γάμον 
οἷον χαταχτήσαιτο λυμαντὴν βίου, 

ΚΣ 9,8 " [2 ἢ τοτ΄ ὃ προσέδρου λιγνύος διαστροςρον 
3 ᾿ 2) ΣΟΙ Ξ' - 

7909 ὀφθαλμὸν ἄρας εἰδέ μ᾽ ἐν πολλῷ στρατῷ 
« " “νὴ ᾿ ᾿ , Ἂ - 

δαχρυροοοῦντα, χαί μὲ προσβλέψας καλεῖ, 
τ Ἄν , ΄ ᾿ ᾿ 

ὦ παῖ, πρόσελϑε, μὴ φύγης τοὐμὸν χαχὸν, 
μηδ᾽ εἴ σε χοὴ ϑανόντι συνϑανεῖν ἐμοί" 
ἀλλ ρον ἔξω, χαὶ μάλιστα μὲν μέϑες ς ; 

- [4 ΄ 27 - - 

800 ἐνταῦθ᾽ ὅπου με μή τις ὀψεται βροτῶν 
εἰ δ᾽ μ᾿ ἔχ γε τῆσδε γῆς 

ἢ «ς [) 3 ἡ ω ΄ 

πόρϑμευσον ὡς τάχιστα, μηδ᾽ αὐτοῦ ϑάνω.͵ 
- , ΄ τοσαῦτ᾽ ἐπισχήνψαντος, ἐν μέσῳ σχαφει 

ϑέντες σφε πρὸς γῆν τήνδ᾽ ἐχέλσαμεν μόλις 
806 βρυχώμενον σπασμοῖσι. καί γιν αὐτίκα 

ἢ ζῶντ᾽ ἐσόνψεσϑθ᾽, ἢ τεϑνηχκότ᾽ ἀρτίως. 
τοιαῦτα, μῆτερ, πατρὶ βουλεύσασ᾽ ἐμῷ 

ἮΝ ΕΣ τι Ύ ’ 

οἰκτον ἴσχεις, ἀλλὰ 



ἘΞ ἃ ἘΧΧΤΗ Θ᾽ Ὁ ἃ 33. 

χαὶ δοῶσ᾽ ἐλήφϑης, ὧν σε ποίνιμος Δί;ή. 
τίσαιτ᾽ Ἐρινύς τ΄. εἰ ϑέμις δ᾽, ἐπεύχομαε- 

810 ϑέωμις ἀ', -ἐπεί μοι τὴν ϑέμιν σὺ προὔβαλες, Ὁ 

πάντων ἄριστον ὦνδρα τῶν ἐπὶ χϑονὶ. 
χτείνασ᾽, ὑποῖον (λλον οὐχ ὄψει ποτέ. 

αθϑριΟ Σύϑθνοι ἐδίαυ Σ ύδν. ᾿ 

σχίεις; οὗ χατοισϑ' 
τὰν ὦ 5 9, 5 ς : : ᾿ τί σὶγ᾽ ἀφέξ ὁϑούγεχα 

- αν , Ε 
ξυνηγορεῖς σιγῶσα τῷ ζχατηγόρῳ; 

Σ ΣΊΜΟΣΣ: 
οὔρος ὀφϑαλμῶν ἐμῶν 

ἄπωϑεν ἑοπούση χαλῶς. 

ὄγχον γὰρ᾽ ἄλλως. ὀνόματος τί δεῖ τρέφειν 
ΡΣ ἥτις μηδὲν ὡς τεχοῦσα δρᾷ; 

ἀλλ ἑρπέτω χαίρουσα" τὴν δὲ τέρψιν ἣν 

820 τὠμῷ ὐρυτο πατρὶ, τήνδ᾽ αὐτὴ λάβοι. 

ἈΡΡΣΥΙ ΥΥΕΣΝ 
ἴδ᾽ οἷον, ὦ παῖδες, προσέμιξεν, ἄφαρ. 

τοὔπος τὸ ϑεοπρόπον ἡμῖν 

δΙ1ὅ ἐᾷτ᾽ ἀφέρπειγ. 
ΝΑ Ν 

9. ὦ. Ξ 

αὐτὴ γένοιτ᾽ 
. 

" 

τὰς παλαιφάτου προγοίας, 
τῷ ς , » : Ξ 

ὅ τ᾿ ἔλαχεν, ὁπότε τελεόιίηνος ἐχιέροι: 
ρἷ2'υ'ορ " 27 3 Σ ; Αι κ 8 ΣΙ , 

825 δωδέχατος «ἄροτος., ἀναδοχὰν τελεῖν. πόνωκ 
τῷ “Ἰὸς αὐτόπαιδι: χαὶ τάδ᾽ ὀρϑῶς 
ἔμπεδα χατουρίζει. 

πῶς 70. ἂν ὃ μὴ λεύσσων ἐ 

880 ἔτε ποτ᾽ "ἔτ᾽ ἐπίπονον ἔχοι. ϑανὼν «λατρείαν; 
», ἐπ » ᾿ ᾿ 2 

εἰ γαρ σφὲ Κενταυρου φογνίᾳ γνεφέλῳ.. 
,᾿͵ . Χ 5» , "ἡ χοίει δολοποιὸς ναγχα 

ως: ταν ἔθ» τ Ὁ: 
“ἵ , 

ἕτο θάνατος. ἔτεχε δ᾽ αἰόλος δοάξων, 
32. ΧεΣ 

ἘΨ. ἀέλιον ἕτ 

ὃν τέ 
δϑῷ πῶς ᾿ τερον "ἢ τανῦν ἴδοι, 

δεινοτάτῳ μὲν ὕϑδοως ποοστεταχὼς 
φάσματι; ; μελαγχαίταω τ᾽ 
ὠμαιγά ΨιΨ ΠΤ ' Κα ΎΟΣ δ, ὅδ 

810 γέσσου ὃϑ᾽ ὕπο φόγια ᾿δολόμυϑα χέντο 
; ᾿ σαντα. 

ὧν ἅδ᾽ ἃ τλάμων ἄοχνον 
μεγάλ αν πῥοσορῶσα δόμοισι βλάβαν νέων 
( ἰσσόντων, “γάμων ᾿ ἘΔ 

τὰ μὲν οὔτι προσέβαλε, τὰ δ᾽ ἀπ᾽ ἀλλόϑρου 
μολόντ᾽ ὀλεϑοίαισι συναλλαγαῖς,. 

ὀλοὰ στένει, 

Μ ’, 

δξδ γνώμας 

ἡ που 
“, οἱ -- - ν 

ἡ που ἀδινῶν χλωρὰν 
᾿ εξ, ἢ ἃ ἢ 

τέγγει δαχούυων ἄχναν. : - 
« ΕΘΝ 7 - " , ἍΜ τὰ 

860 ἁ δ᾽ ἐρχομένα μοῖρα προφαίνει δολίαν καὶ 
,ὔ.α 27 

γώλων ἄταν. 

ἕροωγεν παγὰ δαχρύ ὕων, 

με- 

κέχυται γόσος ὦ πόσοι, οἷον ἀναρδίων 

οὔπω “Ποωκλέους 

8δ6 ἀγαχλειτὸν ἐπέμολε πάϑος οἰχτέσαι. 

Ἰὼ χελαινὰ λόγχα προμάχου δορὸς, 
ὦ τότε ϑοὰν γύμφαν 

“ἄγαγες ἀπ᾽ αἰϊπεινῶς 

τάνδ᾽ Οἰχαλίας αἰχμᾷ 

860 ἁ δ᾽ ἀμφίπολος Κύπρις ἄναυδος «φανερὰ ΕΟ 
ἐφάνη πράκχτωρ. 

ἩΠΜΙΧΟΡΙΟ Ν. 

πότερον ἐγὼ μάταιος, ἢ “χλύω τινὸς 
821 ---880. -ΞΞΞ 881--- 840. 

εὐ; 841 .--- 852. --ΞΞ 852.--- 862. 

« 

ΡΟΕΈΔΕ ΟΕΝΙΊΙΟΙο 

οἴχτου δι᾽ οἴχων ἀρτίως ὁριὠμένου;. ..ἡ 
866 τί φημι; 

ἡ ΑΒΕ ΓΠΜΠΙΧΟΡΙΟΑΝ."..:- Σ 

ἠχεῖ τις οὐχ ἄσημον, ἀλλὰ δυστυχῆ 
“ωχυτὸν εἴσω" καί τι. χαινίζει στέγη... .. 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ. 

ξύνες" δὲ 

τήνφ᾽ 
870 χωρεῖ πρὸς ἡμᾶς γραῖα σὴ! «ἀνοῦσα τι. 

τὰ ΞΕΞΕΈ ΤΡΟΦᾧ ΟΣ. 

ὡς ἄρ᾽ ἡμὶν οὐ σμικοῶν χαχῶν 

ὡς ἀήϑης καὶ ξυνωφρυωμένη 

σοι νος Ὰ ω παῖδες, 

ἤρξεν τὸ δῶρον “Πραχλεῖ τὸ πο στιμμοῦι: 

τί δ᾽, ὦ γεραιὰ, σαρκοξηπνη ἐὸν λέγεις ; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

βέβηκε ΣΙ ονξίρο τὴν πανυστάτην 

872 ὁδῶν. ἁπασῶν' ἐξ ἀκινήτου ποδός. 

διοδε ἀφ νον ρος χθμΡΆΘΌΣΙ 
οὐ δή ποϑ᾽ ὡς ϑανοῦσα; 

ΤΡΟΦΟΣ. 
ὡὐθυχ μπὲ ἄν οἴ χεάντ" ἀχήκοεις: 
. : ΧΟΡΟΣ. 

τέϑνηχεν ἡ τάλαινα; 

ΤΡΟΦ ΟΣ. 

υνβ τ δεύτερον κλύεις. 
ΧΟΡΟΣ. 

τάλαιν᾽ ὀλεϑρία, τίνι τρόπῳ ϑανεῖν σῴε φής; 
ΠΤ 5 

σχετλιώτατα πρός γε πρᾶξιν. 
ἸΧΌΟΡΟΣ, 

χρη γάλαν ἱ Ὁ, κεν τ αϑύθοδ ἀθυνερ δε ὐρυ Ἐ8 
880 "Ὁ ον : ΤΉΝ : 

ΡΟΦΟΣ. 

ΠΕΣ δωμστωσε., ' 
: ΧΟΡΟΣ: 

τίς ϑυμὸς, ἢ τίνες 

οὐ νόσοι τάνδ᾽ αἰγμὰὼν , 
5 ΓΟ 05 ἊΝ ᾿- τὸ, ΕΣ ᾿ 

βέλεος χαχοῦ ξυνεῖλε; πῶς ἐμησατο -:" 
’ ’ 

885 ποὺς ϑανάτῳ ϑαγατον δε ὡς 

ἀνύσασα μόνα; 
ΡΟ ΟΣ. 

᾿στογόεντος ἐν τομῷ σιδήρου. 
Χ ΘΚΙΘΣΣ 

ἐπεῖδες, ὦ ματαία, τάνδ᾽ ὕβοιν; 

ΓΘ... 

ἐχιεῖ εἶϑον" ὡς δὴ πλησία παραστάτις. 
ΧΟΡ τὰς 

δορείς ἦν; πῶς; φέο᾽ εἰπέ. 
ὺ ' ΤΡΟΦΟΣ. 

αὐτὴ πρὰς αὑτῆς χειροποιεῖται. τάδει 

ε ΧΟΡΟΣ... 

τί «ρωγεῖς.; 

ΠΡΟ ;Β -- ἘΣ 

σαφηνῆ. ᾿ 
ΦΟΘΊΡΙΘΙΣ. οἱ 

ἔτεχεν ἔτεχεν μεγάλαν᾽ 
ᾧἁ νέορτος ἅδε. μύμορω 

896 δόμοισι τοῖσδ᾽ ᾿Ποινύν,", 

ΡΟ ΦΟΣ. 

ἄγαν παν; ἀράν (δ᾽. εἰ παροῦσα πλησία 
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ἔλευσσες οἱ ἔδοασε, κάρτ᾽ ἄν ᾧκχτισας, 
ΧΟΡΟ Σ. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἔτλη τις χεὶρ γυναικεία κτίσαι; 
ΤΡΟΦ.ῬΟΣ. 

δεινῶς γε" πεύσει δ᾽, ὥστε μαρτυρεῖν ἐμοί, 
900 ἐπεὶ παρῆλϑε δωμάτων εἴσω μόνη, 

χαὶ παῖδ᾽ ἐν αὐλαῖς εἶδε κοῖλα δέμνια 
στορνύ»ϑ'᾽. ὅπως ἄψοῤρον»ν ἀντῴη πατρὶ, 
κρύψασ᾽ ἑαυτὴν ἔνϑα μή τις εἰσίδοι, 
βρυχᾶτο μὲν βωμοῖσι προσπίπτουσ᾽ ὅτο 

906 γένοιτ᾽ ἐρήμη, χλαῖε δ᾽ ὀργάνων ὅτου 
γναύσειεν οἷς ἐχρῆτο δειλαία πάρος . 

ἄλλῃ δὲ χάώλλῃ δωμάτων στρωφωμέργη, 

εἴ του φίλων βλέψειεν οἰχετῶν δέμας, 

ἔχλαιεν ἡ δύστηνος εἰσορὼμένη, 
910 αὐτὴ τὸν αὑτῆς δαίμον᾽ ἀγκαλουμένη, 

χαὶ τὰς ἄπαιδας ἐς τὸ λοιπὸν οὐσίας. 

ἐπεὶ δὲ τῶνδ᾽ ἔληξεν, ἐξαίφνης σφ᾽ ὁρῶ 

τὸν Ἡράκλειον ϑάλαμον εἰσορμωμένην. Ὁ 
χἀγὼ λαϑραῖον δμμ᾽ ἐπεσχιασμένη 

916 φρούρουν" ὁρῶ δὲ τὴν γυναῖχα δεμνίοις 
τοῖς “Πραχλείοις στρωτὰ βάλλουσαν φάρη. 

ὅπως δ᾽ ἐτέλεσε τοῦτ᾽, ἐπενϑοροῦσ᾽ ἄγω 
καϑέζετ᾽ ἐν μέσοισιν εὐναστηρίοις, 
καὶ δαχρύων ῥήξασα ϑερμὰ νάματα 

920 ἔλεξεν, ὦ λέχη τὲ χαὶ νυμφεῖ᾽ ἐμὰ 
τὸ λοιπὸν ἤδη χαίρεϑ᾽, ὡς ἔμ᾽ οὕποτε 
δέξεσϑ᾽ ἔτ᾽ ἐν χοίτάισι ταῖσόδ᾽ εὐνήτριαν 

τοσαῦτα φωνήσασα συντόνῳ χερὶ 
λύει τὸν αὑτῆς πέπλον, ᾧ χρυσήλατος 

92ὅ προὔκειτο μαστῶν περονὶς, ἐκ δ᾽ ἐλώπισεν 
πλευρὰν ἅπασαν ὠλέγην τ᾿ εὐώγυμον. 
κἀγὼ δρομαία βᾶσ᾽, ὅσονπερ ἔσϑενον, 
τῷ ἜΠΗ φράζω τῆς τ Με τάδε. 
χὰν ᾧ τὸ χεῖσε δεῦρό τ᾽ ἐξορμώμεϑα, 

930 ὁρῶμεν μα τὴν ̓ἀμφιπλῆγι φασγάνῳ 
πλευρὰν ὑφ᾽ ἧπαρ καὶ φρένας πεπληγμένην. 
ἰδὼν δ᾽ ὁ σεῦ ᾧμωξεν. ἕ ἔγνω βγὰρ τάλας 
τοὔργον χατ᾽ ὀργὴν ὡς ἐφάψειεν τόϑε, 
ὄψ᾽ ἐχδιδαχϑεὶς τῶν κατ᾽ οἶχον οὕνεχα. 

086 ἄχουσα πρὸς τοῦ ϑηρὸς ἔρξειεν τάδε. 
κἀνταῦϑ᾽ ὁ παῖς δύστηνος οὔτ᾽ ὀδυρμάτων 
ἐλείπετ᾽ οὐδὲν, ἀμφί γι» γοώμενος, 
οὔτ᾽ ἀμφιπέπτων στόμασιν, ἀλλὰ πλευρόϑεν 
πλευρὰν παρεὶς ἔχειτο πόλλ: ἀναστέγων, 

940 ὥς νι» ματαίως αἰτίᾳ βάλοι καχῆ;, 

“λαίων ὁϑούνεκ᾽ ἐχ δυοῖν ἔσοιϑ᾽ ἅμα, 
πατρός τ᾽ ἐκείνης τ᾽, ὠρφανισμένος βίου. 
τοιαῦτα τἀνθάδ᾽ ἐστίν. ὥστ᾽ εἴ τις δύο 
ἢ καὶ πλέους τις ἡμέρας λογίζεται, 

945 μάταιός ἔστιν. οὐ γάρ ἐσθ᾽ ἣ γ᾽ αὔριον, 
πρὶν εὖ πάϑη τις τὴν παροῦσαν ἡμέραν. 

ΧΟΡΘΣ. 

πότερα πρότερον ἐπιστένω, 
πύτερα τέλεα περαιτέρω, 
δύσκριτ᾽ ἔμοιγε δυστάνῳ. 

960 τάδε μὲν ἔχομεν ὁρᾶν δόμοις, 
τάδε δὲ μελόμεν᾽ ἐπ᾽ ἐλπίσιν - 
κοιγὰ δ᾽ ἔχειν τε χαὶ μέλλειν. 

947 --- 049, ---Ξ-Ξ 950-...- 952, 

ΣΣΟΦΟΒΛΕΟΥ͂Σ 

εἴϑ᾽ ἀνεμόεσσά τις 

γένοιτ᾽ ἔπουρος ἑστιῶτις αὔρα, 
965 ἥτις μ᾽ ἀποικίσειεν ἐκ τόπων, ὅπωθ 

τὸν “ἰὸς ἄλκιμον γόνον 
μὴ ταρβαλέα ϑάνοιμε 
μοῦνον εἰσιδοῦσ᾽ ἄφαρ" 
ἐπεὶ ἐν δυσαπαλλάκτοις ὀδύναις 

960 χωρεῖν πρὸ δόμων λέγουσιν 
ἄσπετόν τι προς 

ἀγχοῦ δ᾽ ἄρα κοὐ μαχρὰν 
προὔκλαιον, ὀξύφωνος ὡς ἀηδών. 

ξένω» γὰρ ἐξόμιλος ἥδε τις βάσις. 

9606 πᾶ δὲ φορεῖ νιν; ὡς φίλου 

προκηδομένα., βαρεῖαν 

ἄψοφον φέρει βάσιν. 
αἰαῖ, ὅδ᾽ ἀναύδατος φέρεται. 
τί χρὴ, ϑανόντα γι», ἢ καϑ' 

970 ὕπνο» ὄντα χρῖναι; 
πον σεν Ἀὐρατυάιθηθηση 
ὦμοι ἐγὼ σοῦ, 

πάτερ, ὦμοι ἐγὼ σοῦ μέλεος. 
τί πάϑω; τί δὲ μήσομαι; οἴμον, 

ΠΡΕΣΒΎῪΣ. 

σίγα, τέχνο», μὴ κινήσης 
975 ἀγρίαν ὀδύνην πατρὸς ὠμόφρονος, 

ζῇ γὰρ προπετής. ἀλλ᾽ ἴσχε δακὼν 
στόμα σόν. 

Υ.,2..0Ὸ Σ. 

πῶς φὴς, γέρον; ἦ ζῇ; 
ΠΡΕΣΒΎΣ. 

οὐ μὴ ᾿ξεγερεῖς τὸν ὕπνῳ. χάτοχον 
χἀχχινήσεις κἀναστήσεις 

980 φοιτάδα δεινὴν 
νόσον», ὦ τέχνον. 

 «ΖΌΟΣ. 

ἀλλ ἐπί μοι μελέῳ 
βάρος ἄπλετον ἐμμέμονεν φρήν. 

ΠΡΆΑΚΜΆΗΣ, 
ὦ Ζεῦ, “ 

ποῖ γᾶς ἥκω; παρὰ τοῖσι βροτῶν 

986 κεῖμαι πεπονημένος ἀλλήκτοις 

ὀδύναις ; οἴμοι ἐγὼ τλάμων " 
ἡ δ᾽ αὖ μιαρὰ βρύκχει. φεῦ. 

ΠΡΕΣΒΎῪΣ. 
ἄρ᾽ ἐξήδης ὅσον ἣν χέρδος 

σιγῆ κεύϑειν, χαὶ μὴ σχεδάσαν 
990 τῷ δ᾽ ἀπὸ χρατὸς 

βλεφάρων 9ϑ᾽ ὕπνον; 

ὙΠ ΝΘ ΨΟΕΝΝΝΕ 
οὐ γὰρ ἔχω πῶς ἂν 

στέρξαιμι χαχὸν τόδε λεύσσων. 
ΗΡΑ͂ΚΟ.ΗΣ. 

ὦ Κηναία χρηπὶς βωμῶν, 

ἱερῶν οἵαν οἵων ἐπί μοι 

996 μελέῳ χάριν ἠνύσω. ὦ Ζεῦ, 
οἵαν μ᾽ ἄρ᾽ ἔϑου λώβαν,, οἵαν, 
ἣν μή ποτ᾽ ἐγὼ προσιδεῖν ὁ τάλας 
ὠφελον ὕσσοις, τόδ᾽ ἀκήλητον 

1000 μανίας ἄνϑος καταδερχϑῆναι. 

τίς γὰρ ἀοιδὸς, τίς ὁ χειροτέχνης 
958 --- 96]. --ΞΞ 962 --- 970. 



ΤΡ ἈΞ ΧΟΥΓΝ Ὑ Α .1. 1θ6 

ἰατορίας, ὃς τήνδ᾽ ἅτην 
χωρὶς Ζηνὸς κατακηλήσεε; 
ϑαῦμ᾽ ἄν πόρρωϑεν ἰδοίμην. 
ΤΣ 3) 

1006 ἃ ἐᾶτέ μ᾽; ἐὰτέ μὲ ϑύσμορον εὐνάσαε, 
1005 ν ἐὰϑ᾽ ὕστατον εὐνάσαι. 

π μου ψαύεις ; ποῖ πλέγεις; 
ἀπολεῖς μ᾽, ἀπολεῖς. 
ἀνατέτροφας ὃ τι χαὶ μύση. 

1009 ἥπταί μου, τοτοτοῖ. ἥδ᾽ αὖϑ' 
ἔστ᾽. 

πάντων Ἑλλάνων ἀδικώτατοι ὀρερα , οὖς δὴ 

ἕρπει. σιόϑεν 
Ὸ 
ω 

πλευραῖσι γὰρ προσμαχϑὲν ἐκ μὲν ἐσχάτας 
βέβρωκε σάρκας, πνεύμονὸός τ᾽ ἀρτηρίας 

1065 ῥοφεῖ ξυνοιχκοῦν" ἐκ δὲ χλωρὸν αἷμά μου 

πέπωχεν ἤδη, καὶ διέφρϑαρμαι δέμας 

τὸ πᾶν, ἀφράστῳ τῆδε χειρωϑεὶς πέδη. 
ποὺ ταῦτα λόγχη πεδιὰς, οὔϑ᾽ ὁ γηγεγὴς 

στρατὸς Γιγάντων, οὔτε ϑήρειος βία; 

1060 οὔϑ᾽ Ἑλλὰς, οὔτ᾽ ἄγλωσσος, οὔϑ᾽ ὅσην ἐγὰ 
γαῖαν χαϑαίρων ἱκόμην, ἔδρασέ πω" 

γυνὴ δὲ, θῆλυς οὖσα κοὐκ ἀνδρὸς φύσιν, 
μόνη μὲ δὴ χαϑεῖλε φασγάνου δίχα. 
ὦ παῖ, γενοῦ μοι παῖς ἐτήτυμος γεγὼς, 

πολλὰ μὲν ἐν πόντῳ, κατά τε δρία πάντα χα-- 106ὅ χαὶ μὴ τὸ μητρὸς ὄνομα πρεσβεύσης πλέον. 
ϑαίρων, 

λεχόμαν ὁ τάλας, καὶ νῦν ἐπὶ τῷδε νοσοῦντε 
οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον οὐκ ἀποτρέψει; 
ἘΝῚ 
ἕ ἢ, 

1015 οὐδ᾽ ἀπαράξαι χρᾶτα βίου ϑέλει 
προ θα τοῦ στυγεροῦ; φεῦ φεῦ. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 

1018 ὦ παῖ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, τοὔργον τόδε μεῖζον ἀνήχει 
ἢ χατ᾽ ἐμὰν ῥώμαν" σὺ δὲ σύλλαβε. σοί τε γὰρ 

ε 
ομμα 

1020 ἔμπλεον ἢ δι᾽ ἐμοῦ σώζειν. 

Υ...10Σ. 

ι"ναύω μὲν ἔγωγε, 

λαϑίπονον δ᾽ ὀδυνῶν οὔτ' ἔνδοϑεν οὔτε ϑύραϑεν' 
ἔστι μοι ἐξανύσαι βίοτον. τοιαῦτα γέμει Ζεύς. 

ἘΠῚ τὰ Κ“ΗΣ. 

ὦ παῖ, ποῦ ποτ᾿ εἶ; 
1024 τῷδέ μὲ τῷδέ μὲ πρόσλαβε κουφίσας. 

ἑ ἔ, ἰὼ Ἰὼ δαῖμον. 

ϑρώσκει δ᾽ αὖ, ϑρώσχει δειλαία, 
διολοῦσ᾽ ἡμᾶς 

1030 ἀποτέβατος ἀγρία νόσος. 
ὦ Παλλὰς, τόδε μ᾽ αὖ λωβᾶται. Ἰὼ παῖ τὸν 
φύσαντ᾽ οἰκτείρας ἀνεπίφϑονον εἴρυσον ἔγχος, 

1086 παῖσον ἐμᾶς ὑπὸ κλῆδος" ἀχοῦ δ᾽ ἄχος, 
ἐχόλωσεν 

σὰ μάτηρ ἄϑεος, ἂν ὧδ᾽ ἐπίδοιμι πεσοῦσαν 
1040 αὕτως, ὧδ᾽ αὕτως, ὥς μ᾽ ὦλεσεν. ὦ γλυκὺς 

“άιδας, 
᾿Σ Ἁ ᾿ , “ 

ω “ἄιος αὐυϑαίμων, 

εὔνασον εὔνασον ὠχυπέτᾳ μόρῳ 
τὸν μέλεον φϑίσας. 

ΧΟΡΟΣ. 

χλύουσ᾽ ἔφριξα τάσδε συμφορὰς, «φίλαι, 
[1046 ἄναχτος, οἵας οἷος ὧν ἐλαύνεται. 

ἩΡΑΩΑΚ.ΗΣ. 

ὦ πολλὰ δὴ καὶ ϑερμὰ χοὺ λόγῳ χακὰ 
χαὶ χειρὶ καὶ νώτοισι μοχϑήσας ἐγώ" 

χοὔπω τοιοῦτον οὔτ᾽ ἄχοιτις ἡ Διὸς 
προὔϑηχεν οὔϑ᾽ ὁ στυγνὸς Εὐρυσϑεὺς ἐμοὶ, 

1050 οἷον τόδ᾽ ἡ δολῶπις Οἰνέως χόρη 
χαϑῆψεν ὦμοις τοῖς ἐμοῖς ᾿Ερινύων 

ὑφαντὸν ἀμφέβληστρον, ᾧ διόλλυμαι. 

1! 
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1006 «ἃ. ». -ΞΞ 1018 .--- 1017. 

1006 --- 1014. ---Ξ 1027 --- 1040, 

1028 ---- 1026, -ξξΞ- 1041 --- 1043, 

δός μοι χεροῖν σαῖν αὐτὸς ἐξ οἴχου λαβὼν 
εἰς χεῖρα τὴν τεχοῦσαν, ὡς εἰδῶ σάφα 
εἰ τοὐμὸν ἀλγεῖς δερόου ἤ κείνης ὁρῶν 
λωβητὸν εἶδος ἐν δίκη χαχούμενον. 

1070 ἔϑ᾽, ὦ τέχνον, τόλμησον" οἴχτειρόν τέ μὲ 

πολλοῖσιν οἰκτρὸν, ὅστις ὥστε παρϑέγος 

βέβρουχα κλαίων, καὶ τόδ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἴς ποτε 
τόνδ᾽ ἄνδρα φαίη πρόσϑ᾽ ἰδεῖν δεδρακότα, 
ἀλλ᾽ ἀστένακτος αἰὲν ἑσπόμην κακοῖς. 

1076 νῦν δ᾽ ἐκ τοιούτου ϑῆλυς εὕρημαι τάλας. 
καὶ γῦν προσελϑὼν στῆϑι πλησίον πατρὸς, 

σκέψαι δ᾽ ὁποίας ταῦτα συμφορᾶς ὕπο 

σέπονθα. δείξω γὰρ τάδ᾽ ἐκ καλυμμάτων. 
ἰδοὺ, ϑεᾶσϑε πάντες ἄϑλιον ϑέμας, 

1080 ὁρᾶτε τὸν δύστηνον, ὡς πρῶ: ἔχω. 
αἰαῖ, ὦ τάλας, 

ὃ 

ἔϑαλψεν ἄτης σπασμὸς ἀρτίως δό᾽ αὖ, 
διῆξε πλευρῶν" οὐδ᾽ ἀγύμναστόν μ᾽ ἐᾶν 
ἔοικεν ἡ τάλαινα διάβορος »όσος. 

1086 ὦναξ "Ἅἴδη, δέξαι μ᾽, 

ὦ “ιὸς ἀκτὶς, παῖσον. : 

ἔνσεισον, ὦναξ, ἐγχατάσχηψον βέλος, 

πάτερ, χεραυνοῦ. δαίνυται γὰρ αὖ πάλιν, 
ἤνϑηκεν, ἐξ ξώρμηκενο. ὦ χέρες χέρες, 

ᾧ μ᾽ 1090 ὦ νῶτα καὶ στέρν᾽, ὦ φίλοι βραχίονες, 

ὑμεῖς ἐκεῖνοι δὴ καϑέσταϑ᾽, οἵ ποτε 

Νεμέας ἔνοιχον, βουκόλων ἀλάστορα, 
λέοντ᾽, ἄπλατον ϑρέμμα κἀπροσήγορον, 
βίᾳ κατειργάσασϑε, “Περναίαν ϑ᾽ ὕδραν, 

1095 διφυῆ τ᾿ ἄμιχτον ἱπποβάμονα στρατὸν 
ϑηρῶν, ὑβριστὴν, ἄνομον, ὑπέροχον βίαν, 
Ἐρυμάνϑιόν τε ϑῆρα, τόν ϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς 
“Δ4΄δου τρίχρανον σκύλακ᾽, ἀπρόσμαχον τέρας, 
δεινῆς ᾿Εχίδνης ϑρέμμα,, τόν τε χϑυδσέων" 

1100 δράκοντα μήλων φύλακ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάτοις τόποις. 

ἄλλων τε μόχϑων μυρίων ἐγευσάμην, 
χοὐδεὶς τροπαῖ᾽ ἔστησε τῶν ἐμῶν χερῶν. 

νῦν δ᾽ ὧδ᾽ ἄναρϑρος χαὺὶ κατερραχωμέγος 
τυφλῆς ὑπ᾽ ἄτης ἐχπεπόρϑημαι τάλας, 

1105 ὁ τῆς ἀρίστης μητρὸς ὠνομασμέγος, 
ὁ τοῦ κατ᾽ ἄστρα Ζηνὸς αὐδηϑεὶς γόνος. 
ὀλλ᾽ εὖ γέ τοι τάδ᾽ ἴστε, κἂν τὸ μηδὲν ὦ 
κἂν μηδὲν ἕρπω, τήν γε δράσασαν τάδε 
χειρώσομαι κἀκ τῶνδε. προσμόλοι μόνον, 

1110 ἕν᾿ ἐχδιδϑαχϑὴ πᾶσιν ἀγγέλλειν ὅτι 
καὶ ζῶν κακούς γε καὶ ϑανὼν ἐτισάμην. 
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ὴ ΤΥ τ 
ὦ τλῆμον Ἑλλὰς, πένϑος οἷον εἰσορῶ 

ἀνϑδροὺς. τοῦδέ γ᾽ -εἰ σφαλήσεται.. 
»ἢ ΖΚ ΟΣ. 

ἐπεὶ παρέσχες ἀντιφωνῆσαι, πάτερ 
1116 σιγὴν παρασχὼν χλῦϑέ μου, νοσῶν ὅμως. - 

αἰτήσομαι γάρ σ᾽ 

ἕξουσαν , 

ὧ» δίχαια τυγχάνειν. 

᾿, δός μοι σεαυτὸν, μὴ τοσοῦτον ὡς δάξνη 
ϑυμῷ ᾿δύσοργος- οὐ γὰρ ἂν γνοίης ἐν οἷς 

χαίρειν. προϑυμεῖ χὰ» ὅτοις ἀλγεῖς μάτην. 

εἶ ΠΤΠΡΑ͂Κ.ΖΠ:Σ. 

1120 εὐἰπὼ» ὃ χοήζεις λῆξον" ὡς ἐγὼ γοσῶν.. 

«οὐδὲν ξυνίημ᾽ ὧν σὺ ποιχέλλεις πάλαις 

; ὙΠ ᾿ κε ἤζουα ἐδ Ο Σὶ 
ΓΝ ΕΞ ΡῈ ες πδειν ἐὐϑ ἜΝ , ὲ ὯΒ 

τῆς μητοος ἥξω τῆς ἕμης φροισὼν ἐν οὖς 

γῦν «ἔστιν οἱς ϑ᾽ ἥμαρτεν οὐχ ἑκουσία. 
ΠΡΑ,ΡΚ.ΖΉῊ  Σ. 

ᾧ παγκάκιστε, χαὶ παρεμγήσω γὰρ αὖ 
1125 τῆς πατροφόντου μητρὸς, ὦ χλύειν ἐμέ; 

ἔχει. γὰρ οὕτως ὥστε μὴ εὐἰβιρμῶ πρέπειν. 
ΠΡΑΚΙΗ͂Σ. 

οὐ ἡ δῆτα τοῖς γε πρόσϑεν ἡμαρτημέγοις. 

᾿ Υ4 ΟΣ. . : 
«ε ὃ ͵ -Ὁ 

ἀλλ: οὐδὲ μὲν δὴ τοῖς 7. ἐφ᾽ ἡμέραν ἐρεῖς. 

- ΠΙΒΟΤΟΙΘΟΣΖΕΠΙΣΙ 

λέ ἐγ ΤΌΝ δὲ μὴ φανῆς καχὸς γεγώς. 

πῃ  ΘΟΣὰ 

[1180 λέγω. ἘΠ λον ἀρτέως νεοσιεγής. 
ΠΡΑ,ΕΚΜΖΗΣ. 

πρὸς τοῦ; 'τέρὰς τοι διὰ. χαχῶν ἀδφοισυλα 

ἘΣ ἢ υϑὶ ΥὙΥΖ4.Ζ0ΟΣ. 

αὐτὴ πρὸς. αὑτῆς, οὐδενὸς πρὸς ἐχτόπου. 

ὙΓΡΟΙ͂Σ ΈΕΓΟΝ 

“" 1: ὡς χρῆν, σφ᾽ ἐξ ἐμῆς ϑανεῖν χερός; : 
τῳ 1.2Ζ10 Σ. ΄΄" 

| κἂν σοῦ στραφείη. ϑυμὸς, εἰ τὸ πᾶν μάϑοις. 

ἩΡΑΚΖΗΣ. 
[1188 δεινοῦ λόγου κατῆρξας " εἰπὲ δ᾽ ἢ γοεῖς. 

: ΠΣ ΘΕΣ: 

ἅπαν τὸ χρῆμ᾽, ἥμαρτε χρηστὰ μωμένη. 
ξ ΠΡΑΚΠΖΉΗΣ. 

χρήστ᾽, ὦ κάκιστε, πατέρα σὸν κτείνασα δὸ γᾷ; 
ΥΜΟΣ 

στέργημα μὼῤ, δοχοῦσα 1 σιροσβαλεῖν σέϑεν, 
ἀπήμπλαχ᾽ 7 ὡς προσεῖδε τοὺς ἔνδον γάμους. 

ΠΡΑ͂ΚΟ.ΖΗΣ. 

1140 καὶ δίῳ τοσοῦτος :φαρμαχεὺς ΕΘΡΟΥ͂ΨΡΑ 

Ἷ Υ.4.14 ΟΣ. 

Τέσσος πάλαι Κένταυρος ἐξέπεισέ νιν 

τοιῦ δὲ φίλτρῳ τὸν σὺν ἐχμῆναι πόϑον. 
: ΚῊΡΖ4Κ.ΖΗΣ. 
ΠΡ ΤᾺΣ Νυ ὧΝ “ 3) Α ἴου ἴοὺ δυστηνος, οἴγομαι. τάλας. 
327 »Ὶ 2 ͵΄ ῃ , ») Ὁ 7: 9) , ολωλ᾽ ολωλᾳ, φέγγος οὐκ ἔτ᾽ ἐστί μοι. 

μέ ἊΣ ᾿ - ΝΡ ΤΙΣ ο - ΄ τ; 1148 οἴμοι, φρονῶ δὴ ξυμφορῶς ἵν᾿ ἕσταμεν. 
“5 5 ΕΣ ΜΈ Ξ ᾿Ὶ ν ἘΣ γι. Ὁ) 

τὰ ̓ ἑὴν ἐ νον ποτὴρ γὰρ οὐ ἔτ 

κάλξι, τὸ πᾶν μοι σπέρμα σῶν διιαιμόνων, 
Γ :- Α ᾿ ’ 3: 

κάλει: δὲ. τὴν τάλαιναν ᾿“λχμήνην., Διὸς 
ΤΕ ὌᾺΣ τὰ ῖ 

μάτην αξὸιτιν, ὡς τελευταίαν ἐμοῦ ΐ 
« , " 1160 φήμην πύϑησϑε ϑεσιράτων ὅσ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ.. 

ΣΟ ΦΟΊΒΊΙΔΛΗ Φ ΈΣΡΓΣ 

ἐστί ὅσοι". 

ὶ ΧΟ» ὦ, ἐν 

ἀλλ᾽ οὔτε μήτηρ ἐνσάδ᾽, ἀλλ᾽ ἐπακτίᾳ. 
Τίρυνϑι συμβέβηκεν ὥστ᾽ ἔχειν. ἕδρα», 
παίδων δὲ τοὺς μὲν ξυλλαβοῦσ᾽ αὐτὴ τρέῴει, 
τοὺς δ᾽ ἂν τὸ Θήβης ἄστυ γαίοντῶς μάϑοις"" 

1165 ἡμεῖς δ᾽ ὅσοι πάρεσμεν, εἴ τι χρὴ, πάτερ, 
πράσσειν, κλύργτες ἐξυπηρετήσομεν. 

ΠΡΑΚΙ.ΠΕ. ' 

σὺ δ᾽ οὖν ἄκουε τοὔργον: ἔξήχεις δ᾽ ἵνα. 
εννκή, ὁποῖος ὧν ἀνὴρ. ἐμὸς ζαλεῖοις ᾿ 

“ γὰρ ἦν πρόφαντον ἐχ πατρὸς πάλαι, 

1160 πρὸς τῶν πνεόντων μηδενὸς ϑανεῖν ὕπο; - 

τ ὅστις “δου φϑίμενος οἰχήτωρ͵ πέλοι»: 

δὸ᾽ οὖν ὃ ,ϑὴο Κένταυρος, ὡς τὸ ϑεῖον ἢν 

ει πρόφαντον, οὕτω ζῶντά (ε΄ ἔχτεινεν ϑαγώγ. 

οφαγῶ. δ᾽ ἐγὼ τούτοισι συμβαίνοντ᾽ ἴσα 
116ὅ μαντεῖα χαινὰ, τοῖς πάλαι ξυνήγορα, 

ῶ τῶν ὀρείων χαὶ χαμαϊκοιτῶν ἐγὼ 
“Σελλῶν ἐσελϑὼν ἄλσος εἰσεγραψάμην». 

πρὸς τῆς πατρῴας χαὶ πολυγλώσσου δουὸς, 
ἢ μοι χρόνῳ τῷ ζῶντι "αὶ παρόντι νῦν. 

1170 ἔφασχε μόχϑων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ, 
᾿ λύσιν τε ἐλεῖσϑαι᾽" κἀδόχουν πράξειν χαλῶς. 

τὸ δ᾽ ἢν ἄρ᾽ οὐϑὲν ἄλλο ΧΑὴΝ ϑαγεῖν ἐμέ. τ 

τοῖς γὰρ ὙΠ τ ας, μόχϑος οὐ προσγίγνεται. 

τοῦτ΄. οὐν «ἐπειδὴ λαμπρὰ συμβαίνει, τέχνον, 
1175 δεῖ σ᾽ αὖ γενέσϑαι πἰτι: τἀνδοὶ σύ ἅμαχον, 

Ν 

καὶ μὴ ᾿πιμεῖναι τοὐμὸν ὀξῦναι στόμα, 81} 
5. 
ΠΩ ἄλλ᾽ αὐτὸν εἰχαεϑόντα συμπράσσειν, γόμον 

χάλλιστον ξξευρόγντα, πῶ τε πατρί. 
[ Ὁ ΟΣ: ἐν μθ 

ἀλλ᾽, ὦ πάτερ; ταρβῶ μὲν εἴς λόγου στάσιν 

1180 τοιάνδ᾽ ἐπελθὼν, πείσομαι δ᾽ ἅ σοι δοχεῖ. 
ΠΡΩΑ,ΛΚΖΗΣ. 

ἔιιβαλλε χεῖρα δεξιὰν πρώτιστά μοι. 
; Σ Σ νΔ, Δι 
ὡς πρὸς τί πίστιν τήνδ᾽ ἄγαν ἐπιστρέφεις; 

ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 
οὐ. ϑῶσσον οἴσεις οι ἀπιστήσεις ἑμοί; 

ΖΘ: 

ἰδοὺ προτεΐνω, ΔΝ ἀντειρήσετιαι. 
; ἩΓΑΣΑ ΚΟΧ Ή ΣΥ 

118ὅ ὄμινυ “]ὸς νῦν τοῦ με φύνϑη κάρα, ᾿ 

ΤΥ εὐ Σ  (9ΣΣ : 
», χαὶ τόδ᾽ ΣΉ ΣΝ ν: ᾿ 

Ο ΠΡΑΚΛΜΗ͂Σ, 
ἢ μὴν ἐμοὶ τὸ λεχϑὲν ἔργον. ἐχτελεῖψ. 

ὙΌΣ 

δμνυμ᾽ ἔγωγε, Ζῆν᾽ ἔχων ἐπώμοτον. 
ἬΡΑΚΊ.ΖΗΣ. 

εἰ δ᾽ ἐχτὸς ἔλθοις, πημονὰς. εὔχου λαβεῖν. 

ΠΟ ΜΟΝΣ, : 

190 οὐ μὴ λάβω" δράσω γᾶρ. εὔχομαι δ᾽ ὅμως. 

᾿ ἫΡ ΚΑΒΣ. 

οἶσϑ᾽ οὗν τὸν τ Ζηνὸς οὐδ  ρυ πάγον; ' 

οἶδ᾽, ὡς ϑυτήρ 1 γε πολλὰ δὴ σταϑεὶς: ἔχω: 

πῃ ἬΡΑΚἍΔΗΣ.:": 
ἐνταῦϑά νυν. χρὴ τοὐμὸν -ἐξάρανταά σε 
σῶμ᾽ κὐτόχειρα, “καὶ ξὺν οἷς. χρήζεις φίλων, 

ἡ μὴν τί δοάσει 



1210 χαὶ πῶς ὑπαίϑων σῶμ᾽ 

119ὅ πολλὴν μὲν ὕλην τῆς βαϑυροίζου δρυὸς 
ἊΣ ΜΙ Ἂ; Ω9 « - 

χείραντα,, πολλὸν δ᾽ ποὺ: ἐχτεμόνϑ᾽ ομοῦ 

ἄγριον ἔλαιον, σῶμα τοὐμὸν ἔμβαλεῖν, 
΄ ΞὩ ῃ ἡ 

“αὶ πευχίνης λαβόντα λαμπαδὸς σέλας 

πρῆσαι. γόου δὲ μηδὲν εἰσίτω δάχρυ, 
1200 ὠλλ΄. ἀστέναχτος χάδαχρυτος, εἴπερ ξὲ ε 

πω ν, - - δὴ 

τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, ἔρξον εἰ δὲ μὴ, μενῶ σ᾽ ἐγὼ 
Α ΤῈ 3Ὰ 2 -" 5 μ 

χαὶ νέρϑεν ὧν ἀραῖος εἰσαεὶ βαρυς. 

ὙΕΣΣΊ(ΘΣΣ: 
ἘΑ͂Ν , ΤΣ ἐν τ» ἘΣ ρῈΞ ΑΡΥΕΝ : 
οεμοι. πάτξεο, τὶ εἰπας; θυ Μμ' ετογβσα!ξ. 

ἩΡΆΑΚἍΗΣ. 
“Ὁ , ,., τ ΑΝ 

ὁποῖα δοαστέ᾽ ἐστίν εἴ δὲ μὴ, πατρὸς 

1206 ἄλλου γενοῦ του μηδ᾽ ἐμὸς κληϑῆς ἔτι. 
᾽ ΕΥΙ ΠῚ ΘΟ Σ: Ἷ Ἔ Ψ' 

οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις, οἷά μ᾽ ἐχχαλεῖ, πάτερ, 

ἐρογέα γενέσϑαι ;Σαὶ παλ αμναῖο» σέϑεν. 

ἜΒΡΟΜΟΙ, ἘΠ ΕΠΙΣ: 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽, ἀλλ᾽ 
χαὶ μοῦνον ἰατῆρα τῶν ἐμῶν χαχῶν.- 

ὙΕΟΘΙΕΣ: 
ΣΟ ΡΉ ΤΕ ᾿ , 
ἂν Ἰώμην τὸ σον; 

ἩΡΩΑΚΊΖΗΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ φοβεῖ πρὸς τοῦτο, ταφλα γ᾽ ἐσγασοις 

τς 24:7: ΟΣ 

φορᾶς γέ τοι τ οὐ ποῤῥθδεθαι 

ἭΓΡΑΑΚΠἥΖΕΗΣ. 

ἢ χαὶ πυρᾶς πλ ἤρωμα τῆς εἰρημένης; 

Υ 4 «40 Σ. 
σε ἐδεῦν 5: ὃν ι ΄ τω Ἰξ 
ΟοὐΌΟν » ὧν αὑτὸς μὴ ποτιειμαυὼν χέροι» 

21 τὰ δ᾽ ἄλλα πράξω χοὺ χαμεῖ τοὐμὸν μέρος.. 

ἩΡΑΚΠἍΉΗΣ. 

χέσει χαὶ ταῦτα " πρόσνειμαι δέ μοι 

» 

ὧν ἔχω σοι» 

ἀλλ᾽ ἀρ 

χάριν βοαχεῖαν σιρὸς πιαχροῖς ἄλλοις διδούς. 

7 7 ΟἿΣ, 

εἰ χαὶ μεαχρὰ χάρτ᾽ ἐστὶν, ἐργασϑήσεται. 
ἩἹΡΑΩἁΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

τὴν Εὐρυτείαν οἶσθα. δῆτα παρϑένον; 
πὰ ΘῈΣ: 

1290 Ἰόλην ἔλεξας, ὡς γ᾽ ἐπειχάζειν ἐμέ. 
ἜΓΡ.ΖΚ.ΖΉ.Σ. 

ἔγνως. τοσοῦτον δή σ᾽ ἐπισκήπτω, τέχνον" 

ταύτην, ἐμοῦ ϑαγόντος, εἴπερ εὐσεβεῖν 

βούλει, πατρῴων ὁρχίων μεμνημένος, 

μηδ᾽ 
(λλος ἘϑοθΟΣ τοῖς ἐμοῖς πλευϑοῖς ὁμοῦ 

, πυύόσϑου δάμαρτα, ἀπιστήσης πατρί" 
1225 μηδ᾽ 

χλιϑεῖσαν αὐτὴν ἀντὶ σοῦ λάβοι ποτέ" 

ἀλλ᾽ 

σείϑου. 

σμιχροῖς ἀπιστεῖν τὴν πόρος συγ 
ὙΞΖΕΖΕΘῈΕΣ: 

1230 οἴμμιοι. τὸ μὲν νοσοῦντι ϑυμοῦσϑαι χαχὸν, 

αὐτὸς, ὦ παῖ, τοῦτο χήδευσον λέχος. 
’ ,. 

τὸ γάρ τοι μεγάλα πιστεύσαντ᾽ ἐμοὶ 

εἴ. χάριν. 

τὸ δ᾽ ὧδ᾽ ὁρῶν φρονοῦντα τίς ποτ᾽ ἂν φέροι; 
ἘΠΡΌΖΟΟΞΖΗΣΣ: 

ἔων οὐδὲν ὧν λέγω ϑροεῖς. 
ὙΡΊ ΟΙΣΣ. 

τίς γάρ ποϑ', ἢ μοι μητον, μὲν ϑανεῖν μόνη 

μεταίτιος σοί τ᾽ ὡς ἔχεις ἔχειν, 
1233 »"Ξ ον ας ϑᾺ ε' , Ὑ.2.ἃ ΄ »" 90 τίς ταῦτ᾽ ἄν, ὑστις μὴ ᾿ξ ἀλαστόρων γοσοῖϊ, 

αὖϑις Ζ 
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ἕλοιτο; ϑαγεῖν 
Ὸ ; 
ω πάτερ, 

ΞΆ - , , τὶ ἢ τοῖσιν ἐχϑίστοισι συνγαίειν ὁμοῦ. 
ΠΡΑ͂ΚΖΔΗΣ 

« Ἁ ε᾿ 2 « » 5 

ἀνὴρ δὺ᾽ ὡς ἔοιχεν οὐ γεὰ 

κοεῖσσον χἀμέ γ᾽, 

ιεῖν ἔμοὶ 

, ΚΣ Ομ τΡῚ μοῖραν" ἀλλά τοι ϑεῶν ἀρὰ 
1240 μεγεῖ σ᾽ ἀπιστήσαντα τοῖς ἐμοῖς .Σ. 

ὙΠ ΖΟἿΣ: 

τάχ᾽, ὡς ἔσιχας, ὡς νοσεῖς φράσεις. 
ἘΠΡΕΖΕΙΚΘ ΖΦ ΈΓΣΣ. 

σὺ γάρ μ᾽ ἀπ᾽ εὐνασϑέντος ἐχκιγεῖς χαχοῦ. 

οἴμοι, 

- ἘΣ ΖΜ ΟΣ: 

δείλαϊος, ὡς ἐς πολλὰ τἀπορεῖν ἔχω. 

οὐ γὰρ διχαιοῖς τοῦ φυτεύδαντος κλύειν: 

ὙνπδκθεξΣ. 

1245 ἀλλ᾽ ς - ἐχδιδαχϑῶ. δῆτα, δυσσεβεῖν, πάτερ; 

ον ΣΡ ήσαν Ὁ ΤΕΣ; 
οὐ δυσσέβεια, τοὐμὸν εἰ τέρψεις χέαρ. 

ΠΟ ΘΕΣΙ 

πράσσειν ἄνωγας οὖν μιξ Ἐπ τάδε; 

ἘΓΡΙΞΟΞΕΙΣΣ: 

ἑ ΠΡΑΚ,ἍῺΉΗ Σ. 

ἔγωγε. τούτων μάρτυρας χαλῶ ϑεούς. 

ν ᾿ τὸ ἄγ ἐν 7 ἕ! ΟΣ. “-- 

τοιγὰρ "ποιήσω, χοὺκ ἀπώσομαι, τὸ σὸν 

12 50 ϑεοῖσι δειχνὺς ἔογον. οὐ γὰρ ὧν ποτε 7) 
᾿ χαχὸς «ρανεΐην σοΐ γε πιστεύσας, πάτερ. : 

ΠΡΑ͂Κ.ΗΣ. 

- χαλῶς τελευτάς ; “ἀπὶ τοῖσδε τὴν χάριν 

«ταχεῖαν. ὦ τι. σιρόσϑες" ὡς πρὶν ἐμπεσεῖν 

ἀπο νὸν ἡ ἐτιν,, ΟΙΟΊ ΘΟ», ἔξ 1 πυράν με ϑῆς. 

1255 (γ᾽ ἐγχονεῖτ᾽, αἴρεσϑε. παῦλά τοι χαχῶν 

αὕτη, τελευτὴ σας φ: τἀνδρὸς ὑστάτη. 

ΧΟ Ί(ΟΣΣ: 

ἀλλ᾽ οὐδὲν εἴργει σοὶ τελειοῦσϑαι τάϑε, 
ἐπεὶ κελεύεις καξαναγξζάζεις, πάτερ. 

ΓΡΙΖΩ, Κα ΖΗ Σ. 
3; Ν ΄ ΕῚ 
αγε γυν, πρὶν τηγὸ 

1200 γόσον. 
λιϑοχόλλητον στόμιον παρέχουσ᾽ Ρ 

ἀνακινῆσαι 

ὦ ψυχὴ σκληρὰ, χάλ ρος 

ἀγνάπαυε βοὴν. 

᾿τελέουσ᾽. ἀεχούσεον ἔργον. 

ΚΕ Υ ΟΣ. 

ὀπαδοὶ, μεγάλην μὲν ἐμοὶ 

"-ς 

ὡς ἐπέχκοτον 

αἴᾳετ᾽, 

Ἐ265 τούτων ϑέιιεγνοι συγγγωμοσύνην, 
μεγάλην δὲ ϑεοῖς ἀγνωμοσύνην 
εἰδότες 
"οὗ φύσαντες χαὶ χληζόμεγοι 
σπωτέρες τοιαῦτ᾽ ἐξροοῶσι γάϑη. 

οὐδεὶς ἐφορῷ, 

ἔργων τῶν πρασσομένων, 

1270 τὰ μὲν οὖν ἐρέτης 

τὰ δὲ νῦν ἑστῶτ᾽ οἵχτρὰ μὲν Ἴ 

αἰσχοὰ δ᾽ ἐκείνοις, 

χαλεπώτατα δ᾽ οὖν ἀνδρῶν πάντων 
τῷ τήνδ᾽ ἄτην ὑπέχοντι. 

1276 λείπου μηδὲ σὺ, παρϑέν᾽, ἀπ᾽ οἴχων, 

μεγάλους μὲν Ἰδοῦσα νέους ϑανάτους, 
ἀ ΔΟΝ ὙΧ ’ - 

πολλὰ δὲ πηματα χαὶ χαινοτπειιϑῆ, 
γ)2ινἰκν ’ εἰ . ; 

χουδὲν τούτων ὁ τι μὴ Ζευς. 

πτοτασος--- αὐ του ςτουυσος τος ουος τος. 



ΣΟΦΟΒΜΛΕΟΥΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΏΩΠΑᾺΑ 

ΟΑΎΥΣΣΕΥΣ. ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
ΧΟΡΟΣ. ΜΙΑΟΚΤΗΤΗΣ. 
ΣΚΟΠΟΣ ὡς ἘΜΠΟΡΟΣ. ΠΡΆΑΧΚΑΗ͂Σ. 

ΤΙ ΘΚ ΟΣ 

᾽Α παγωγὴ «Ῥιλοχτήτου χ «Τήμνου εἷς Τροίαν ὑπὸ Νεοτιτολέμου καὶ Ὀϑυσσέως καϑ᾽ Ἑ,λέσον μαντείαν, ὃς 

κατὰ μαντείαν Κάλχαντος, ὡς εἰδὼς χρησμοὺς συντελοῦντας πρὸς τὴν Τροίας ἅλωσιν, ὑπὸ ᾿Οδυσσέως νὐὑκ- 

τωρ ἐνεδρευϑεὶς, δέσμιος ἤχϑη τοῖς Ἕλλησιν" ἡ δὲ σκηνὴ ἐν “ΤΖήμνῳ. ὁ δὲ χορὸς ἐξ γερόντων τῶν Νεο-- 

Ἰπτολέμῳ συμπλεόντων. κεῖταε δὲ καὶ παρ᾽ «ἀἱσχύλῳ ἣ μυϑοποιία. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Γλαυκέππου ἢ. πρῶτος 

ἦν Σοφοκλῆς. 

ὙΠΟΘΕΣΙ͂Σ ΕΜ ΜΕΤΡΟΣ. 

«Χρύσης ᾿ϑηνᾶς βωμὸν ἐπιχεχωσμένον, 

ἐφ᾽ οὗπερ ᾿Αἀχαιοῖς χνησϑὲν ἣν ϑῦσαι, μόνος 

Ποίαντος ἤδει σιαῖς ποϑ᾽ Ἡρακλεῖ συνών.- 

ζητῶν δὲ τοῦτον ναυάτῃ δεῖξαι στόλῳ, 

σιληγεὶς ὑπ᾿ ἔχεως, ἐλίπεε᾽ ἐν Δήμνῳ νοσῶν. 

Ἕλενος δ᾽ ᾿Αχαιοῖς εἶφ᾽ ἁλώσεσϑ'᾽ Ἴλιον 

τοῖς Ἡρακλέους τόξοισι παιδί τ᾿ ᾿Αχιλλέως. 

τὰ τόξ᾽ ὑπῆρχε παρὰ «Ῥιλοχτήτῃ μόνῳ" 

πεμφϑεὶς δ᾽ Ὀδυσσεὺς ἀμφοτέρους συνήγαγεν. 

"0. ΧΟΗ, 3. 



ποτ νϑσαντς 

Φ - ἡ Θ  Κ' Τ ΜΠ τ ἢ κυ], ΟἿΣ, 

ΟΠΖΥΣΣΕΎΣ. 
Ψ 4 φ - ’ ᾿ 

χτὴ μὲν ἦδε τῆς περιρρύτου χϑονὸς 
«Δήμνου, βροτοῖς ἄστειπιτος οὐδ᾽ οἰχουμένη, 

Ὲ ΄ « Ἢ ἔνϑ᾽, ὦ χρατίστου πατρὸς Ἕλλήνων τραφεὶς 
᾿Αχιλλέως παῖ ΜΝεοπτόλεμε, τὸν Μηλιᾷ 

ὅ Ποίαντος υἱὸν ἐξέϑηκ᾽ ἐγώ ποτε, 

ταχϑεὶς τόδ᾽ ἔρδειν τῶν ἀνασσόντων ὕπο, 
»όσῳ χαταστάζοντα διαβόρῳ πόδα" 
δ΄ γ 37 « ἰξ Η͂ 2 ᾿ 

οτ᾽ οὔτε λοιβῆς:ἡμὶν οὔτε ϑυμάτων 

παρὴν ἑχήλοις προσϑιγεῖν, ἀλλ᾽ ἀγρίαις 
--} ΦΙ τς -- 

10 χατεῖχ ἀεὶ πᾶν στρατόπεδον» δυσφημίαις, 
-- - 9; Ἁ -- , - 

βοῶν, ἰυζω».. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ 
λέγειν; ἀχμὴ γὰρ οὐ μαχρῶν ἡμῖν λόγων, 
μὴ καὶ μάϑη μ᾽ ἥχοντα χἀκχχέω τὸ πᾶν 
σόφισμα τῷ νιν αὐτίχ᾽ αἱρήσειν δοκῶ. 

15 ἀλλ᾿ ἔογον ἤδη σὸν τὰ λοίφ᾽ ὑπηρετεῖν, 

σχοπεῖν ϑ᾽ ὅπου ᾽στ᾽ ἐνταῦϑα δίστομος πέτρα 
τοιάδ᾽, ἵν᾿ ἐν ψύχει μὲν ἡλίου διπλῆ 
πάρεστιν ἐνϑάκησις, ἐν ϑέρει δ᾽ ὕπνον 
δι᾿ ἀμφιτρῆτος αὐλίου πέμπει πνοή. 

20 βαιὸν δ᾽ ἔνερϑεν ἐξ ἀριστερᾶς τάχ᾽ ἂν 
ἴδοις ποτὸν χρηναῖον, εἴπερ ἐστὶ σῶν. 
ὥ μοι προσελϑὼν σῖγα σήμαιν᾽ εἴτ᾽ ἔχει 
χῶρον πρὸς αὐτὸν τόνδε γ᾽ εἴτ᾽ ἄλλῃ κυρεῖ, 
ὡς τἀπίλοιπα τῶν λόγων σὺ μὲν κλύης, 

26 ἐγὼ δὲ φράζω, ποινὰ δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ἔἴη. 
ΝΕΟΠΤΟΜΠΕΜΜΟΣ. 

ἄναξ Ὀδυσσεῦ, τοὔργον οὐ μακρὰν λέγεις. 
δοχῶ γὰρ οἷον εἶπας ἄντρον εἰσορᾶν. 

ΟΖ ΧΟ ΣῊ ΟΣ. 

ἄνωθεν, ἢ χάτωϑεν; οὐ γὰρ ἐννοῶ. 
ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΟΣ. 

τόδ᾽ ἐξύπερϑε, χαὶ στέβου γ᾽ οὐδεὶς τύπος. 
ΤΟΣ ΌΣΣΣΔΕΧΥΙΣ. 

80ὅρα καϑ᾽ ὕπνον μὴ καταυλισϑεὶς κυρῆ. 
ΝΕΟΠΊΤΊΟΜΖΕΜΟΣ. 

ὁρῶ κενὴν οἴχησιν ἀνθρώπων δίχα. 
ΘΖ ΣΕ ΣΕ: 

οὐδ᾽ ἔνδον οἱχοποιὸς ἐστί τις τροφή; 
ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΕΜΜΟΣ. 

στειπτή γε φυλλὰς ὡς ἐναυλίζοντέ τῳ. 

ΘΟ ΣΣΈΡΧΟΣ: 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔρημα, κοὐδέν ἐσϑ᾽ ὑπόστεγον; 
ΝΕΟΠΊΤΊΟΖΕΜΜΟΣ. 

86 αὐτόξυλόν γ᾽ ἔχπωμα, φλαυρούργου τινὸς 
τεχνήματ᾽ ἀνδρὸς, καὶ πυρεῖ᾿ ὁμοῦ τάδε, 

ΟΣ ΧΣΣΕΎΥΣ. 

χείνου τὸ ϑησαύρισμα σημαίνεις τόδε. 
ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΟ Σ. 

ἰοὺ ἰού" καὶ ταῦτά γ᾽ ἄλλα ϑάλπεται 
| ῥάκη, βαρείας του γοσηλείας πλέα. 
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ΟΟΥΣΣΕΎΥΣ. 

40 ἁνὴρ χατοιχεῖ τούσδε τοὺς τόπους σαφῶς, 
κώσε᾽ οὐχ ἑχάς που. πῶς γὰρ ἂν νοσῶν ἀνὴρ 
κῶλον παλαιᾷ χηρὶ προσβαίη μαχράν; 
ἀλλ ἢ ̓ πὶ φορβῆς νόστον ἐξελήλυϑεν, 
ἢ φύλλον εἴ τι νώδυνον χκάτοιδέ που. 

4δ τὸν οὖν παρόντα πέμψον εἰς κατασκοπὴν, 
μὴ χαὶ λάϑη μὲ προσπεσών" ὡς μᾶλλον ἂν 
ἕλοιτό μ᾽ ἢ τοὺς πάντας ᾿Δργείους λαβεῖν». 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
ἀλλ᾽ ἔρχεταί τε χαὶ φυλάξεται στίβος. 

σὺ δ᾽ εἴ τι χρήζεις, φράζε δευτέρῳ λόγῳ. 
ΟΠΥΣΣΕΥΣ. 

δ0᾽ “χιλλέως παῖ, δεῖ σ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐλήλυϑας 
γενναῖον εἶναι, μὴ μόνον τῷ σώματι, 
ἀλλ ἣν τι χαινὸν, ὧν πρὶν οὐκ ἀκήκοας, 
κλύης, ὑπουργεῖν, ὡς ὑπηρέτης πάρει. 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΕΜΜΘΕΣ. 

τί δῆτ᾽ ἄνωγας; 

ΘΑ ΣΣΕΎΥΣ:. 

τὴν «Ῥιλοχτήτου σὰ δεῖ 
ὅδ ψυχὴν ὅπως λόγοισιν ἐχκλέψεις λέγων. 

ὅταν σ᾽ ἐρωτῷ τές τε καὶ πόϑεν πάρει, 
λέγειν, ᾿Ἵχιλλέως παῖς " τόδ᾽ οὐχὶ χλεπτέον " 
πλεῖς δ᾽ ὡς πρὸς οἶχον, ἐκλιπὼν τὸ ναυτιχὸν 
στράτευμ᾽ ᾿Αχαιῶν, ἔχϑος ἐχϑήρας μέγα, 

60 οὗ σ᾽ ἐν λιταῖς στείλαντες ἐξ οἴχων μολεῖν, 
μόνην ἔχοντες τήνδ᾽ ἅλωσιν Ἰλίου, 
οὐκ ἠξίωσα» τῶν ᾿Αχιλλεέων ὅπλων 
ἐλθόντι δοῦναι κυρίως αἰτουμένῳ, 
ἀλλ αὑτ᾽ ᾿Οϑυσσεῖ παρέδοσαν " λέγων ὅσ᾽ ὧν 

θὅ ϑέληῃς χαϑ᾽ ἡμῶν ἔσχατ᾽ ἐσχάτων κακά. 

τούτων ψὰρ οὐδὲν ἀλγυνεῖ μ᾽ " εἰ δ᾽ ἐργάσει 
μὴ ταῦτα, λύπην πᾶσιν ᾿Δργείοις βαλεῖς. 
εἰ γὰρ τὰ τοῦδε τόξα μὴ ληφϑήσεται, 

οὐκ ἔστι πέρσαι σοι τὸ 4“αρϑάνου πέδον. 
70 ὡς δ᾽ ἔστ᾽ ἐμοὶ μὲν οὐχὶ, σοὶ δ᾽ ὁμιλία 

πρὸς τόνδε πιστὴ χαὶ βέβαιος, ἔχμαϑε. 
σὺ μὲν πέπλευχας οὔτ᾽ ἔνορκος οὐδενὶ 
οὔτ᾽ ἐξ ἀνάγχης οὔτε τοῦ πρώτου στόλου, 
ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδέν ἐστ᾽ ἀρνήσιμον. 

7ὅ ὥστ᾽ εἴ μὲ τόξων ἐγπρατὴς αἰσθήσεται, 
ὅλωλα καὶ σὲ προσδιαφϑερῶ ξυνών. 
ἀλλ αὐτὸ τοῦτο δεῖ σοφισϑῆναι, χλοπεὺς 

ὅπως γενήσει τῶν ἀνιχήτων ὅπλων. 
ἔξοιδα, παῖ, φύσει σὲ μὴ πεφυχότα 

80τοιαῦτα φωνεῖν μηδὲ τεχνᾶσϑαι καχά. 
ἀλλ ἡδὺ γάρ τοι χτῆμα τῆς νίκης λαβεῖν, 
τόλμα" δίκαιοι δ᾽ αὖϑις ἐχφανούμεϑα. 
γ»νὺῦν δ᾽ εἰς ἀναιδὲς ἡμέρας μέρος βραχὺ 
δός μοι σεαυτὸν, χάτα τὸν λοιπὸν χρόνον 

86 χέχλησο πάντων εὐσεβέστατος βροτῶν. 

προσ τὸν τ πτοΠ τ τ᾿ ὕ..---.  ὃ΄΄ὦ΄ὦἃἴἃὮςὶἝ,  ....,.. ............. .........«....................... 

ΣΝ ΝοΕἔἐΕὍἝΨὍνΨνἔἘὁοΕένΨ͵“6ὡἑεΕοὁέΘ, ΜΝ ΠΝ 



ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΙ͂ΟΣ. 

ἐγὼ μὲν οὺς ἂν τῶν λόγων ἀλγῶ κλύων, 
οὐκερτίου παῖ, τούσδε χαὶ πράσσειν στυγῶ. 

ἔφυ». 2 γὰρ οὐδὲν ἐχ τέχνης πράσσειν χαπῆς, 
οὐτ᾽ αὐτὸς οὐϑ.᾽, ὥς φηοιως οὐχφύσιις διέ, 

90 ἀλλ εἴμ᾽ ἕτοιμος πρὸς βίων τὸν ἄνδο᾽ ἄγειν. 

παὶ μὴ δόλοισιν, οὐ γὰρ ἐξ ἑνὸς ποδὸς 

ἡ ὥς τοσούσδε πρὸς βίαν χειρώσεται. 

πεμφϑείς γξ. μέγτοι δοὲ ξυϑεργάτης ὀχνῶ 

χκαλεῖσϑαι" βούλομει δ᾽, ἄναξ, χαλῶς 
96 δρῶν ἐξαμαρτεῖν μᾶλλον ἢ γιχᾶν χαχῶς. 

ΘΟ ΧῺΣ ΞΘ Ε Ὑ ΣᾺ: 

ἐσϑλοῦ πατρὸς παῖ, καὐτὸς ὧν νέος ποτὲ. 
γλῶσααν μὲν ἀργὸν, χεῖρα δ᾽ εἶχον ἐργάτιν" 
γῶν «δ᾽ εἰς - ἔλεγχον ἐξιὼν ὁρῶ βροτοῖς 
τὴν. γλώοσαν., οὐχὶ τἄργα, πάνϑ'᾽ ἡγουμένην. 

ΝΕΟΠΊΤΟΛΕΙΜΟΣ.. 

᾿ζνωγας ὥλλο πλὴν ψευδῆ λέγειν; 
ΘΟ Σ ΣῈ ὙἸΣ':. 

λέγ. σ᾽ ἐγὼ δόλῳ «Ριλοχτήτην λαβεῖν. 
ΝΕ ΟΠΜΊΙΟ,.ΖΕΙ ΟΣ. 

τί δ᾽ ἐν δόλῳ δεῖ μᾶλλον ἢ πείσωντ᾽ 
] ὈΟΖΜΎΣΣΕΟΥΣ: 

'πρὸς βία» δ᾽ οὐχ ἂν λάβοις. 
Ξ ΟΝ ΕΟΠΊΤΟΜΖΔΕΠΙΟΣ.. 

οὕτως ἔχει τι. δεινὸν ᾿ἰσχύος ϑράσος; 

ὑον 
προύϑοτῆς 

. 100 τέ οὖν μ᾽ 

ἜΡΕ ἫΝ, : 

αγϑι» ὁ 

οὐ μιὴ- πίϑηται" 

ΟΠ ΥΣΣΈΜΕΣΩΟΝΣ 

108 ἐοὺς ἀφύχτους καὶ προπέμποντας φόγονγ. 

ΝΕΟΠΊΤΟΜΕΙΖΤΟΣ. 

ον εἰ τὸ σωϑῆγαί γε τὸ ψεῦδος φέρει. 

ἝςΥΕΌΠΤΟΜΕΙΜΟΣ. 

τ πῶς οὖν βλέπων τις ταῦτα τολμὴ σει λαλεῖν. 

ἄν, ΘΟ ΧῈΣ ΣΌΥΟΣ. 

οὐχ ἄρ᾽ ἐχείγῳ γ᾽ οὐδὲ πρῤοσμῖξαι ϑρασύ; 
| ΟΣ ΣῈ ΚΞ. 

“οὔ, μὴ δόλῳ λαβόντα γ᾽, ὡς ἐγὼ λέγω... 
ἌΡΗ Ὁ ΠΝΗΕΟΠΜΤΟΜΕΜἝἜΟΣ. 

οὐχ' το ἡγεῖ δῆτα τὰ τνευδῆ, γόρείρε: 
: ᾿ς Ἐραῦο, ἰρυ ὙΟΣΌΞΊΕ ἌΓηΣὶ 

“" τι δρᾷς εἰς χέρδος, οὐκ ὀχνεῖν πρέπει.᾽ 

θυ ΝΕΟΠΤΟΜ“ΈΕΜῈΟΣ. 

' χέρϑος δέ μοι τί τοῦτον εἷς Τροίαν μολεῖν; 
Ι ΟΑΥΣΣΕΎΣ. 
| αἷῤεῖ τὰ τόξα ταῦτα τὴν Τοοίαν μόνα. 

ἰδ ὼ ΝΕΟΠΊΤΟ.ΈΗΕΜΟ Σ. 

οὐχ-ὦρ᾽ ὃ πέρσων γ᾽, ὡς ἐφασχετ᾽, εἴμ᾽ ἐγώ; 
7 Δ. ὩΣ; 
ἂν σὺ χείνων χωρὶς οὔτ᾽ ἐχεῖνα σοῦ. 

' ΝΕΟΠΤΟΛΜΈΕΙΙΟΣ.. 
ἂν γίγνοιτ᾽ ἂν, εἴπερ ὧδ᾽ ἔχει. ; 

ΟΣ ΘΟΣΣΗΝΥΩΣ. 

ὡς τοῦτό γ᾽ ἔρξας δύο φέρει δωρήματα. 

ΝΕΡΟΠΤΟΜΛΜΈΕΙΜΟ Σ. 

ποίω; μαϑὼν γὰρ οὐκ ἂν ἀονοίμην τὸ δρῶν. 
ΘΙ  ἘΣΙΕ ΝΝ 

σόιςφρός τ᾿ ὧν αὐτὸς χἀγαϑὸς: χεχλῆ᾽ ἅμα." 
ΝΕΟΠΊΤΘΊΞΠΙΜῸ Σ: 

120 ἔτω " "ποιήσω, πᾶσαν βωωα ἀφείς." 

ούθος αὐταθά 2. ὙΠΣΩΣ ΒΕ ει 

Ἷ βεκεὐμδομε οὖν ἅ σοι ᾿σξαρήνεσα; ῤ 

115 οὔτ᾽ 

ϑηρατέ᾽ 

ΣΟ ΦΈΘΕ ΔΒ ΘΥΣ 

ΜΕΟΠΤΟΜἍΕΙΟ Σ. 

ἐπείπερ εἰσάπαξ συνήνεσα.- 
ΟΠΥΣΣΕΎΣ. 

"σὺ μεν, “μένων γυν χεῖνον ἐνθ δ᾽ ἐχϑέχου, 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι, αὴ κατοπτευϑῶ παρὼν, 

128 χαὶ τὸν σχοπὸν πρὸς ναῦν ἀποστελῶ πάλιν. 

σάφ᾽ ἴσϑ', 

χεὼ δεῦρ᾽, ἐάν μοι τοῦ χρόνου δοχῆτέ τι 
κατασχολάξειν, αὖϑις ἐχπέ ἕμινω πάλιν 

τοῦτον τὸν αὐτὸν ἄγδρα, γαυκλήρου τούποις 
μορφὴν δόλώδας, ὡς ἂν ἀγνοία προσῇ " 

180 οὐ θῆξαι τέχνον, ποικίλως αὐδωμένου.-". 

δέχου τὰ συμφέροντα τῶν ἀεὶ λόγων. 
ἐγὼ δὲ πρὸς ναῦν εἶμι. σοὶ παρεὶς τάδε". 

ομῆς Ἰὰ ὁ πέμπων ϑόλιος. ΤΠ πηαιυνψαῦ γμῷν. 
Νίχη τ᾿ ᾿ϑάνα Ἰλιὰς, ἢ σώζει μ΄. ἀεί, ὁ ἢ 

νὰ μῳ ΧΟΒΘΩ: » 
135 τί χρὴ τί Ζρή με, δέσποτ᾽, ὃν ξένᾳ ξώρνῳ ξ 

στέγειν ; ἢ τί λέγει» πρὸς ἄνδρ᾽ ὑπόπταν; 5 

φράξε τὰν, ᾿ 
τέχνα γὰρ τέχνας ἑτέρας προὔχει 
“χαὴ γνώμα" παρ᾽ ὅτῳ τὸ Φεῖον 

140 «“Πιὸς σχῆπτρὸν ἀνάσσετιι- ΠΝ 

σὲ δ᾽, ὦ τέχνον, τόδ᾽ ἐλήλυϑεν 
πᾶν χράτος ὠγύγιον" τό ἈΘΈΟΥ 
τί σοι χρεὼν ὑπουργεῖν. ἰ 

δ ΝΕΟΜΊΤΟ..Ὲ ΜΟΣ. 

γῦν μὲν ἴσως γὰρ τόπον ἐσχατιαῖς 
115 προσιδεῖν ἐϑέλεις ὀντιγίς χεῖται, τ ' 

δέρχου ϑαρσῶν" ὁπόταν δὲ μόλῃ 

δεινὸς. ὁδίτης τῶνδ᾽ ἐς μελάϑρωγ, 
πρὸς. ἐμὴν ἀεὶ χεῖρα προχωρῶν " 

πειρῶ τὸ παρὸν θεραπεύειν. 
ΗΝ ΧΟΡῸΣ. 

180 μέλον. πάλ αι μέλ μά μοι λέγεις, ὥναξ,, 
φύενο ὄμμ᾽ ἐπὶ σῷ μάλιστα καιρῷ ". 

-ἀοις 

5 Ξὰ 

γῦν δέ. μοι. ἱ 

λέγ" αὐλὰς ποίας αἰ λδαι ναίει 
χαὶ χῶρον τίν᾽ ἔχει. τὸ γάρ μὸν 

155 μαϑεῖν οὐκ ἀποχαίριον, 

μὴ προσπεδών μὲ λάϑη ποϑὲν; 6... Ἣ 
τίς τόπος, ἢ τίς ἔδρα, τίν᾽ Τὶ ΟΡ ΔΘΩΝ 

ι«ἔναυλον, ἢ ϑυραῖον. : 

Ο ΝΕΟΠΤΟ ΤΕΜΟΣ. 

οἶχον ημδυνηῤνε: τόνδ᾽ ἀμφίϑυρον ἡ 
160 πετρίνης ποίτης. 

᾿ὐχοθ Ρ υΣμΝ αι 
ποῦ γὰρ ὁ τλήμων αὑτὸς ἄπεστιν; 

τὼ ΝΥΕΟΜΠΊΤ ΟΖ ΕΜ Θ.Σ.. 5.0. 

δῆλον ἔμοιγ᾽ ὡς φορβῆς χρείᾳ 
στίβον, ὀγμεύει τόνδε πέλας που." 
ταύτην γὰρ ἔχειν βιοτῆς αὐτὸν 

165 λόγος ἐστὶ φύσιν, ϑηρφοβολοῦντα. 
σιτηγνοῖς τοῖς στυγερὸν στυγερῶς, 

οὐδέ τιν᾽ 
παωιῶμα' χαχῶν ἐπινωμῶᾶν. «. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἰχτείρω νιν ἔγωγ᾽, 
170 μή του. κήδομένου βροτῶν. 

"ον Ὁ} }1.85..-- 1.48. ΞξξΞ 1.60 --- 1 δϑ.νοῖ το 
..169 --- 1.79. τ-ξὸξ 180.---- 190. ἷ 

ς »" . εὐ » 
αὐτῷ. εὐΈΩΣΝ ἱ ἣν δὲ 

ε! ᾿ ᾿ ἂὰ 

οίως, " .ὥξν Ψοῦ 
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μηδὲ σύντροφον ὄμμ᾽ ἔχων, 
δύστανος, μόνος ἀεὶ, 
γνοσεῖ μὲν γόσον ἀγρίαν, 
ἀλύει δ᾽ ἐπὶ παντί τῳ 

176 χρείας ἱσταμένῳ. πῶς ποτὲ πῶς δύσμορος ἀν- 
' τέχει; 
ὦ παλάμαι ϑνητῶν, 
ὦ δύστανα γένη βροτῶν, 
οἷς μὴ μέτριος αἰών. 

180 οὗτος πρωτογόνων ἴσως 

οἴχων οὐδενὸς ὕστερος, 

πάντων ἄμμορος ἐν βίῳ 
χεῖται μοῦνος ἀπ᾽ ἄλλων 
στικτῶν ἢ λασίων μετὰ 

186 ϑηρῶν; ἔν τ᾽ ὀδύναις ὁμοῦ 
λιμῷ τ᾽ οἰχτρὸς, ἀνήκεστα μεριμνήματ᾽ 

βάρη. 
ἃ δ᾽ ἀϑυρόστομος 

-ἔχων 

ἀχὼ τηλεφονὴς πικρᾶς 

190 οἰμωγᾶς ὕπ᾽ ὀχεῖται. 
ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΟΣ. 

Ὕ Α ; Α ΄ 

οὐδὲν τουτων ϑαυμαστὸν ἐμοί. 

ϑεῖα γὰρ, εἴπερ χἀγώ τι φρονῶ, 
κ᾿ ᾿ [ - ᾿ 

χαὶ τὰ παϑήματα χεῖνα πρὸς αὐτὸν 
- 2 ΄ [, ΄ 

τῆς ὠμόφρονος Χρυσὴς ἐπέβη, 
κ - « - ,- ’ 196 χαὶ νῦν ἃ πονεῖ δίχα κηδεμόνων, 

“οὐχ ἔσϑ᾽ ὡς οὐ ϑεῶν του μελέτῃ, 
τοῦ μὴ πρότερον τόνδ᾽ ἐπὶ Τροίᾳ 
τεῖναι τὰ ϑεῶν ἀμάχητα βέλη, 

κι “ΦΩ᾽ “-᾿΄ , ὃ , 
πρὶν ὅδ᾽ ἔξήχοι χρόνος, ᾧ λέγεται 

200 χρῆναί σφ᾽ ὑπὸ τῶνδε δαμῆναι. 
ΧΟΡΟΣ. 

εὕστομ᾽ ἔχε, παῖ. 
ΝΕΟΠΤΊΟΜ.ΜΕΜἝἜΟΣ. 

τί τόδε; 

ΧΟΡΟΣ. 

προὐφάνη 
κτύπος, φωτὸς σύντροφος ὡς τειρομέγνου του, 
ἢ που τῆδ᾽ ἢ τῇδε τόπων. 

206 βάλλει βάλλει μ᾽ ἐτύμα φϑογγά 
του στίβου κατ᾿ ἀνάγχαν 
ἕρποντος, οὐδέ μὲ λάϑει 
βαρεῖα τηλόϑεν αὐδὰ 
τρυσάνωρ " ϑιάσημα γὰρ ϑρηνεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

210 ἀλλ᾿ ἔχε, τέχνον, 
ΝΕ ὈΠΤΟΛΈΕΜΟΣ. 

λέγ᾽ ὅ τι. 
ΧΟΡΟΣ. 

φροντίδας 

γέας" ὡς οὐκ ἔξεδρος, ἀλλ ἔντοπος ἁνὴρ, 

σὺ μολπὰν σύριγγος ἔχων, 
ὡς ποιμὴν ἀγροβότας, ἀλλ ἤ 

21ὅ που πταίων ὑπ᾽ ἀνάγκας 
βοᾷ τηλωπὸν Ἰωὰν, 
ἢ ναὸς ἄξενον αὐγά- 
ζων ὅρμον " προβοῷᾷ τι γὰρ δεινόν. 

ῚΧΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ἑὼ ξένοι, ἶ 

201 ----209. ΞΞ 210 “---- 218. 

220 τέγες ποτ᾽ ἐς γῆν τήνδε ναυτίλῳ πλάτῃ. 

χατέσχετ᾽ οὔτ᾽ εὔορμον. οὔτ᾽ οἰκουμένην; 
ποίας πάτρας ὑμᾶς ἂν ἢ γένους ποτὲ 

τύχοιμι᾽ ἂν εἰπών; σχῆμα μὲν γὰρ Ἑλλάδος 
στολῆς ὑπάρχει προσφιλεστάτης ἐμοί" 

226 φωνῆς δ᾽ ἀκοῦσαι βούλομαι" χαὶ μή μ᾽ ὄχνῳ 
δείσαντες ἐχπλαγῆτ᾽ ἀπηγριωμένον, 

ἀλλ᾽ οἰκτίσαντες ἄνδρα δύστηνον, μόνον, 
ἔρημον ὧδε χἄφιλον χαλούμενγον, 
φωνγήσατ᾽, εἴπερ ὡς φίλοι προσήκετε. 

2380 ἀλλ᾿ ἀνταμείνψασϑ'᾽ " οὐ γὰρ εἰχὸς οὔτ᾽ ἐμὲ 
ὑμῶν ἁμαρτεῖν τοῦτό γ᾽ οὔϑ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΜΟΣ. 

ἀλλ, ὦ ξέν᾽, ἴσϑι τοῦτο πρῶτον, οὕνεκα 
“Ἑλληνές ἐσμεν. τοῦτο γὰρ βούλει μαϑεῖνγ. 

“ΙΧΟΚΊΠΤΠ ΕΣ. 

ὦ φίλτατον φώνημα. φεῦ τὸ χαὶ λαβεῖν 
2835 πρύσφϑεγμῳ τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν χρόνῳ μακρῷ 

τίς σ᾽, ὦ τέχνον, προσέσχε, τίς προσήγαγεν 
τω τίς ὁρμή; τίς ἀνέμων ὁ φίλτατος; 

γέγωνέ μοι πᾶν τοῦϑ'᾽, ὅπως εἰδῶ τίς εἶ, 
: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
ἐγὼ γένος μέν εἶμι τῆς περιρρύτου 

240 Σχύρου " πλέω δ᾽ ἐς οἶχον " αὐδῶμαι δὲ παῖς 
᾿Αχιλλέως, Νεοπτόλεμος. οἶσϑα δὴ τὸ πᾶν. 

“»ῚΖΟΚΊΤΊΠΤΗΣ. 

ὦ φιλτάτου παῖ πατρὸς, ὦ φίλης χϑονὸς, 
ὦ τοῦ γέροντος ϑρέμμα “Ζυκομήδους, τίνι 
στόλῳ προσέσχες τήνδε γῆν; πόϑεν πλέων; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΜΟΣ. 

240 ἐξ Ἰλίου τοι δῆτα νῦν γε ναυστολῶ. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

πῶς εἶπας; οὐ γὰρ δὴ σύ γ᾽ ἦσϑα ναυβάτης 
ἡμῖν χατ᾽ ἀρχὴν τοῦ πρὸς Ἴλιον στόλου. 

ΝΕΟΠΊΤΊΟΜΠΕΜΙΟΟΣ. 

γὰρ μετέσχες καὶ σὺ τοῦδε τοῦ πόνου ; 
“ἫΙΔΜΟΚΊΠΤΗΣ. 

ὦ τέχνον, οὐ γὰρ οἶσϑά μ᾽ ὅντιν᾽ εἰσορᾷς; 
᾿ ΝΕΟΠΊΤΊΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

2580 πῶς γὰρ χάτοιδ᾽ ὅν γ᾽ εἶδον οὐδεπώποτε; 

“ῇΙΙΔΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

οὐδ᾽ οὔνομ᾽ οὐδὲ τῶν ἐμῶν χαχῶν κλέος 
ἤσϑου ποτ᾽ οὐδὲν, οἷς ἐγὼ διωλλύμην; 

ἜΕ ΟἾΓΤ Ὁ ἡ ἘΠΆΘΕ: 

ὡς μηδὲν εἰδότ᾽ ἴσϑι μ᾽ ὧν ἀνιστορεῖς. 
“ὋΙ4 ΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ὦ πόλλ ἐγὼ μοχϑηρὸς, ὦ πικρὸς ϑεοῖς, 
255 οὗ μηδὲ χληδὼν ὧδ᾽ ἔχοντος οἴχαδε 

μηδ᾽ Ἑλλάδος γῆς μηδϑαμοῖ διῆλθϑέ που. 
ἀλλ οἱ μὲν ἐχβαλόντες ἀνοσίως ἐμὲ 
γελῶσι σῖγ᾽ ἔχοντες, ἡ δ᾽ ἐμὴ νόσος 
ἀεὶ τέϑηλε κἀπὶ μεῖζον Ἔρχεται. 

260 ὦ Τέκνον, ὦ παῖ πατρὸς ἐξ ᾿Αχιλλέως, 
ὅδ᾽ εἴμ᾽ γώ σοι χεῖνος, ὃν χλύεις ἴσως 

τῶν Ηραχλείων ὄντα δεσπότην ὅπλων, 
ὁ τοῦ Ποίαντος παῖς «Ῥιλοχτήτης, ὃν οὗ 
δισσοὶ στρατηγοὶ χὠ Κεφαλλήνων ἄναξ 

265 ἔρριψαν αἰσχρῶς ὧδ᾽ ἔρημον, ἀγρίᾳ 
γόσῳ χαταφϑίνοντα, τῆς ἀνδροφϑόρου 
πληγέντ᾽ ἐχίδνης ἀγρίῳ χαράγματι" 

«8... 

ῬΟΕΤΑΞΕ 560ΕΝΙΟ]-ς 20 
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Φ ᾿ῳ - ᾿ ὃ ᾿ 
ξὺν ἡ μ᾽ ἐχεῖνοι, παῖ, προθέντες ἐνϑάδε 
ᾧχοντ᾽ ἔρημον, ἡνίχ᾽ ἐχ τῆς ποντίας 

270 Χούσης χατέσχον. δεῦρο ναυβάτῃ στόλῳ. 
Δ ἃ τ ᾿ ἃ τὰ Ὁ - ᾿ 

τότ΄ ἀσμενοί μ᾽ ὡς εἰδὸν ἔχ πολλοῦ σάλον 
.«“ . Ὁ ὃς ὑχ τον - - ᾿ 

εὕδοντ ἐπ ἀχτῆς ἐν χατηρείρεῖ πέτρῳ, 
, 2 ΞΗῸ Ξ 4 ’ 

λιπόντες ᾧγονϑ', οἷα φωτὶ δυσμόρῳ 
ῥάκη προϑέντες βαιὰ καί τι χαὶ βορᾶς 

276 ἐπωφέλημα σμιχρὸν, οἱ᾽ αὐτοῖς τύχοι. 
Ἁ Α , , ΕΣ - σὺ δὴ, τέχνον, ποίαν μ᾽ ἀνάστασιν δοκεῖς 

αὐτῶν βεβώτων ἐξ ὕπνου στῆναι τότε; 
ποῖ᾽ ἐχδαχοῦσαι, ποῖ᾽ ἀποιμῶξαι χαχά; 

ὁρῶντα μὲν ναῦς ἃς ἔχων ἐναυστόλουν 
280 πάσας βεβώσας, ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ ἔντοπον, 

οὐχ ὅστις ἀρκέσειεν, οὐδ᾽ ὅστις γόσου 

χάμνοντι συλλάβοιτο, πάντα δὲ σχοπῶν 
εὕρισκον οὐδὲν πλὴν ἀνιᾶσϑαι παρὸν, 
τούτου δὲ πολλὴν εὐμάρειαν, ὦ τέκνον. 
«ς ᾿ , ᾿ ᾿ ’, 327 , 

2860 μὲν χρόνος δὴ διὰ χρόνου προυβαινέ μοις. 
ΕἾ Ξ5 το ε - ’ 

χάδει τι βαιῆ τῆδ᾽ ὑπὸ στέγη μόνον 
Β - ΕΗ Ἢ κ κ ᾿ ᾽ 

διακονεῖσϑαι. γαστρὶ μὲν τὰ συμφορὰ 
οΞβτ" “, ν ς ᾽ 

τοξον τοῦ ἐξευρισχε, τας ὑποπτέρους 

βάλλον πελείας" πρὸς δὲ τοῦϑ᾽, ὃ μοι βάλοι 
290 νευροσπαδὴς ἄτρακτος, αὐτὸς ὧν τάλας 

εἰλυόμην δύστηνον ἐξέλχων πόδα 
πρὸς τοῦτ᾽ ἄν" εἴ τ᾽ ἔδει τι καὶ ποτὸν λαβεῖν, 
χαί που πάγου χυϑέντος, οἷα χείματι, 
ε." -- ες εὐὐ ον ΣΆ , 

ξύλον τι ϑραῦσαι, ταῦτ᾽ ἂν ἐξέρπων τάλας 
296 ἐμηχανώμην" εἶτα πῦρ ἄν οὐ παρῆν, 

32.2.22 ΄ 2 , ΡΣ ΒΞ ἀλλ ἐν πέτροισι πέτρον ἐχτοίβων, μολις 
τὰς 3) πῇ [2] Υ͂ - ὙκΣ 
ἔφην᾽ ἄφαντον φῶς, ὃ χαὶ σώζει μ᾽ ἀεί, 

τς Α ἘΣ }Ὶ ᾿ 

οἰχουμένη γὰρ οὖν στέγη πυρὸς μέτα 
, ΡῈ ι ι ν Ξ 

σπιάντ᾽ ἐχπορίζει πλὴν τὸ μὴ νοσεῖν ἐμέ. 
οἹ εν ᾿, 2 ΝΣ σι “ ἊΨ κ Α - ’ .9. 

ϑ00 φέο΄. ὦ τέχνον, νῦν χαὶ τὸ τῆς νήσου μαϑῆς. 
’ ’ , ζ ’ 

ταύτῃ πελάζει ναυβάτης οὐδεὶς ἕκων.- 

οὐ γάρ τις ὅομος ἐστὶν, οὐδ᾽ ὅποι πλέων 

ἐξειιπολήσει χέρδος, ἢ ξενώσεται. 

οὐχ ἐνθάδ᾽ οἱ πλοῖ τοῖσι σώφροσιν βοοτῶν. 
᾿ ἘΠ 2 » " 

806 τάχ᾽ οὐ» τις ἄχων ἔσχε" πολλὰ γὰρ τάδε 
ἐν τῷ μαχρῷ γένοιτ᾽ ἂν ἀνθρώπων χρόνῳ. 
οὗτοί μ΄, ὅταν μόλωσιν, ὦ τέχνον. λόγοις 
ἐλεοῦσι μὲν, καί πού τι καὶ βορᾶς μέρος 

, 27 , 
προσέδοσαν οἰχτείραντες. ἢ τινὰ στολὴν" 

810 ἐχεῖνο δ᾽ οὐδεὶς, ἡνίκ᾽ ἂν μνησϑῶ, ϑέλει, 
σῶσαΐξ μ᾽ ἐς οἴχους, ἀλλ᾿ ἀπόλλυμαι τάλας 

ἔτος τόδ᾽ ἤδη δϑέχατον ἐν λιμῷ τε χαὶ 
χακοῖσι βόσχων τὴν ἀδηφάγον γόσον. 
τοιαῦτ᾽ ᾿Ζτρεῖδαί μ᾽ ἣἥ τ᾿ Ὀδυσσέως βία, 

816 ὦ παῖ, δεδοάκασ᾽ " οἷς Ὀλύμπιοι ϑεοὶ 
δοῖέν ποτ᾽ αὐτοῖς ἀντίποιν᾽ ἐμοῦ παϑεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔοικα κἀγὼ τοῖς ἀφιγμένοις ἴσα 

ξένοις ἐποικχτείρειν σε, ΤΠῈῸοίαντος τέκνον. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΙΜΟΣ. 

ἐγὼ δὲ καὐτὸς τοῖσδε μάρτυς ἐν λόγοις, 
820 ὡς εἴσ᾽ ἀληϑεῖς οἶδα, συντυχὼν καχῶν 

ἀνδρῶν ᾿Δτρειδῶν τῆς τ᾽ ᾿Οδυσσέως βίας. 

ΙΔΦΜΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἢ γάρ τι καὶ σὺ τοῖς πανωλέϑροις ἔχεις 

ἔγχλημ᾽ ᾿Δτρείδαις, ὥστε ϑυμοῦσϑαι παϑών; 

"ΘΟ ὦ ΟΙΤὺ ΔΊ ΟΛΎΥ Κὶ 

β 

ΝΕΟΠΤΊΟΜΛΈΜΟΣ. 
ϑυμὸν γένοιτο χειρὶ πληρῶσαί ποτε, 
,“.,2 -“ τον ς 320 ἵν᾽ αἱ Μυκῆναι γνόϊεν ἡ Σπάρτη ϑ᾽ ὅτε 
χὴ Σκχῦρος ἀνδρῶν ἀλκίμων μήτηρ ἔφυ. 

᾿ΙΧΟΚΤΗΤΗΣ. Ὁ 
Ῥ Ῥ - ᾿ το , εὖ γ᾽, ὦ τέχνον. τίνος γὰρ ὧδε τὸν μέγαν 

χόλον χατ᾽ αὐτῶν ἐγκαλῶν ἐλήλυθας; 
ΝΕΟΠΤΊΟΜΖΕΠΛΠΙΟΣ. 

“- , . - - 

ὦ παῖ Ποίαντος, ἐξερῶ, μόλις δ᾽ ἐρῶ, 
380 ἅγωγ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξελωβήϑην μολών. 

ἐπεὶ γὰρ ἔσχε μοῖρ᾽ ᾿ἀχιλλέα ϑανεῖν, 
ΞΙΖΧΖΟΚΤΊΗΤΗΣ.. 

οἴμοι" φράσης μοὶ μὴ πέρα, πρὶν ἂν μάϑω 
- "49 , ΄ » 

πρῶτον τόδ΄, ἡ τέϑνηχ᾽ ὁ Πηλέως γόνος; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΜΙΟΣ. 

. τέϑνηχεν, ἀνδοὸς οὐδενὸς, ϑεοῦ δ᾽ ὕπο, 
836 τοξευτὸς, ὡς λέγουσιν, ἂχ «Φοίβου δαμείς. 

ΞΜΙΤΟΚΤΗΤΗΣ. 
2 3 Ε ᾿ " ς ΄ 3 4 
αλλ εὐγενὴς μὲν ὁ κτανών τὲ χῶ ϑανῶν. 

ἀμηχανῶ δὲ πότερον, ὦ τέχνον, τὸ σὸν 
πάϑημ᾽ ἐλέγχω πρῶτον, ἢ κεῖνον στένω. 

ΝΕΟΠΤΊΟΜἍΕΠΙΟ Σ. 
Ξ ΄ κ ᾿ τ οἶμαι μὲν ἀρκεῖν σοί γε καὶ τὰ σ᾽, ὦ τάλας, 

840 ἀλγήμαϑ'᾽, ὥστε μὴ τὰ τῶν πέλας στένειν. 

“ἩἩΙΖΟΚΊΗΤΗ Σ. 

ὀρϑῶς ἔλεξας. τοιγαροῦν τὸ σὸν φράσον 
τι , - » ε 3 ’ 

αὐϑις πάλιν μοι πρᾶγμ᾽, ὅτῳ σ᾽ ἐνύβρισαν. 
ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΈΜΟΟΣ. : 

τ ’ κι 
ηλϑόν με γηὶ ποικιλοστόλῳ μέτα 

-ὔ ϑεν ὃ 2 ν ΩΝ - . 
δῖος τ᾽ Ὀδυσσεὺς γὼ τροφεὺς τοὐμοῦ πατρὸς, 
“ » ΄ »» 3 2 845 λέγοντες, εἴτ᾽ ἀληϑές εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μάτην, 

ὡς οὐ ϑέμις γίγνοιτ᾽, ἐπεὶ χκατέφϑιτο 
; ΕἸ κ ᾿ Ὄ 3. 32: ᾿Ν πῆῶΝ « - 

πατὴρ ἐμὸς, τὰ πέργαμ᾽ ἄλλον ἡ ᾽μὶ ἑλεῖν. 

ταῦτ᾽, ὠ ξέν᾽, οὕτως ἐννέποντες οὐ πολὺν 
χοόνον μ᾽ ἐπέσχον μή μὲ ναυστολεῖν ταχὺ, 

860 μάλιστα μὲν δὴ τοῦ ϑανόντος ἱμέρῳ, 
« ΕΝ ᾿ 2ῶ23.ϑ Φ»γ ΕῚ ν ».ςὉ7 

ὅπως ἴδοιμ᾽ ἀϑαπτον" οὐ γὰρ εἰδομην" 

᾿ ἔπειτα μέντοι χὠ λόγος χαλὸς προσῆν, 
5 ν , ψει 3 Ε΄ ν᾽ 323,» . 5. ἢ 

εἰ τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμ αἷρησοιμι ἴων. 
ΞΦ  ΣΣ τειν 32) ’ ᾽ , , 
ἡ» δ᾽ ἡμαῷ ἡδὴ δεύτερον πλέοντέ μοι. 

806 χἀγὼ πιχοὸν Σίγξιον οὐρίῳ πλάτῃ 
χατηγόμην" καί μ᾽ εὐθὺς ἐν χύχλῳ στρατὸς 

’ - ;- ξ ΄ 
ἐχβάντα πᾶς ἡσπαζετ᾽, ὀμνύντες βλέπειν 

᾿ 3 ῳ»»- ὁ 36 -“ ϑὺς 9. ΄ ’ 
τὸν οὐκ ἔτ Ὅντὰ ζῶντ᾽ “Ἵχιλλέα πάλιν. 

κεῖνος μὲν οὐ» ἔχειτ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ὃ δύσμορος, 
860 ἐπεὶ δέχουσα χεῖνον οὐ μαχρῷ χρόνῳ, 

ἐλθὼν ᾿“τρείδας πρὸς φίλους, ὡς εἰκὸς ἣν, 
’ ΄ -- ; 57 ἘΝ ᾿ 

τά ϑ' ὅπλ: ἀπήτουν τοῦ πατρὸς τώ τ᾽ ἄλλ ὅσ᾽ ἡν." 

οἱ δ᾽ εἶπον, οἴμοι, τλημονέστατον λόγον, 
ὠ σπέρμ" ᾿Ἱχιλλέως, τἄλλα μὲν πάρεστί σοι 

3656 πατρῷ᾽ ἑλέσθαι, τῶν δ᾽ ὅπλων κείνων ἀνὴρ 
ἄλλος χρατύνει νῦν, ὃ «Ταέρτου γόνος. 
κἀγὼ δαχούσας εὐθὺς ἐξανίσταμαι 

ργῆ βαρείᾳ, καὶ καταλγήσας λέγω, 

ὦ σχέτλι᾽, ἦ τολμήσατ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ τινε 
8170 δοῦναι τὰ τεύχη τἀμὰ, πρὶν μαϑεῖν ἐμοῦ; 

ὁ δ᾽ εἶπ᾽ Ὀδυσσεὺς, πλησίον γὰρ ὧν κύρει, 
γαὶ, παῖ, δεδώχασ᾽ ἐνδίκως οὗτοι τάδε. 
ἐγὼ γὰρ αὔτ᾽ ἔσωσα κἀκεῖνον παρών»... 
κἀγὼ χολωϑεὶς εὐθὺς ἤρασσον κακοῖς 

Θυ 



Ὁ Ν᾽ Δὸ Οἱ αὶ Ἢ Εἰ Ἑ Ἡ Σ. 

᾿ 876 τοῖς πᾶσιν, οὐδὲν ἐνδεὲς ποιούμεγος, : . ΦΙΖΧΖΟΚΤΗΤΗΣ. 
ὶ ΕΣ δι ρα δα «“ » Ε] ΄ ΄ [4] Ἵὔ “5 ἘᾺΝ - Ξ' . ᾿ εἰ τὰμὰ κεῖνος ὅπλ᾽ ἀφαιρήσοιτό με... . : οἴμοι, δύ᾽ αὐτως δείν᾽. ἔλεξας, οἷν ἐγὼ 

ς 3 ψ ,΄ ΕῚ , 3 δ» , ὁ δ᾽ ἐνθαδ᾽ ἥχων, χαίπερ οὐ δύσοργος ὦν, ἥκιστ᾽ ἂν ἡϑέλησ᾽ ὀλωλότοιν χλύειν. 
δηχϑεὶς πρὸς ἀξήκουσεν ὡδ᾽ ἠμείψατο, φεῦ φεῦ" τί δῆτα δεῖ σχοπεῖν, ὅϑ᾽ οἵδε μὲν 

ὅς ἘΔ ὍΩ ἘΣ κε - ὙΠ »-»  ἀγὉ2.-Ὁ) 3 2 ἔδ { ἌΣ ΑΑ ΧΩ 18 ᾿ 9 ἣν τ 2 “ΔΩ « οὐκ ησῦ ἵν» ημεῖς, αλλ ἀπῆσϑ' ἵν᾽ οὐ σ᾽ ἔδει. τεϑνᾶσ᾽, Οδυσσεὺς δ᾽ ἔστιν αὖ χἀνταῦϑ' ἵνα 
ι “΄,“.2 ι « ΤΩ - ! Ὁ ΄ ᾿ “- 880 χαὶ ταῦτ᾽ ἐπειδὴ καὶ λέγεις ϑρασυστομῶν, 480 χρῆν ἀντὶ τούτων αὐτὸν αὐδᾶσϑαι γεχρόν; 

ΕῚ ’ κ -- ἥ ΄ » οὐ μή ποτ᾽ ἐς τὴν Σχῦρον ἐχπλεύσης ἔχων. ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΟΣ 
τοιαῦτ᾽ ἀχούσας χἀξονειδισϑεὶς χαχὰ ὃ Ξ θην οὖς Ἶ 
πλέω πρὸς οἴχους, τῶν ἐμῶν τητώμενος σοφος πο συν 8 Θθοτοσι εὐλς χαὶ σοφαὶ 
σιρὸς τοῦ χαχίστου χὰκ χαχῶν Ὀϑυσσέως. : 7γῶμαι, «Ῥιλοχτῆτ᾽, ἐμποδίζονται ϑαμά. 

πόλις γάρ ἔστι πᾶσα τῶν ἡγουμένων 
στρατός τε σύμπας " οἱ δ᾽ ἀχοσμοῦντες βροτῶν 

διδασχάλων λόγοισι γίγνονται κακοί. 

λόγος λέλεκται πᾶς. ὁ δ᾽ ᾿Ἵτρείδας στυγῶν 

890 ἐμοί δ᾽ ὁμοίως καὶ ϑεοῖς εἴη φίλος. 

φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, ποῦ γὰρ ἣν ἐνταῦϑά σοι 
ΠῈάτροχλος, ὅς σοι πατρὸς ἦν τὰ φίλτατα; 

ΝΕΟΠΤΟ.ΖΕΩΙ͂Ο Σ. 

λ8ὅ χοῦτος τεϑνηχὼς ἦν" λόγῳ δέ σε βραχεῖ 

τοῦτ᾽ ἐχδιδϑάξω. πόλεμος οὐδέν᾽ ἄνδρ᾽ ἑχὼν 
αἷρεῖ πονηρὸν, ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς ἀεί. 

ῬΙΑΟΚΤΗΤΗΣ. 
᾿ξυμμαρτυρῶ σοι" χαὶ χατ᾽ αὐτὸ τοῦτό γε 
ἀναξίου μὲν φωτὸς ἐξερήσομαι, 

ἀλ0 γλώσσῃ δὲ δεινοῦ καὶ σοφοῦ, τί γῦν κυρεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὀρεστέρα παμβῶτι Γᾶ. μᾶτερ αὐτοῦ Διὸς, 
ἃ τὸν μέγαν Πακτωλὸν εὔχρυσον νέμεις, 

896 σὲ χἀκχεῖ, μᾶτερ πότνι᾽, ἐπηυδώμαν, 
“- ἸἘΕῚ , »". - Γ - ΕῚ ᾿ 

ὅτ᾽ ἐς τὸν «τρειδᾶν ὕβρις πᾶσ᾽ ἔχωρει, 

8386 κοὐχ αἰτιῶμαι χεῖνον ὡς τοὺς ἐν τέλει. -- ΨΙῬΨΙΙΙΧΟΚΊΤΗΤΗΣ. 

β ὅτε τὰ πάτρια τεύχεα παρεδίδοσαν, 
----ιπιπ-ῤ΄΄΄-.........-.- 400 ἰὼ μάχαιρα ταυροχτόνων ΝΕΟΡΤΟΜΖΕΜΙΟΣ. 

τὐσόοϑῷ Ἐπθ} 8 » τῷ «Ταρτίου ποίου γε τούτου πλήν γ᾽ Ὀδυσσέως ἕρεῖς ; 
πΠ Πππευτοτον- ΦΙΑΟΚΤΗΤΗ͂Σ 

ΦΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἔχοντες, ὡς ἔοιχε, σύμβολον σαφὲς 
λύπης πρὸς ἡμᾶς, ὦ ξένοι, πεπλεύχατε, 

40ὅ καί μοι προσάδεϑ'᾽ ὥστε γιγνώσχειν ὅτε 
ταῦτ᾽ ἐξ ᾿4τρειδῶν ἔργα χὰἀξ Ὀδυσσέως. ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΟΣ. 

“«ῳἦ Φ ᾿ » τ 

οὐ τοῦτον εἶπον, ἀλλὰ Θερσίτης τις ἢν, 
«. Ε β᾽ [7 3 ᾿ ΄ - ε; 
ος οὐχ ἂν εἵλετ᾽ εἰσαπαξ εἰπεῖν, ὁπου 

κ , - Φον Ὧ.3 - ἠὲ - 
μηδεὶς ἐῳη" τοῦτον οἰσϑ᾽ εἰ ζῶν κυρεῖ; 

ἔξοιδα γάρ νιν παντὸς ἂν λόγου κακοῦ - ι 445 οὐχ εἶδον αὐτὸν, ἠσϑόμην δ᾽ ἔτ᾽ ὄντα νι». 
γλώσσῃ ϑιγόντα χεαὶ πανουργίας, ἀφ᾽ ἧς ' “ΜΙΧΟΚΤΗΤΉΣ. 
μηδὲν δίχαιον ἐς τέλος μέλλει ποιεῖν. 

410 ἀλλ᾽ οὔ τι τοῦτο ϑαῦμ᾽ ἔμοιγ᾽, ἀλλ εἰ παρὼν ᾿ 
«Αἴας ὁ μείζων ταῦϑ᾽ ὁρῶν ἠνείχετο. 

ἔμελλ᾽" ἐπεὶ οὐδέν πω καχὸν γ᾽ ἀπώλετο, 
ἀλλ εὖ περιστέλλουσιν αὐτὰ δαίμονες, 
χαί πως τὰ μὲν πανοῦργα καὶ παλιντριβῆ 

ΝΣ ΩΣ ΔΝΕΟΠΤΟἍΜΕΛΤΙΟΣ. χαίρουσ᾽ ἀναστρέφοντες ἐξ “ἽΤἰδου, τὰ δὲ 
οὐχ ἡν ἔτι ζῶν, ὦ ξέν᾽ - οὐ γὰρ ἂν ποτε 480 δίχαια χαὶ τὰ χρήστ᾽ ἀποστέλλουσ᾽ ἀεί. 
ζῶντός γ᾽ ἐκείνου ταῦτ᾽ ἐσυλήϑην ἐγώ. ποῦ χοὴ τίϑεσϑαι ταῦτα, ποῦ δ᾽ αἱνεῖν, ὅταν 

ΦΨῬΙΙΙΜΟΚΤΗΤΗΣ. τὰ ϑεῖ᾽ ἐπαινῶν τοὺς ϑεοὺς εὕρω χαχούς; 

πῶς εἶπας; ἀλλ ἤ χοῦτος οἴχεται ϑανών; ΝΕΟΠΤΊΟΖΕΠΙΠΟΣ. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΟΣ. ἐγὼ μὲν, ὦ γένεϑλον Οἱταίου πατρὸς, 

᾿ ἀϊὅ ὡς μηχέτ᾽ ὄντα χεῖνον ἐν φάει γόει. τὸ λοιπὸν ἤδη τηλόϑεν τό τ᾿ Ἴλιον 
ΦΙΔΟΚΤΗΤΗ͂Σ. ἀδὅό χαὶ τοὺς ᾿“τρείδας εἰσορῶν φυλάξομαι, 

ὅπου ϑ᾽ ὁ χείρων τἀγαϑοῦ μεῖζον σϑένει 
“ἀποφϑίγνει τὰ χρηστὰ χὠ δειλὸς κρατεῖ, 

’ Ἁ ᾿ 27 ΕῚ “ὺ ἷν ἐ. 

τούτους ἐγὼ τοὺς ανδρας οὐ στέρξω ποτ 
ε 2 ΕΝ ἘΣ) 

ἀλλ ἡ πετραία Σχῦρος ἐξαρκοῦσα μοι 

οἴμοι τάλας. ἀλλ᾿ οὐχ ὁ Τυδέως γόνος, 
2 7 «ε Α ’ ΄. 

οὐδ᾽ οὐμπολητὸς Σισύφου “Παερτίου, 

οὐ μὴ ϑάνωσι. τούσδε γὰρ μὴ ζῆν ἔδει. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 460 ἔσται τὸ λοιπὸν, ὥστε τέρπεσϑαι δόμῳ. 

οὐ δῆτ᾽ - ἐπίστω τοῦτό γ᾽ “ ἀλλὰ καὶ μέγα νῦν δ᾽ εἶμι πρὸς ναῦν. καὶ σὺ, ΠΙοίαντος τέχνον, 
420 ϑαλλοντές εἶσι νῦν ἐν ᾿Ζογείων στρατῷ. χαῖρ᾽ ὡς μέγιστα, χαῖρε" χαί σε δαίμονες 

“ῬΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. γόσου μεταστήσειαν, ὡς αὐτὸς ϑέλεις. 
ἡμεῖς δ᾽ ἴωμεν " ὡς ὁπηνίχ᾽ ἂν ϑεὸς τί δ᾽ ὅς παλαιὸς χἀγαϑὸς φίλος τ᾽ ἐμὸς, ΑΝ ΤΣ Ἀ  ΣΝ  Τ να ν 

ἕξ 4θ6 πλοῦ» ἡμὶν εἴχῃη, τηνικαῦϑ' ορμωμεϑα. Νέστωρ ὁ Πύλιος ἔστιν; οὗτος γὰρ τά γε 
χείγων χάκ᾽ ἐξήρυχε, βουλεύων σοφῶς. ΦΙΖΟΚΊΤΗΤΗΣ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΕΙΜΟΣ. ἤϑη, τέχνον, στέλλεσϑε; 
Ι χεῖνός γε πράσσει νῦν χαχῶς, ἐπεὶ ϑανὼν ἈΕΟΠΤΟ.“ΈΕΠΜΟΣ. 

ἀ2δ᾽ Αντίλοχος αὐτῷ φροῦδος, ὃς παῤῆν, γόνος. ὲ χαιρὸς γὰρ καλεῖ 
891 --- 402. --Ξ- 507 --- 518. πλοῦν μὴ ᾿ξ ἀπόπτου μᾶλλον ἢ ̓γγύϑεν σκοπεῖν. 



“Πρ Ή πΞπ πττ ες πη τ τ ΤΑ ἘΠ ΟΣ ΟΡ Ἐρ τ Πρ ΠΥ ΤΉΝ 

204 ΣΟΦΟᾺἉἙΙ 

“ΜἩΜἩΙΜΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

πρὸς νῦν σε πατρὸς, πρός τε μητρὸς, ὦ τέχνον, 

πρός τ᾽ εἴ τί σοι κατ᾽ οἶχόν ἔστι προσφιλὲς, 
470 ἱκέτης ἱχνοῦμαι, μὴ λίπης μ᾽ οὕτω μόνον», 

ἔρημον ἐν χαχοῖσι τοῖσδ᾽ οἵοις ὁρᾷς 
ὁϑσοισί τ᾽ ἐξήχκουσας ἐνναίοντά με" 

ἀλλ ἐν παρέργῳ ϑοῦ με. δυσχέρεια μὲν, 
ἔξοιδα, πολλὴ τοῦδε τοῦ φορήματος " 

475 ὅμως δὲ τλῆϑι. τοῖσι γενναίοισί τοι 
τό τ᾽ αἰσχρὸν ἐχϑρὸν χὰ τὸ χρηστὶν" εὐχλεές. 
σοὶ δ᾽ ἐχλιπόντι τοῦτ᾽ ὄνειδος οὐ καλί"" 

δράσαντι δ᾽, ὦ παῖ, πλεῖστον εὐκλείας γέρας, 
ἐὰν μόλω ᾿γὼ ζῶν πρὸς Οἰταίαν χϑόνα. 

480 ἴ9᾽ - ἡμέρας τοι μόχϑος οὐχ ὅλης μιᾶς. 

τόλμησον, ἐμβαλοῦ μ᾽ ὅπη ϑέλεις ἄγων, 
εἰς ἀντλίαν, εἰς πρῷραν, εἰς πρύμνην, ὅποι 

ἥκιστα μέλλω τοὺς ξυνόντας ἀλγυνγεῖν. 

γεῦσον, πρὸς αὐτοῦ Ζηνὸς ἱχεσίου, τέκνον, 
Ὧ48δ πείσϑητι. προσπίτνω σὲ γόνασι, χαίπερ ὧν 

ἀχράτωρ ὁ τλήμων, χωλός. ἀλλὰ μή μ᾽ ἀφῆς 
ἔρημον οὕτω χωρὶς ἀνϑρώπων στίβου. 
ἀλλ ἢ πρὸς οἶχον τὸν σὸν ἔχσωσόν μ᾽ ἄγων, 
ἢ πρὸς τὰ “Χαλκώδοντος Εὐβοίας σταϑμά" 

490 χἀχεῖϑεν οὔ μοι μακρὸς εἰς Οἵ ἴτην στόλος 
Τραχινίαν τε δεράϑα χαὶ τὸν εὕροον 
Σπερχειὸν ἔσται, πατρί μ᾽ ὡς δείξης φίλῳ, 

ὃν δὴ παλαί᾽ ἂν ἐξότου δέδοικ᾽ ἐγὼ 

μή μοι βεβήχῃ. πολλὰ γὰρ τοῖς ἱγμένοις 
496 ἔστελλον αὐτὸν ἱκεσίους πέμπων λιτὰς, 

αὐτόστολον πέμψαντα μ᾽ ἐχσῶσαι δόμοις. 
ἀλλ᾽ ἢ τέϑνηχεν, ἢ τὰ τῶν διακόνων, 
ὡς εἰκὸς, οἶμαι, τοὐμὸν ἐν σμιποῷ μέρος 

ποιούμενοι τὸν οἴχαδ᾽ ἤπειγον στόλον. 

500 νῦν δ᾽ . εἰς σὲ γὰρ πομπόν τε καὐτὸν ἄγγελον 
ἥκω, σὺ σῶσον, σύ μ᾽ ἐλέησον, εἰσορῶν 

ὡς πάντα δεινὰ χἀπιχινδύνως βροτοῖς 

χεῖται παϑεῖν μὲν εὖ, παϑεῖν δὲ ϑάἄτερα. 
χρὴ δ᾽ ἐκτὸς ὄντα πημάτων τὰ δείν᾽ ὁρᾶν " 

506 χώταν τις εὖ ζῆ, τηνικαῦτο τὸν βίον 

σχοπεῖν μάλιστα, μὴ διαφϑαρεὶς λάϑη. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἴχτειρ᾽, ἄναξ" πολλῶν ἔλεξεν δυσοίστων πόνων. 

ἀϑλν, ὅσσα μηδεὶς τῶν ἐμῶν τύχοι φίλων. 
ὅ10 εἰ δὲ πιχροὺς, ἄναξ, ἔχϑεις ᾿“τρείδας,, 

ἐγὼ μὲν, τὸ κείνων καχὸν τῷδε χέρδος 
ὅ15 μετατιϑέμενος, ἔνϑαπερ ἐπιμέμονεν, 

ἐπ᾿ εὐστόλου ταχείας νεὼς 

πορεύσαιμ᾽ ὧν ἐς δόμους, τὰν ϑεῶν. 
γέμεσιν ἐχφυγώῶν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΜΟΣ. 

ὅρα σὺ μὴ νῦν μέν τις εὐχερὴς παρῆς, 
ὅ20 ὅταν δὲ πλησθῆς τῆς νόσου ξυνουσίᾳ, 

τότ᾽ οὐκ ἔϑ᾽ αὑτὸς τοῖς λόγοις τούτοις φανῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἥκιστα. τοῦτ᾽ οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ποτ᾽ εἷς ἐμὲ 
τοὐνειδὸς ἕξεις ἐνδίχως ὀνειδίσαι. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΟΟΣ. 

ἀλλ αἰσχρὰ μέντοι σοῦ γέ μ᾽ ἐνδεέστερον 

Ϊ 
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ἱ 
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ὅ25ὅ ξένῳ φανῆναι πρὸς τὸ χαίριον πονεῖν. 
ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ, πλέωμεν, δρμάσϑω ταχύς" 
χὴ ναῦς γὰρ ἄξει κοὐκ ἀπαρνηϑήσεται. 
μόνον ϑεοὶ σώζοιεν ἔχ γε τῆσδε γῆς 

ἡμᾶς ὅποι τ᾽ ἐνθένδε βουλοίμεσϑα πλεῖν. 

“,Ἡ,ΦΟΚΤΗΤΗΣ. 

ὅ80 ὦ φίλτατον μὲν ἥμαρ, ἥδιστος δ᾽ ἀνὴρ, 
φίλοι δὲ ναῦται, πῶς ἂν ὑμῖν ἐμφανὴς 

ἔργῳ 7 ὈΡΜ 1; ὥς μ᾽ ἔϑεσϑε “προσφιλῆ. 
ἔωμιεν. ὦ παῖ, προσχύσαντε τὴν ἔσω 

ἄοικον εἰσοίχησιψν, ὡς με καὶ μάϑης 

685 ἀφ᾽ ὧν διέζων, ὡς τ᾿ ἔφυν εὐχάρδιος. 

οἶμαι γὰρ οὐδ᾽ ὧν ὄμμασιν μόνην ϑέαν 

ἄλλον λαβόντα πλὴν ἐμοῦ τλῆναι τάδε" 

ἐγὼ δ᾽ ἀνάγχῃ προὔμαϑον στέργειν κακῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

27 ᾿ 

ἐπίσχετον, μάϑωμεν. ὥὄνδρε γὰρ δύο, 
ες κ ν “- ’ « , 

ὅλδθ00 μὲν νεὼς σῆς γαυβάτης, ὃ δ᾽ ἀλλόϑρους, 

χωρεῖτον, ὧν μαϑόντες αὐὖϑις εἴσιτον. 

ἘΠΠΟΡΟ Σ. 

᾿Αχιλλέως παῖ, τόνδε τὸν ξυνέμπορον, 
ει τ ᾿ -“ κι τῳ 2 , 

ὃς. ἡν νεὼς σῆς σὺν δυοῖν ἀαλλοιν φυλαξ, 

ἐχέλευσ᾽ ἐμοί σὲ ποῦ χυρῶν εἴης φράσαι; 
τς ἐπείπερ ἀντέχυρσα, Ἔ θὴ» μὲν οὔ, 

τύχη δέ πως πρὸς ταυτὸν δρομισϑεὶς πέδον. 
πλέων γὰρ ὡς γαύκληρος οὐ πολλῷ στόλῳ 
δς ΒῚ 1 }Ὶ ΣῈ: ᾿ 2, 

ἐξ Τλίου πρὸς οἰχον ὃς οὐ θ Πα 

Πεπάρηϑον,. ὡς ἤχουσα τοὺς ναύτας ὅτι 

ὅ80 σοὶ πάντες εἶεν οἱ νεναυστοληχότες, 

ἔδοξέ μοι μὴ σῖγα, πρὶν φράσαιμίέ σοι, 
δ “ - ’ -ὕ" ᾿ ὴ 

τὸν πλοῦν ποιεῖσϑαι, πρόστυχοντι τῶν ἴσων 

οὐδὲν σύ που χάτοισϑα τῶν σαυτοῦ πέρι, 
ἃ τοῖσιν ᾿“ργείοισιν ἀμφὶ σοῦ νέα 

ὅδὅ βουλεύματ᾽ ἐστί" κοὺ μόνον βουλεύματα, 
3 ν» , 3 2 »» Ἀ Ἂ. ω 
ἀλλ ἔργα δρωμεν᾽, οὐκ ἔτ᾽ ἔξαργουμεέγα. 

ΝΕΟΠΜΠΤΟΖΕΜΟΣ. 

τι ἢ χάρις μὲν τῆς προμηϑίας, ξένε, 

εἰ μὴ χαχὸς πξρυθς; προσφιλὴς ΠΝ τ 

φράσον δ᾽ ἅπερ ᾿" ἔλεξας, ὡς μάϑω τί μοι 

ὅ00 νεώτερον» βούλευμ᾽ ἀπ᾽ ᾿ἀργείων ἔχεις. 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 
φοροῦδοι διωώχκοντές σε ναυτιχῷ στόλῳ 
“Ροίνιξ ὁ πρέσβυς οἵ τε Θησέως χόροι. 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΕΜΜΟΣ. 

ὡς ἐχ βίας μ᾽ ἄξοντες, ἢ λόγοις πάλιν; 

᾿ ἙἘΜΠΟΡΟΣ. 
οὐκ οἶδ᾽. ἀκούσας δ᾽ ἄγγελος πάρειμί σοι. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
ὅ66ὅ ἡ ταῦτα δὴ «Ροίψιξ τε χοὶ ξυνναυβάται 

οὕτω ᾿χαϑ' ὁρμὴν δρῶσιν ᾿“τρειδῶν χάριν; 

[ ἘΜΡΟΡΟΞΣ. 

ὡς ταῦτ᾽ ἐπίστω δρώμεν᾽, οὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. 

ΝΕΟΠΊΟΖΕΙΜΟΣ. 

“πῶς οὖν Ὀδυσσεὺς πρὸς τάδ᾽ οὐκ αὐτάγγελος. 
πλεῖν ἣν ἕτοιμος; ἢ φόβος τις εἶργέ νιν; 



ΠΊΊΠΟΡΟΣ. 
ὅ70 χεῖνός γ᾽ ἐπ᾿ ἄλλον ἄνδρ᾽ ὁ Τυδέως τε παῖς 

ἔστελλον, ἡνίχ᾽ ἐξανηγόμην ἐγώ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΔΕΙΟ Σ. 

πρὸς ποῖον ἂν τόνδ᾽ 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 
φΦ ΄ » νι , »" ᾿ 
ἢν δή τις. ἀλλὰ τόνδε μοι πρῶτον φράσον 

. τίς ἐστίν" ἃν λέγῃς δὲ μὴ φώνει μέγα. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΙΟΣ. 

ὅ78 ὅδ᾽ ἔσϑ' ὁ χλεινός σοι «Ῥιλοκτήτης, ξένε. 

ἘΠΠΟΡΟ Σ. 

μή νύν μὶ ἔρῃ τὰ πλείον᾽, ἀλλ᾿ ὅσον τάχος 
ἔχπλει σεαυτὸν ξυλλαβὼν ἐκ τῆσδε γῆς. 

ΨἯΙΧΟΚΤΗΤΗΣ. 

τί φησιν, ὦ παῖ; τί μὲ χατὰ σχότον ποτὲ 
διεμπολᾷ λόγοισι πρὸς σ᾽ ὁ ναυβάτης; 

ΝΕΟΠΊΟΜΖΕΠΟΟΣ. 

ὅϑ0 οὐκ οἶδά πω τί φησι" δεῖ δ᾽ αὐτὸν λέγειν 
εἷς φῶς ὃ λέξει, πρὸς σὲ κἀμὲ τούσδε τε. 

ἘΜΠΟΡΟ Σ. 

ὦ σπέρμ᾽ ᾿Αχιλλέως, μή μὲ διαβάλῃς στρατῷ 
λέγονθ' ἃ μὴ δεῖ" πόλλ᾽ ἐγὼ κείνων ὕπο 
δρῶν ἀντιπάσχω χρηστά γ᾽, οἷ᾽ ἀνὴρ πένης. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

ΤῸ ὅδ86 ἐγώ εἰν ᾿Ζτρείδαις δυσμενής - οὗτος δέ μοι 
φίλος μέγιστος, οὕνεχ᾽ ᾿Ατρείδας στυγεῖ. 
δεῖ δή σ᾽ ἔμοιγ' ἐλθόντα Π 00 ΠΕ} λόγον 
χρύψαι πρὸς ἡμᾶς μηδέν᾽ ὧν ἀκήκοας. 

ΕἘΜΠΠΟΡΟ Σ. 

ὅρα τί ποιεῖς, παῖ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΙΟΣ. 

σχοπῶ χἀγὼ παλαι. 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 

ὅ90 σὲ ϑήσομαι τῶνδ᾽ αἴτιον. 

| ΝΕΟΠΤΟΜΕΠΟΣ. 

ποιοῦ λέγων. 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 

λέγω. ᾽πὶ τοῦτον ἄνδρε τώδ᾽ ὥπερ κλύεις, 

ὁ Τυδέως παῖς ἣ τ' ᾿δυσσέως βία, 
διώμοτοι πλέουσιν ἦ μὴν ἢ λόγῳ 
πείσαντες ἄξειν, ἢ πρὸς ἰσχύος χράτος. 

ὅ96 καὶ ταῦτ᾽ ᾿ἡχαιοὶ πάντες ἤχουον σαφῶς 
Ὀδυσσέως λέγοντος, οὗτος γὰρ πλέον 

τὸ ϑάρσος εἶχε ϑάτέρου, δράσειν τάδε. 

ΝΕΟΠΊΟΜΔΜΕΙΜΟΣ. 

τίνος δ᾽ ᾿4τρεῖδαι τοῦδ᾽ ἄγαν οὕτω χρόνῳ 
τοσῷδ᾽ ἐπεστρέφοντο πράγματος χάριν, 

600 ὅν γ᾽ εἶχον ἤδη χρύνιον το βτι ηχότες; 

τίς ὁ πόϑος αὐτοὺς ἵχετ᾽, ἢ ϑεῶν βία 

καὶ νέμεσις, οἵπερ ἔργ᾽ ἀμύνουσιν χαχά; 

ἘΕἘΠΠΟΡΟΣ. 

ἐγω σε τοῦτ᾽. ἴσως γὰο οὐχ ἀχήχοας γ » ἴσως γὰρ οὐκ ἀχήκοας, 
-- 

αὐτὸς οὑὐδυσσεὺς ἔπλει; 

ξθ. ἹΡ  ΤΟΥΌ ΗΤΉΣΙ 

πᾶν ἐχδιδάξω. μάντις ἦν τις εὐγενὴς, 
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6005 Πριάμου μὲν υἱὸς, ὄνομα δ᾽ ὠνομάζετο 

Ἕλενος, ὃν οὗτος νυκτὸς ἐξελϑὼν μόνος, 

ὁ πάντ ἀκούων αἰσχρὰ χαὶ λωβητ' ἔπη 

δόλιος Ὀδυσσεὺς εἴλε" δέσμιον δ᾽ ἄγων 
ἔδειξ᾽ ᾿“χαιοῖς ἐς μέσον, ϑήραν χαλήν" Πρ τος λον ποο να 

ΘΙθος δὴ τὰ τ' ἀλλ᾽ αὐτοῖσι πάντ' ἐϑέσπισεν 
χαὶ τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμ᾽ ὡς οὐ μή ; οοίᾳ πέργαμ᾽ ὡς οὐ μή ποτε 
πέρσοιεν, εἰ μὴ τόνδε πείσαντες λόγῳ 
27 ΄ “Ὁ 2 ἕ , -- ἄγοιντο νήσου τῆσδ᾽ ἐφ᾽ ἧς ναίει τανῦν. 
καὶ ταῦϑ' ὅπως ἠχουσ᾽ ὃ Δαέρτου τόχος 

ΘΙὅ τὸν μάντιν εἰπόντ', εὐθέως ὑπέσχετο 
τὸν ἀνδρὶ ᾿ἀχαιοῖς τόνδε δηλώσειν ἄγων " 

οἴοιτο μὲν μάλισϑ' ἑχούσιον λαβὼν, 

εἰ μὴ ϑέλοι δ᾽, ἄχοντα " χαὶ τούτων κάρα 
τέμνειν ἐφεῖτο τῷ ϑέλοντι μὴ τυχών. 

620 ἤκουσας, ὦ παῖ, πάντα" τὸ σπεύδειν δέ σοι 
καὐτῷ παραινῶ χεῖ τινος χήδει πέρι. 

““ΙΙΙΟΚΊΤΠΤΊΤΊΗΣ. 

οἴμοι τάλας. ἡ χεῖνος, ἡ πᾶσα βλάβη, 

ἔμ᾽ εἷς ᾿ἀχαιοὺς ὥμοσεν πείσας στελεῖν; 

πεισϑήσομαι γὰρ ὧδε χὰἀξ “Ἅιδου ϑανὼν 
θ2ὅ πρὸς φῶς ἀνελδεῖν, ὥσπερ οὐχείγου πατῆρ. 

ΕΠΜΠΟΡΟΣ. 

οὐχ οἶδ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν εἶμ᾽ ἐπὺ 
ναῦν, σφῷν δ᾽ ὅπως ἄριστα συμφέροι ϑεύός. 

“Ι ΔΟΚΤΉΤΗ Ξ Σ. 

οὔκουν τάδ᾽, ὦ παῖ, δεινὰ, τὸν “Ζαερτίου 

᾿ ἐλπίσαι ποτ ἂν λόγοισι τ τς 

680 ΝΣ γεὼς ἄγοντ' ἐν ᾿Ζργείοις μέσοις ; 
οὐ. ϑᾶσσον ἂν τῆς πλεῖστον ἐχϑίστης ἐμοὶ - 
κλυοιμ᾽ ἐχίδνης, ἢ μ' ἔϑηχεν ὧδ᾽ ἄπουν. 

ἀλλ ἔστ᾽ ἐχείνῳ πάντα λεχτὰ, πάντα δὲ 

τολμητά. χαὶ νῦν οἶδ᾽ ὁϑούγνεχ᾽ ἵξεται. 
6836 ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, χωρῶμεν, ὡς ἡμᾶς πολὺ 

δον ὁρίζει τῆς Ὀδυσσέως νεώς. 

ἴωμεν. ἥ τοι χαίριος σπουδὴ πόγου 
λήξαντος ὕπνον κἀνάπαυλαν ἤγαγεν. 

ΝΕΟΠΤΟΛΑΕΙΜΟΣ. 

οὐχοῦν ἐπειδὰν πνεῦμα τοὐχ πρῴρας ἀνῇ; 

θ40 τότε στελοῦμεν " νῦν γὰρ ἀντιοστατεῖ. 

“ΨΦΨΙΔΟΚΥΠΊΉΗ Σ. 

ἀεὶ καλὸς πλοῦς ἔσϑ᾽, ὅταν φεύγης καχᾶ, 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΜΟΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ χἀχείνοισι ταῦτ' ἐναντία. 

“ΤΙ ΟΚΤΗΤΊΠ.:Σ. 

οὐκ ἔστι λησταῖς πνεῦμ ἐναντιούμενον, 
ὅταν παρὴ χλέψαι τε χἀρπάσαι βίᾳ. 

ΜΕΟΠΤΊΟΜΖΕΜΟΣ. 

645 ἀλλ εἰ δοχεῖ, χωρῶμεν, ἔνδοϑεν λαβὼν 
ὅτου σὲ χρεία καὶ πόϑος μάλιστ᾽ ἔχει. 

ΦΨΦΙΨΙΙΧΟΚΤΗΤΊΠ:Σ. 

ἀλλ ἔστιν ὧν δεῖ, καίπερ οὐ πολλῶν ἄπο. 

ΝΕΟΠΤΟ.ΖΕΜΙΜΟΣ. 

τέ τοῦϑ' ὃ μὴ νεώς γε τῆς ἐμῆς ἔνι; 
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ῬΙΜΜΟΚΤΗΤΉῊ Σ. 
- 

; ’ ς 
φύλλον τί μοι πάρεστιν, ᾧ 

- . [ν ν", , 

6560 χοιμῶ τόδ᾽ ἕλχος, ὥστε πραὔνειν πάνυ. 

μάλιστ᾽ ἀεὶ 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

ἀλλ ἔκφερ᾽ αὐτό. τέ γὰρ ἔτ’ ἀλλ ἐρᾷς λαβεῖν ; 

ΦφΨΙΔΧΔΟΚΤΗΤΗΣ. 

εἴ μοί τι τόξων τῶνδ᾽ ἀπημελημένον 
παρερρύηχεν, ὡς λίπω μή τῳ λαβεῖν. 

ΝΕΟΠΊΤΟΜ.ΜΕΙΜΟΣ. 

ἢ ταῦτα γὰρ τὰ κλεινὰ τόξ᾽ ἃ γῦν ἔχεις; 

“ΜΙΙΖΤΟΚΊΤΎΠΤΠΗΣ. 

θδὅδ ταῦτ᾽, οὐ γὰρ ἄλλα γ᾽ ἔσϑ', ἃ βαστάζω χεροῖν. 

ΝΕΟΠΊΤΊΟΜΖΕΜΙΜΟΟΣ. 

ἀρ᾽ ἔστιν ὥστε χἀγγύϑεν ϑέαν λαβεῖν, 

καὶ βαστάσαι μὲ προσχύσαι 8ϑ᾽ ὥσπερ ϑεόν; 

“ΜΙΖΟΚΤΠΤΉΗΣ. 

σοί γ᾽, ὦ τέχνον, χαὶ τοῦτο κἄλλο τῶν ἐμῶν 
ὁποῖον ἂν σοι ξυμφέρη γενήσεται. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΜΟΣ. 

660 χαὶ μὴν ἐρῶ γε" τὸν δ᾽ ἔρωϑ'᾽ οὕτως ἔχω " 
εἴ μοι ϑέμις, ϑέλοιμὶ ἄν" εἰ δὲ μὴ, πάρες. 

ΙΧΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

ὅσιά τε φωνεῖς ἔστι τ᾽, ὦ τέχνον, ϑέμις, 

ὅς γ᾽ ἡλίου τόδ᾽ εἰσορᾶν ἐμοὶ φάος 
μόνος δέδωκας, ὃς χϑόν Οἰταίαν ἰδεῖν, 

θ6ὅ ὃς πατέρα πρέσβυν, ὃς φίλους, ὃς τῶν ἐμῶν 
ἐχϑοῶν μ ἔνερϑεν ὄντ᾽ ἀνέστησας πέρα. 
ϑάρσει. παρέσται ταῦτα σοι χαὶ ϑιγγάνειν 
χαὶ δόντι δοῦναι κἀξεπεύξασϑαι βροτῶν 
ἀρετῆς ἕχατι τῶνδ᾽ ἐπιψαῦσαι μόνον. 

670 εὐεργετῶν γὰρ καὐτὸς αὔτ᾽ ἐχτησάμην. 
οὐκ ἄχϑομαί ο᾽ ἰδών τε χαὶ λαβὼν φίλον. 
ὅστις γὰρ εὖ δρᾶν εὖ παϑὼν ἐπίσταται, 

παντὸς γένοιτ᾽ ἂν χτήματος κρείσσων φίλος. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜ ΟΣ. 

χωροῖς ἂν εἴσω. 

“0 ΔΟΚΊΗΠΌΤΉΗ Σ. 

καὶ σέ γ᾽ εἰσάξω. τὸ γὰρ 

67ὅ γοσοῦν ποϑεῖ σε ξυμπαραστάτην λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

λόγῳ μὲν ξξήχουσ᾽, ὄπωπα δ᾽ οὐ μάλα, 
τὸν πελάταν λέχτρων ποτὲ τῶν Διὸς 

680 Ἰξίον ἀν ἄμπυχα δὴ δρομάδ᾽ ὡς ἔβαλ ὁ 
παγχρατὴς Κρόγου παῖς" 

ἄλλον δ᾽ οὔτιν ἔγωγ᾽ οἶδα κλύων οὐδ᾽ ἐσίδον 

μοίρᾳ 
τοῦδ᾽ ἐχϑίονι συνευχόντα ϑνατῶν, 
ὃς οὔτ' ἔρξας τιν οὔτε νοσφίσας, 

686 ἀλλ᾽ ἴσος εἶν ἴσοις ἀνὴρ, 
ὥλλυϑ' ὧδ᾽ ἀναξίως, 
τόδε ϑαῦμ ἔχει με, 
πῶς ποτὲ πῶς ποτ’ ἀμφιπλήκτων δοϑέων μό- 

γος χλύων, 

690 πῶς ἄρα πανδάκρυτον οὕτω βιοτὰν κατέσχεν " 

691 ἵν᾽ αὐτὸς ἦν πρόσουρος, οὐκ ἔχων βάσιν, 
670 --- 600. ΞΞΞΞ 691 -“--- 705. 

ΞΟ ΦΌΟ ΑΘ 

οὐδέ τιν’ ἐγχώρων κακογείτογα, 
695 παρ᾽ ᾧ στόγνον ἀντίτυπον βαρυβρῶτ' ἀποκλαύ-- 

σειὲν αἱματηρὸν ὃς 
ε 4 ’ ς ΄ , Ε 

ὃς τὸν ϑερμοταταν αἱμαδα χκηκιομέναν ἕλ-- 
χέων 

ἐνϑήρου ποδὸς ἠπίοισι φύλλοις 
κατευγασειε»,, εἴ τις ἐμπέσοι, 

700 φορβάδος ἔχ τε γᾶς ἑλεῖν "» 
[τ ν 27 ΞᾺ 3} 

εἷρπὲε γὰρ ἄλλοτ ἀλλᾳ, 

τότ᾽ ἂν εἰλυόμενος, 
ὯΝ 5} ε ᾿ 

παῖς ἄτερ ὡς φίλας τιϑήνας, ὅϑεν εὐμάρεὶ ὑπάρ-- 
106 χοι, πόρον, ἁνί» ἡ ἐξανείη δαχέϑυμος ἄτα. 

Ε] ᾿ ε ΩΝ - , 2 2 

700 οὐ φορβαν ἱερᾶς γᾶς σπόρον, οὐκ ἀλλων 

αἴρων τῶν νεμόμεσϑ' ἀνέρες ἀλφησταὶ, 
710 πλὴν ἐξ ὠχυβόλων εἴ ποτε τόξων 

πτανοῖς ἰοῖς ἀνύσειε γαστρὶ φορβάν. 
ὠ μελέα ψυχὰ, 
ει 

716 ὃς μηδ᾽ οἰνοχύτου πώματος ἥσϑη δεχέτει χρόνῳ, 
’ ΡῚ ε ᾽ Α ε΄ 

τερον τ ὃ ὅπου γνοίη στατὸν εἰς ὑδωρ, | 
αει προσενωμα- ᾿ 

οὐδ᾽ 

Ϊ 
ἱ 

γῦν δ᾽ ἀνδρῶν ἀγαϑῶν παιδὸς ὑπαντήσας 
720 εὐδαίμων ἀνύσει χαὶ μέγας ἐκ χείνων " 

ὅς γι» ποντοπόρῳ δούρατι, πλήϑει 
πολλῶν μηνῶν, πατρῴαν ἄγει πρὸς αὐλὰν 

726 Μ7ηλιάδων νυμφᾶν, 

Σπερχειοῦ τὲ παρ ὄχϑαις, ἵν ὃ χάλχασπις. 
ἀνὴρ ϑεοῖς 

πλάϑει πᾶσιν, ϑείῳ πυρὶ παμφαῆς, 
Οἴτας ὑπὲρ ὄχϑων. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΠΙΟΣ. 

780 ἕρπ᾽, εἰ ϑέλεις. τί δή ποϑ' ὧδ᾽ ἐξ οὐδενὸς 
λόγου σιωπᾷς κἀπόπληκτος ὧδ᾽ ἔχει; 

“ἩἨἩΙΖΟΚΊΠΤΕΗΣ. 

ἃ ἃ ἃ ἀ. 
ΝΕΟΠΊΟΜΖΕΠΠΟΣ. 

τί ἔστιν; 
“ΙΧΟΚΊΤΗΤΗΣ. 

οὐδὲν δεινόν. ἀλλ ἴϑ', ὦ τέχνον. 

ΝΕΟΠΊΟΘΖΕΜΙΜΟ Σ. 

μῶν ἄλγος ἔσχεις τῆς παρεστώσης νόσου; 

“ἩἫἩΜΙΧΖΟΚΊΤΗΤΗΣ. 

785 οὐ δῆτ' ἔγωγ᾽, ἀλλ ἄρτι χουφίζειν δοχῶ. 
Ἰὼ ϑεοί. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΛΠΙΟΣ. 

τί τοὺς ϑεοὺς οὕτως ἀναστένων βοᾷς; 

“ΨΙΖΜΟΚΤΗΤΉΗΣ. 
- 2 4 5.: ὡχρ 5. ἀδμεεϑαξει ἘΞ 

σωτηρᾶς αὑτοὺς ἡπέους ϑ᾽ ἡμῖν μολεῖν. 

ἃ ἁ ἃ ἀ. 

ΝΕΟΠΤΟΛΜΕΙΙ͂ΟΣ. 
7140 τί ποτε πέπονθος; οὐκ ἐρεῖς, ἀλλ᾽ ὧδ᾽ 

σιγηλός ; ἐν χακῷ δέ τῳ φαίνει κυρῶν. 

“ἩΙ“ΖΟΚΊΤΠΊΤΊΗΣ. 

ἀπόλωλα, τέκνον, χοὐὺ δυνήσομαι χακὸν 
κρύινψαι παρ᾽ ὑμῖν, ἀτταταῖ" διέρχεται 
διέρχεται. δύστηνος, ὦ τάλας ἐγώ. 

746 ἀπόλωλα, τέχνον " βρύκομαι, τέκνον" παπαῖ, 
706 --- 717. -ξξ 718 --- 729. 

» 

ἐσξιὶ 



Ὁ Κ'ὶ ΟΣ, ἘΠ Σ ἽΡ ΗΙ ΣΣ 

ἀπαππαπαῖ, παπασπατεαπατεατσατεαῖ, 

πρὸς ϑεῶν, πρόχειρον εἴ τί σοι, τέχνον, πάρα 
ξίφος χεροῖν, πάταξον εἰς ἄχρον πόδα" 

ἀπάμησον ὡς τάχιστα " μὴ φείσῃ βίου. 

750 ἴϑ᾽, ὦ παῖ. 
ΝΕΟΠΤΟΜΕΠΙΙΟΣ. 

τὸ δ᾽ ἔστιν οὕτω νεοχμὸν ἐξαίφνης, ὅτου 
τοσήνδ᾽ Ἰυγὴν καὶ στόνον σαυτοῦ ποιεῖς ; 

ι «ΙΔΟΚΊΤΊΗΤΗΣ. 

οἶσϑ᾽, ὦ τέχνον. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΠΙΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; 

Ὁ ΧΘΚΤΉΤΗΣ: 
ΣΝ 2 ’ οἶσϑ᾽, ὦ παῖ. τί σοΐ; 

ΝΕΟΠΤΟ.ΖΕΜΙΜΟΣ. 

οὐχ οἶδα. 
ΡΥ ΟἿ ΤῊ ΓΙΠΎΨΤΕΣ, 

πῶς οὐχ οἶσθα; παππαπαππαπαῖ. 

ΝΕΟΠΤΊΟΜΖΜΕΜΜἜΟ Σ. 

7585 δεινόν γε τοὐπίσαγμα τοῦ νοσήματος. 

ΠΟ Υ ΠΈ ΓΟ τὸ 
δεινὸν γὰρ οὐδὲ ῥητόν" ἀλλ΄ οἴχτειρέ με: 

ΝΕΟΠΤΟΆΛΑΕΜΜΟΣ. 

τί δῆτα δοάσω:; 

“3 ΧΟΚΤΗΥ ΠΣ. 

μή με “ταρβήσας προδῷς. 
ἥκει γὰρ αὕτη διὰ χρόνου πλάνοις ἴσως 

ὡς ἐξεπλήσϑη. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΟΣ.. 

ἰὼ Ἰὼ δύστηνε σὺ, 
7600 δύστηνε δῆτα διὰ πόνων πάντων φανείς. 

βούλει λάβωμαι δῆτα καὶ ϑίγω τί σου; 

ΦΙ ΘΙΚΎΤΕΥΤἝἊΠΕΣ: 

μὴ δῆτα τοῦτό γ᾽ " ἀλλά μοι τὰ τόξ᾽ ἑλὼν 
(δ᾽ ε' 2) 3 ΟῚ , ε; » ὦ 

ταὺ. ὠσπερ του μαὶ'ὶ ἀρτίως, ἕως ἀγὴ 

7606 τὸ πῆμα τοῦτο τῆς νόσου τὸ νῦν παρὸν, 
σῶζ᾽ αὐτὰ χαὶ φύλασσε. λαμβάνει γὰρ οὖν 
ὕπνος μ᾽, ὅταν πὲρ τὸ χαχὸν ἐξίῃ τόδε" 

κοὐχ ἔστι λῆξαι πρότερον " ἀλλ᾿ ἐᾶν χρεὼν 
ἕχηλον εὕδειν. ἣν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ 

710 μόλωσ᾽ ἐχεῖνοι, πρὸς ϑεῶν, ἐφίεμαει 
ἑχόντα μήτ᾽ ἄχοντα, μηδέ τῳ τέχνη 
χείνοις μεϑεῖναι ταῦτα. μὴ σαυτόν ϑ᾽ ἅμα 
χί(ιε᾽, ὄντα σαυτοῦ πρόστροπον, κτείνας γένη. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΠΜΙΜΕΟΣ. 

Αϑάρσει προνοίας οὕνεχ᾽. οὐ δοθήσεται 
775 πλὴν σοί τε κἀμοί" ξὺν τύχῃ δὲ πρόσφερε. 

ΧΟ ΚΎ ΠΗ ῚΣ, 

ἰδοὺ δέχου, παῖ" τὸν φϑόγνον δὲ πρόσχυσον, 

μή σοι γενέσϑαι πολύπον᾽ αὐτὰ, μηδ᾽ ὅπως 
ἐμοί τε χαὶ τῷ πρόσϑ᾽ ἐμοῦ χεχτημένῳ. 

ΝΕΟΠΤΟ.ΜΕΙΟΣ. 

εὖ ϑεοὶ, γένοιτο ταῦτα νῷν" γένοιτο δὲ 

- 27 ν 

780 πλοῦς οὐριός τε χεὐσταλὴς ὅποι ποτὲ 
θεὸς δικαιοῖ χὠ στόλος πορσύνεται. 

ΨΦΙΔΧΔΟΚΤΗΤΗΣ. 
Ε ᾿ ἩΡΩΣ ἘΣ ΣΦ ΄ 15 ι »» 
ἀλλὰ δέδοιχ » ὦ παῖ, μή μ ἀτελὴς εὐχή" 

στάζει γὰρ αὖ μοι φοίνιον τόδ᾽ ἐκ βυϑοῦ 
κηχῖον αἴκα, καί τι προσδοχῶ γέον. 

785 παπαῖ, φεῦ. 
- 20 Σ ᾿ τ’, 3 , ᾿ 

παπαῖ μαλ᾽, ὦ ποὺς, οἱὰ μ᾽ ἐργάσει καχά. 
προσέρπει, 
προσέρχεται τόδ᾽ ἐγγύς. οἴμοι μ (λ ροσέρχεται τοῦδ᾽ ἐγγύς. οἴμοι μοι τάλας. 
»ἤ᾿ - ᾿Ὶ ’ ν - 

ἔχετε τὸ πρᾶγμα" μὴ φύγητε μηδαμῆ. 
790 ἀτταταῖ. 

ὠ ξένε Ἀεφαλλὴν, εἴϑε σου διαμπερὲς 
στέρνων ἔχοιτ᾽ ἀλλ) γησις ἥδε. φεῦ, παπαῖ. 

παπαῖ μάλ᾽ αὖϑις. ὦ διπλοῖ στρατηλάται," 
2 , ἐπ: ΄ » Ὁ 2 2 “- 
᾿“γαάμεμνον, ὦ Μενέλαε, πῶς ἂν ἀντ᾽ ἐμοῦ 

796 τὸν ἴσον χρόνον τρέφοιτε τήνδε τὴν γόσον; 
ὦμοι μοι. 
ὩΣ ΄ ᾿ - ’ 

ω ϑαγατε, θάνατε, πῶς ἀεὶ χαλούμενος 
οὕτω γε. ἤμαρ οὐ δύνᾳ μολεῖν ποτε; 

ὦ τέχνον, ὦ γενναῖον, ἀλλὰ ἐς χχββῶν 

800 τῷ .“7ημνίῳ τῷδ᾽ ἀνακαλουμένῳ πυρὶ 

ἕμπρησον, ὦ γενναῖε" χἀγώ τοι ποτὲ 

τὸν τοῦ “]ὸς παῖδ᾽ ἀντὶ τῶνδε τῶν ὅπλων, 
ᾧ νῦν σὺ σώζεις, τοῦτ᾽ ἐπηξίωσα δρᾶν. 

, τί φὴς, παῖ; 

201 

806 τί φής; τί σιγᾷς; ποῦ ποτ᾽ ὦν, τέκνον, κυρεῖς; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΤΙΟΣ. 

ἀλγῶ πάλαι δὴ τἀπὶ σοὶ στένων χαχά. 

“ΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 
ο τ , 3 (Ξ ἷ 8 ἀλλ᾽, ὦ τέχνον, χαὶ ϑάρσος ἴσχ᾽ " ὡς ἥδε κιοι 

ὀξεῖα φοιτᾷ καὶ ταχεῖ ἀπέρχεται. 
ἀλλ ἀντιάζω, μή μὲ καταλίπης μόνον. 

ΝΕΌΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
810 ϑάοσει, μενοῦμεν. 

Ἁ“ΜἭΜΓΔΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

ἢ μενεῖς; 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΙΙΟΣ. 

σαφῶς φρόνει. 

“ΙΖΠΟΚΤΉΤΗΣ. 

οὐ μιήν σ᾽ ἔνορχόν γ᾽ ἀξιῶ ϑέσϑαι, τέχνον. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΟ Σ. 

ὡς οὐ ϑέμις γ᾽ ἐμοῦστι σοῦ μολεῖν ἄτερ 

““ΨΙΖΟΚΊΤΠΊΠΕΣ. 

ἕιιβαλλε χειρὸς πίστιν. 

ΝΕΟΠΊΤΊΟΜΖΜΕΜΟΣ. 

ἐμβάλλω μενεῖν. 

ΜΙΖΟΚΊΠΤΩΗΠΕΣ. 

ἐχεῖσε νῦν μ᾽, ἐκεῖσε 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙ͂ΟΣ. 

ποῖ λέγεις; 

ὌΠ ἘΒΊΧΕΓΙΣ. 

ἄνω 

ΝΙΗΙΟΠΊΟΖΠΙΠΙΟΣ. 

᾿ 816 τί παραφρονεῖς αὖ; τί τὸν ἄνω λεύσσεις κύχλον ; 

ἱ 
: 
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Ξ᾿ΦΙΜΟΚΊΠΝΤΗΣ. 

μέϑες μέϑες με. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΙΜΟΣ. 

ποῖ μεϑῶ; 

“ἩΙΧΟΚΤΗΤΗΣ. 

μέϑες ποτέ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΖΟΣ. 

᾿ ξάσειν. 

“,ΙΤΟΚΊΠΊΤΉΗΣ. 

ἀπό μ᾽ ὀλεῖς, ἣν προσϑίγης. 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΕΙΜΟΣ. 

καὶ δὴ μεϑίημ᾽, εἴ τι δὴ πλέον φρονεῖς. 

“ἩΗΨΙΔΙΧΟΚΊΗΤΠΗΣ. 

ὦ γαῖα, δέξαι ϑανάσιμόν μ᾽ ὅπως ἔχω. 

820 τὸ γὰρ καχὸν τόδ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ὀρϑοῦσϑαί μ᾽ ἐᾷ. 

ΝΕΟΠΊΤΊΟΖΕΜΙΠΟΣ. 

τὸν ἄνδο᾽ ἔοιχεν ὕπνος οὐ μαχροῦ χρόνου 
ἕξειν. κάρα γὰρ ὑπτιάζεται τόδε. 

ἱδρώς γέ τοί νιν πᾶν χαταστάζει δέμας, 
μέλαινα τ᾽ ἄχρου τις παρέρρωγεν ποδὸς 

826 αἱμορραγὴς φλέψ. ἀλλ᾽ ἐάσωμεν, φίλοι, 

ἔχηλον αὐτὸν, ὡς ἂν εἰς ὕπνον πέση. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὕπν᾽ ὀδύνας ἀδαὴς, Ὕπνε δ᾽ ἀλγέων, 
εὐαὲς ἡμῖν ἔλϑοις, 
εὐαίων εὐαίων, ὠναξ" 

880 ὕμμασι δ᾽ ἀντίσχοις 

3» 

οὔ φημ 

τάνδ᾽ αἴγλαν, ἃ τέταται ταγῦνγ. 
ἴϑι ἴϑι μοι παιώνγ. 

ὦ τέκνον, ὅρα ποῦ στάσει, 
ποῖ δὲ βάσει, πῶς δέ μοι τἀντεῦϑεν 

886 φροντίδος. ὁρᾷς ἤδη. 

πρὸς τί μένομεν πράσσειν ; 
καιρός τοι πάντων γνώμαν ἴσχων 
πολὺ παρὰ πόδα χράτος ἄρνυται. 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΕΙΜΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὅδε μὲν κλύει οὐδὲν, ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ οὕνεχα 
ϑήραν 

840 τήνδ᾽ ἁλίως ἔχομεν τόξων, δίχα τοῦδε πλέοντες. 

τοῦδε γὰρ ὁ στέφανος, τοῦτον ϑεὸς εἶπε κομίζειν. 

κομπεῖν δ᾽ ἔστ᾽ ἀτελῆ σὺν ψεύδεσιν αἰσχρὸν 
ὄνειθος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλὰ, τέχνον, ταδε 0} ϑεὸς ὄψεται" 

ὧν δ᾽ ἂν ἀβξῆβη μ᾽ αὖϑις, 

845 βαιάν μοι, βαιὰν, ὦ τέχγον, 
τ: λόγων φήμαν" 

ὡς πάντων ἐν νόσῳ εὐδρακὴς 

ὕπνος ἄϊπνος λεύσσειν. 

ἀλλ᾽ ὅτι δύνᾳ μάχιστον. 

850 χεῖγνό μοι, κεῖνο λάϑρα 

ἐξιδοῦ, ὃ τι πράξεις. 
οἶσϑα γὰρ ὃν αὐδῶμαι, 

827 ---- 838. --ΞΞ- 848 .--- 854, 

ΣΟΦΟΒΒΛΕΟΥ͂Σ 

εἰ ταύταν τούτῳ γνώμαν. ἴσχεις, 

μάλα τοι ἄπορα πυκπινοῖς ἐγιθεῖν πάϑη. 
85ὅ οὐρός τοι, τέκγογ, οὖρος " 

ἁνὴρ δ᾽ ἀνόμματος, οὐδ᾽ ἔχων ἀφωγὰν, 
ἐχτέταται γνύχιος, ; 

ἀλεὴς ὕπνος ἐσϑλὸς, 
ν 27 7 

8600 οὐ χερὸς, οὐ ποδὸς, οὐ τινος ἄρχων, 
2 2 [{ Ἶ 3.» ,. , 

ἀλλ᾽ ὡς τές τ᾽ ᾿4δᾳ παρακείμενος 
«ς “ ιν. 9 ᾿ ῶ“ 
ορᾷ. βλέπ εἰ χαίρια φϑέγγεε" 

τὸ δ᾽ ἁλώσιμον ἐμᾷ φροντίδε, 
πόγος ὁ μὴ φοβῶν χραάτιστος. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΜΟ Σ. 

86ὅ σιγᾶν χελεύω, μηδ᾽ ἀφεστάναι φρενῶν. 
-Ὕ ᾿ « ᾿ 2, ΒῚ ᾿ ᾿ 

κινεῖ γὰρ ἁνὴρ ομμα χάναγει κάρα. 

ΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 
ὦ φέγγος ὕπνου διάδοχον, τὸ τ᾽ ἐλπίδων 
ἄπιστον οἰκούρημι; τῶνδε τῶν ξένωγ. 

οὐ γάρ ποτ᾽, ὦ παῖ, τοῦτ᾽ ἂν ἐξηύχησ᾽ ἐγὼ 
8570 τλῆναί σ᾽ ἐλεινῶς ὧδε τἀμὰ πήματα 

μεῖναι παρόντα χαὶ ξυνωφελοῦντά μοι. 
οὔχουν ᾿Ζτρεῖδαι τοῦτ᾽ ἔτλησαν εὐφόρως 

οὕτως ἐνεγκεῖν, ἀγαϑοὶ στρατηλάται.“, 
ἀλλ᾽ εὐγενὴς γὰρ ἡ φύσις κἀξ εὐγενῶν, 

875 ὦ τέχγον, ἡ σὴ, πάντα ταῦτ᾽ ἐν εὐχερεῖ 

ἔϑου, βδὴς τε καὶ δυσοσμίας γέμων. 

καὶ γὺῦν ἐπειδὴ τοῦδε τοῦ χαχοῦ δοχεῖ. 

λήϑη τ εἶναι χαναάπαυλα δὴ, τέχνον, 

σύ μ᾽ αὐτὸς ἄρον, σύ ον χατάστησον, τέχγον, 

880 ἵν᾽, ἡνίκ᾽ ἂν κόπος μ᾽ ἀπαλλάξῃ ποτὲ, 

ὁρμώμεϑ'᾽" ἐς ναῦν μηδ᾽ ἐπίσχωμεν τὸ πλεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΆΕΜΟΣ. 
ἀλλ᾽ ἥδομαι μέν σ᾽ εἰσιδὼν παρ᾽ ἐλπίδα 

ἀνώδυνον βλέποντα χἀμπνέοντ᾽ ἔτι" 
ὡς οὐκ ἔτ᾽ ὄντος γὰρ τὰ συμβόλαιά σον 

886 πρὸς τὰς παρούσας ξυμφορὰς ἐφαίνετο. 

γῦν δ᾽ αἶρε σαυτόν" εἰ δέ σοι μᾶλλον φίλον, 

οἴσουσί σ᾽ οἵδε" τοῦ πόνου γὰρ οὐκ ὄκνος, 
ἐπείπερ οὕτω σοί τ᾿ ἔδοξ᾽ ἐμοί τε δρᾶν. 

“ἜΙΤΟΚΤΗΊΠ Ξ Σ. 

αἰνῶ τάδ᾽, ὦ παῖ, καί μ᾽ ἔπαιρ᾽, ὥσπερ νοεῖς" 
890 τούτους δ᾽ ἔασον, μὴ βαρυνϑῶσιν καχῇ ' 

ὀσμῇ πρὸ τοῦ δέοντος " οὑπὶ γηὶ γὰρ 
ἅλις πόνος τούτοισε συνγαίειν ἐμοί. 

ΝΕΟΠΊ Ο.1.ἘῈ}Μ Ο Σ-. 

ἔσται τάδ᾽ " ἀλλ᾽ 

“1.10 ΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ϑάρσει. τό τοι σύνηθες ὀρϑώσει μ᾽ ἔϑος. 

ΟΠ ΝΕΟΠΤΟΜΛΕΜΟΣ. 
896 παπαῖ" τί δῆτ᾽ ἂν δρῷμ᾽ ἐγὼ τοὐνθένδε γε; 

“ΙΖΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; ποῖ ποτ᾽ ἐξέβης λόγῳ; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΤΙΟΣ. 

οὐκ οἶδ᾽ ὅποι χρὴ τἄπορον τρέπειν ἔπος. 

“ἩΜΙΖΧΦΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἀπορεῖς δὲ τοῦ σύ; μὴ λέγ᾽, ὦ τέκνον, τάδε. 

7ται ) 

στω τε χαὐτὸς ἀντέχου. 



. “ ,»» 

ΦΕΥΛΟΘΊ ΙΝ ΕΡΝΕΡΥΓΌΕΎΣΣ 

ΝΕΟΠΊΤΟΖΕΙΜΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐνθάδ᾽ ἤδη τοῦδε τοῦ πάϑους χυρῶ. 

«ΠΟ ΓΡΤΊΕΣ. 

900 οὐ δή σε δυσχέρεια τοῦ νοσήματος 
ἔπεισεν ὥστε μή μ᾽ ἄγειν ναύτην ἔτι; 

ΝΕΟΠΊΤΊΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

ἅπαντα δυσχέρεια, τὴν αὑτοῦ φύσιν 
ὅταν λιπών τις δοᾷ τὰ μὴ προσειχότα. 

ΦΙΖΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔξω τοῦ φυτεύσαντος σύ γε 

906 δοᾷς οὐδὲ φωνεῖς. ἐσϑλὸν ὥνδο᾽ ἐπωφελῶν. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΜΟΣ. 

αἰσχρὸς φανοῦμαι" τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι. 

ἘΡο ἢ () ΚΟΤΟ ΕΓ ΕΊΤΕ. 

οὔχουν ἐν οἷς γε δρᾷς" ἐν οἷς δ᾽ αὐδᾷς 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΜΟΣ. 

ὦ Ζεῦ. τί δράσω; δεύτερον ληφϑῶ κακὸς, 

χρύπτων ϑ᾽ ἃ μὴ δεῖ χαὶ λέγων αἴσχιστ᾽ ἐπῶν; 

ΦΙΖΧΖΟΚΤΉΤΗΣ. 

3 - 

οἕνω.- 

910 ἁνὴρ δδ᾽, εἰ μὴ ᾿γὼ χαχὸς γνώμην ἔφυν, 
, Βὶ τον Ξ) Χ κι Ξ - προδοὺς μ᾽ ἔοιχε κἀκλιπὼν τὸν πλοῦν στελεῖν. 

ΔΝΕΟΠΤΟΖΕΙ͂ΟΣ. 

λιπὼν μὲν οὐκ ἔγωγε, λυπηρῶς δὲ μὴ 
πέμπων σὲ μᾶλλον, τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι. 

ὉΡΕΣΟΎΞΤ ΕΡΤΈΕΣ: 

τί ποτε λέγεις, ὦ τέσνον; ὡς οὐ μανϑάνω. 

ΝΕΟΙΤΟΖΕΙΜΟΣ. 

916 οὐδέν σε χρύψω. δεῖ γὰρ ἐς Τροίαν σε πλεῖν 
πρὸς τοὺς ᾿Δχαιοὺς χαὶ τὸν ᾿Ζτρειδῶν στόλον. 

“Ξ“ΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

οἴμοι, τέ εἶπας; 

ΝΕΟΠΤΊΟΜΖΕΙΟ Σ. 

μὴ στέναζε, πρὶν μάϑης. 

; ΦΙΖΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
ποῖον μάϑημα; τί με νοεῖς δρᾶσαί ποτε; 

ΝΕΌΠΤ Ο.ΖΕΜΟΣ. 

σῶσαι χαχοῦ μὲν πρῶτα τοῦδ᾽, ἔπειτα δὲ 
920 ξὺν σοὶ τὰ Τροίας πεδία πορϑῆσαι μολών. 

“ΞΦΙΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ δρᾶν νοεῖς; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΜΟΣ.. 

πολλὴ χρατεῖ 
τούτων ἀνγάγχη" χαὶ σὺ μὴ ϑυμοῦ χλύων. 

ΕΣ ΟἿ ΤΊΤΩΙ: 

ἀπόλωλα τλήμων, προδέδομαι. τί μ᾽, ὦ ξένε, 
δέδρακας; ἀπόδος ὡς τάχος τὰ τόξα μοι. 

ΝΕΟΠΤΊΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

926 ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε" τῶν γὰρ ἐν τέλει χλύειν 
τό τ᾽ ἔνδιχόν μὲ χαὶ τὸ συμφέρον ποιεῖ. 

“ΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

ὦ πῦο σὺ καὶ πᾶν δεῖμα χαὶ πανουργίας 

ῬΟΕΤΑΕ Β6ΕΝΙΟΙ- 

Ι 

Ϊ 
᾿ 

] 
ἢ 

---------.......ὲ ....... .... 

᾿ 
Ι 

- , ΡΝ τ »»,ὔ γ ’ 
δεινῆς τέχνημ ἔχϑιστον, οἷἱὰ μ᾽ εἰργάσω, 

ἣν ΕΣ ΕῚ ᾿ « - 

οὐ ἡπάτηχας" οὐδ᾽ ἐπαισχύνει μ᾽ ὁρῶν 
᾿ , Ἂς 

980 τὸν προστρύπαιον. τὸν ἱχέτην, ὦ σχέτλιε; 
’ ᾿ ᾽΄, 3  - 

ἀπεστέρηκας τὸν βίον τὰ τόξ᾽ ἑλών. 
ἀπόδος, ἱκνοῦμαΐξ σ᾽, ἀπόδος. ἱχετεύω, τέχνον. 
πρὸς ϑεῶν πατρῴων, τὸν βίον με μάἀφέλης. 
2 [2 2 Ρ] 2 - 23ῷϑἃ,»» ᾿ 

ὦμοι τάλας. ἀλλ᾽ οὐδὲ προσφωνεῖ μ᾽ ἔτι, 
ς ; ΄ ὌΣ δὰ ὦ ᾿ 

986 ἀλλ᾽ ὡς μεϑήσων μήποϑ᾽, ὧδ᾽ δρᾷ πάλιν. 
- Ὸ ΒΞ κὰν τ 
ὦ λιμένες, ὦ προβλῆτες. ὦ ξυνουσίαι 

-- ΡῚ ΄, τ τε - 

ϑηρῶν ὀρείων. ὦ καταρρώγὲς πέτραι, 
εἰ α, ΤῸ» Ἴ ᾿ 2 λΠῊ γτὸ , 
ὑμῖν τάδ᾽, οὐ γὰρ αλλον οἱδ᾽ ὅτῳ λέγω, 
ἀνακλαίομαι παροῦσι τοῖς εἰωϑόσιν, 

ττς ἢ ἘΣ 3 - 2}»ν εἰ Ὁ 
940 οἱ᾽ ἔογ᾽ ὁ παῖς μ᾽ ἔδοασεν οὐξ ᾿Αχιλλέως " 

2 ᾿ 32 γ- ΒΡ. ) ,΄ ΟΣ 

ὀμόσας ἀπάξειν οἴχαδ᾽, ἐς Τροίαν μ᾽ ἄγει" 
προσϑείς τε χεῖρα δεξιὰν, τὰ τόξα μου 

ἱερὰ λαβὼν τοῦ Ζηνὸς “Ποαχλέους ἔχει, 
καὶ τοῖσιν ᾿4ργείοισι φήνασϑαι ϑέλει. 

ς 327 ΓῚ κ ᾿ μ Ἰ, ὌΠ ΩΡ 

945 ὡς ἀνδο᾽ ἑλὼν ἰσχυρὸν ἔκ βίας μ᾽ ἄγει, 
» , Ν ᾿ς Ξπ ν χοὺς οἶδ᾽ ἐναίρων νεχρὸν, ἢ χαπνοῦ σχιών, 

εἴδωλον ἄλλως. οὐ γὰρ ἂν σϑέγοντά γε 

209, 

εἷλέν μ᾽" ἐπεὶ οὐδ᾽ ἄν ὧδ᾽ ἔχοντ᾽, εἰ μὴ δόλῳ. 
νῦν δ᾽ ἠπάτημαι δύσμορος. τί χρή μὲ δρᾶν; 

960 ἀλλ᾽ ἀπόδος. ἀλλὰ νῦν ἔτ᾽ ἐν σαυτῷ γενοῦ. 

τί φής; σιωπᾷς. οὐδέν εἰμ᾽ ὃ δύσμορος. 
τῷ , φ Ξ' ΓΞ 

ὦ σχῆμα πέτρας δίπυλον, αὖϑις αὖ πάλιν 
εἴσειμι πρὸς σὲ ψιλὸς, οὐκ ἔχων τροφὴν" 
ἀλλ᾽ αὐανοῦμαι τῷδ᾽ ὃν αὐλίῳ μόνος, 

966 οὐ πτηνὸν ὄρνιν, οὐδὲ ϑῆρ᾽ ὀρειβάτην 
τόξοις ἑναίρων τοισίδ᾽. ἀλλ᾽ αὐτὸς τάλας 

ϑανὼν παρέξω δαῖϑ᾽ ὑφ᾽ ὧν ἐφερβόμην, 
καί μὶ οὗς ἐϑήρων πρόσϑε ϑηράσουσι νῦν" 

φόνον φόνου δὲ δύσιον τίσω τάλας 
960 πρὸς τοῦ δοχοῦντος οὐδὲν εἰδέναι χακόν. 

ὅλοιο.μή πω, πρὶν μάϑοιμ᾽ εἰ καὶ πάλιν 
γνώμην μετοίσεις " εἰ δὲ μὴ, ϑάνοις χαχῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δρῶμεν; ὃν σοὶ καὶ τὸ πλεῖν ἡμᾶς, ἄναξ, 
ἤδη ᾿στὶ καὶ τοῖς τοῦδε προσχωρεῖν λόγοις. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΜΕΙΟΣ. 

966 ἐμοὶ μὲν οἶχτος δεινὸς ἐμπέπτωχέ τις 

τοὔδ᾽ ἀνδρὸς οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ καὶ πάλαι. 

Φ ῸΟΦΙΨ ΖΟΚΊΡΤΈΕΕΣ, 
5 -" Ἁ -»Ὺ" 3 -. 

ἐλέησον, ὦ παῖ, πρὸς ϑεῶν, χαὶ μὴ παρῆς 
- - 327 ᾿ ᾽ 

σαυτοῦ βροτοῖς ὄνειδος, ἐκχλέψας ἐμέ. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΟΣ. 
» ᾽ὕ ΄ ᾿ 2 Ἵ 1 . Ν 

οἴμοι, τί δοάσω; μή ποτ᾽ ὠφελον λιπεῖν 
970 τὴν Σαῦρον" οὕτω τοῖς παροῦσιν ἄχϑομαι. 

«“ἸΖΟΚΈΡΕΤΕΕΣ. 

οὐχ εἰ χαχὸς σύ" πρὸς χαχῶν δ᾽ ἀνδρῶν μαϑὼν 
ἔοιχας ἥχειν αἰσχρά. νῦν δ᾽ ἄλλοισι δοὺς 
οἷς εἰκὸς, ἔχπλει., τἀμά μοι μεϑεὶς ὅπλα. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΟΣ. 

τί δρῶμεν, ἄνδρες; 

ΟΥ̓Χ ΣΣΙΕΡΥΥΣ: 

ΣΟ  ΞεΣς τ ον  ποσϑοι νερϑϑεο  θεο φοξ πο τεσ τορι τ φτνεβο ες 

Ξ ’ -»ὝἭ ὙΠ ΕΣ 
ὦ χάκιστ᾽ ἀνδρῶν, τί δρᾷς; 

975 οὐκ εἰ μεϑεὶς τὰ τόξα ταῦτ᾽ ἐμοὶ πάλιν; 

27 



210 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἜΡΒΈΕΙ ΚΝ 
τίς ἁνήρ ᾿ Ὀδυσσέως κλύω; 

δ ΣΕ ΥΣ,. 

Ὀδυσσέως, σάφ᾽ ἴσϑ'᾽, ἐμοῦ γ᾽, ὃν εἰσορᾷς. 

ΙΔΜΧΟΚΤΉΗΉΤΗΣ. 

οἴμοι" πέπραμαι κἀπόλωλ᾽. ὅδ᾽ ἣν ἄρα 
ὁ ξυλλαβών μὲ κἀπονοσφίσας ὅπλων. 

ΟΣ ΣΕΥ. 

980 ἐγὼ, σάφ᾽ ἴσϑ᾽, οὐκ ἄλλος ὁμολογῶ τάϑε. 

ΦΙΔΤΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
ἀπόδος, ἄφες μοι, παῖ, τὰ τόξα 

ΟΥ̓Χ Σ ΣΕΥ ἝἝΣ 

οἴμοι, 

τοῦτο μὲν, 
οὐδ᾽ ἢν ϑέλη, δράσει ποτ᾽ " ἀλλὰ καὶ σὲ δεῖ 

αὐτοῖς, ἢ βίᾳ στελοῦσί σε. 

“ΨΙΖΟΚΊΠΤΠΗΣ. 

ἔμ᾽, ὦ χαχῶν κάκιστε χαὶ τολμήστατε, 
986 οἵδ᾽ ἐχ βίας ἄξουσιν; : 

ΟΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἤν μὴ ἕρπῃς ἑχών. 

“ἩἫἜΙΨΜΟΚΤΉΤΗΣ. 

ὦ «““ημνία χϑὼν καὶ τὸ παγκρατὲς σέλας 
᾿Ηφαιστότευκτον, ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετὰ, 
εἴ μ᾽ οὗτος ἐκ τῶν σῶν ἀπάξεται βίᾳ; 

ΟΠΥΣΣΕΎΥΣ. 

’ [μ 5 

στείχειν ἅμ 

τῶ .53.- Ζεὺς ἔσϑ'᾽, ἵν᾽ εἰδῆς, Ζεὺς, ὁ τῆσδε γῆς χρατῶν, 
990 Ζεὺς, ᾧ δέδοκται ταῦϑ᾽ " ὑπηρετῶ δ᾽ ἐγώ. 

“ΜἩἨἩἫΙΧΟΚΤΊΤΊΗΤΗΣ. 

ὦ μῖαος, οἷα κἀξανευρίσχεις λέγει»" 

ϑεοὺς προτείνων τοὺς ϑεοὺς ψευδεῖς τίϑης. 

ΟΣΥΣ ΣΕ Σ: 

ἀληϑεῖς. ἡ δ᾽ ὁδὸς πορευτέα. 

“ἨΙΖΟΚΤΉΤΗΣ. 

οὔ φημ᾽ ἔγωγε. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 
φημί. πειστέον τάδε: 

“ῬΙΖΟΚΊΤΊΠΚΗΣ. 

996 οἴμοι τάλας. ἡμᾶς μὲν ὡς δούλους σαφῶς 
πατὴρ ἄρ᾽ ἐξέφυσεν οὐδ᾽ ἐλευϑέρους. 

ΟΠ ΙΥΣ ΣΡ Σ.: 

οὔκ, ἀλλ᾽ ὁμοίους τοῖς ἀρίστοιαιν, μεϑ'᾽ ὧν 
Τροίαν σ᾽ ἑλεῖν δεῖ καὶ κατασχάψαι βίᾳ. 

ΦΙΖΧΟΚΤΗΤΗΣ. 

οὔκ, ἀλλ᾽ 

οὐδέποτέ 5,1. 
1000 ἕως ἂν ἡ μοι γῆς τόδ᾽ αἱἰπεινὸν βάϑρον. 

ΟΠΥΣΣΕΎΣ. 

τέ δ᾽ ἐργασείεις; 

“ΨΜΙΖΟΚΤΠΊἊὮἪΗΠΣ. 

κρᾶτ᾽ ἐμὸν τόδ᾽ αὐτίχα 
πέτρᾳ πέτρας ἄνωϑεν αἱμάξω πεσών. 

ΟΣ ΣΣΕΥΣ. 

ξυλλάβετέ γ᾽ αὐτόν" μὴ ᾿πὲ τῷδ᾽ ἔστω τάδε. 

οὐδ᾽ ἣν χρῆ μὲ πᾶν παϑεῖν καχὸν, 

ὩΜ]ΖΟΚΊΎΠΤΗΣ. 

ὦ χεῖρες, οἷα πάσχετ᾽ ἐν χρείᾳ φίλης 

1006 γευρᾶς, ὑπ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε συνϑηρώμεναι." 
ὦ μηδὲν ὑγιὲς μηδ᾽ ἐλεύϑερον φρονῶν, 
οἷός μ᾽ ὑπῆλθες, ὡς μ᾽ ἐϑηράσω, λαβὼν 
πρόβλημα σαυτοῦ παῖδα τόνδ᾽ ἀγνῶτ᾽ ἐμοὶ, 
ἀνάξιον μὲν σοῦ. χατάξιον δ᾽ ἐμοῦ, 

1010 ὃς οὐδὲν ἤδη πλὴν τὸ προσταχϑὲν ποιεῖν," 
δῆλος δὲ χαὶ νῦν ἔστιν ἀλγεινῶς φέρων 
οἷς τ᾽ αὐτὸς ἐξήμαρτεν οἷς τ᾽ ἐγὼ ᾽παϑον. 
ἀλλ᾽ ἡ κακὴ σὴ διὰ μυχῶν βλέπουσ᾽ ἀεὶ 
ψυχή νιν ἀφυῆ τ᾽ ὄντα χοὐ ϑέλονθϑ᾽ ὅμως 

1016 εὖ προὐδίδαξεν ἐν κακοῖς εἶναι σοφόν. 

καὶ νῦν ἔμ᾽, ὦ δύστηνε, συνδήσας νοεῖς 
ἄγειν ἀπ᾽ ἀχτῆς τῆσδ᾽, ἐν ἣ μὲ προὐβάλου 
ὥφιλον ἔρημον ἄπολεν ἐν ζῶσιν γεχρόν. 
φεῦ. 
ὅλοιο" χαΐ σοι πολλάκις τόδ᾽ ηὐξάμην. 

1020 ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὐδὲν ϑεοὺ νέμουσιν ἡδύ μοι, 
σὺ μὲν γέγηϑας ζῶν, ἐγὼ δ᾽ ἀλγύνομαι 
τοῦτ᾽ αὐϑ', ὅτι ζῶ σὺν χαχοῖς πολλοῖς τάλας, 

γελώμεγος πρὸς σοῦ τε καὶ τῶν ᾿Δτρέως 
δισσῶν στρατηγῶν, οἷς σὺ ταῦϑ᾽ ὑπηρετεῖς. 

102ὅ καίτοι σὺ μὲν κλοπῇ τε χάνάγχῃ ζυγεὶς 
ἔπλεις ἅμ᾽ αὐτοῖς, ἐμὲ δὲ τὸν πανάϑλιον 
ἑχόντα πλεύσανϑ᾽ ἑπτὰ ναυσὶ ναυβάτην 
ἅτιμον ἘΠΌ ΩΣ: ὡς σὺ φὴς; κεῖνοι δὲ σέ. 

χαὶ νῦν τί μὶ ἄγετε; τί μ᾽ ἀπάγεσϑε; : τοῦ χάριν; - 

1080 ὃς οὐδέν εἶμι χαὶ τέϑνηχ᾽ ὑμῖν πάλαι. 
πῶς. ὦ ϑεοῖς ἔχϑιστε, γὺν οὐχ εἰμί σοῦ 

χωλὸς, δυσώδης; πῶς ϑεοῖς εὐξεσϑ' » ἐμοῦ 

πλεύσανιος, αἴϑειν ἱρά; πῶς σπένδειν ἔτι; 
αὕτη γὰρ ἦν σοι πρόφασις ἐχβαλεῖν ἐμέ. 

1085 χκαχῶς δλοισϑ'᾽. ὀλεῖσϑε δ᾽ ἠδικηχότες 

τὸν ὥνδρα τόνδε, ϑεοῖσιν εἰ δίχης μέλει. 

ἔξοιδα δ᾽ ὡς μέλει γ᾽" ἐπεὶ οὕποτ᾽ ἂν στόλον 
ἐπλεύσατ᾽ ἂν τόνδ᾽ οὕνεκ ἀνδρὸς ἀϑλίου, 

᾿ εἰ μή τι -5έντρον ϑεῖον ἦγ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ. 

1040 ἀλλ᾽, ὦ πατρῴα γῆ ϑεοί τ᾽ ἐπόψιοι, 
πιο τίσασϑ᾽ ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτὲ 

ξύμπαντας αὐτοὺς, εἴ τι χαμὶ οἱχτείρετε. 
ὡς ζῶ μὲν οἰκτρῶς, εἰ δ᾽ ἴδοιμ᾽ ὀλωλότας 

τούτους, δοχοῖμ᾽ ἂν τῆς νόσου πεφευγέναι. 

, ΧΟΡΟΣ. 
1045 βαρύς τε καὶ βαρεῖαν ὃ ξένος φάτιν 

τήνδ᾽ εἶπ᾽, Ὀδυσσεῦ, χοὺὐχ ὑπείκουσαν κακοῖς. 

ΟΖ ΎΥΣΣΈΕΎΣ. 

πόλλ᾽ ἂν λέγειν ἔχοιμι πρὸς τὰ τοῦδ᾽ ἔπη, 
εἴ μοι παρείχοι" γῦν δ᾽ ἑνὸς χρατῶ λόγου. 

- ῃ , ἀρ πραυ “ " 5.08. ἸΑ ΚΝ 
οὗ γὰρ τοιούτων δεῖ, τοιοῦτος εἶμ᾽ ἔγω 

, ἌΦιΣ 2 -: . 1050 χώπου δικαίων χἀγαϑῶν ἀνδρῶν χρίσις, 
οὐκ ἂν λάβοις μου μᾶλλον οὐδέν᾽ εὐσεβῆ... 
γικᾶν γε μέντοι πανταχοῦ χρήζων ἔφυν, 
πλὴν εἷς σέ" νῦν δὲ σοί γ᾽ ἑκὼν ἐχκοτήσομαι. 

ἄφετε γὰρ αὐτὸν, μηδὲ προσψαύσητ᾽ ἔτι. 
[1055 ἐᾶτε μίμνειν. οὐδέ σου προσχρήζομεν, 

τά γ᾽ ὅπλ᾽ ἔχοντες ταῦτ᾽ - ἐπεὶ πάρεστι μὲν 
Τεῦχρος παρ᾽ ἡμῖν, τήνδ᾽ ἐπιστήμην ἔχων, 

7; - , Ὗ 

ἐγώ 8ϑ᾽, ὃς οἴμοι σοῦ κάχιον οὐδὲν ἂν 
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τούτων χρατύνειν, μηδ᾽ ἐπιϑύνειν χερί. 
1060 τέ δῆτα σοῦ δεῖ; χαῖρε τὴν Ζ“ἤμνον πατῶν. 
' ἡμεῖς δ᾽ ἴωμεν. χαὶ τάχ᾽ ἂν τὸ σὸν γέρας 

τιμὴν ἐμοὶ γείμειεν, ἣν σ᾽ ἐχοὴν ἔχειν. 

“ἌΓ Ά{.0.Κ ΙΊΕΕΣΣ. 

οἴμοι" τί δοάσω δύσμορος. σὺ τοῖς ἐμοῖς 
ὅπλοισι χοσμηϑεὶς ἐν ᾿“ργείοις φανεῖ; 

ΟΥ̓ΥΣΣΕΥΣ:. 

1065 μή εε᾽ ἀντι(ώνει μηδὲν, ὡς στείχοντα δή. 

ὌΠ 7.1) κα ΤΕ ΤΓΊΕΓΟΣ. 

ὦ σπέρμ᾽ ᾿Αχιλλέως, οὐδὲ σοῦ φωνῆς ἔτι 
γενήσομαι προσφϑεγατὸς, ἀλλ᾿ οὕτως ἄπει; 

ΟΥΥΣΣΈΕΣ. 

χώρει σύ" μὴ πρόσλευσσε, γενναῖός περ ὦν, 
ἡμῶν ὅπως μὴ τὴν τύχην διαφϑερεῖς. 

ΦΙΨΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

1010 χαὶ πρὸς ὑμῶν ὧδ᾽ ἔρημος, ὦ ξένοι, 
λειφρϑήσομ᾽ ἤδη κοὐχ ἐποιχτερεῖτέ με; 

ΧΟΡΟΣ. 

δδ᾽ στὴν ἡμῶν ναυχράτωρ ὃ παῖς" ὅσ᾽ ἂν 
οὗτος λέγη σοι, ταῦτά σοι χἠμεῖς φαμέν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΟΣ. 

ἀχούσομαι μὲν ὡς ἔφυν οἴχτου πλέως 

1076 πρὸς τοῦδ᾽ “ ὅμως δὲ μείνατ᾽, εἰ τούτῳ δοχεῖ, 
χοόνον τοσοῦτον, εἷς ὅσον τώ τ᾽ ἐκ γεὼς 
στείλωσι ναῦται καὶ ϑεοῖς εὐξώμεϑα. 

χούτος τάχ᾽ ἂν φοόνησιν ἐν τούτῳ λάβοι 

λῴω τιν᾽ ἡμῖν. νὼ μὲν οὖν δομώμεϑον, 
1080 ὑμεῖς δ᾽, ὅταν χαλῶμεν, δομᾶσϑαι ταχεῖς. 

ΦΙΔΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
ἊΣ ΄ 
ὦ χοίλας πέτρας γυαλον 

ΕΒ 9 Η » ΕἾ 7 
ϑερμὸν χαὶ παγετῶδες, ὡς σ 

2 -» Ἐρ'Σ ἘΣ ΄ 

οὐχ ἕμελλον ἀρ΄, ὦ τάλας, 

λείψειν οὐδέποτ᾽, ἀλλά μοι 
1085 χαὶ ϑνήσκοντι συγοίσει.- 

ὦμοι μοί μοι. ; 
"- ΄ 32 
ὦ πληρέστατον αὑὐλιον 

λύπας τᾶς ἀπ᾿ ἐμοῦ τάλαν, 
τί ποτ᾽ αὖ μοι τὸ κατ᾽ ἡμαᾶρ 

1090 ἔσται; τοῦ ποτε τεύξομαι 
σιτονόμου μέλεος πόϑεν ἐλπίδος ; 
εἴϑ᾽ αἰϑέρος ἄνω 

πτωχάδες ὀξυτόνου διὰ πνεύματος 

ἕλωσί μ᾽. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἴσχω. 

ΧΟΡΟΣ. 

1096 σύ τοι σύ τοι χατηξίωσας, 
ὦ βαρύποτμ᾽, οὐχ ἄλλοϑεν, 
ἔχει τύχᾳ τᾷδ᾽ ἀπὸ μείζονος, 
εὖτέ γε παρὸν φρονῆσαι 

1100 τοῦ λῴονος δαίμονος εἵλου τὸ χάχιον ἑλεῖν. 

ΤΡΕΚΖΟ ἼΗΙ Τ ΠΣ. 

1102 ὦ τλάμων τλάμων ἄρ᾽ ἐγὼ 

χαὶ μόχϑῳ λωβατὸς, ὃς ἡ- 
1051 --- 1101. ΞΞΞΞ 1102 ---- 1122. 

: τοι, 
δὴ μετ᾽ οὐδενὸς ὕστερον 

1106 ἀνδρῶν εἰσοπίσω τάλας 

ναίων ἐνθάδ᾽ ὀλοῦμαι, 
αἰαῖ αἰαῖ, 

ὍΣ Ἂ »ν , 

οὐ φορβαὰν ἕτι προσφέρων, 
Ἔ - - 

οὐ πτανῶν ἀπ᾿ ἐμῶν ὅπλων 
1110 χραταιαῖς μετὰ χερσὶν 

’ 27 

ἴσχων" ἀλλά μοι ἀσχοπα 
᾿ Φ»ἍΨὕ - « ὕ ᾿ 

χρυπτὰ τ᾽ ἔπη δολερᾶς ὑπέδυ φρενός" 
ἐδοίμαν δέ γιν, 

τὸν τάδε μησάμεγον, τὸν ἴσον χρόνον 
1116 ἐμὰς λαχόντ᾽ ἁγίας. 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿ ᾿ 72 , ΕῚ 

πότμος πότμος σὲ δαιμόνων τάδ΄. 
οὐδὲ σέ γε δόλος ἔσχ᾽ ὑπὸ 
χειρὸς ἐμᾶς. στυγερὰν ἔχε 

[4 Ἁ ΒΡ 

1120 δύσποτμον ἀρὰν ἐπ᾽ ἄλλοις. 

καὶ γὰρ ἐμοὶ τοῦτο μέλει, μὴ φιλότητ᾽ ἀπώση. 

ΞΙΔΧΟΚΊΠΤΗΣ. 

1128 οἴμοι μοι. καί που πολιῶς 
πόντου ϑινὸς ἐφήμενος, 

1126 γελᾷ μου, χερὶ πάλλων 
τὰν ἐμὰν μελέου τροςὰν, 
τὰν οὐδείς ποτ᾽ ἐβάστασεν. 
ὦ τόξον φίλον, ὦ φίλων 
χειρῶν ἐχβεβιασμένον, 

1180 ἡ που ἐλεινὸν ὁρᾷς, φρένας εὖ τινὰς 
ἔχεις, τὸν “Πράκλειον 
ἄϑλον ὧδέ σοι 
οὐχ ἔτι χρησόμενον τὸ μεϑύστερον, 
ἀλλ ἐν μεταλλαγᾷ 

118ὅ πολυμηχάνου ἀνδρὸς ἐρέσσξει, 
ὁρῶν μὲν αἰσχρὰς ἀπάτας, στυγνόν τε (ὧτ᾽ ἐχ- 

ϑοδοπὸν, 

μυρί᾽ ἀπ᾿ αἱσχρῶν ἀνατέλλονθ᾽, ὅσ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 
χάχ᾽ ἐμήσατ᾽ Ὀδυσσεύς. 

ΧΟΡΟΣ. 

1140 ἀνδρός τοι τὸ μὲν εὖ δίκαιον εἰπεῖν, 
εἰπόντος δὲ μὴ φϑονερὰν 
ἐξῶσαι γλώσσας ὀδύναν. 

χεῖνος δ᾽ εἷς ἀπὸ πολλῶν 
ταχϑεὶς τοῦδ᾽ ἐφημοσύνᾳ 

1145 χοινὰν ἤνυσεν ἐς φίλους ἀρωγάν. 

ΙΔΧΟΚΊΤΉΠΤΗΣ. 

ὦ πταναὶ ϑῆραι χαροπῶν τ᾿ 
ἔϑνη ϑηρῶν, ος ὅδ᾽ ἔχει 
χῶρος οὐρεσιβώτας, 
φυγᾷ μ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων 

1150 πελῶτ᾽ " οὐ γὰρ ἔχω χεροῖν 

τὰν πρόσϑεν βελέων ἀλχὼν, 
ὦ δύστανος ἐγὼ τανῦν, 
ἀλλ ἀνέδην ὅδε χῶρος ἐρύχεται, 
οὐκ ἔτι φοβητὸς ὑμῖν. 

1166 ἕρπετε, νῦν καλὸν 

ἀντίφονον κορέσαι στόμα πρὸς χάριν 
ἐμᾶς σαρχὸς αἰόλας. 

ἀπὸ γὰρ βίον αὐτίχα λείψω. 
1123 --- 1145. --ΞΞ 1146.--- 1108. 

ὶ ΕΞ ΣΈ 
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1160 πόϑεν γὰρ ἔσται βιοτά; τές ὧδ᾽ ἐν αὔραις τρέ- 

φεται, 
μηκέτι μηδενὸς χρατύνων ὅσα πέμπει βιόδωρος 

αἶα; 

ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβει ξένον, πέλασσον, 
εὐνοίᾳ πάσᾳ, πελάταν" 

[1168 ἀλλὰ γνῶϑ'᾽, εὖ γνῶϑ᾽ ὅτι σοὶ 
χῆρα τάνδ᾽ ἀποφεύγειν. 
οἰχτρὰ γὰρ βόσχειν, ἀδαὴς δ᾽ 
ἔχειν μυρίον ἄχϑος, ᾧ ξυνοιχεῖ. 

“ΙΔΙΧΟΚΊΤΠΤΗΣ. 

1169 πάλιν πάλιν παλαιὸν ἄλγημ᾽ ὑπέμγασας 
λῷστε τῶν πρὶν ἐντόπων. 
τί μ᾽ ὥλεσας; τί μ᾽ εἴργασαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

ξῳ 3 

τέ τοῦτ᾽ ἔλεξας: 

ΦΙΑΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 
εἰ σὺ τὰν ἐμοὶ στυγερὰν 

1176 Τρῳάδα γαῖάν μ᾽ ἤλπισας ἄξειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τόδε γὰρ γοῶ κράτιστον. 

“ΦΙΦΖΟΚΤΗΤΗ͂Σ. 

ἀπό γύν μὲ λείπετ᾽ ἤδη. 

ΧΟΡΟΣ. 

φίλα μοι, φίλα ταῦτα παρήγγειλας, ἕχόγντει τε, 

πράσσειν. 
ἴωμεν ἴωμὲν 

1180 γαὸς ἕν᾽ ἡμῖν τέτακται. 

“ἫΙΖΟΚΊΠΤΗΣ. 

“μὴ; πρὸς ἀραίου “ιὸς. ἔλθης, ἱκετεύω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΨΙ ΧΟΚΊΠΥΗΣ. 

ὦ ξέγοι, 

118ὅ μείνατε, πρὸς ϑεῶν. 

ΧΟΡΘ:Σ. 

τέ ϑροεῖς ; 

ΦΙΖΟΚΤΉΗΉΤΗΣ. 

αἷαῖ αἰαῖ, δαίμων δαΐμων. 
ἀπόλωλ᾽ ὃ τάλας" 

ὦ ποὺς ποὺς, τέ σ᾽ ἔτ᾽ ἐν βίῳ 
τεύξω τῷ μετόπιν τάλας; 

1190 ὦ ξένοι, ἔλϑετ᾽ ἐπήλυδες, αὖϑις. ὦ 

ΧΟΡΟΣ. 

τέ δέξοντες ἀλλοκότῳ 
γνώμᾳ τῶν πάρος, ὧν προὔφαινες; 

ΙΛΔΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
οὔτοι νεμεσητὸν, 
λύοντα χειμερίῳ 

1190 λύπᾳ καὶ παρὰ γοῦν ϑροεῖν. 
᾿Ξ Ξ οσσθες πεν τυρδευ 

μέτρίαζε., 

Ι ΧΟΡΟΣ. 
βᾶϑέ νυν, ὦ τάλαν, ὥς σε κελεύομεν. 

“ΜΙΖΧΖΟΚΤΊΗΤΗΣ. 

οὐδέποτ᾽ οὐδέποτ᾽, ἴσϑι τόδ᾽ ἔμπεδον, 
οὐδ᾽ εἰ πυρφόρος ἀστεροπητὴς 
βροντᾶς αὐγαῖς μ᾽ εἶσι φλογίζων. 

1200 ἐρρέτω Ἴλιον, οἵ ϑ᾽ ὑπ᾽ ἐχείνῳ 
πάντες ὅσοι τόδ᾽ ἔτλασαν ἐμοῦ ποδὸς ὥρϑρον) 

ἀπῶσαι. 
ἀλλ᾽, ὦ ξένοι, ἕν γέ μοι εὖχος ὀρέξατε. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποῖον ἐρεῖς τόδ᾽ ἔπος; 

“ἩΙΖΟΚΤΗΤΊΤΠΣ. 

ξίφος, εἴ ποϑεγ, 
1206 ἢ γένυν. ἢ. βελέων τι, προπέμψατε. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς τίνα δέξης παλάμαν ποτέ; 

ΦΙΔΟΚΤΗΤΗΣ. 
πρᾶτ᾽ ἀπὸ πάντα χαὶ ἄρϑρα τέμω χερέ" 
φονᾷ φογῷᾷ νόος ἤδη. 

ΧΟΡΟΣ. 
1210 τέ ποτε; 

“ΙΖΜΟΚΤΗΤΗΣ. 

πατέρα ματεύωγ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποῖ γᾶς; 

ῬΙΖΧΖΟΚΤΗΤΗΣ:.: 

ἐς “Ζιδου 
οὐ γάρ ἐστ᾽ ἂν φάει γ᾽ ἔτι. 
ὦ πόλις ὦ πόλις πατρία, 

πῶς ἂν εἰσίδοιμί σ᾽ ἀϑλιός γ᾽ ἀνὴρ, 
[1216 ὅς γε σὰν λιπὼν ἱερὰν λιβάδ᾽. 

ἐχϑροῖς ἔβαν Ζαναοῖς 

ἀρωγός" ἔτ᾽ οὐδέν εἶμι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐγὼ μὲν ἤδη καὶ πάλαι νεὼς ὁμοῦ 
στείχων ἂν ἦν σοι τῆς ἐμῆς, εἰ μὴ πέλας 

1220 Ὀδυσσέα στείχοντα τόν τ᾽ ᾿Δχιλλέως 
γόνον πρὸς ἡμᾶς δεῦρ᾽ ἱόντ᾽ ἐλεύσσομενγ- 

ΟΔΥΣΣΕΎῪΣ. 

οὐχ ἂν φράσειας ἥντιν᾽ αὖ παλίψτροπος 
χέλευϑον ἕρπεις ὧδε σὺν σπουδῇ ταχύς; 

ΝΕΟΠΊΤΟΖΕΜΙΜΟΣ. 

λύσων ὅο᾽ ἐξήμαρτον ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ. 

ὈΔΥΣΣΕΎΣ. 
1228 δεινόν γε φωνεῖς" ἡ δ᾽ ἁμαρτία τίς ἦν; 

ΝΕΟΠΤΊΟΜΖΜΕΜΙΜΟΣ. 

ἣν σοὶ πιϑόμεγος τῷ τε σύμπαντι στρατῷ 

ΟΣ ΣΖΣΡΕΎΥΣ. 
δ τ τ 3) ᾿Ξ , 

ἔπραξας ἔργον ποῖον ὧν οὐ σοι πρέπον ; 
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ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΙΟΣ. 

ἀπάταισιν αἰσχραῖς ἄνδρα καὶ δόλοις ἑλών. 

ΟΥΥΣ ΣΈΕΥΣ. 

τὸν ποῖον; ὦμοι" μῶν τι βουλεύει γέον; 

ΝΕΟΠΤΊΟΜΖΕΙΜΟΞΣ. 

' 1280 νέον μὲν οὐδὲν, τῷ δὲ Ποίαντος τόκῳ 

ΟΔΠΥΣΣΕΎΥΣ. 

τί χρῆμα δράσεις; ὥς μ᾽ ὑπῆλϑέ τις φόβος. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΠΙΜΟΣ. 

παρ᾽ οὗπερ ἔλαβον τάδε τὰ τόξ᾽, αὖϑις πάλιν 

ΟΣ ΥΣΣΈΕΣΕΣ: 

ὦ Ζεῦ. τί λέξεις; οὔ τί που δοῦναι γοεῖς; 

ΝΕΟΠΊΟΖΕΠΙΜΟΣ. 

αἰσχρῶς γὰρ αὐτὰ χοὺ δίχῃ λαβὼν ἔχω. 

ΟΔΠΥΣΣΕΎΥΣ. 
Ι 

1286 πρὸς ϑεῶν, πότερα δὴ κερτομῶν λέγεις τάδε; 

ΝΕΟΠΊΤΟΖΕΙΜΟΣ. 

εἰ χερτόμησίς ἔστε τἀληϑῆ λέγειν. 

ΟΠΥΣΣΕΎΥΣ. 

τί φὴς. ᾿Αχιλλέως παῖ; τίν᾽ εἴρηχας λόγον; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

δὲς ταὐτὰ βούλει καὶ τρὶς ἀναπολεῖν μ᾽ ἔπη; 

ΘΟΕ Υ ΞΟ ΈΕΎΥΣ.: 

ἀρχὴν χλύειν ἂν οὐδ᾽ ἅπαξ ἐβουλόμην. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

1240 εὖ γῦν ἐπίστω, πάντ᾽ ἀκήχοας λόγον. 

ΟΔΥΣΣΕΎῪΣ. 
ἔστιν τις ἔστιν ὅς σε χωλύσει τὸ δρᾶν. 

ΝΕΟΠΤΊΟΖΕΜΙΜΟΣ. 

τέ φής; τίς ἔσται μ᾽ οὑπικωλύσων τάδε; 

ΟΠΥΣΣΕΥῪΣ. 

ξύμπας ᾿ἀχαιῶν λαὸς, ἐν δὲ τοῖσδ᾽ ἐγώ. 

ΝΕΟΠΊ ΟΖΕΜΙΜἝΟΣ. 

σοφὸς πεφυχὼς οὐδὲν ξξαυδᾷς σοφόν. 

ΟΥ ἈΞ ΕΣ. 

1246 σὺ δ᾽ οὔτε φωνεῖς οὔτε δρασείεις σοφά. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΜΟ Σ. 

ἀλλ εἰ δίχαια, τῶν σοφῶν χρείσσω τάδε. 

ΟΟὙΎὙΣΣΈΒΟΎΥΣ. 

χαὶ πῶς δίχαιον, ἅ γ᾽ ἔλαβες βουλαῖς ἐμαῖς, 
πάλιν μεϑεῖναι ταῦτα; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΟΣ. 

τὴν ἁμαρτίαν 

αἰσχρὰν ἁμαρτὼν ἀναλαβεῖν πειράσομαι. 

σΣΥΣΙΣΡΎΣ. 

1260 στρατὸν δ᾽ ᾿ἀχαιῶν οὐ φοβεῖ, πράσσων τάδε; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΠΙΠΟΣ. 

] ξὺν τῷ διχαίῳ τὸν σὸν οὐ ταρβῶ φόβον. 

ΟΔΥΣΙΣΕῚῈῚΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδέ τοι σὴ χειρὶ πείϑομαι τὸ δρᾶν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 
οὔ τἄρα Τρωσὶν, ἀλλὰ σοὶ μαχούμεϑα. 

ΟΠΥΣΣΕΥῪΥΣ. 

ἔστω τὸ μέλλον. 

ΝΕΟΠΤΊΟΜΖΕΙΜΟΣ. | 

χεῖρα δεξιὰν ὁρᾷς 
1255 χώπης ἐπιψαύουσαν; 

ΟΠΥΣΣΕΎΣ. 

ἀλλὰ χὰἀμέ τοι 
ταυτὸν τόδ᾽ ὄψει δρῶντα κοὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. 
χαίτοι σ᾽ ἐάσω" τῷ δὲ σύμπαντι στρατῷ 
λέξω τάδ᾽ ἐλθὼν, ὃς σε τιμωρήσεται. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
ἐσωφρόνησας" χὰν τὰ λοίφ᾽ οὕτω φοονῆς, 

Ι260 ἴσως ἂν ἔχτὸς χλαυμάτων ἔχοις ποδα. 
σὺ δ᾽, ὦ Ποίαντος παῖ. «Ῥιλοχτήτην λέγω, 

ἔξελϑ'᾽, ἀμεέννας τάσδε πετρήρεις στέγας. 

“ΨἩΨΊΗΤΙΗΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 
δ , ᾿ - 

τίς αὖ παρ᾽ ἄντροις ϑόρυβος ἵσταται βοῆς; 
τί μ᾽ ἔχχαλεῖσϑε; τοῦ χεχρημένοι, ξένοι; 

1205 ὦμοι" χαχὸν τὸ χρῆμα. μῶν τί μοι μέγα 
πάρεστε πρὸς χακοῖσι πέμποντες χαχόν; 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΙΜΟΣ. 
᾿ , 3 μω « ε! 

ϑαάρσει" λόγους δ᾽ ἀχουσον οὖς ἥκω φέρων. 

ΦΞΙΖΟΚΊΤΊΗΗΤΉΗ Ξ Σ. 

δέδοικ᾽ ἔγωγε. χαὶ τὰ πρὶν γὰο ἔχ λόγων 
-» “,“,“ἷ“).͵σ“ε» “ - ν , 

χαλῶν χαχῶς ἔπραξα, σοῖς πεισϑεὶς λογοῖις- 

ἀπτμαιτεσοστς πα 

ΝΕΟΠΊΤΟΖΕΙΟΣ. 

1270 οὔχουν ἔνεστι καὶ μεταγνῶναι πάλιν; 

ΦΙΔΖΟΚΤΉΤΗΣ. 

τοιοῦτος ἦσϑα τοῖς λόγοισι χῶτε μου 
τὰ τόξ᾽ ἔχλεπτες, πιστὸς, ἀτηρὸς λάϑρα. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΟΣ. 

ἀλλ᾿ οὔ τι μὴ νῦν" βούλομαι δέ σου “λύειν, 
πότερα δέδοσταί σοι μένοντι καρτερεῖν, 

1276 ἢ πλεῖν μεϑ'᾽ ἡμῶν. 

“ἩΙΟΙΜΔΜΟΚΊΤΗΠΤΗΣ. 

παῦε, μὴ λέξης πέρα- 

μάτην γὰρ ἃν εἴπης γε πάντ᾽ εἰρήσεται. 

ΝΕΟΠΤΟΆΕΙΜΟΣ. 
οὕτω δέδοκται; 

ΦΥΖΟΣΝΠΈἝΈΙΡΓΤΙΤΙΙΣΣ 

χαὶ πέρα γ᾽ ἴσϑ'᾽ ἢ λέγω. 

ΝΕΟΠΤΟΖΔΕΜΙΜΟΣ. 

ἀλλ ἤϑελον μὲν ὥν σε πεισϑῆναι λόγοις 
ἐμοῖσιν" εἰ δὲ μή τι πρὸς καιρὸν λέγων 

1280 κυρῶ, πέπαυμαι. 

“ΦΙ ΟΚΤΗΤΗΣ. 
; ᾿ ’ ’ 

πάντα γαρ φράσεις ματή»- 
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οὐ γάρ ποτ᾽ εὔνουν τὴν ἐμὴν χτήσει φρένα, 
ὅστις γ᾽ ἐμοῦ δόλοισι. τὸν βίον λαβὼν 
ἀπεστέρηχας. χᾷτα νουϑετεῖς ἐμὲ 
ἐλθὼν, ἀρίστου πατρὸς αἴσχιστος γεγώς. 

1286 ὁλοισϑ᾽, ᾿Ἵτρεῖδαι μὲν μάλιστ᾽, ἔπειτα δὲ 
ὁ “αρτίου παῖς. καὶ σύ. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΟΣ. 

πΠ ΠΠππω: μὴ ᾿πεύξη πέρα 
δέχου δὲ χειρὸς ἐξ ἐμῆς βέλη τάδε. 

“Μᾷ|ΦΘΙΔΤΟΚΊΗΤΗΣ. 

πῶς εἶπας; ἄρα δεύτερον δολούμεϑα; 

ΝΕΟΠΤΊΟΜΖΜΕΠΙΟΣ. 

ἀπώμοσ᾽ ἁγνοῦ Ζηνὸς ὕψιστον σέβας. 

“ΙΔΟΚΤΗΤΠΣ. 

1290 ὦ φίλτατ᾽ εἰπὼν, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΜΟΣ. 

τοὔργον παρέσται φανερόν. ἀλλὰ δεξιὰν 
πρότεινε χεῖρα, παὶ χράτει τῶν σῶν ὅπλων. 

ΟΖΥΣΣΈΕΎΥΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ γ᾽, ὡς ϑεοὶ ξυνίστορες, 
ὑπέρ τ᾽ ᾿Ατρειδῶν τοῦ τε σύμπαντος στρατοῦ. 

“ΗἹΔΖΟΚΊΠΤΗΣ. 

1296 τέχνον, τίνος φώνημα; τῶν Ὀδυσσέως 

ἐπησϑόμην; 

ΟΣ ΣΈΕΣ. 

σάφ᾽ ἴσϑι" χαὶ πέλας γ᾽ ὁρᾷς, 
ὅς σ᾽ ἐς τὰ Τροίας πεδί᾽ ἀποστελῶ βίᾳ, 
ἐάν τ᾿ ᾿Δἀχιλλέως παῖς ἐάν τε μὴ ϑέλη. 

“ΜΜῚΖΟΚΤΗΠΊΤΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων, ἢν τόδ᾽ ὀρϑωϑῆ βέλος. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

1800, μηδαμῶς, μὴ πρὸς ϑεῶν, μεϑῆς βέλος. 

“,ΙΙΖΟΚΊΤΊΗΤΗΣ. 

μέϑες με. πρὸς ϑεῶν, χεῖρα, φίλτατον τέχγνον. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΠΟΣ. 

οὐκ ἂν μεϑείην. 

“ΙΖΟΚΊΤΊΠΤΗΣ. 

φεῦ" τί μ᾽ ἄνδρα πολέμιον 
ἐχϑρόν τ᾽ ἀφείλου μὴ χτανεῖν τόξοις ἐμοῖς; 

ΝΕΟΠΤΟΘΠΖΕΙΠΟΣ. 

1306 ἀλλ᾿ οὔτ᾽ ἐμοὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν οὔτε σοὶ χαλόν. 

“ἍΙΧΟΚΊΤΗΤΗ Σ. 

Ῥ δ ν - 
ἀλλ οὖν τοσοῦτόν γ᾽ ἔσϑι, τοὺς πρώτους στρατοῖ, 
τοὺς τῶν ᾿“χαιῶν ψευδοχήρυχας, χαχοὺς 
ὄντας πρὸς αἰχμὴν, ἐν δὲ τοῖς λόγοις ϑρασεῖς. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΜΟΣ. 

εἶεν. τὰ μὲν δὴ τόξ᾽ ἔχεις, κοὐκ ἔσϑ᾽ ὅτου 
ὀργὴν ἔχοις ἂν οὐδὲ μέμιψιν εἰς ἐμιέ. 

“ΨΨΙΖΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

ι310 ξύμφημι. τὴν φύσιν δ᾽ ἔδειξας, ὦ τέχνον, 

-------"-ς-ἢ᾽.᾽ - -  ἠ ----υ-τ-ο---᾽-ὀ-  ------ ------ τττο το» ο ο-ς---ς-ς--΄ τ ΘὸὸὸὸὃΡὃΡὃΡθΡΠΡΠΘΌΠΌόΌό8ΠῤΠιιτ-τι͵...΄τ΄τπ ΄ τῖ,Ὰ|5ορ!ῷὯεῖρηῖτ7΄7τἪὥ7τὡτἝτἴἝἷ΄΄΄΄“““Ἷ  ΄ὦΠΠς“ΠΠ΄ΠἷΠἷ΄ἷὃ΄ὃὃὃ ο., 

ΞΘιΦΘΟΙΝ ΔΛΘΟΥΞ 

ἐξ ἧς ἔβλαστες" οὐχὶ Σισύφου πατρὸς, 

ἀλλ᾽ ἐξ ̓Αχιλλέως, ὃς μετὰ ζώντων ϑ᾽ ὅτ᾽ ἦν 
ἤχου ἄριστα, νῦν δὲ τῶν τεϑνηχοτωνγν. 

ΝΕΟΠΊΤΟΜΖΕΜΙΜΟΣ. 

ἤσϑην πατέρα τε τὸν ἐμὸν εὐλογοῦντά σὲ 
1316 αὐτόν τέ μ᾽ - ὧν δέ σου τυχεῖν ἐφίεμαι 

ἄχουσον. ἀνθρώποισι τὰς μὲν ἐκ ϑεῶν 
τύχας δοϑείσας ἔστ᾽ ἀναγκαῖον φέρειν" 

ὅσοι δ᾽ ἑχουσίοισιν ἔγκχεινται βλάβαις, 
ὥσπερ σὺ, τούτοις οὔτε συγγνώμην ἔχειν 

1820 δίκαιόν ἐστιν οὔτ᾽ ἐποιχτείρειν τινά. 
σὺ δ᾽ ἠγρίωσαι, χοῦτε σύμβουλον δέχει, 

ἐάν τε νουϑετῆ τις εὐνοίᾳ λέγων, 
στυγεῖς, πολέμιον δυσμενῆ 8 ἡγούμενος. 
ὅμως δὲ λέξω" Ζῆνα δ᾽ ὅρχιον χαλῶ" 

1326 καὶ ταῦτ᾽ ἐπίστω, καὶ γράφου φρενῶν ἔσω. 
σὺ γὰρ νοσεῖς τοδ᾽ ἄλγος ἐχ ϑείας τύχης, 
“Χρύσης πελασϑεὶς φύλαχος, ὃς τὸν ἀκαλυφὴ 

σηχὸν φυλάσσει χρύφιος οἰχουρῶν ὄφις " 
καὶ παῦλαν ἴσϑι τῆσδε μή ποτ᾽ ἐντυχεῖν 

1380 νόσου βαρείας, ὡς ἂν αὑτὸς ἥλιος 
ταύτῃ μὲν αἴρη, τῆδε δ᾽ αὖ δύνη πάλιν, 
πρὶν ἂν τὰ Τροίας πεδί᾽ ἑκὼν αὐτὸς μόλῃς, 
καὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐντυχὼν ᾿4σχληπιδῶν 
γόσου μαλαχϑῆς τῆσδε, χαὶ τὰ πέργαμα 

1335 ξὺν τοῖσδε τόξοις ξύν τ᾽ ἐμοὶ πέρσας φανῆς. 
ὡς δ᾽ οἶδα ταῦτα τῇδ᾽ ἔχοντ᾽ ἐγὼ φράσω. 
ἀνὴρ γὰρ ἡμῖν ἔστιν ἐκ Τροίας ἁλοὺς, 
Ἕλενος ἀριστόμαντις, ὃς λέγει σαφῶς 
ὡς δεῖ γενέσϑαι ταῦτα " καὶ πρὸς τοῖσδ᾽ ἔτι, 

1340 ὡς ἔστ᾽ ἀνάγκη τοῦ παρεστῶτος ϑέρους 
Τροίαν ἁλῶναι πᾶσαν" ἢ δίδωσ᾽ ἑκὼν 
χτείνειν ἑαυτὸν, ἣν τάδε ψευσϑῆ λέγων. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐπεὶ χάτοισϑα, συγχώρει ϑέλων. 
καλὴ γὰρ ἡ ̓ πίχτησις. ᾿ Ἑλλήνων ἕνα 

1345 χριϑέντ᾽ ἄριστον, τοῦτο μὲν παιωνίας 
εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν, εἶτα τὴν πολύστονον 
Τροίαν ἑλόντα χλέος ὑπέρτατον λαβεῖν. 

“.ΙΖΟΚΊΠΤΗΣ. 

ὦ στυγνὸς αἰὼν, τί με, τί δῆτ᾽ ἔχεις ἄνω 
βλέποντα χοὐκ ἀφῆκας εἷς “Ἅιδου μολεῖν; 

1850 οἴμοι, τί δράσω; πῶς ἀπιστήσω λόγοις 

τοῖς τοῦδ᾽, ὃς εὔνους ὧν ἐμοὶ παρήνεσεν; 
ἀλλ εἰχάϑω δῆτ᾽ ; εἶτα πῶς ὁ δύσμορος 
εἰς φῶς τάδ᾽ ἔρξας εἶμι; τῷ προσήγορος; 
πῶς, ὦ τὰ πάντ᾽ ἰδόντες ἀμφ᾽ ἐμοῦ κύκλοι 

1356 ταῦτ᾽, ἐξανασχήσεσϑε τοῖσιν ᾿Δτρέως 
ἐμὲ ξυνόντα παισὶν, οἵ μ᾽ ἀπωλεσαν; 
πῶς τῷ πανώλει παιδὶ τῷ “ΖἝαερτίου; 

οὐ γάρ μὲ τἄλγος τῶν παρελθόντων δάκνει, 
ἀλλ οἷα χρὴ παϑεῖν μὲ πρὸς τούτων ἔτι 

1860 δοχῶ προλεύσσέιν. οἷς γὰρ ἡ γνώμη χκαχῶν 
μήτηρ γένηται, τἄλλα παιδεύει χαχά. 
χαὶ σοῦ δ᾽ ἔγωγε ϑαυμάσας ἔχω τόδε. 
χρῆν γάρ σε μήτ᾽ αὐτόν ποτ᾽ ἐς Τροίαν μολεῖν. 
ἡμᾶς τ᾽ ἀπείργειν, οἵ γέ σου χαϑύβρισαν, 
πατρὸς γέρας συλῶντες. [οἱ τὸν ἄϑλιον 

«Αἴανϑ᾽ ὅπλων σοῦ πατρὸς ὕστερον δίχῃ 
1866 Ὀδυσσέως ἔχριναν εἶτα τοῖσδε σὺ 



ΦΊΛΟΝ 

τ ὙΣ , 3... ἃ ΄ ’ 
εἰ ξυμμαχήσων, χἄμ᾽ ἀναγχάζεις τάδε; 
μὴ δῆτα, τέκνον" ἀλλ ἅ μοι ξυνώμοσας, 
πέμψον πρὸς οἴχους" χαὐτὸς ἐν Σχύρῳ μένων 
ἔα χαχῶς αὐτοὺς ἀπόλλυσϑαι χαχούς. -- 

1870 χοὔτω διπλῆν μὲν ἐξ ἐμοῦ κτήσει χάριν, 
διπλὴν δὲ πατρός" χοὺ χαχοὺς ἐπωφελῶν 
δόξεις ὅμοιος τοῖς χαχοῖς πεφυχέναι. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

᾿ λέγεις μὲν εἰχότ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως σε βούλομαι 
ϑεοῖς τὲ πιστεύσαντα τοῖς τ᾿ ἐμοῖς λόγοις 

1376 φίλου μετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε τῆσδ᾽ ἐχπλεῖν χϑογός. 

ΦΙΖΟΚΤΗΤΉΗ ΕΣ. 
εν Α ͵ἅ ͵ « 

ἡ πρὸς τὰ Τροίας πεδία καὶ τὸν ᾿Δτρέως 
» εν - ’ Ἔ 
ἔχϑιστο» υἱὸν τῷδε δυστήνῳ ποδί; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΤΟΣ. 

πρὸς τοὺς μὲν οὖν σὲ τήνδε τ᾽ ἔμπυον βάσιν 
παύσοντας ἄλγους κἀποσώζοντας νόσου. 

ΞΦΞΨΊΙΧΟΚΤΗΤΗΣ. 
τ λῚ ἐν , ὕ ’ 1380 ὦ δειγὸν αἶνον αἱνέσας, τί φής ποτε; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΙΙΟΣ. 

ἃ σοί τε χἀμοὶ λῷσϑ᾽ δρῶ τελούμενα. 

ΞΨΨΜΨΊ ΤΟΚΤΤΉΗΤΗΣ. 

χαὶ ταῦτα λέξας οὐ χαταισχύνει ϑεούς; 

ΝΕΟΠΊΤΊΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

πῶς γάρ τις αἰσχύνοιτ᾽ ἂν ὠφελούμενος; 

ΞφΨΙΖΟΚΊΗΤΗΣ. 

λέγεις δ᾽ ᾿“τρείδαις ὄφελος, ἢ ̓ π᾿ ἐμοὶ τάδε; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΙΜΟΣ. 

1886 σοί που φίλος γ᾽ ὦν, χὠ λόγος τοιόσδε μου. 

“ ᾽ᾳἸἸΟΚΤΗΤΗΣ. 

πῶς, ὅς γε τοῖς ἐχϑροῖσί μ᾽ ἐχδοῦναι ϑέλεις ; 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜἝΟΣ. 

ὦ τῶν, διδάσχου μὴ ϑρασύνεσθϑαι χακοῖς. 

ΦΦΙΙΤΟΚΊΗΤΗΣ. 

ὀλεῖς μὲ, γιγνώσχω σε, τοῖσδε τοῖς λόγοις. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΙΟΣ. 

οὔχουν ἔγωγε" φημὶ δ᾽ οὔ σε μανϑάγειν- 

“ΜΙ ΧΟΚΤΗΤΩΗΣ. 

1890 ἔγωγ᾽ ᾿Δτρείδας ἐχβαλόντας οἶδά με. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΜΙΜΟΣ. 

ἀλλ ἔχβαλόντες εἰ πάλιν σώσουσ᾽ ὅρα. 

“ΨἩΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 

οὐδέποϑ᾽ ἑχόντα γ᾽ ὥστε τὴν Τροίαν ἰδεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΙΜΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἂν ἡμεῖς δρῷμεν, εἰ σέ γ᾽ ἐν λόγοις 
πείσειν δυνησόμεσϑε μηδὲν ὧν λέγω; 

1396 ὡς δᾷστ᾽ ἐμοὶ μὲν τῶν λόγων λῆξαι, σὲ δὲ 
«--᾿ ε 2 - 7, "“ 

ζῆν ὠσπερ ἡδὴ ζῆς ἄνεὺ σωτηρίας. 

ἘΠ. 1:7 .0ὅὃὺ}}1 Τ᾽ Ἡ ΕΙΣ. 
» ’, -" Υ γῶν - -" ἔα μὲ πάσχειν ταῦϑ᾽ ἅπερ παϑεῖν μὲ δεῖ" 

21 Ἕ. ἩΓΠΕῚ ΤΗΣ: 

τ δ᾽ ἤνεσάς μοι δεξιῶς ἐμῆς ϑιγὼν, 

πέμπειν πρὸς οἴχους, ταῦτά μοι πρᾶξον, τέχνον, 
1400 χαὶ μὴ βράδυνε μηδ᾽ ἐπιμινησϑῆς ἔτι 

Τροίας. ἅλις γάρ μοι τεϑρύληται γόοις. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜΟΣ. 
εἰ δοχεῖ. στείχωμεν. 

“ΜΙΖΟΚΊΤΊΠΤΗΣ. 

ὧ γενναῖον εἰρηχὼς ἔπος. 

ΝΕΟΠΤΟΜΛΜΕΙΜΟΣ. 

ἀντέρειδε νῦν βάσιν σήν. 

ΞΦἩῬΙΜΟΚΤΗΤΠΗΣ. 

εἷς ὅσον γ᾽ ἐγὼ σϑέγω. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΟΣ. 

αἰτίαν δὲ πῶς ᾿Ἰχαιῶν φεύξομει; 

«ΦΡΖΟΚΈΊΤΗΤΉΗΣ. 

μὴ φοοντίσης. 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΈΕΠΙΟΣ. 

1406 τί γὰρ, ἐὰν πορϑῶσι χώραν τὴν ἐμήν; 

Ξ]11ΟΚΊΤΊΗΤ ΠΕΣ. 

ἐγὼ παρὼν 

ΝΕΟΠΤΟΜΖΕΙΜΟΣ. 

τίνα προσωφέλησιν ἔρξεις; 

ῬΙΔΖΟΚΤΗΤΉΗ͂Σ. 

βέλεσι τοῖς “Πρεικλέους 

ΝΕΟΠΤΟΊΕΜΙΜΟΣ.. 

πῶς λέγεις; 

ΦΙΖΧΦΟΚΤΗΉΤΗΣ. 
ΕΟ 

εἴρξω πελάζειν. 

ΝΕΟΠΤΟΖΕΜῈΟΣ. 

στεῖχε προσχύσας χϑόγαει. 

ἩΡΑΩΑΚΖΗΣ. 

μήπω γε. πρὶν ἂν τῶν ἡμετέρων 

8610 ἀἴης μύϑων., πεῖ Ποίαντος" 
φάσκειν δ᾽ αὐδὴν τὴν Ἡρακλέους 
ἀχοῇ τε χλύειν λεύσσειν τ᾽ ὄψιν. 
τὴν σὴν δ᾽ ἥκω χάριν οὐρανίας 
ἕδρας προλιπὼν, 

1416 τὰ Ζιός τε φοάσων βουλεύματα σοι, 

χατερητύσων ϑ᾽ ὁδὸν ἣν στέλλει" 
σὺ δ᾽ ἐμῶν μύϑων ἐπάκουσον. 
καὶ πρῶτα μέν σοε τὰς ἐμὰς λέξω τύχας, 
ὅσους πονήσας χαὶ διεξελϑὼν πόνους 

1420 ἀϑάνατον ἀρετὴν ἔσχον, ὡς πάρεσϑ᾽ ὁρῶν. 
χαὶ σοὶ, σάφ᾽ ἴσϑι, τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν, 
ἂχ τῶν πόνων τῶνδ᾽ εὐχλεῶ ϑέσϑαι βίον. 
ἐλθὼν δὲ σὺν τῷδ᾽ ἀνδοὶ πρὸς τὸ Τρωικὸν 
πόλισμα πρῶτον μὲν νόσου παύσει λυγρᾶς, 

1425 ἀρετῇ τε πρῶτος ἔχχριϑεὶς στρατεύμεατος, ] 

Πάριν μὲν, ὃς τῶνδ᾽ αἴτιος κακῶν ἔφυ; 

“--“---“-σἰἰὐἰὐταστυ στ τὔοτ:.....ϑ........ὄ..τϑὍὅδοστσὐϑυσακοτουο τ ασαει 
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τόξοισι τοῖς ἐμοῖσι νοσφιεῖς βέου, 1450 χαιρὸς χαὶ πλοῦς 

πέρσεις τε Τροίαν, σχῦλα τ᾽ εἷς μέλαϑρα σὰ ὅδ᾽ ἐπείγει γὰρ κατὰ πρύμναν. 
πέμψεις, ἀριστεῖ᾽ ἐχλαβὼν στρατεύματος, ἘΠ ΟΕ ΣΟΙ 

1480 Ποίαντι πατρὶ πρὸς πάτρας Οἴτης πλάκα. ! ; ἦ ἸπΝν ἢ 
ἃ δ᾽ ἂν λάβης σὺ σχῦλα τοῦδε τοῦ στρατοῦ, εὐ τα στ χύν ον καλέσω. 
τόξων ἐμῶν μνημεῖα πρὸς πυρὰν ἐμὴν χΟΙθ ὦ τοῦ Ξυμῳθθηθοῦ ἐμοὶ, 
κόμιζε. χαὶ σοὶ ταῦτ᾽, ᾿Αχιλλέως τέχνον, ἼΡΩΣ Δ μος ὕ ἔνυδροι λειμωνιάδες, ᾿ 
παρήνεσ᾽ " οὔτε γὰρ σὺ τοῦδ᾽ ἄτερ σϑένεις κου λτυπτος ὥυυη πόρε ἐλ Ὁ 

1436 ἑλεῖν τὸ Τροίας πεδίον οὔϑ᾽ οὗτος σέϑεν. ὉΠ} τον τ} δὴ τοὐμὸν ἐτέγχϑη 

ἀλλ᾽ ὡς λέοντε συνγόμω φυλάσσετον ΠΝ ᾿γϑομυχον 1} Ὁ} ἀττονς 
οὗτος σὲ χαὶ σὺ τόνδ᾽. ἐγὼ δ᾽ ᾿Ἰσκληπιὸν ΠΡΟ δὲ μα 8 ὠὰ 
παυστῆρα πέμψω σῆς νόσου πρὸς Ἴλιον. ἀρ τατον ἢ παρέπεμιμεν ΠΝ 

τὸ δεύτερον γὰρ τοῖς ἐμοῖς αὐτὴν χρεὼν 1400 ἀπ ἐκ ἐν νι ἢ χειμαζομένῳ. ͵ 

1440 τόξοις ἁλῶναι. τοῦτο δ᾽ ἐνγοεῖσϑ'᾽, ὅταν ἤτς δ΄, ΟἸΚΟΤΡΟΊ τΠυ τὸν ΦΕΈΝΤΟΘΘΝ. 
πορϑῆτε γαῖαν, εὐσεβεῖν τὰ πρὸς ϑεούς. Ζεύπο εν τ 09. Ἴ 010 ἢ Ἴδη, 

ὡς τἄλλα πάντα δεύτερ᾽ ἡγεῖται πατὴρ "Π- ἘΠ τ: τῆσδ ᾿ ἜΠΠη ἢ 
Ζεύς. ἡ γὰρ εὐσέβεια συνϑνήσχει βροτοῖς. ἀπ ἢν ΤΠ Τ0ὴ ἽΠ 0} τὴ 
[χὰν ζῶσι χἂν ϑάνωσιν, οὐκ ἀπόλλυται. τὸν 71 {{Ὶ τος πέμιψον ἀμέμπτως, 

ΦΙΖΟΚΤΠΤΗ͂Σ. ἐνϑ' ἡ μεγαλη Μοῖρα κομίζει, 
γνώμη τε φίλων, χὠ πανδαμάτωρ 1448 ὦ φϑέγμα ποϑεινὸν ἐμοὶ πέμιμας, " 

, {2} 59) ᾽) δαίμων. ὃς ταῦτ᾽ ἐπέχρανεν. χροόνιός τε φανεὶς, 

οὐχ ἀπιϑήσω τοῖς σοῖς μύϑοις. ΧΟΡΟΣ. 
ΝΕΟΠΤΊΟΜΛΜΕΙΤΙΟΣ. χωρῶμεν δὴ πάντες ἀολλεῖς, 

χἀγὼ γνώμῃ ταύτῃ τίϑεμαι. 1470 Νύμφαις ἁλίαισιν ἐπευξάμεγοι 
ΠΡΑ͂ΚΛἍΛΗΣ. γόστου σωτῆρας ἱχέσϑαι. 

μή γὺυν χρόνιοι μέλλετε πράσσειν. 



Ἡ τ α δεν ἐν σόν πρθῖν 

αὖ πε θεμη ον ΚΦ ΜΝ Ὁ γὴν, ἡ πον ὟΝ ἢ 



αι πιλο τ ξΞω: 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 

ΧΟΡΟΣ ΦΥ..ΆΊΚΩΝ ΤΡΩΙΚΩ͂Ν. ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 
ἘΚΤΩΡ. ΑἸΙΟΜΗΔΗΣ. 
ΑΙΝΕΤΙΑ͂Σ. ΘΗΝ Α. 
“10.1ῶ Ν. ΠΆΡΙΣ. 
ἌΓΓΕΟ.ΟΣ. ἍΟΥΣ Ἅ. 
ΡΗΣΟΣ. ΡΗΣΟΥ͂ ἩΝΙΟΧΟΣ. 

ΓΘ ΘΝ Σ 
ζ - - 4 ᾿ “ “-- “- « 

ῆσος παῖς μὲν ἦν Στρυμόνος τοῦ ποταμοῦ καὶ Τερψιχόρης, Ἰουσῶν μιῶς, Θρᾳκῶν δὲ ἡγούμενος εἷς 

Ἴλιον παραγίγνεται νυχτὸς, στρατευομένων Τρώων παρὰ ταῖς ναυσὶ τῶν Ἑλλήνων. τοῦτον Ὀϑυσσεὺς καὶ 

“Ἰιομήδης χατάσχοποι ὄντες ἀναιροῦσιν, ᾿4ϑηνᾶς αὐτοῖς ὑποϑεμένης ὡς μέγαν ἐσόμενον τοῖς Ἕλλησι χίν- 

δυνο» ἐκ τούτου. ΤἸερψιχόρη δὲ ἐπιφανεῖσα τὸ τοῦ παιδὸς σῶμα ἀνείλετο. ὡς ἐν παρόδῳ δὲ διαλαμβάνει 

καὶ περὶ τοῦ φόνου τοῦ “όλωνος. 

Ἢ σχηνὴ τοῦ δράματος ἕν Τροίᾳ. ὁ δὲ χορὸς ον" ἐχ φυλάχων Του ο; ο͵ -χαὶ πὸ τωι 

περιέχει δὲ γυχτεγερσίαν. 

Τὸ δὲ δοᾶμα ἔνιοι νόϑον ὑπενόησαν, ὡς οὐκ ὃν Εὐριπίδου" τὸν γὰρ Σοφόχλειον μᾶλλον ὑποφαίνει 

χαρακτῆρα. ἐν μέντοι ταῖς διδασχαλίαις ὡς γγήσιον ἀναγέγραπται, καὶ ἡ περὶ τὰ μετάρσια δὲ ἐν αὐτῷ 

πολυπραγμοσύνη τὸν Εὐριπίδην ὁμολογεῖ. 

Πρόλογοι δὲ διττοὶ φέρονται" ὃ γοῦν διχαίαν ἐκτιϑεὶς τὴν ὑπόϑεσιν τοῦ Ῥήσου γράφει κατὰ λέξιν 

οὕτως ι 
ΙΝὺν εὐσέληνον φέγγος ἡ διφρήλατος. 

ἣν ἐνίοις δὲ τῶν ἀντιγράφων ἕτερός τις (φέρεται πρόλογος, πεζὸς πάνυ χαὶ οὐ πρέπων Εὐριπίδη " καὶ 

τάχα ὧν τινὲς τῶν ὑποχριτῶν διεσχευαχότες εἶεν αὐτόν. ἔχει δὲ οὕτως 

Ὦ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς ἄλκιμον τέχος 
ἸΙ]αλλὰς, παρῶμεν" οὐκ ἐχρῆν ἡμᾶς ἔτι 
μέλλειν ᾿“χαιῶν ὠφελεῖν στρατεύματα. 
γῦν γὰρ κακῶς πράσσουσιν ἐν μάχη δορὸς, 
λόγχη βιαίᾳ γ᾽ Ἕκτορος στροβούμενοι. 
ἐμοὶ γὰρ οὐδέν ἔστιν ἄλγιον βάρος, 
δὲ οὗ γ᾽ ἔχρινε Κύπριν ᾿“λέξανδρος ϑεὼν 

χάλλει προήχειν τῆς ἐμῆς εὐμορφίας 
χαὶ σῆς, ᾿ϑάνα, φιλτάτης ἐμοὶ ϑεῶν, 
εἰ μὴ χατασχαφεῖσαν ὄψομαι πόλιν 
Πριάμου, βίᾳ πρόρριζον ἐκτε ἑτριμμένην. 

ὑ ὦ τα. ΤΣ Σ. 
“ χτωρ τοῖς Ἕλλησιν ἐπιχοιτῶν ἀκούσας αὐτοὺς πυρκχαίειν, εὐλαβήϑη μὴ φύγωσιν. ἐξοπλίζειν δὲ 

διεγνωχὼς τὰς δυνάμεις μετενόησεν «Αϊνείου συμβουλεύσαντος ἡσυχάζειν, χατάσχοπον δὲ πέμψαντες δι᾽ 

ἐχείνου τὴν ἀλήϑειαν ἱστορῆσαι, «“Ἰόλωνα δὲ πρὸς τὴν χρείαν ὑπαχούσαντα ἐχπέμπεσϑαι. καὶ τόπον εἰς 

τὴν παρεμβολὴν ἀφώρισεν αὐτῷ. ἐπιφανέντες δὲ οἱ περὶ τὸν Ὀδυσσέα χαὶ “όλωνα μὲν ἀνηρηκότες, ἐπὶ 

δὲ τὴν Ἕχτορος κοίτην ἐλθόντες πάλιν ὑπέστρεφον οὐχ ἐὑρόντες τὸν στρατηγόν. ος ᾿4ϑηνᾶ ἐπιφανεῖσα 

χατέσχεν. καὶ τὸν μὲν Ἕχτορα ἐχέλευσε μὴ ζητεῖν, Ῥῆσον δὲ ἀναιρεῖν ἐχέλευσε. τὸν γὰρ ἐκ τούτου χκίν- 

δυνον μείζονα. ἔσεσϑαι. ἐὰν βιώση" τούτων δὲ ἐπιφανεὶς ᾿Ἱλέξανδρος . .« .« τ τ κὸν 

ἐξαπατηϑεὶς δὲ ὑπὸ ᾿4ϑηνᾶς, ὡς δῆϑεν ὑπὸ “φροδίτης ἄπρακτος ὑπέστρεφεν " οἱ δὲ περὶ «Τιομήϑην ᾿φογεύ- 

σαντες Ῥῆσον ἐχαρίσϑησαν. καὶ ἡ συμφορὰ τῶν ἀνῃρημένων καϑ' ὅλον ἦλϑε τὸ στράτευμα. 

ῥϑξάσασοΣ ελύ κα, τόνε θίαενςα, παι οὰ 



τ ΉΥ 

ΧΟΡΟΣ. 

ὙΠ 28) πρὸς εὐνὰς τὰς ἹΕχτορέους 
τις ὑπασπιστῶν ἄγρυπνος βασιλέως. 
εἰ τευχοφόρων δέξαιτο νέων 

χληδόνα μύϑων, 

ὅ οἱ τετράμοιρον νυχτὸς φρουρὰν 
πάσης στρατιῶς προχάϑηνται. 

ὄρϑου χειφαλὴν πῆχυν ἐρείσας, 

λῦσον» βλεφάρων γοργωπὸν ἔδροαν, 
λεῖπε χαμεύνας φυλλοστρώτους,᾽ 

10 Ἕχτορ" χαιρὸς γὰρ ἀκοῦσαι. 
ἘΚΊ Ὡ Ρ. 

τίς δδ᾽, ἢ φίέλιος φϑόγγος; τίς ἀνήο; 
τί τὸ σῆμα ϑρόει" 
τίνες ἐκ νυχτῶν τὰς ἡμετέρας 
κοίτας πλάϑουσ᾽ ἐνέπειν χρή. 

ΧΟΡΟΣ. 

16 φύλακες στρατιᾶς. 
ἘΚΤΏΡ, 

τέ φέρει ϑορύβῳ; 

ΧΟΡΟΣ. 
ϑάοσει. 

ἘΚΤΩΡ. 
ϑαρσώ. 

μῶν τις λόχος ἐκ νυχτῶν; 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχέτι. 
ἘΚΤΩ Ρ. 

τί σὺ γὰρ φυλαχὰς προλιπὼν ἤδὴ 
κινεῖς στρατιὰν, εἰ μή τιν᾽ ἔχων 

20 νυχτηγορίαν; οὐχ οἶσϑα δορὸς 
πέλας ᾿4ργείου νυχίαν ἡμᾶς 

ποίταν παγνόπλους χατέχοντας; 

ΧΟΡΟΣ. 

τ χέρα’ συμμάχων, 
Ἕχτορ » βᾶϑι πρὸς εὐνάς" 

26 ὄτρυνον ἔγχος ἀείρειν, ἀφύπνισον " 
πέμπε φίλους ἱέναι ποτὶ σὸν λόχον, 
ἁρμόσατε ψαλίοις ἵππους. 

τίς εἶσ᾽ ἐπὶ Πανϑοίδαν, 

ἢ τὸν Εὐρώπας, «“Τυχίων ἀγὸν ἀνδρῶν ; 
890 ποῦ σφαγίων ἔφοροι; 

ποῦ δὲ γυμνήτων μόναρχοι; 
τοξοφόροι τε Ῥρυγῶν 
ζεύγνυτε χερόδετα τόξα νευραῖς. 

ἘΚΊΤΊΩΡ. 

τὰ μὲν ἀγγέλλεις δείματ᾽. ἀκούειν, 
ϑδότὰ δὲ “ϑαρσύνεις, κοὐδὲν καϑαρῶς 

ἀλλ᾽ ἡ Ἀρονίου Πανὸς τρομερῷ 

μάστιγε φοβεῖ, φυλαχὰς δὲ λιπεὼν 
κινεῖς στρατιάν" τί ϑροεῖς; τέ σε φῶ 

28 ---38, ΞξΞ 41-- 51. 

- ΟΡΣ, 

γ»έον ἀγγέλλειν; πολλὰ γὰρ εἴπων 
40 οὐδὲν τρανῶς ἀπέδειξας. 

ΧΟΡΟΣ. 

πυραίϑει στρατὸς ᾿4ργόλας, 

Ἕχτορ, πᾶσαν ἀν᾽ ὄρφναν,. 
διιπετὴῆ δὲ νεῶν πυρσοῖς σταϑμά. 

πᾶς δ᾽ ᾿ἡγαμεμνονίαν προσέβα στρατὸς 
46 ἐνγύχιος ϑορύβῳ σχηνὰν, 

γέαν τιν᾽ ἐφιέμενοι 
βάξιν. οὐ γάρ πω πάρος ὧδ᾽ ἐφοβήϑη 
γαυσιπόρος στρατιά. 
σοὶ. δ᾽, ὑποπτεύων τὸ μέλλον, 

ὅοήλυϑον ἄγγελος, ὡς 

μήποτ᾽ ἐς ἐμέ τινα μέμψιν εἴπης. 
ΕΑΚΤΏΩΡ. 

ἐς καιρὸν ἤλϑες, καίπερ ἀγγέλλων φόβον" 
ἅνδρες γὰρ ἐκ γῆς τῆσδε νυχτέρῳ πλάτῃ 
λαϑόντες ὄμμα τοὐμὸν αἴρεσϑαι φυγὴν 

56 μέλλουσι σαίνει μ' ἔννυχος φρυχκτωρία. 
ὦ δαῖμον, ὅστις μ᾽ εὐτυχοῦντ᾽ ἐνόσφισας 
ϑοίγης λέοντα, πρὶν τὸν ᾿ργείων στρατὸν 
σύρδην ἅπαντα τῷδ᾽ ἀναλῶσαι δορί, 

᾿ς δἰ γὰρ φαεννοὶ μὴ ξυνέσχον ἡλίου 
ΘΟ λαμπτῆρες, οὐκ ἂν ἔσχον εὐτυχοῦν δόρυ, 

πρὶν γαῦς πυρῶσαι χαὶ διὰ σκηνῶν μολεῖν 
κτείνων ᾿Αχαιοὺς τῇδε πολυφόνῳ χερί. 
χἀγὼ μὲν ἦν πρόϑυμος ἱέναι δόρυ 

ἐν νυχτὶ χρῆσϑαί τ᾽ εὐτυχεῖ ῥύμῃ ϑεοῦ" 
θὅ ἀλλ᾽ οἱ σοφοί με χαὶ τὸ ϑεῖον εἰδότες 

μάντεις ἔπεισαν ἡμέρας μεῖναι φάος, 
κἄπειτ᾽ ᾿ἀχαιῶν μηδέν᾽ ἐν χέρσῳ λιπεῖν. 
οἱ δ᾽ οὐ μένουσι τῶν ἐμῶν ϑυοσκόων 
βουλάς" ἐν ὄρφνη δραπέτης μέγα σϑένει. 

0 ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ παραγγέλλειν στρατῷ 
τεύχη πρόχειρα λαμβάνειν λῆξαί ϑ᾽ ὕπνου, 
ὡς ἂν τις αὐτῶν χαὶ νεὼς ϑρώσχων ἔπι 
γῶτον χαραχϑεὶς κλίμαχας ῥάνῃ φόνῳ, 

οἱ δ᾽ ἐν βρόχοισι δέσμιοι λελημμένοι 
76 «ρυγῶν ἀρούρας ἐχμάϑωσι γαπονεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἕχτορ, ταχύνεις, πρὶν μαϑεῖν τὸ δρώμενον " 
ἠὰν ἢν γὰρ εἰ φεύγουσιν οὐκ ἴσμεν τορῶς. 

ΕΚΊ ΩΡ. 

τίς γὰρ πυραΐϑειν πρόφασις ᾿“ργείων στρατόν; 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ οἶδ᾽" ὕποπτον δ᾽ ἐστὶ κάρτ᾽ ἐμῇ φρενί. 
ἘΚΤ ΩΡ. 

80 πάντ᾽ ἄν φοβηϑεὶς ἴσϑι, δειμαίνων τόδε. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὔπω πρὶν ἦψαν πολέμιοι τοσόνδε φῶς. 
ἘΚΤΩΏΡΡ̓. 

οὐϑ᾽ ὧδέ γ᾽ αἰσχρῶς ἔπεσον ἐν τροπῇ δορός. 
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ΧΟΡΟΣ. 

σὺ ταῦτ᾽ ἔπραξας" καὶ τὰ λοιπά γυν σχόπει. 
ἘΚΊΤΊΏΩΡΦ 

ἁπλοῦς ἐπ᾿ ἐχϑοοῖς μῦϑος ὁπλίζειν χέρα. 
ΧΟΡΟΣ. 

8ὅ χαὶ μὴν ὅδ᾽ «Δϊὶνέας καὶ μάλα σπουδὴ ποδὸς 
στείχει, γέον τι πρᾶγμ᾽ ἔχων φίλοις φράσαι. 

ΖΦΙΝΕ.Ι.4“Σ. 
“Ἔ; βωΣ ᾿; Χο χτορ, τί χρῆμα νύχτεροι χατὰ στρατὸν 
τὰς σὰς πρὸς εὐνὰς φύλακες ἐλθόντες φόβῳ 
νυχτηγοροῦσι καὶ κεχίνηται στρατός; 

ΕἘΑΚΊΤΩ Ρ. 

90 .4ϊἹνέκ, πυχάζου τεύχεσιν δέμας σέϑεν. 

ΑΓΝΕ1.Σ. 

τί δ᾽ ἔστι; μῶν τις πολεμίων ἀγγέλλεται 
δόλος χρυφαῖος ἑστάναι χατ᾽ εὐφρόνην; 

ἘΚΊΤΏΩῬΡ. 

φεύγουσιν ἅνδρες χἀπιβαίνουσιν νεῶν. 
ΤΙΝΊ ΆΙΣΣΙ: 

τί τῶνδ᾽ ἂν εἴποις ἀσφαλὲς τεχμήριον; 

Ἢ ΚΎ ὩἹΣ: 

96 αἴϑουσι πῶσαν νύχτα λαμπάδας πυρός" 

χαί μοι δοχοῦσιν οὐ μενεῖν ὃς αὔριον, 

ἀλλ᾽ ἐχχέαντες πύρσ᾽ ἐπ᾿ εὐσέλμων γεῶν 
φυγῇ πρὸς οἴχους τῆσδ᾽ ἀφορμήσειν χϑονός. 

ΖΦΔΙΝΕΙ͂,Σ. 

σὺ δ᾽ ὡς τέ δράσων πρὸς ταδ᾽ ὁπλίζει χέρα; 

ΕΚΊΤΏΩΡ. 

100 φεύγοντας αὐτοὺς χἀπιϑοώσχοντας νεῶν 

λόγχη καϑέξω κἀπικείσομαι βαρύς" 

αἰσχρὸν γὰρ ἡμῖν χαὶ πρὸς αἰσχύνῃ χαχὸν 
ϑεοῦ διδόντος πολεμίους ἄνευ μάχης 
φεύγειν ἐᾶσαι πολλὰ δοάσαντας χαχᾶ. 

ΑἹΝΕΙ.4Σ. 

105 εἴϑ'᾽ ἦσϑ᾽᾽ ἀνὴρ εὔβουλος, ὡς δρᾶσαι χερί. 
ΕῚ ΠΣ Ἵ ὴ 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πᾶντ᾽ ἐπίστασϑαι βροτῶν 
πέφυχεν" ἄλλῳ δ᾽ ἄλλο πρόσχειται γέρας, 
σοὶ μὲν μάχεσθαι, τοῖς δὲ βουλεύειν χαλῶς. 

ὅστις πυρὸς λαμπτῆρας ἐξήρϑης κλύων 
110 φεύγειν ᾿“χαιοὺς, χαὶ στρατὸν μέλλεις ἄγειν, 

τάφρους ὑπερβὰς νυχτὸς ἐν καταστάσει. 

καίτοι περάσας χοῖλον αὐλώνων βάϑος, 
εἰ μὴ πυρήσεις πολεμίους ἀπὸ χϑονὸς 
φεύγοντας, ἀλλὰ σὸν βλέποντας ἐς δόρυ, 

116 νικώμενος μὲν τήνδε μὴ οὐ μόλης πόλιν" 
πῶς γὰρ περάσεις σχόλοπας ἐν τροπῇ δορός; 
πῶς δ᾽ αὖ γεφύρας διαβαλοῦο᾽ ἱππηλάται, 
ἢν ρα μὴ ϑοαύσαντες ἀντύγων χνόας; 
γιχῶν δ᾽ ἔφεδρον παῖδ᾽ ἔχεις τὸν Πηλέως, 

120 ὅς σ᾽ οὐχ ἐάσει ναυσὶν ἐμβαλεῖν φλόγα, 

οὐδ᾽ ὧδ᾽ “Ἱχαιοὺς ὡς δοχεῖς ἀναρπάσαι. 

᾿ αἴϑων γὰρ ἁνὴρ χαὺ πεπύργῶται ϑοάσει." 

ἀλλὰ στρατὸν μὲν ἥσυχον παρ᾽ ἀσπίδας, 
εὕδειν ἐῶμεν ἐκ κόπων ἀρειάτων, 

125 χατάσχοπον δὲ πολεμίων, ὃς ἂν ϑέλη, 

πέμπειν δοκεῖ μοι" χἂν μὲν ἀΐρωνται φυγὴν, 
στείχοντες τ᾽ πμ ᾿Αργείων στρατῷ, 
εἰ δ᾽ ἐς δόλον τιν᾽ δ᾽ ἄγει φρυχτωρία, 
μαϑόντες ἐχϑοῶν μηχανὰς κατασχόπου 

180, βουλευσόμεσϑα " τήνδ᾽ ἔχω γνώμην, ἄναξ. 

κ“- ς : : ᾿ 

ΕὝΕΟΡῸ ΠῊ  ἌΝΟ; ὙὍ᾿ 

ΧΟΡΟΣ. 

τάδε δοκεῖ, τάδε μεταϑέιιενος νόει. 
σφαλερὰ δ᾽ οὐ φιλῶ στρατηγῶν χράτη. 
τί γὰρ ἄμεινον ἢ 
ταχυβόταν "0 “ατόπτην μολεῖν 

130 πέλας ὅτι ποτ᾽ ἄρα δαΐοις 
πυρὰ χατ᾽ ἀντίπρῳρα ναυστάϑιμων δαίξεται. 

ΕΚΊ ἢ Ρ. 

ψιχᾶτ᾽, ἐπειδὴ πᾶσιν ἀνδάνει τάδε. 
στείχων δὲ κόσμει συμμόχους " τόχ᾽ ἂν στρατὸς 
χινοῖτ᾽ ἀχούσας νυχτέρους ἐχπλησίας. 

110ὲ ἐγὼ δὲ τι πολεμίων κατάσχοπον. 

χἂν μέν τ ἐγύοτν μηχανὴν 3 πυϑώμεϑα, 

σὺ πάντ᾽ ἀκούσει χαὶ παρὼν εἴσει. λόγους " 

ἐὰν δ᾽ ἀπαίρωσ᾽ ἐς φυγὴν δομώμενοι, 
σάλπιγγος αὐδὴν προσδοχῶν καραδόκει, 

145 ὡς οὐ μενοῦντά εἶ" ἀλλὰ προσμίξω γεῶν 

ὁλχοῖσι νυκτὸς τῆσδ᾽ ἐπ "ϑΑργείων στρατῷ. 

ἘΠ ΠΊΝΕΓῚΣ 
πέμφ᾽ ὡς τάχιστα" νῦν γὰρ ἀσφαλῶς φρονεῖς. 
σὺν σοὶ δέ μ᾽ ὄψει καοτεροῦνϑ'᾽, ὅταν δέῃ. 

ἘΕἘΚΤῸΡΛΦ 

τίς δῆτα Τρώων οἱ πάρεισιν ἐν λόγῳ 
180 ϑέλει κατόπτης ναῦς ἐπ᾿ ᾿Δργείων μολεῖν ; 

τίς ἂν γένοιτο τῆσδε γῆς εὐεργέτης ; 
τίς φησιν; οὔτοι πάντ᾽ ἐγὼ δυνήσομαι 
πόλει πατρῴᾳ συμμάχοις ϑ᾽ ὑπηρετεῖν. 

4042 Ν. 
ἐγὼ πρὸ γαίας τόνδε κίνδυνον ϑέλω 

155 ῥίψας χατόπτης ναῦς ἐπ᾿ ᾿Δργείων μολεῖν, 
χαὶ πάντ᾽ ᾿χαιῶν ἐχμαϑὼν βουλεύματα 
ἥξω " ᾽πὶ τούτοις τόνδ᾽᾽ ὑφίσταμαι πόνον. 

ΠΟΘ ΟΡ. 

ἐπώνυμος μὲν κάρτα χαὶ φιλόπτολις 
“Ἰὀλων" πατρὸς δὲ χαὶ πρὶν εὐχλεᾶ δόμον 

1600 γῦν δὶς τόσως ἔϑηχας Ἐρλ- ἕστερον.- 

40.41.2 Ν. 

οὐχοῦν πονεῖν μὲ χρὴ, πονοῦντα δ᾽ ἄξιον 
μισϑὸν φέρεσϑαι. παντὶ γὰρ προσχείμενον 
κέρδος πρὸς ἔργῳ τὴν χάριν τίχτει διπλῆν. 

- ἘΕἘΚΊ ΩΡ. 

αὶ, καὶ δίχαια ταῦτα χοὐκ ἄλλως λέγω. 

166 τάξαι δὲ μισϑὸν πλὴν ἐμῆς τυραννίδος. 

» 

40.272. Ν. 

οὐ σῆς ἐρῶμεν πολυόχλου τυραννίδος. 
ἘΚΤΩΏΡ. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ γήμας Ποιαμιδῶν γαμβρὸς γενοῦ. 
40.242. Ν. 

οὐκ ἐξ ἐμαυτοῦ μειζόνων γαμεῖν ϑέλω. 
ΕΚΊΤΩ Ρ. 

χουσὸς πάρεστιν, εἰ τόδ᾽ αἰτήσει γέρας. 
40.2. Ν. 

170 ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐν οἴκοις " οὐ βίου σπανίζομεν. 
ΠΑΚΤΩ Ρ. 

τί δῆτα χοήζεις ὧν χέχευϑεν Ἴλιος; 
2.0.2. Ν. 

ἑλὼν ᾿ἀχαιοὺς δῶρά μοι ξυναίνεσον. ᾿ 
ἘΚΊΤΩΡ. 

δώσω" σὺ δ᾽ αἴτει πλὴν στρατηλάτας νεῶν". 
131 --- 1830. τ 198 --- 200. 
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᾿ 40.4.2 Ν. ΧΟΡΟΣ. 

χτεῖν᾽. οὔ σ᾽ ἀπαιτῶ Μῆενέλεω σχέσϑαι χέρα. ἀλλ εὖ σ᾽ ὁ Μαίας παῖς ἐχεῖσε χαὶ πάλιν 
ἘΚΊΤΊΩΡ πέμψειεν Ἑρμῆς, ὅς γε φηλητῶν ἄναξ. 

178 οὐ τὴν τὸν Οἱλέως παῖδά μ᾽ ἐξαιτεῖς λαβεῖν; ἔχεις δὲ τοὔργον, εὐτυχεῖν μόνον σε δεῖ. 

410 ΤΩΝ: : ; ΔΑ ΘΥΣΕΞΕΩΝ. ὶ 
κακαὶ γεωργεῖν χεῖρες εὖ τεϑραμμέναι. σωϑησομβι τερραυενωνα Οὐνασέως 

220 οἴσω χάρα σοι, σύμβολ οἱ δ᾽ ἔχων σαφὲς 
ἘΚΤΩΡ. ᾿ φήσεις Π, γαῦς ἐπ᾽ “Ἵργείων μολεῖν, 

τίν᾽ οὖν. ̓ ἀχαιῶν ζῶντ᾽ ἀποινᾶσϑαι ϑέλεις ;. ἢ ΟΕ τς τον ἀνιιμάχτῳ χερὶ 

ΖΓ ΟΝ. ἱ ἥξω πρὸς οἴχους, πρὶν φάος μολεῖν χϑόνα. 
καὶ πρόσϑεν εἶπον " ἔστι γρυσὸς ἐν δόμιοις. ΧΟΡΟΣ. 

ΚΓ Ὁ Ῥ; ' Θυββθατε χαὶ Ζ΄ἅλιε χαὶ «“Ζυχίας 

καὶ μὴν λαφύρων γ᾽ αὐτὸς αἱρήσει παρών. 25 ναὸν ἐμβατεύων, 

40.1.2 Ν. .«Ἃπολλον, ὦ δία χεραλὰ, μόλε τοξήρης, ἱκοῦ 
180 ϑεοῖσιν αὐτὰ πασσάλευε πρὸς δόμιους. ἐνγύχιος 

ἘΠ πκ ΤῸ Ῥ. χαὶ γενοῦ σωτήριος ἀνέρι πομπᾶς 
τί Με τα μεῖζον τῶνδέ μ᾽ αἰτήσει γέρας; 2320 ἀγεμὼν “αὶ ξύλλαβε τροϑυνίδαις: 

ζ΄ 0 11...Ν-. ὦ παγχρατὲς, ὦ Τροΐας τείχη παλαιὰ δείμας. 
Ὑ Ξύ 
1 ἵππους ᾿ἡχιλλέως" χρὴ δ᾽ ἐπ᾽ ἀξίοις πονεῖν, 

ψυχὴν προβάλλοντ᾽ ἐν χύβοισι δαίμονος. 

ἜΝΙ ΟΥΡ. 

“παὶ μὴν ἐρῶντί ΥΝ ἀντερᾷς ἵππων ἐιιοί" 
186 ἐξ ἀφϑίτων γὰρ (ρϑιτοι 1 πειυχότες 

τὸν Πηλέως φέρουσι ϑούριον γόνον" 

δίδωσι δ᾽ αὐτοὺς πωλοδαμνήσας ἄνκξ 

Πηλεῖ Ποσειδῶν, ὡς λέγουσι, πόντιος. 

ἀλλ οὔ σ᾽ ἐπάρας ψεύσομαι" δώσω δέ σοι 
190 χάλλιστον οἴχοις χτῆμ᾽ ᾿ἡχιλλέως ὕχον. 

Ζ Θ-“Ζ2.:2 Ν. 

λαβὼν δέ φημι χάλλιστον «Ῥρυγῶν 
δῶρον δέχεσθαι τῆς ἐμῆς εὐσπλαγχτέας. 

σὲ δ᾽ οὐ φϑονεῖν χοή" μυρί᾽ ἔστιν (λλα σοι, 
ἐφ᾽ οἷσι τέρψει, τῆσδ᾽ ἀριστεύων χϑογός. 

ΧΟΡΟΣ. 

195 μέγας ἀγών" μεγάλα δ᾽ ἐπινοεῖς ἑλεῖν. 
μακάριός γε μὴν χυρήσας ἔσει" 

᾿ 

αἰνῶ " 

πόνος δ᾽ εὐχλεής. 

μέγα δὲ χοιράνοισι γαμβρὸν πέλειν. 
| τὰ ϑεόϑεν ἐπιδέτω “χα, 
' 200 τὰ δὲ παρ᾽ ἀνδράσιν τέλειά σοι φαίνεται. 

0.42 Ν. 
στείχοιμ᾽ ἄν" ἐλθὼν δ᾽ ἐς δόμους ἐφέστιος 

| σχευῆ πρεπόντως σῶμ᾽ ἐμὸν χαϑάψομαι, 
χἀχεῖϑεν ἥσω ναῦς ἐπ᾽ ᾿Ζργείων πόδα. 

᾿ 

ΧΟΡΟΣ. 

εἴπ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλην ἀντὶ τήσδ᾽ ἕξεις στολήν 
40.242. Ν. 

206 πρέπουσαν ἔργῳ χλωπικοῖς τε βήμασιν. 
:Ξ ΘΙΡῸΣ. 

σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρὸς γοὴ σοφόν τι μανϑάγειν" 
λέξον τίς ἔσται τοῦδε σώματος σάγη. - 

“.:0.4Ζ.0. ἍΝ. 

λύχειον ἀμφὶ νῶτον ἅψοκαι δορὰν, 
χαὶ χάσμα ϑηρὸς ἀμφ᾽ 

210 βάσιν τε χερσὶ προσϑίαν χαϑαριιόσας 

ΕῚ - , ΒΞ. 

ἐμ ϑήσὼω χαρῴ, 

χαὶ κῶλα χώλοις τετράπουν μιμήσομαι 

λύχου χέλευϑον, πολεμίοις δυσεύρετον. 
τάφροις πελάζων χαὶ νεῶν προβλήμασιν. 
ὅταν» δ᾽ ἔρημον χῶρον ἐμβαίνω ποδὶ, 

2165 δίβαμος εἶμι" τῆδε σύγκειται δόλος. 

.......-------.............................ὄ. 

,.....ὕ.....----------............ὃὄὄἤὕ. 

“αρλιν σα... πουλάπαλ.»...0........ὕ.5.....................-.ὄ..-.-.ὄ. 

μόλοι δὲ γαυχλήρια, χαὶ στρατιᾶς 

“Πλλάδος διόπτας 

2δδΐχοιτο, χαὶ χάμψειε πάλιν ϑυμέλας οἴχων πα- 
τρὸς ᾿Ιλιάδας. 

«Ῥϑιάδων ἵππων τότ᾽ ἐπ᾽ ἄντυγα βαίη, 
δεσπότου πέρσαντος ᾿Ἱχαιὸν “ρη, 

240 τὰς πόντιος «ΑἸακίδα Πηλεῖ δίδωσι δαίμων" 
242 ἐπεὶ πρό τ᾽ οἴχων πρό τε γᾶς ἔτλα μἰόνος 

ναύσταϑιιο βὰς χατιδεῖν " ἄγαμαι 
245 λήμιατος " ἢ σπανία 

τῶν ἀγαϑῶν; ὅταν ἢ 

δυσάλιος ἐν πελάγει 
χαὶ σαλεύη πόλις, ἔστι. Φοουγῶν τις 

2ὅ0 ἔστιν ἄλκιμος" ἔνι δὲ ϑοάσος 

ἐν αἰχμᾷ" ποτὶ ῆυσῶν ὃς ἐμὰν συμμαχίαν 
ἀτίζει. 

253 τίν᾽ ὥνδο᾽ ᾿ἀχαιῶν ὃ πεδοστιβὴς σφαγεὺς 
285 οὐτάσει ἐν χλισίαις, τετράπουν 

μῖμον ἔχων ἐπὶ γᾶν 
ϑηρός; ἕλοι Μῆενέλαν, 
“τανὼν δ᾽ ᾿Δγαμεμνόγνιον 

260 χρᾶῶτ᾽ ἐνέγκοι Ἕλένᾳ χαχόγαμβοον 
ἐς χέρας γόον, ὃς ἐπὶ πτόλιν 
ὃς ἐπὶ γᾶν Τροΐαν χιλιόναυν ἤλυϑ᾽ ἔχων στοα- 

τείαν. 

41. Σ- 

ἄναξ, τοιούτων δεσπόταισιν ἄγγελος 
265 εἴην τὸ λοιπὸν οἷά σοι φέρω μαϑεῖν. 

ἘΚΊΤ Ὡ Ρ. 

ἤ πόλλ ἀγρώσταις σχαιὰ πρόσχειται φρενί" 

χαὶ γὰρ σὺ ποίμνας δεσπόταις τελεστόρους 
ἥχειν ἔοιχας ἀγγελῶν ἵν᾽ οὐ πρέπει. 
οὐχ οἶσϑα δῶμα τοὐμὸν ἢ ϑρόνους πατρὸς, 

270 οἱ χρῆν γεγωνεῖν σ᾽ εὐτυχοῦντα ποιμνίων ; 
7 ΠΕ ΖΙΟΟΣ: 

σχαιοὶ βοτῆρές ἐσμεν" οὐκ ἄλλως λέγω. 

ἀλλ οὐδὲν ἧσσόν σοι φέρω χεδγνοὺς λόγους. 
ἘΠ Ῥ: 

παῦσαι λέγων μοι τὰς προσαυλείους τύχας" 
μάχας πρὸ χειρῶν καὶ δόρη βαστάζομεν. 

224.--- 232. 2338 .-- 241. 

242.--- 252. 208 -- 263. 
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222. Ε ὙΡΌΠ ΕΔ ΤΥ 

ὩΓΓΕΈ.0Σ. 

476 τοιαῦτα χἀγὼ σημανῶν ἐλήλυϑα" 

ἀνὴρ γὰρ ἀλκῆς μυρίας στρατηλατῶν 
στείχει φίλος σοὶ σύμμαχός τὲ τῇδε γῆ. 

ἙΚΤΌΏΡ,. 

ποίας πατρῴας γῆς ἐρημώσας πέδον; 

ΤΕ ΟΣ. 

Θρήκης᾽ πατρὸς δὲ Στρυμόνος χικλήσκεται. 

ἘΚΤΏΩΡ̓. 

280 Ῥῆσον τιϑέντ᾽ ἔλεξας ἐν Τροίᾳ πόδα. 

Α͂ΓΓΕ.0ΟΣ. 

ἔγνως " λόγου δὲ δὶς τόσου μ᾽ ἐκούφισας. 

, ἘΚΤΩΡ. 
χαὶ πῶς πρὸς Ἴδης ὀργάδας πορεύεται. 
πλαγχϑεὶς" πλατείας πεδιάδος ϑ᾽ ἁμαξιτοῦ; 

ΑΓΙΓΕ..Ὸ Σ. 

οὐχ οἱδ᾽ ἀκριβῶς, εἰχάσαι γε μὴν πάρα. 
285 νυχτὸς γὰρ οὔτι φαῦλον ἐμιβαλεῖν στρατὸν, 

χλύοντα πλήρη πεδία πολεμίας χερός. 
φόβον δ᾽ ἀγρώσταις, οἱ κατ᾽ ᾿Ιδαῖον λέπας 
οἰχοῦμεν αὐτόρριζον ἑστίαν χϑονὺς, 
παρέσχε, δρυμὸν νυκτὸς ἔνϑηρον μολών. 

290 πολλῇ γὰρ ἡχῆ Θρήκιος δέων στρατὸς 
ἔστειχε" ϑάμβει δ᾽ ἐχπλαγέντες ἵεμεν 
ποίμνας πρὸς ἄχρας, μή τις ᾿Αργείων μόλῃ 
λεηλατήσων χαὶ σὰ πορϑήσων σταϑμὰ, 
πρὶν δὴ δι᾽ ὥτων γῆρυν οὐχ Ἑλληνιχὴν 

296 ἐδεξάμεσϑα χαὶ μετέστημεν φόβου. 
στείχων δ᾽ ἄναχτος προὐξερευνητὰς στρατοῦ 

ἀνιστόρησα. Θρηχίοις προσφϑέγμασι 
τίς ὁ στρατηγὺς χαὶ τίνος κεκλημένος 
στείχει, πρὺς ἄστυ Πριαμίδαισι σύμμαχος. 

800 χαὺὶ πάντ᾽ ἀχούσας ὧν ἐφιέμην μαϑεὶῖν 
ἔστην" ὁρῶ δὲ Ῥῆσον ὥστε δαίμονα 
ἑστῶτ᾽ ἐν ἱππείοισι. Θρηχίοις ὕχοις. 
χουσῆ δὲ πλάστιγξ αὐχένα ζυγηφόρον 
πώλων ἔχληε χιόνος ἐξαυγεστέρων. 

806 πέλτη δ᾽ ἐπ᾿ ὥμων χρυσοχολλήτοις τύποις 

ἔλαμπε" Γοργὼ δ᾽ ὡς ἀπ᾽ αἰγίδος ϑεᾶς 
χαλχῆ μετώποις ἱππιχοῖσι πρόσδετος 
πολλοῖσι σὺν χώδωσιν ἐχτύπει φόβον. 
στρατοῦ δὲ πλῆϑος οὐδ᾽ ἂν ἐν ψήφου λόγῳ 

810 ϑέσϑαι δύναι᾽ ἂν, ὡς ἄπλατον ἦν ἰδεῖν, 
πολλοὶ μὲν ἱππῆς, πολλὰ πελταστῶν τέλη, 

πολλοὶ δ᾽ ἀτράχτων τοξόται, πολὺς δ᾽ ὄχλος 

γυμνὴς ὁμαρτῆ Θρῃπίαν ἔχων στολήν. 

τοιόσδε Τροίᾳ σύμμαχος πάρεστ᾽ ἀνὴρ, 
816 ὃν οὔτε (φεύγων οὔϑ'᾽ ὑποσταϑεὶς δορὶ 

ὁ Πηλέως παῖς ἐχφυγεῖν δυνήσεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅταν πολίταις εὐσταϑῶσι δαίμονες, 
ἕρπει χατάντης συμφορὰ πρὸς τἀγαϑα. 

ἘΚΊΩῬ,. 

πολλοὺς, ἐπειδὴ τοὐμὸν εὐτυχεῖ δόρν 
820 καὶ Ζεὺς πρὸς ἡμῶν ἐστιν, εὑρήσω φίλους. 

ἀλλ οὐδὲν αὐτῶν δεόμεϑ᾽ . οἵτινες πάλαε 
εἢ ξυμπογοῦσιν, ἡνίχ᾽ ἐξώστης ἴάρης 

ἔϑραυε, λαίφη τῆσδε γῆς μέγας πνέων. 

826 ἤχει γὰρ ἐς δαῖτ᾽, οὐ παρὼν κυνηγέταις 
αἱροῦσι λείαν οὐδὲ συγχαμὼν δορί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὀρϑῶς ἀτίζεις, χαπίμομφος εἶ φέλοις 
δέχου δὲ τοὺς ϑέλοντας ὠφελεῖν πόλιν. 

ΕἈΚΊΤ ἢ Ρ. ; 

ἀρχ οὔμεν οἱ σώζοντες Ἴλιον πάλαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

880 πέποιϑας ἤδη πολεμίους ἡρηκέναι; 
ἘΚΤΩΡ 

πέποιϑα “ δείξει τοὐπιὸν σέλας ϑεοῦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅρα τὸ μέλλον" πόλλ: ἀναστρέφει ϑεός.᾿ 
ΕΚΊ Ὡ Ρ. 

μισῶ φίλοισιν ὕστερον βοηδρομεῖγν. 
ΖΓΓΕΟ.Ο Σ. 

ἄναξ, ἀπωϑεῖν συμμάχους ἐπέφϑονον. 

830 φόβος γένοιτ᾽ ἂν πολεμίοις ὀφϑεὶς βόνμος 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅδ᾽ οὖν. ἐπείπερ ἦλϑε, σύμμαχος μὲν οὔ, 
ξένος δὲ πρὸς τράπεζαν ἡἠχέτω ξένων" ᾽ 
χάρις γὰρ αὐτῷ Προιαμιδῶν διώλετο. 

ἘΚΊΩῬ, 

σύ τ᾽ εὖ παραινεῖς χαὶ σὺ χαιρίως σχοπεῖς. 

840 ὁ χρυσοτευχὴς δ᾽ οὕνεχ᾽ ἀγγέλου λόγων 
Ῥῆσος παρέστω τῇδε σύμμαχος χϑονί. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἜΝ μὲν ἃ Διὸς παῖς 
εἴργοι στομάτων φϑόνον" 

φοάσω γὰρ: δὴ ὅσον μοι 
845 Ψψυχῶ προσίιλές ἔστιν εἰπεῖν. 

ἥκεις, ὦ ποταμοῦ παῖ, αὐ μνθν : 

ἥκεις, ἐπλάϑης Φρυγίαν πρὸς αὐλὰν. 
ἀσπαστὸς, ἐπεί σὲ χρόνῳ 
Πιερὶς μάτηρ ὃ τὲ καλλιγέφυ-- 

860 ρος ποταμὸς πορεύει 
Στρυμὼν, ὅς ποτε τᾶς μελῳδοῦ 

ΜΙηούσας δι᾿ ἀχηράτων 
δινηϑεὶς ὑδροειδὴς 
κόλπων σὰν. ἐφύτευσεν ἥβαν.. 

δύδ σύ μοι Ζεὺς ὁ φαναῖος 
ἥκεις διφρεύων βαλιαῖσι πώλοις. 

γῦν., ὦ “ΠΟ πρὸς ὠ Ου ΤΕΣ 

ξὺν ὌΣΩ, γὺγν σοι τὸν ὡμρδν.. 

21». πάρεστιν εἰπεῖν. 

860 ἃ ἀρά ποτ᾽ αὖϑις ἃ παλαιὰ 

Τροία τοὺς προπότας. παναμερεύσει 

ϑιάσους ἐρύτον 
«ναλμοῖσι καὶ κυλίχων οἱνοπλανήτοις 

ἐπιδεξίαις ἁμίλλαις, ' 

806 χατὰ πόντον ᾿Δτρειδᾶν 
Σπάρταν οἰχομένων ᾿Ιλιάδος παρ᾽ ἀχτῶς ; 
ὦ πίλο α εἴϑε μοι ͵ 

σᾷ χερὶ καὶ σῷ δορὶ πράξας τάδ᾽ ἐς οἶχον ἔλϑοις " 
870 ἐλϑὲ, φάνηϑι, τὰν ζάχρυσον 

1Πηλείδᾳ προβαλοῦ χατ᾽ ὄμμα πέλταν, 
δοχμίαν. ἐπε υύρον 

σχιστὰν παρ᾽ ἄντυγα, πώλους ἐρεϑίζων 
842 ---- 350. ΞξξΞ :985] --- 359. 

“Ῥῆσος δ᾽ ἔδειξεν οἷος ἦν. Τροίᾳ. φίλος " 800 --- 369, --Ξ-: 370 --- 379. 
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Ἀργείας ποτ᾽ ἐν Ἥρας δαπέδοις χορεύσει " 
ἀλλά νιν ἅδε γᾶ 

Η͂ , 
χαπφϑέμενον Θρηχὶ μορῷῳ 

380 ἐὼ ἐώ. 
“ΝΣ Ε, τ σ . - λὸ ἀρ Θ Ἄναι 

μέγας ὦ βασιλεῦ, χαλὸν. ὦ Θρηκχὴ, 

σκύμνον ἔϑρεψας πολίαρχον ἰδεῖν. 
5», ; τῇ ΞΡ γ κι 
ἴδε χουσοδετον σώματος ἀλκὴν, 

- χυε χωδωνοχροτοὺς 

8856 παρὰ πορπάχων κελαδοῦντας. 
ϑεὸς, ὦ Τροία, ϑεὸς, αὐτὸς .Ἵρης, 
ὁ Στρυμόνιος πῶλος ἀοιδοῦ 
ΠΙΠούσης ἥκων» χαταπνεῖ σε. 

χαὶ χόμπους 

χαῖρ᾽, ἐσθλὸς ἐσϑλοῦ παῖ. τύραννε χῆσϑε γῆς, 
Ἕχτορ᾽ παλαιᾷ σ᾽ ἡμέρᾳ προσεννέπω, 

390 χαίρω δέ σ᾽ εὐτυχοῦντα καὶ προσήμενον : 
πύργοισιν ΕΣ συγκατασχάψων δ᾽ ἐγὼ 
τείχη πάρειμι καὶ νεῶν πρήσων σχάφη. 

ἜΚ ΡΣ 

σαὶ τῆς μελῳδοῦ μητέρος, “ουσῶν μιᾶς, 

Θρηπός τε ποταμοῦ Στρυμόνος, φιλῶ λέγειν 
8395 τἀληϑὲς ἀεὶ χκοὺ διπλοῦς πέφυκ᾽ ὀνήρ. 

, Γὶ - - 

πάλαι πάλαι χρῆν τῆδε συγκάμνειν χϑονὶ 
Ἁ ’ 

ἔλθοντα, χαὶ μὴ τοὐπὶ σ᾽ ᾿Δργείων ὕπο 
Τροίαν ἐᾶσαι πολεμίων πεσεῖν δορί. 

ΕῚ ΄ . “5. 327 ,- 

οὐ γάρ τι λέξεις ὡς ἄχλητος ὧν φίλοις 
ἘΣ ΕῚ 32) ’ 

400 οὐχ ηλϑες οὐδ᾽ ἡμυνας οὐδ᾽ ἐπεστοάφης. 
τίς γάρ σὲ χήρυξ ἢ γερουσία «Ῥρυγῶν 
ἐλθοῦσ᾽ ἀμύνειν οὐκ ἐπέσχηψεν πόλει; 
ποῖον δὲ δώρων χόσμον οὐκ ἐπέμιναιιεν ; 

Ἁ ἩΝ 7, ΔῈ: δ») ’ μρν ;» 

συ ἐγγένης ὧν βαρβαρος τὲ βαρβάρους 
εἰ. « - κ ι γο . 

4ἀρ6 Ελλησιν ἡμᾶς προῦυπιὲς τὸ σὸν μέρος. 

καίτοι σὲ μιχρίς ἐκ τυραννίδος μέγαν 

Θοηχῶν ἄναχτα τῆδ᾽ ἔϑηχ᾽ ἐγὼ χερὶ ρῃκῶ τα τῇδ᾽ ἔϑηκ᾽ ἐγὼ χερὶ, 
Ὁ » κ , ᾿ ’ ’ Ξ - 

οτ ἀμφὶ Παγγαιὸν τε Παιόνων» τὲ γὴν 

Θρηχῶν ἀρίστοις ἐμπεσὼν κατὰ στόμα, 
410 ἔρρηξα πέλτην, σοὶ δὲ δουλώσας ΔδΩν 

παρέσχον" ὧν σὺ λαχτίσας πολλὴν χάριν, 
Ν 

ἐν 

δίβολόν τ᾿ ἄκοντα πάλλων. 
376 σὲ γὰρ οὔτις. ὑποστὰς 

, φίλων νοσούντων ὕστερος βοηδρομιεῖς. 
οἱ δ᾽ οὐδὲν ἡμῖν ἐν γένει πεφυχότες, 
πάλαι παρόντες, οἱ μὲν ἐν χγωστοῖς τάφοις 

416 χεῖνται πεσόντες, πίστις οὐ σμιχρὰ πόλει, 

οἱ δ᾽ ἔν ϑ᾽ ὅπλοισι καὶ παρ᾿ 
ψυχρὰν 
μένουσι 

συχνὴν 

ἀπο ταῦϑ᾽, ὡς ἂν εἰδῆς Ἕχτορ᾽ ὄντ᾽ ἐλεύϑερον, 

χαὶ μέμφομαί σοι χαὶ λέγω χατ᾿ ὄμμα σόν. 

: ῬΗ͂ΣΟΕΣ. 

τοιοῦτός εἶμι χαὐτὸς, εὐθεῖαν λόγων 
τέμνων χέλευϑον, χκοὺ διπλοῦς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 
ἐγὼ δὲ μεῖζον ἢ σὺ τῆσδ᾽ ἀπὼν χϑονὸς 

425 λύπη πρὸς ἧπαρ δυσφορῶν ἐτειρόμην " 
ἀλλ ἀγχιτέρμων γαῖά μοι, Σαύϑης λεὼς, 
μέλλοντί νόστον τὸν πρὸς Ἴλιον περᾶν 

᾿ ξυνῆψε πόλεμον" Πὐξένου δ᾽ ἀφικόμην 

« " ΕΗ 

ἱππείοις οχοις 
32 , ᾿ - ἃ - τ 

αησιν δίιμμιόν τὲ πῦρ ϑεοῦ 

χαρτεροῦντες, οὐκ ἐν δεμνίοις 
ἄμυστιν ὡς σὺ δεξιούμενοι. 

φίλτατον ἄχϑος οἴσει." 

πόντου πρὸς ἀχτὰς, Θρῆχα πορϑμεύσας στρατόν. 
430 ἔνϑ᾽ αἱματηρὸς πέλαγος ἐς γαῖαν Σχύϑης 

ἡντλεῖτο λόγχη, Θρήξ τε συμμιγὴς φόνος, 

τοιάδε τοί μ᾽ ἀπεῖργε συμφορὰ πέδον 
Τροίας ἱχέσϑαι σύμμαχόν τέ σοι μολεῖν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἔπερσα, τῶνδ᾽ ὁμηρεύσας τέχνα, 

Ὧ486 τάξας ἔτειον δασμὸν ἐς δόμους φέρειν, 
ἥκω περάσας ναυσὶ πόντιον στόμα, 
“τὰ δ᾽ ἄλλα πεζὸς γῆς περῶν δρίσματα, 
οὐδ᾽ ὡς σὺ κομπεῖς τὰς ἐμὰς ἀμύστιδας, 

οὔτ᾽. ἐν. ζαχούσοις δώμασιν χοιμιώμενος, 
440 ἀλλ οἷα πόντον Θρήχιον φυσήματα 

κρυσταλλόπηχτα Παίονάς τ᾿ ἐπεζάρει, 

ξὺν τοῖσδ᾽ 

ἀλλ ὕστερον μὲν ἤλϑον, ἐν καιρῷ δ᾽ ὅμως" 
“σὺ μὲν. γὰρ ἤδη δέχατον αἰχμάζεις ἕτὸς 

446 κοὐδὲν περαίνεις, ἡμέραν δ᾽ ἐξ ἡμέρας 
ῥίπτεις χκυβεύων τὸν πρὸς ᾿ἡργείους Ἄρη" 

ἐμοὶ δὲ φῶς ἕν ἡλίου καταρχέσει, 
πέρσαντι πύργους ναυστάϑιοις ἐπεισπεσεῖν 

χτεῖναί τ᾿ ᾿Ἵχαιούς" ϑατέρᾳ δ᾽ 
450 πρὸς οἶκον» εἶμι, συντεμὼν τοὺς σοὺς πόγους. 

ὑμῶν δὲ μή τις ἀσπίδ᾽ ἄρηται χερί" 

ἐγὼ γὰρ ἕξω τοὺς μέγ᾽ αὐχοῦντας δορὶ 
πέρσας ᾿Αχαιοὺς, καίπερ ὕστερος μολών. 

ΧΟΡΟΣ. 

2) .«. ἘΝ ΄ 

αὕπνος οἶδα τλὰς ποοπάμασιν. 

ἀπ᾽ Ἰλίου 

ἐὼ Ἰώ. 

ἀπ᾽ φίλα ϑροεῖς, φίλος “Τιόϑεν εἶ 
δος ΚΠ ΟΠΑΞΕ ΧΙ ΟΖ» 
φϑόνον ἄμαχον ὕπατος 
Ζεὺς ἐϑέλοι τὸν ἀμφὶ 

σοῖσι λόγοισιν εἴργειν, 
τὸ δὲ γάϊον 407 όϑεν δόρυ 
οὔτε πρὶν οὔτε νῦν τιν᾽ ἀνδρῶν 

400 ἐπόρευσε σέϑεν. προλ οι 

'πῶς μοι ᾿Αχιλλεὺς τὸ σὸν ἔγχος ἂν δύναιτο, 
πῶς δ᾽ Ἅἴας ὑπομεῖναι; 

εἰ γὰρ ἐγὼ τόδ᾽ ἤμαρ ἐσίδοιιιἷ, ἄγαξ, 
4605 ὕπως πολυφόγου 

χειρὸς ἀποινάσαιο λόγχᾳ. 

ἜΞΡΕΣ ΟΣ: 

τοιαῦτα μέν σοι τῆς μαχρᾶς ἀπουσίος 
πρᾶξαι παρέξω" σὺν δ᾽ ᾿Αἀδραστείᾳ λέγω, 
ἐπειδὰν ἐχϑρῶν τήνδ᾽ ἐλευϑέραν πόλιν 

4710 ϑῶμεν ϑεοῖσί τ᾽ ἀκροϑίνι᾽ ἐξέλης, 
ξὺν σοὶ στρατεύειν γῆν ἐπ᾽ ᾿ἡργείων ϑέλω 
χαὶ πᾶσαν ἐλϑὼν Ἑλλάδ᾽ ἐχπέρσαι δορὶ, 

ὡς ἂν μάϑωσιν ἐν μέρει πάσχειν χακῶς. 

ἘΚΤΌΣ, 

εἰ τοῦ παρόντος τοῦδ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς καχοῦ 
ἀσφαλῆ, 475 πόλιν νεμοίμην ὡς τὸ πρίν ποτ᾽ 

ἡ κάρτα πολλὴν ϑεοῖς ἂν εἰδείην χάριν. ] 
τὰ δ᾽ ἀμφί τ᾽ “άἅργος καὶ νομὸν τὸν Ἑλλάδος 
οὐχ ὧδε πορϑεῖν ῥᾷδι᾽, ὡς λέγεις, δορί. 

β ῬΈΓΣΙΘ Σ.. 

480 οὐ τούσδ᾽ ἀριστῆς φασιν λλήνων μολεῖν; 

ἘΚΤΏ.Ρ. 

χοὺ μεμφόμεσϑά γ᾽, ἀλλ ἄδην ἐλαύνομεν. 

ῬΣΕΣΟΣ: 

οὐχοῦν χταγόντες τούσδε πάντ᾽ εἰργάσμεϑο. 
4584 ---- 466. --Ξ- 820 ---832. 
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ΟἹ, 
μή νυν τὰ πόρρω τἀγγύϑεν μεϑεὶς σκόπει. 

ὌΤΕΟΣΙΘΕΣ. 

ἀρχεῖν ἔοιχέ σοι παϑεῖν, δρᾶσαι δὲ μή. 
, ἘΚΤΩΡ. 

πολλῆς γὰρ ἄρχω κἀνθάδ᾽ ὧν τυραννίδος. 
486 ἀλλ εἴτε λαιὸν εἴτε δεξιὸν χέρας 

εἴτ᾽ ἐν μέσοισι συμμάχοις, πάρεστί σοι 

πέλτην ἐρεῖσαν καὶ χαταστῆσαι στρατόν. 
ΡῬΗΣΟΣ. 

μόνος μάχεσϑαι πολεμίοις, Ἕχτορ, ϑέλω. 
εἰ. δ᾽ αἰσχρὸν ἡγεῖ μὴ συνεμπρῆσαι γεῶν 

490 πρύμνας, πονήσας τὸν πάρος πολὺν χρόνον, 
τάξον μ᾽ ᾿ἀχιλλέως καὶ στρατοῦ χατὰ στόμια. 

ἘΚΊ ΩΡ. 

οὐκ ἔστ᾽ ἐχείνῳ ϑοῦρον ἐντάξαι δόρυ. 
ὌΧΣΟΘΙΟΕΣ: 

καὶ μὴν λόγος γ᾽ ἦν ὡς ἔπλευσ᾽ ἐπ᾽ Ἴλιον. 
ἘΚΊ Ρ. 

ἔπλευσε χαὶ πάρεστιν" ἀλλὰ μηνίων 
495 στρατηλάταισιν οὐ συναίρεται δόρυ. 

ῬΤΙΣΟΙΕΣ: 

τίς δὴ μετ᾽ αὐτὸν ἄλλος εὐδοξεῖ στρατοῦ; 
; ΕἘΚΊ Ὡ Ρ. 

«Ἅἴας ἐμοὶ μὲν οὐδὲν ἡσσᾶσθϑαι δοχεῖ 
χὠ Τυδέως παῖς " ἔστι δ᾽ αἱμυλώτατον 

κρότημ᾽ Ὀδυσσεὺς, λῆμα τ᾽ ἀρκούντως ϑρασὺς 

500 χαὺ πλεῖστα χώραν τήνδ᾽ ἀνὴρ χαϑυβρίσας. 
ὃς εἷς ϑάνας σηχὸν ἔννυχος μολὼν 
κλέψας ἄγαλμα ναῦς ἐπ᾿ ᾿Δργείων φέρει. 
ἤδη δ᾽ ἀγύρτης πτωχικὴν ἔχων στολὴν 
εἰσῆλθε πύργους, πολλὰ δ᾽ ᾿“ργείοις χαχὰ 

ὅ06 ἠρᾶτο, πεμφϑεὶς Ἰλίου κατάσκοπος " 
χ“τανὼν δὲ φρουροὺς χαὶ παραστάτας πυλῶν 

ἐξῆλθεν" ἀεὶ δ᾽ ἐν λόχοις εὑρίσκεται 
Θυμβραῖον ἀμφὶ βωμὸν ἄστεως πέλας 
ϑάσσων" καχῷ δὲ μερμέρῳ παλαίομεν. 

ῬΠΗΌΏΣΦΟΣ:.. 

5610 οὐδεὶς ἀνὴρ εὔψυχος ἀξιοῖ λάϑρα 

χτεῖναι τὸν ἐχϑρὸν, ἀλλ᾿ Ἰὼν χατὰ στόμα. 
τοῦτον δ᾽ ὃν ἵζειν φὴς σὺ χλωπιχὰς ἕδοας 
χαὶ μηχανᾶσϑαι, ζῶντα συλλαβὼν ἐγὼ 
πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ἀμπείρας δόάχιν 

δ16 στήσω πετεινοῖς γυψὶ ϑοινατήριον. 

Ι ληστὴν γὰρ οντὰα καὶ ϑεῶν ἀνάχτορα 
συλῶντα δεῖ γιν τῷδε χατϑαγεῖν μόρῳ. 

ὙΠ ΙΘ ΟΣ Ῥ: 

γῦν μὲν χαταυλίσϑητε" χαὶ γὰρ εὐφρόνη. 
δείξω δ᾽ ἐγώ σοι χῶρον ἔνϑα χρὴ στρατὸν 

ὅ20 τὸν σὸν νυχεῦσαι τοῦ τεταγμένου δίχα. 
ξύνϑημα δ᾽ ἡμῖν «Ῥοῖβο., ἤν τι καὶ δέῃ, 

μέμνησ᾽ ἀχούσας Θοηχέ τ᾽ ἄγγειλον στρατῷ. 
ὑμᾶς δὲ βάντας χοὴ προταινὺ τάξεων 

φρουρεῖν ἐγερτὶ, χαὶ νεῶν χατάσχοπον 
ὅ26 δέχϑαι “Ἰὐλωνα " χαὶ γὰρ, εἴπερ ἐστὶ σῶς, 

ἤδη πελάζει στρατοπέδοισι Τρωικοῖς. 

ΧΟΡΟΣ. ἷ 

| τίνος ἃ φυλαχά; τίς ἀμείβει 

τὰν ἐμάν; πρῶτα 

β 27. --δάδ. ---- δ46.- ὅ64. 

δύεται σημεῖα “τὰ ἑπτάποροι 

580 πὐπεσυ ες Ῥρο μέσα δ᾽ αἰετὸς οὐρανοῦ σο-᾿ 

; τῶται. 
ἜΝ εσϑε, τί ̓ μέλλετε; χοιτῶν 
ἔχρεσϑε πρὸς φυλαχάν. 

οὐ λεύσσετε μηνάδος αἴγλαν; 
585 ἀὼς δὴ πέλας ἀὼς 

γίγνεται, «καί τις πρὸ δόμων ὅδε γ᾽ ἐστὶν ἀστήρ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
τίς ἐκηρύχϑη πρώτην φυλακήν; 
προ αν Ἀν ταν 

ες ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 
Πυγδόνος υἱόν φασι Κόροιβον. 

ΠΙΜΊΙΣΧΟΡΙΟΝ. 

510 τίς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ; 

' ἩΜΠΙΧ ΟΡΙΟΝ. 

Κίλικας Παίων. 

στρατὸς ἤγειρεν, Μυσοὶ δ᾽ ἡμᾶς. 

ΠΙΗΠΧΟΡΙΟ Ν. 

οὐχοῦν “Ἰυχίους πέμπτην φυλαχὴν 
βάντας ἐγείρειν 

ἸΡῊΝ Ν ν ΤΛξΑΖ " ᾿ - 
545 χαιρὸς χληρου χατὰ μοῖραν. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἀΐω, Σιμόεντος 
ἡμένα χοίτας 

φοιγίας ὑμνεῖ πολυχορδοτάτᾳ 
" “. . ;) ᾿ 5 ᾽᾿ὔ 

560 γήρυϊ παιδολέτωρ μελοποιὼς ἀηδονὶς μερίμνας" 
ηδη δὲ νέμουσι χατ΄ δὰν 

ποίμνια " νυχτιβρόμου 
σύριγγος Ἰὰν χαταχούω " 
ϑέλγει δ᾽ 

ὅδ ὕπνος " ἅδιστος γὰρ ἔβα βλεφάροις πρὸς ἀοῦς. ᾿ 
ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

27 ς- 

οὀμματος ἕδοαν 

τί ποτ᾽ οὐ πελάϑει σχοπὸς, ὃν γαῶν, 
͵ ΄ 

ἍἝχτωρ ὦτρυγνε κατόπταν; 

ΠΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ταρβῶ" χρόνιος γὰρ ἄπεστιν. 
ΠΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

᾿ 560 ἀλλ᾽ ἡ κρυπτὸν λόχον εἰσπαίσας 

διόλωλε; τάχ᾽ ἂν εἴη φοβερόν. 
ἩΗἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

αὐδῶ “Ζυχίους πέμπτην φυλαχὴν 
βάντας ἐγείρειν 
ἡμῶς χλήρου κατὰ μοῖραν. ᾿ 

ΕΟ ΥΣΣ ΕΣ. 

δ6ὅ Διόμηδες, οὐκ ἤχουσας --- ἢ χενὸς ψόφος. 
στάζει δι᾿ ὥτων ; --- τευχέων τιγὰ κτύπον; 

ΤΙΠΙΟΜΗΜΗΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ δεσμὰ πωλιχῶν ἐξ ἀντύγων 
κλάζει σιδήρου " χἀμέ τοι, πρὶν ἠσϑόμην 
δεσμῶν ἀραγμὸν ἱππικῶν, ἔδυ φόβος. 

ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 
ὅ70 ὅρα χατ᾽ ὄρφγην μὴ φύλαξιν ἐντύχης. 

ΙΟΜΉΜΗΣ. 

φυλάξομαί τοι κἀν σκότῳ τιϑεὶς πόδα. 

ΟΣ ΣΙ ΣΈ ΧΟΣ: 

ἢν δ᾽ οὖν ἐγείρης, οἶσϑα σύνθημα στρατοῦ; 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ. 
«Ῥοῖβον “όλωνος οἶδα σύμβολον κλύων. 
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Ἔ: 2.8 

ΘΥ ΘΙΣΉΥΣ,: 
ξα. : 

εὐνὰς ἐρήμους τάσδε πολεμίων ὁρῶ. 
᾿ΙΟΜΉΗΖΉΗΣ. 

δ75 χαὶ μὴν “όλων γε τάσδ᾽ ἔφραζεν Ἕχτορος 
, κοίτας, ἐφ᾽ ᾧπερ ἔγχος εἵλκυσται τόδε. 

ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 
τί δῆτ᾽ ὧν εἴη; μῶν λύχος βέβηχέ πη; 

“ΠΟΜΠῊ ΖΗ Σ. 

ἴσως ἐφ᾽ ἡμῖν μηχανὴν στήσων τινά. 
ΟΣ ΕΣΣΣΕ Υ ΣΣ 

ϑρασὺς γὰρ Ἕχτωρ νῦν, ἐπεὶ χρατεῖ, ϑρασύς. 

“4 ΤΟ ΜΗΉΗΉΖΗΣ. 

ὅ80 τί δῆτ᾽, Ὀδυσσεῦ, δρῶμεν; οὐ γὰρ εὕρομεν 
τὸν ἄνδρ᾽ ἐν εὐναῖς, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 

ΘΕ ΣΣΣΊΣΥΣ: 

στείχωμεν ὡς τάχιστα ναυστάϑμων πέλας. 
σώζει γὰρ. αὐτὸν ὅστις εὐτυχῆ ϑεῶν 
τίϑησιν" ἡμῖν δ᾽ οὐ βιαστέον τύχην. 

ΕἼ ΤΟΣ  ΖΞΕΓΣ. 

ὅδό οὐκοῦν ἐπ᾿ Αϊνέαν ἢ τὸν ἔχϑιστον Φρυγῶν 
Πάριν μολόντε χρὴ καρατομεῖν ξέφει. 

ΟΥ̓ ΣΣ ΕΥΣ. 

πῶς οὖν ἐν ὄρφνῃ πολεμίων ἀνὰ ἸΣ δ ξενεὸν 
ζητῶν δυνήσει τούσδ᾽ ἀκινδύνως χτανὲῖν; 

ΦΙΟΜΗΖἜΕΗΣ. 

αἰσχρόν γε μέντοι ναῦς ἐπ᾿ ᾿Αργείων μολεῖν, 
890 δράσαντε μηδὲν πολεμίους νεώτερον. 

ΟΣΓΥ ΣΟ ΈΕΎΥΣ.: 

πῶς δ᾽ οὐ δέδραχας; οὐ χτανόντε ναυστάϑμων 
χατάσχοπον «“Τύλωνα σώζομεν τάδε 

σχυλεύματ᾽; 

πείϑου, πάλιν στείχωμεν. εὖ δ᾽ εἴη τύχη. 
Φ4ΘΠΕΝ 4. 

ὅ96 ποῖ δὴ λιπόντε Τρωιχῶν ἐκ τάξεων 
χωρεῖτε, λύπη ς θεϑηγμιέμοι, 

εἰ μὴ χτανεῖν σφῷν Ἥχτορ᾽ ἢ Πάριν ϑεὸς 
δίϑωσιν ; ἄνδρα δ᾽ οὐ πέπυσϑε σύμμαχον 
Τροίᾳ μολόντα Ῥῆσον οὐ φαύλῳ τρόπῳ; 

600 ὃς εἰ διοίσει νύχτα τήνδ᾽ ἐς αὔριον, 
οὔτ᾽ ἄν σφ᾽ ᾿Αχιλλέως οὔτ᾽ ἂν Ἄἴαντος δόρυ 
μὴ πάντα πέρσαι ναύσταϑιμ᾽ ᾿Ζργείων σχέϑοι, 
τείχη κατασχαιναντα χαὶ πυλῶν ἔσω 

λόγχη πλατεῖαν ἐσδρομὴν ποιούμενον " 
606 τοῦτον χαταχτὰς πάντ᾽ ἔχεις. τὰς δ᾽ Ἕχτορος 

εὐνὰς ἔασον χαὶ χαρατόμους σφαγάς" 
ἔσται γὰρ αὐτῷ ϑάνατος ἐξ ἄλλης χερός. 

Ξ ΟΖΠΥΣΙΕΎΣ. 

δέσποιν᾽ ᾿ϑάνα, φϑέγματος γὰρ ἠσϑόμην 
τοῦ σοῦ συνήϑη γῆρυν" ἐν πόνοισι γὰρ 

610 παροῦσ᾽ 

τὸν ἄνδρα δ᾽ ἡμῖν ποῦ χατεύνασται φράσον, 
ἀμύνεις τοῖς ἐμοῖς ἀεί ποτε" 

πόϑεν τέταχται βαρβάρου στρατεύματος. 
: .«, Θ ἜΤΗ ΝΈΑ: 

δδ᾽ ἐγγὺς ἧσται κοὐ συνήϑροισται στρατῷ οδ᾽ ἐγγὺς ἧστ υνήϑροισται στρατῷ, 
ἊΨ 2 3 ») ΄“- ΄ 

ἀλλ ἐχτὸς αὐτὸν τάξεων χατεύνασεν 
΄ «“ ΞᾺ ν 2 ν ΄ 

616 Ἕχτωρ, ἕως ὧν νὺξ ἀμείψηται φάος. 
πέλας δὲ πῶλοι Θρηχίων ἐξ ἁρμάτων 

λευχαὶ δέδενται, διαπρεπεῖς ἐν εὐφρόνη" 
»Ἵ ΄ , στίλβουσι δ᾽ ὥστε ποταμίου χύχνου πτερόν. 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΚΒΟΕΝΊΟΙ, 

ΒᾺΝ -“ γ ᾿) “« 

ἢ πᾶν στρατόπεδον πέρσειν δοχεῖς; 

ταύτας χτανόντε δεσπότην χομιίζετε, 
620 χάλλιστον οἴχοις σχῦλον" οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου 

τοιόνδ᾽ ὄχημα χϑὼν χέχευϑε πωλιχόν. 
ΟΔΎΥΣΣΕΎΣ. 

“ιόμηδες, ἢ σὺ χτεῖνε Θρήκιον λεὼν, 
ἢ ̓ μοὶ πάρες γε, σοὶ δὲ χρὴ πώλων μέλειν. 

ΕὙ ἈΟΖΟΙ ὍΝ ΕΓ... Σ. 
ἐγὼ φογνεύσω, σπωλ οδαμνήσεις δὲ σύ. 

602 το αν γὰρ εἶ τὰ -χομψὰ χαὶ γοεῖν σοφός. 

χοὴ δ᾽ ἄνδρα. τάσσειν οὗ μάλιστ᾽ ἂν ὠφελῇ. 
ΖΑ ΘΗΝ Δ. 

καὶ μὴν χαϑ᾽ ἡμᾶς τόνδ᾽ ᾿Τλέξανδοον βλέπω 
στείχοντα, φυλάχων ἔκ τινος πεπυσμένον 
δόξας ἀσήμους πολεμίων μεμβλωκότων.. 

ΦΙΟΜΗΜΗΣ. 
630 πότερα σὺν ἄλλοις ἢ μόνος πορεύεται; 

ΑΘΗΝ ἍΑ. 

μόνος" πρὸς εὐνὰς δ᾽, ὡς ἔοιχεν, Ἕχτορος 
- έ - εἶ - 

χωρεῖ, κατόπτας σημανῶν ἥχειν στρατοῦ. 
ΠΟΜΒΜΗΣ. 

οὐχοῦν ὑπάρχειν τόνδε χατϑανόντα χρή; 
ΑΘΗΝ ΖἍ. 

οὐκ ἂν δύναιο τοῦ πεπρωμένου πλέον. 
686 τοῦτον δὲ πρὸς σῆς χειρὸς οὐ ϑέμις ϑανεῖν. 

ἀλλ ὑπὸ ἤχεις μορσίμους φέρων σφαγὰς, 
τάχυν᾽ " ἐγὼ δὲ τῷδε σύμμαχος Κύπρις 

δοκοῦσ᾽ ἀρωγὸς ἐν πόνοις παραστατεῖν, 
σαϑροῖς λόγοισιν ἐχϑρὸν ἄνδρ᾽ ἀμείψομαι. 

620 καὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν εἶπον" ὃν δὲ χρὴ παϑεῖν, 
οὐχ οἶδεν; οὐδ᾽ ἤκουσεν ἐγγὺς ὧν λόγου. 

ἹΠΑ͂ΡΥΙΣ. 

σὲ τὸν στρατηγὸν χαὶ χασίγνητον λέγω, 

ὝἭχτοο, χαϑεύδεις; οὐκ ἐγείρεσϑαί σὲ χρῆν; 

ἐχϑοῶν τις ἡμῖν χρίμπτεται στρατεύματι, 
θ456 ἢ χλῶπες ἄνδρες ἢ χατάσχοποί τιγες. 

ΘΗΝ 4. 

ϑάρσει" φυλάσσει σ᾽ ἥδε πρευμενὴς Κύπρις. 

μέλει δ᾽ ὃ σὸς μοι πόλεμος ; οὐδ᾽ ἀμνημονῶ 
τιμῆς, ἐπαινῶ δ᾽ εὖ παϑοῦσα πρὸς σέϑεν. 

χαὶ νῦν ἐπ᾽ εὐτυχοῦντι Τρωιχῷ στρατῷ 

θ60 ἥκω, πορεύουσ᾽ ἄνδρα σοι μέγαν φίλον, 
τῆς ὑμνοποιοῦ παῖδα Θρήκιον ϑεῖς 

ΠΙιούσης, πατρὸς δὲ Στρυμόνος κιχλήσχεται. 
1 4 Ρ1ΙΣ. 

ἀεί ποτ᾽ εὖ φρονοῦσα τυγχάνεις πόλει 
χἀμοὶ, μέγιστον δ᾽ ἐν βίῳ χειμήλιον 

θ6ὅ χρίνας σέ φημι τῆδε προσϑέσϑαι πόλει. 
ἥχω δ᾽ ἀχούσας οὐ τορῶς, φήμη δέ τις 
φύλαξιν ἐμπέπτωχεν ὡς χατάσχοπον 
ἥχουσ᾽ ᾿Ἰχαιῶν. χὠ μὲν οὐκ εἰδὼς λέγει, 
ὁ δ᾽ εἰσιδὼν μολόντας οὐκ ἔχει φράσαι 

660 ὧν οὕνεκ᾽ εὐνὰς ἤλυϑον πρὸς Ἕχτορος. 
ΑΘΗΝ 4. 

μηδὲν φοβηϑῆς" οὐδὲν ἐν στρατῷ νέον " 
ἝἭχτωρ δὲ φροῦδος Θρῆχα χκοσμήσων στρατόν. 

ΡΣ. 

σύ τοί με πείϑεις, σοῖς τε πιστεύων λόγοις 
τάξιν φυλάξων εἰμ᾽ ἐλεύϑερος φόβου. 

«4908 Ν 4. 

666 χώρει" μέλειν γὰρ πάντ᾽ ἐμοὶ δόχει τὰ σὰ, 

.9ι 

βοϑασσσνενυι 
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ὥστ᾽ εὐτυχοῦντας συμμάχους ἐμοὺς ὁρᾶν. 
γνώσει δὲ χαὶ σὺ τὴν ἐμὴν προϑυμίαν. 
ὑμᾶς δ᾽ ἀὐτῶ τοὺς ἄγαν ἐρρωμένους, 

«Ἰαερτίου παῖ, ϑηχτὰ χκοιμίσαι ξίφη. 
670 χεῖται γὰρ ἡμῖν Θρήκιος στρατηλάτης, 

ἵπποι τ᾽ ἔχονται, πολέμιοι δ᾽ ἠσϑημένοι 
χωροῦσ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς" ἀλλ᾿ ὅσον τάχιστα χρὴ 

φεύγειν πρὸς ὁλχοὺς ναυστάϑμων. τί μέλλετε 
σχηπτοῦ ᾿πιόντος πολεμίων σῶσαι βίον ; 

ΧΟΡΘϑΕΣ. 

ἔα ἔα" 
676 βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε, 

ϑέγε ϑέγε" τίς ἀνήρ; 

λεύσσετε, τοῦτον αὐδῶ. 
χλῶπες οἵτινες κατ᾽ Ὀρφνὴν 
τόνδε κινοῦσι στρατόν. 

680 δεῦρο δεῦρο πᾶς. 
τούσδ᾽ ἔχω καὶ τούσδ᾽ ἔμαρψα. 
τίς ὃ λόγος; πόϑεν ἔβας; ποδαπὸς εἶ; 

ΟΖΠΥΣΣΕΎΣ. 

οὔ σε χρὴ εἰδέναι" ϑανεῖ γὰρ σήμερον δράσας 
χαχῶς. 

ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐκ ἐρεῖς ξύνϑημα, λόγχην πρὶν διὰ στέρνων 
μολεῖν ; 

Ι ΟΟΙΥΣΣΕΎΣ. 
θ86 ἵστω. ϑάρσει. 

ΠΙΙΧΟΡΙΟΝ. 

πέλας ἴϑι. παῖε πᾶς» 

ΠΙΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

᾿ σὺ δὴ Ῥῆσον κατέχτας; 
ΟΠΥΣΣΈΥΣ. 

ἀλλὰ τὸν κτενοῦντα σέ. 
β ἨἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἔσχε πῶς τις. 
ΠΠΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐ μενῶ. 
ΠΉΠΣΣΧΟΡΙΟ Ν. 

ἄ, φίλιον ἄνδρα μὴ ϑένης. 
ἩΜΠΙΊΧΟΡΙΟ Ν. 

καὶ τί δὴ τὸ σῆμα 

ΟΥ̓ ΣΉ ΤΣ, 

φβϑοῖβος. 

ΠΤ ΧΟΡΙΟΝ. 

ἔμαϑον 

ΠΙΙΙΧΟΡΙΟ Ν. 

οἷσϑ᾽ ὅποι βεβᾶσιν ἄνδρες ; 
ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

τῇδέ πη κατείδομιεν. 
ἩΠΜΊΧΟΡΙΟ Ν. 

690 ἕρπε πᾶς κατ᾽ ἴχνος αὐτῶν, ἢ βοὴν ἐγερτέον. 
ΠΙΠΙΧΟΡΙΟ Ν. 

ἀλλὰ συμμάχους ταράσσειν δεινὸν ἐν νυκτῶν φόβῳ. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς ἀνδρῶν ὁ βάς; 

τίς, ὃς μέγα ϑράσος ἐπεύξεται 
χεῖρα φυγὼν ἐμάν; 

696 πόϑεν γι» κυρήσω; 

τίνι προσεικάσω; 

692 --- 709. ΞξΞ 710 --- 727. 

ἴσγε πᾶς δόρυ.) 

ὅστις δι᾽ ὄρφνης ἤλϑ᾽ ἀδειμάντῳ ποδὲ 
διά τε τάξεων καὶ φυλάκων ἕδρας, 
Θεσσαλὸς ἢ ἜΗΝ 

700 παραλίαν «Ζοκρῶν νεμόμενος πόλιν; 
ἢ νησιώτην σποράϑα κέκτηται βίον; 
τίς ἡν πόϑεν; ποίας πάτρας; 

στοῖον» ἐπεύρεετι τὸν ὕπατον ϑεῶν; 
ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

Ὀδυσσέως τοὔργον ἢ τίνος τόδε; 
ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

706 εἰ τοῖς πάροιϑε χρὴ τεχμαίρεσϑαι, τί μή; 

ἩΜΊΧΟΡΙΟΝ. 

3 - 5} 

ἄρ ἔστ᾽ 

δοχεῖς γάρ; 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

τί μὴν οὔ; 
ἩΜΙΣΧΟΡΙΟΝ. 

ϑρασὺς γοῦν ἐς ἡμᾶς. 

ΠΜΙΧΟΡΙ ο Ν., 

τίς; ἀλχὴν τίν᾽ αἱνεῖς; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟ Ν. 

᾿Οδυσσῆ. 

ἩΜΊΠΙΣΧΟΡΤΙΟΝ. 

μὴ κλωπὸς αἴνει φωτὸς αἱμύλον δόρυ. 
ΧΟΡΟΣ. 

710 ἔβα καὶ πάρος 

κατὰ πτόλιν, ὕπαφρον μμ᾽ ἔχων 

.ῥακοδύτῳ ἀεθλὸ ᾷ 

πυχασϑεὶς, ξιφήρης 

χρύφιος ἐν πέπλοις. 
716 βίον δ᾽ ἐπαιτῶν εἴρπ᾽ ἀγύρτης τις λάτρις, 

ψαφαρόχρουν χάρα πολυπιγές τ᾿ ἔχων" 
πολλὰ δὲ τὰν 
βασιλίδ᾽ ἑστίαν ᾿Ζτρειδᾶν κακῶς. 

ἔβαζε δῆϑεν ἐχϑρὸς ὧν στρατηλᾶάταις, 
720 ὅλοιτ᾽ ὅλοιτο πανδίσως, 

ἢ ἐπὶ γᾶν «Φρυγῶν ποδὸς ἴχνος βαλεῖν. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὖν Ὀδυσσέως εἴτε μὴ, φόβος μ᾽ ἔχει, 
ἩΜΊΙΣΧΟΡΙΟΝ. 

Ἰ τοῦ γὰρ ἡμῖν τοῖς φύλαξι μέμφεται, 
ἩΠΜΠΙΧΟΡΙΟ Ν. 

» 3 
ἐἰτ 

τί λάσχωγ ; 
ἩΜΊΧΟΡΙΟ ΔΝ. 

δυσοίζωνγ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
726 τί δρᾶσαι; τί ταρβεῖς ; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

καϑ' ἡμᾶς περᾶσαι 

ἩΜΠΠΧΟΡΙΟ Ν. 

τίν᾽ ἀνδρῶν; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
οἱ τῆσδε νυχτὸς ἦλϑον εἰς «ορυγῶν στρατόν. 

ΠΙΝΙΟΣΧΟ Σ. 

Ἰὼ ἰὼ δαίμονος τύχα ἜΗΝ φεῦ φεῦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἕα. 
ἴσως γὰρ εἷς βόλον τις ἔρχεται. 
ἩἩΝΊΙΟΣΧΟ Σ. 

780 σῖγα πᾶς. ὕφιζ᾽ " 

Ἰὼ Ἰὼ, 
συμφορὰ βαρεῖα Θρῃχῶν συμμάχων. 
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ΧΟΡΟΣ. 

τίς ὁ στένων; 

οἰ να ψρλυτυ 
Ἰὼ ἰώ. 

δύστηνος ἐγὼ σύ τ᾽ ἄναξ Θρηκχῶν, 
ῶ στυγνοτάτην γὰ ροίαν ἐσιδών " 

785 οἷόν σὲ βίου τέλος εἴλεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τίς ̓  ποτ᾽ ἀνδρῶν συμμάχων; κατ᾽ εὐφρόνην 
ἀμβλῶπες αὐγαὶ, χοὔ σε γιγνώσχω τορῶς. 

ἩΝΊΟΧΟΣ. 

ποῦ τιν᾽. ἀνάχτων Τρωιχῶν εὕρω; 
ποῦ δῆϑ᾽ Ἕχτωρ 

7ά0 τὸν ὑπασπίδιον κοῖτον ἱαύει; 
τίνι σημήνω διόπων στρατιᾶς; 

ἁ ἃ ἃ ἃ, 
οἷα πεπόνϑαμεν, οἷα τις ἡμᾶς 

δράσας ἀφανῆ φροῦδος, φανερὸν 
Θρηξὶν πένϑος τολυπεύσας. 

ΧΟΡΟΣ. 

715 χαχὸν χυρεῖν τι Θρηκίῳ στρατεύματι 
ἔοιχεν, οἷα τοῦδε γιγνώσκω κλύω». 

ἩΝΊΟΧΟΣ. 

ἔρρει στρατιὰ, 
πέπτωχεν ἀναξ δολίῳ πληγῆς 

ααὰα ἃ, 
οἵα μ᾽ ὀδύνη τείρει φονίου 

780 τραύματος εἴσω. πῶς ἂν ὀλοίμαν. 

χοῆν γάρ μ᾽ ἀκλεῶς Ῥῆσόν τε ϑανεῖν, 
Τροίφ κέλσαντ᾽ ἐπίχουρον; 

ΧΟΡΟΣ. 

ταδ᾽ οὐχ ἐν αἱνιγμοῖσι σημαίνει χαχά " 
7865 σαφῶς γὰρ αὐδᾷ συμμάχους ὀλωλότας. 

ΠΝΙΟΧΟ:Σ. 

καχῶς πέπρακται, κἀπὶ τοῖς καχοῖσι πρὸς 
αἴσχιστα " χαίτοι δὶς τόσον χαχὸν τόδε" 
ϑανεῖν γὰρ εὐχλεῶς μὲν, εἰ ϑανεῖν χρεὼν, 
λυπρὸν μὲν οἶμαι τῷ ϑανόντι. πῶς γὰρ οὔ; 

760 τοῖς ζῶσι δ᾽ ὄγκος καὶ δόμων εὐδοξία. 
ἡμεῖς δ᾽ ἀβούλως χἀκλεῶς ὀλώλαμεν. 

ἐπεὶ γὰρ ἡμᾶς Ἑχτορέα χεὶρ εὔνασε 
ξύνϑημα λέξας, εὕδομεν πεδοστιβεῖς, 
κόπῳ δαμέντες, οὐδ᾽ ἐφρουρεῖτο στρατὸς 

766 φυλαχαῖσι νυχτέροισιν, οὐδ᾽ ἐν τάξεσιν 
ἔχειτο τεύχη, πλῆχτρά τ᾽ οὐκ ἐπὶ ζυγοῖς 
ἵππων χαϑήομοσϑ'᾽, ὡς ἄναξ ἐπεύϑετο 
χρατοῦντας ὑμᾶς χκἀφεδοεύοντας νεῶν 
πρύμναισι" φαύλως δ᾽ εὕδομεν πεπτωχότες. 

770 χἀγὼ μελ οὔσῃ καρδίᾳ λήξας ὕπνου 

σπώλοισι χόρτον, προσδοχῶν ἑωϑινὴν 
ζεύξειν ἐς ἀλχὴν, ἀφϑόνῳ μετρῶ χεοί. 

λεύσσω δὲ φῶτε περιπολοῦνϑ᾽ ἡμῶν στρατὸν 
πυχνῆς δι᾿ ὄρφνης" ὡς δ᾽ ἐκινήϑην ἐγὼ, 

775 ἐπτηξάτην τε “ἀνεχωρείτην πάλιν" 
ἥπυσα δ᾽ αὐτοῖς μὴ πελάζεσθαι στρατῷ, 
χλῶπας δοχήσας συμμάχων πλάϑειν τιγάς. 
οἱ δ᾽ οὐδέν: οὐ μὴν οἶδ᾽ ἐγὼ τὰ πλείονα, 
εὗδον δ᾽ ἀπελθὼν αὖϑις ἐς χοίτην πάλιν. 

780 χαί μοι χαϑ'᾽ ὕπνον δόξα τις παρίσταται" 
ἵππους γὰρ ἃς ἔϑρεψα χἀδιφρηλάτουν 

ἹῬήσῳ παρεστὼς εἶδον, ὡς ὄναρ δοχῶν, 
λύχους ἐπεμβεβῶτας ἑδραίαν ῥάχιν" 
ϑείνοντε δ᾽ οὐρᾷ πωλιχῆς δινοῦ τρίχω 

786 ἡλαυνον, αἱ δ᾽ ἔρεγχον ἐξ ἀντηρίδων 

ϑυμὸν πνέουσαι κἀνεχαίτιζον φόβῳ. 
' ἼονΝ ἢ ἐἸΑδ» 

ἐγὼ δ᾽ ἀμύνων ϑῆρας ἐξεγείρομαι 
πωλοισιν" ἔγνυχος γὰρ ἐξώρμα φόβος: 
κλύω δ᾽ ἐπάρας κρᾶτα μυχϑισμὸν νεχρῶν. 

790 ϑερμὸς δὲ χρουγὸς δεσπότου πάρα σφαγαῖς 
βάλλει με δυσϑνήσκοντος αἵματος νέου. 
ὀρϑὸς δ᾽ ἀνάσσω χειρὶ σὺν χενῇ δορός. 

καί μ᾽ ἔγχος αὐγάζοντα χαὺ ϑηρώμεγνον 
πταίει παραστὰς γειάτην πλευρὰν ξίφει 

79 ἀνὴρ ἀχμάζων᾽" φασγάνου γὰρ ἠσϑόμην 
χιληγῆς, βαϑεῖαν ἄλοκα τραύματος λαβών. 

πίπτω δὲ πρηνής" οἱ δ᾽ ὄχημα πωλικὸν 
λαβόντες ἵππων ἵεσαν φυγῆ πόδα. 
ὥ ἃ. 
ὀδύνη με τείρει, χοὐχέτ᾽ ὀρϑοῦμαι τάλας. 

800 χαὶ ξυμφορὰν μὲν οἶδ᾽ ὁρῶν, τρόπῳ δ᾽ ὅτῳ 

τεϑνᾶσιν οἱ ϑανόντες οὐκ ἔχω φράσαι, 
οὐδ᾽ ἐξ ὁποίας χειρός, εἰχάσαι δέ μὸι 

πάρεστι λυπρὰ πρὸς φίλων πεπονϑέργαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἬΣ Θρηχὸς τοῦ κακῶς πεπραγότος, 
806 μηδὲν δύσοιζ᾽ οὐ πολεμίους δρᾶσαι τάδε, 

Ἕχτωρ δὲ καὐτὸς, συμφορᾶς πεπυσμένος, 
χωρεῖ" συναλγεῖ δ᾽, ὡς ἔοιχε, σοῖς κακοῖς. 

ἘΚΊΩ Ρ. 

πῶς, ὦ μέγιστα πήματ᾽ ἐξειργασμένοι, 

μολόντες ὑμῶς πολεμίων χκατάσχοποι 
810 λήϑουσιν αἰσχρῶς, καὶ χατεσφάγη στρατὸς, 

κοὔτ᾽ εἰσιόντας στρατόπεδ᾽ ἐξαπώσατε 

οὔτ᾽ ἐξιόντας; τῶνδε τίς τίσει δίχην 
πλὴν σοῦ; σὲ γὰρ δὴ φύλαχά φημ εἶναι στρατοῦ. 
φροῦδοι δ᾽ ἄπληχτοι, τῇ Φουγῶν “σχαγθοίῳ 

81ὅ πόλλ᾽ ἐγγελῶντες τῷ στρατηλάτῃ τ᾽ ἐμοί, 
εὖ νυν τόδ᾽ ἴστε Ζεὺς ὀμώμοσται πατὴρ, 

ἤτοι μάραγνά γ᾽ ἢ καρανιστὴς μόρος 
μένει σὲ δρῶντα τοιάδ᾽ ἢ τὸν Ἕχτορα 
τὸ μηδὲν εἶναι καὶ χακὸν νομίζετε, 

ΧΟΡΟΣ. 

μα απαιι ν υτσσονττο πττορνταξτταθτσε. τε αντ: τε τιφτεθς πσσπαιτσαστανττε 

820]ὼ Ἰώ. 

μέγας ἐμοὶ μέγας Ἐ ἕ᾿ 
ὦ πολιοῦχον χράτος, 

ἔμολον, ὅτε σου 

ἄγγελος ἦλθον, ἀμφὺὶ 

ναυσὶν πυραΐίϑειν ᾿“ργείων στρατὸν, 

72 ΕῚ 27 ΕῚ 

τοῦ αο 

ἐπεὶ ἄγρυπνον ὄμμ᾽ ἐν εὐφρόνῃ 
825 οὔτ᾽ ἐχοίμισ᾽ οὔτ᾽ ἔβοιξα, οὐ μὰ τὰς 

Σιμοεντίδας πηγάς" 

μή μοι χότον, ὦναξ, ϑῆς " ἀναίτιος γὰρ 
ἐγὼ πάντων Ἔ 
ἢν δὲ χρόνῳ παρὰ χαιρὸν ἔργον ἢ λόγον 

830 πύϑη, κατά με γᾶς 
ζῶντα πόρευσον" οὐ παραιτοῦμαι. 

ΠΙΝΊΟΣΧΟΣ. 

τί τοῖσδ᾽ ἀπειλεῖς, βάρβαρός τε βαρβάρου 
γνώμην ὑφαιρεῖ τὴν ἐμὴν, πλέχων λόγους; 

836 σὺ ταῦτ᾽ ἔδρασας" οὐδέν᾽ ἂν δεξαίμεϑα 



ἘΠῚ ἘπῚ Δ: ὁ Ἢ 

οὔϑ᾽ οἱ παϑόντες οὔτ᾽ ἂν οἱ τετρωμένοι 
ἄλλον" μαχροῦ γε δεῖ. σὲ καὶ σοφοῦ λόγου, 
ὅτῳ μὲ πείσεις μὴ φίλους χατακταγεῖν, 
ἵππων. ἐρασϑεὶς, ὧν ἔχατι συμμάχους 

840 τοὺς σοὺς φονεύεις, πόλλ᾽ ἐπισχήπτων μολεῖν. 
ἦλθον, τεϑνῶσιν - εὐπρεπέστερον Πάρις 
ξενίαν κατήσχυν᾽ ἢ σὺ συμμάχους κτανώγ- 
μὴ γάρ τε λέξῃς ὥς τις ᾿“ργείων μολὼν 

διώλεσ᾽ ἡμᾶς" τίς δ᾽ ὑπερβαλὼν λόχους 
᾿ς 945 Τρώων ἐφ᾽ ἡμᾶς ἦλθεν, ὥστε χαὶ λαϑεῖν; 

σὺ πρόσϑεν ἡμῶν ἦσο καὶ Φρυγῶν στρατύς. 

τίς οὖν τέτρωται, τίς τέϑνηχε συμμάχων 

τῶν σῶν, μολόντων ὡς σὺ πολεμίων λέγεις; 
ἡμεῖς δὲ χαὶ τετρώμεϑ᾽, οἱ δὲ μειζόνως 

800 παϑόντες οὐχ δρῶσιν ἡλίου φᾶος. 

ἁπλῶς δ᾽ ̓ ἀχαιῶν οὐδέν᾽ αἰτιώμιεϑα.. 
τίς δ᾽ ἂν χαμεύνας πολεμίων κατ᾽ εὐφρόνην 
“Ῥήσου μολὼν ἐξεῦρεν, εἰ μή τις ϑεῶν 
ἔφραζε τοῖς χταγοῦσιν; οὐδ᾽ ἀφιγμένον 

855 τὸ πάμπαν ἦσαν" ἀλλὰ μηχανᾷ τάϑε. 

ἘΣ ΩΣ δὰ ν 
χοόνον μὲν ἤδη συμμάχοισι. χρώμεϑα 

ὅσονπερ ἐν γῇ τῆδ᾽ ᾿Δχαϊκὸς λεὼς, 
κοὐδὲν πρὸς αὐτῶν οἶδα πλημμελὲς χλύων" 
ἐν σοὶ δ᾽ ἂν ἀρχοίμεσϑα. “μή μ᾽ ἔρως ἕλοι 

800 τοιοῦτος ὙΠ ΠΊΠΟν ὥστ᾽ ἀπο;τείγειν φίλους. 

Ὀδυσσεύς" τίς γὰρ δλλος ἄν ποτε 

ἔδοισεν ἢ ̓ βούλευσεν ᾿“ργείων ἀνήρ; 
δέδοικα δ᾽ αὐτόν. χαί τί μου ϑοάσσει φρένας 
μὴ καὶ ΖΔόλωνα συντυχὼν χαταχτάνῃη" 

865 χοόγνον γὰρ ἤδη φροῦδος ὧν οὐ φαίνεται. 
; ὲ ἩΝΊΟΧΟΣ. 

οὐχ οἶδο: τοὺς σοὺς οὺς λέγεις Ὀδυσσέας " 
ἡμεῖς δ᾽ ὑπ᾽ ἐχϑοῶν οὐδενὸς πεπλήγμεϑα. 

καὶ ταῦτ᾽ 

ἘΚΊΤΩ Ρ. 

σὺ δ᾽ οὖν νόμιζε ταῦτ᾽, ἐπείπερ σοι δοχεῖ. 
ἩΝΙΟΧΟΣ 

ὦ γαῖα πατρὶς; πῶς ἂν ἐνϑάγοιμέ σοε, 
ἘΚΤΩΡ,. 

870 ,ἢ ϑγῆσχ᾽ ἅλις γὰο τῶν τεθνηκότων ὄχλος. 
ΠΝΙΟΧΟΣ. 

ποῖ δὴ τράπωμαι δεσποτῶν μονούμενος; 
τ). )[ς 2 ΤΕΣ 

οἶχός σε χεύϑων οὑμὸς ἐξιάσεται. 
ἩΝΊΙΟΣΟΣ. 

καὶ πῶς μὲ κηδεύσουσιν αὐθεντῶν χέρες; 
ἘΚΊ Ρ. 

ὅδ᾽ αὖ τὸν αὐτὸν μῦϑον οὐ λήξει λέ ἕγων- 
ΠΆΓΙΟΣΧΟΣ. 

875 ὑλοιϑ᾽ ὃ δράσας. οὐ γὰρ ὃς σὲ τείνεται 
γλῶσσ᾽, ὡς σὺ χομπεῖς " ἡ “Ἕίχη. δ᾽ ἐπίσταται. 

"δ (Ὁ 7 ΦΣΤΟΣ 

ὥγοντες αὐτὸν ἐς δόμους δμοὺς, 
οὕτως ὅπως ἂν μὴ ᾽γκαλῆ πορσύνετε" 
ὑμᾶς δ᾽ ἰόντας τοῖσιν ἂν τείχει χφεὼν. 

880 Τριάμῳ τε χαὶ γέρουσι σημῆναι πεκοθυος 
ϑάπτειν χελεύειγ᾽ λεωφόρους πρὸς ἐκτρῦπος 

ΧΟΡΟΣ. 

τί ποτ᾿ εὐτυχίας ἐχ τῆς μεγάλης 
Τροίαν ἀνάγει πώλιν εἷς πένϑη 

λάζυσϑ᾽ " 

δαίμων ἄλλος, τί φυτεύων; 
888 ἔα ἕα. ᾿ 

τίς ὑπὲρ χεφραλῆς ϑεὸς, ὦ ̓ βεϑελεῦ, 

τὸν νεόχμητον γνεχρὸν ἐν Δ 0 
φοράδην πέμπει; 
ταρβῶ λεύσσων τόδε πῆμα. 

κ᾽... 
890 ὁρῶν πάρεστι, Τρῶες" ἡ γὰρ ἐν σοφοῖς 

τιμὰς ἔχουσα ΠΙοῦσα, συγγόνων μέει, 
πάρειμι, παῖδα τόνδ᾽. ὁρῶσ᾽ οἰχτρῶς φίλον 

ϑανόνϑ'᾽ ὑπ᾽ ὙΠ ὃν ποϑ᾽ ὃ χτείγας χρόνῳ 

δόλιος Οδυσσεὺς ἀξίαν τίσει δίκην. 
δ96 ἰαλέμῳ αὐϑιγεγεῖ, 

ὡ ὦ. 

τέχνον, σ᾽ ὑλοφύρομαι, ὦ 
ει ἄλγος, οἵαν 
χελσας ὁδὸν ποτὶ Τροίαν, 
Ἶ τος θοῦ χαὺὶ μελέαν 

900 ἀπὸ μιὲν φαμένας ἐμοῦ πορευϑεὶς, 
ἀπὸ δ᾽ ἀντομένου. πατρὸς, βιαίως. 

ὦμοι ἐγὼ σέϑεν. ὦ φιλία φιλίᾳ κεφαλὰ, τέχνον, 
ὦμοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὅσον προσήχει μὴ γένους χοινωγίαν 

905 ἔχοντι, λύπῃ τὸν σὸν οἰχτείρω γόνον. 
ΠΟῪΣ Ἅ. 

ὅλοιτο μὲν Οἱνεΐϑας, 
ὅλοιτο δὲ “αρτιάδας, 

ὅς μ᾽ ἄπαιδα γέννας 
ἔϑηκεν ἀριστοτόχοιο ᾿ 

910 9’ Ἑλένα προλιποῦσα δόμον 
«Ῥρυγίων ἀρ τω; ἔπλευσε πλαθ οἿ 
ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ ὠλεσε μὲν σὲ χατὰ Τροίας, 
φίλτατε, μυριάδας τε πόλεις. ἀνδρῶν ἀγαϑῶν 

ἐχένωσεν. 

916 ἢ πολλὰ μὲν ζῶν, πολλὰ δ᾽ εἰς Ἵδιϑου μολὼν, 
- “Βδιλάμμογος παῖ, τῆς ἐμῆς ἥψω φρενός - 

ὕβοις γὰρ, ἢ σ᾽ ἔσφηλε, χαὶ ]ουσῶν ἔρις 

τεχεῖν μ᾽ ἔϑηχε τόνδε δύστηνον γόνον. 
περῶσα γὰρ δὴ ποταμίους διὰ ῥοὰς 

920 λέχτροις ἐπλάϑην Στρυμόνος φυταλμίοις, 

ὅτ᾽ ἤλθομεν. γῆς χουσόβωλον ἐς λέπας 
Τ]άγγαιον ὀργάνοισιν ἐξησχημέναι 
Ποῦσαι μεγίστην εἰς ἔριν. μελῳδίας 

δεινῷ σοφιστῆ Θοηκὶ, κἀτυφλώσαμεν 
2ὅ Θάμυριν, ὃς ἡμῶν πόλλ᾽ ἐδέννασεν τέχνην. 

κὐπεὶ σὲ τέχτω, συγγόνους αἰδουμένη 
καὶ παρϑενείων, ἧκ᾽ ἐς εὐύδρου πατρὸς 
δίνας - τρέφειν δέ σ᾽ οὐ βροτείαν ἐς χέρα 
Στρυμὼν δίδωσιν, ἀλλὰ πηγαίαις κόραις. 

980 ἔνϑ᾽ 

Θρήκης ἀνάσσων πρῶτος “πος ἀνδρῶν, τέχνον. 

καί σ᾽ ἀμφὶ γὴν μὲν πατρίαν φιλαιμάτους 
ἀλκὰς. κοούσσοντ᾽ οὐ; ἐδείμαινον ϑανεῖν " 
Τροίας δ᾽ ἀπηύδων ἄστυ μὴ πκέλσαι ποτὲ, 

985 εἰδυΐω τὸν σὸν πότμον" ἀλλά σ᾽ Ἕχτορος 
πρεσβεύμαϑ'᾽ αἵ τε μυρία: γερουσίαι 
ἕπεισαν ἐλϑεῖν κἀπικουρῆσαι φίλοις. 
καὶ τοῦδ᾽ ᾿4ϑάνω παντὸς αἰτία μόρου, 

οὐδὲν δ᾽ Ὀδυσσεὺς οὐδ᾽ ὃ Τυδέως τόκος 
896- 908. --- 906- 914. 

" εἴ 
ἐκτραφεὶς κάλλιστα παρϑένων ὕπο, 



“ον 
Ῥ Η 

ι 940 ἔδρασε δράσας, μὴ δόχει λεληϑέναι. 
χαίτοι πόλιν σὴν σύγγονοι πρεσβεύομεν 
ΠΙοῦσαι μάλιστα, χἀπιχρώμεθϑα χϑονὶ, 
μυστηρίων τε τῶν ἀπορρήτων φαγάς 
ἔδειξεν Ὀρφεὺς, αὐταγέψιος νεχοοῦ 

-- Ἂ ’ , Ἀν ᾿ 
945 τοῦδ᾽ ὧν χαταχτείνεις σύ" Ἡουσαῖον τε. σὸν» 

σεμνὸν πολίτην χἀπὶ πλεῖστον ἄνδο᾽ ἕνα 
ἐλθόντα, «Ῥοῖβος σύγγονοί τ᾽ ἠσχήσαμεν. 

 χιὼ τῶνδε μισϑὸν παῖδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ἀγκάλαις 
ϑοηνῶ " σοφιστὴν δ᾽ ἄλλον οὐκ ἔπάξομαι. 

, ΧΣΘΣΟΣΞΞ 

950 μάτην» ὥο᾽ ἡμῶς Θροήπκιος στρατηλάτης 
ἐδέννασ᾽, Ἕχτορ, τῷδε βουλεῦσαι φόνον. 

ἘΠ ΑΕ ΕΘ: 

ἤδη τάδ᾽" οὐδὲν μάντεως ἔδει φράσαι 
Ὀδυσσέως τέχναισι τόνδ᾽ ὀλωλότα. 
ἐγὼ ϑὲ γῆς ἔφεδρον Ἑλλήνων στρατὸν 

’ ᾽ » ’ , 955 λεύσσων, τί μὴν ἔμελλον οὐ πέμψειν φίλοις 
χήρυχας, ἐλϑεῖν χἀπικουρῆσαι χϑονί; 
ἔπεμψ᾽ " ὀφείλων δ᾽ ἡλϑὲ συμπονεῖν ἐμοί. 
οὐ μὴν ϑανόντι γ᾽ οὐδαμῶς συνήδομαι. 
χαὶ νῦν ἕτοιμος τῷδε καὶ τεῦξαι τάφον 

960 καὶ ξυμιπυρῶσαι μυρίων πέπλων χλιδήν " 
΄, Ν » “ ΄ φίλος γὰρ ἐλθὼν δυστυχῶς ἀπέρχεται. 

᾿ ΠΟΥ ΣΟ. 

οὐχ εἶσι γαίας ἐς μελάγχιμον πέδον" 
τοσόνδε Νύμφην τὴν ἔνερϑ᾽ αἰτήσομαε 
τῆς χαρποποιοῦ παῖδα “ἡμήητρος ϑεᾶς, 

β 
Τ 
; 
ἢ 

ἱ 
Η 

' 
Ϊ 

9606 ψυχὴν ἀνεῖναι. τοῦδ᾽. ὀφειλέτις δέ μοι 
τοὺς Ὀρφέως τιμῶσα φαίνεσϑαι φίλους. : 
κἀμοὶ μὲν ὡς ϑανών τε κοὐ λευσσων (αος 

ἔσται τὸ λοιπόν" οὐ γὰρ ἐς ταυτόν ποτὲ 

Ξ 1] 6 Σ: 

») 0 δὰ ες 327 37 Ἄ 

οὔτ᾽ εἰσιν οὔτε μητρὸς οινεται δέμας, 
» 2 Ὶ 3 - «- ’ 3 

970 πούπευς δ᾽ ἐν ἄντροις τῆς ὑπαργύρου χϑονὸς 

ἀνθοωποδαίμων χείσεται βλέπων φάος, 
-“Βάχχου προφήτης ὡστε  Παγγαίου πέτραν 

327 Ν - ο7ὔ , 

ᾧχησε σεμνὸς τοῖσι» εἰδόσιν «ϑεός. 
βαιὸν δὲ πένϑος τῆς ϑαλασσίας ϑεοῦ 

976 οἴσω" θανεῖν γὰρ καὶ τὸν ἐκ χείνης χρεών. 
,ὔ Ὁ) ἘΣ -Ὃ“» « [4 

ϑοήνοις δ᾽ ἀδελφαὶ πρῶτα μὲν σ᾽ ὑμνήσομεν, 
»ἢἢ πϑλ 5) ΄ , ᾿ ᾿ 

ἔπειτ᾽ ᾿Δγχιλλέκ Θέτιδος ἐν πένϑει ποτέ. 
οὐ δύσεταΐ νιν Παλλὰς, ἢ σ᾽ ἀπέχτανε" 
τοῖον φαρέτρα «“Τοξίου σώζει βέλος. 

980 ὦ παιδοποιοὶ συμφοραὶ, πόνοι βροτῶν, 
ὡς ὅστις ὑμᾶς μὴ χαχῶς λογέζεται, 

ἄπαις διοίσει κοὺ τεχὼν ϑάνει τέχνα. 
ΧΟΡΟΣ. : 

- ι 32) κι ᾽ " 
οὗτος μὲν ἡδὴ μητοὶ χηδεύειν μέλει " 

σὺ δ᾽ εἴ τι πράσσειν τῶν προχειμένων ϑέλεις, 
᾽ - ε 

986 Ἕχτορ, πάρεστι" φῶς γὰρ ἡμέρας τόδε. 
ἘΚΤΩΡ. 

χωρεῖτε, συμμάχους 8ϑ᾽ ὁπλίζεσϑαι τάχος 
ἄνωχϑε" τιληροῦτ᾽ αὐχένας ξυνωρίδων. 

πανοὺς δ᾽ ἔχοντας χρὴ μένειν Τυρσηνικῆς 
;᾽ Ὁ) [κ᾿ « ς Ἁ Α 

σάλπιγγος αὐδὴν" ὡς ὑπερβαλὼν στρατὸν 

990 τείχη τ᾿ ᾿Ἰχαιῶν ναυσὶν αἶϑον ἐμβαλεῖν 
πέποιϑα Τρωσί ϑ᾽ ἡμέραν ἐλευϑέραν 
ἀκτῖνα τὴν στείχουσαν ἡλίου φέρειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πείϑου βασιλεῖ" στείχωμεν ὅπλοις 
κοσμησάμενοι, χαὶ ξυμμαχίᾳ 

906 τάδε φράζωμεν" τάχα δ᾽ ἂν γίχην 
δοίη δαίμων ὁ μεϑ᾽ ἡμῶν. 



ἘΤΙΤΙΔΟΥ ΜΔ 1. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 
ΤΡΟΦΟΣ. ΤΣ ΣΝ 

ΠΑΙΔΆΓΩΤΓΙΟΣ. τ Ἐρ 
ΜΗΔΕΙ ΔΑ. Ἂ: 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΑΙΤΙΜΝ. ΑΕ ΙΕΟΟΕΞΘΙ μὰ 
ΔΡΕΩΝ. ΠΑ1Ζ4ΕΣ ἨΔ ΖΕΙΑΣ. 

ὙΠ ΘΙ ΣΊΕΣΞ. 
7 ᾿ ΄ “ - “ ᾿ 

Ἰάσων εἷς Κόρινϑον ἐλθὼν, ἐπαγόμενος χαὶ ῆηδειαν, ἐγγυᾶται τὴν Κρέοντος τοῦ Κορινϑίων βασιλέως 

ϑυγατέρα Τλαύχην πρὸς γάμον. μέλλουσα δὲ ἡ Μήδεια φυγαδεύεσϑαι ὑπὸ Κρέοντος ἐζ τῆς Κορίνϑου, 

παραιτησαμένη πρὸς μίαν ἡμέραν μεῖναι, καὶ τυχοῦσα, μισϑὸν τῆς χάριτος δῶρα διὰ τῶν παίδων πέμπει 

τῇ Γλαύχῃ ἐσθῆτα καὶ χρυσοῦν στέφανον, οἷς ἐκείνη χρησαμέγη διαφϑείρεται" καὶ ὃ Κρέων δὲ περιπλα- 

χεὶς τῇ ϑυγατρὶ ἀπόλλυται. Μῆήδεια δὲ τοὺς ἑαυτῆς παῖδας ἀποχτείνασα ἐφ᾽ ἅρματος δρακόντων πτεέρω- 

τῶν, ὃ παρ᾽ Ἡλίου ἔλαβεν, ἔποχος γενομένη ἀποδιδράσχει εἰς ᾿ϑήνας, κἀκεῖσε .«Δϊγεῖ τῷ Πανδίονος γα- 

μεῖται. «Ῥερεζύδης δὲ χαὶ Σιμωνίδης φασὶν ὡς ἡ Μήδεια ἀνεψήσασα τὸν ᾿Ιάσονα γέον ποιήσειε. περὶ δὲ 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ «ἴσονος ὁ τοὺς Νόστους ποιήσας φησὶν οὕτως : 
ἌΡ ΟΣ ἸἩΦΣ 2 ) ὑΑ ΚΣ ΄ ὥ ἰς ’ 

«Ζὐτίχα δ᾽ «ἴσονα ϑῆχε φίλον χόρον ἡβωοντα, 

γῆρας ἀποξύσασα ἰδυίησι πραπίδεσσι, 

φάρμακα πόλλ᾽ ἕψουσ᾽ ἐπὶ χρυσείοισι λέβησιν. 

«Αϊσχύλος δ᾽ ἐν ταῖς Διονύσου Τροφοῖς ἱστορεῖ ὅτι καὶ τὰς “Ιιονύσου τροφοὺς μετὰ τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν 

ἀνεψήσασα ἐνεοποίησε. «Στάφυλος δέ φησι τὸν ᾿Ιάσονα τρόπον τινὰ ὑπὸ τῆς Μηδείας ἀναιρεϑῆναι" ἔγκχε-- 

λεύσασϑαι γὰρ αὐτὴν ὑπὸ τῇ πρύμνῃ τῆς ᾿Δργοῦς αὐτὸν καταχοιμηϑῆναι, μελλούσης τῆς νεὼς διαλύεσθαι 

᾿ὑπὸ τοῦ χρόνου " ἐπιπεσούσης γοῦν τῆς πρύμνης τῷ ᾿Ιάσονι τελευτῆσαι αὐτόν. 

Τὸ δρᾶμα δοκεῖ ὑποβαλέσϑαι τὰ Νεόφρονος διασχευάσας, ὡς “Πηκχαίαρχός τε περὶ τοῦ “Ελλάδος 

[βίου καὶ ᾿ἀριστοτέλης ἐν ὑπομνήμασι. μέμφονται δὲ αὐτῷ τὸ μὴ πεφυλαχκέναι τὴν ὑπόχρισιν τῇ Πηδείᾳ, 

᾿ἰ ἀλλὰ πεσεῖν εἰς δάχρυα, ὅτε ἐπεβούλευσεν ᾿Ιάσονι χαὶ τῇ γυναικί. ἐπαινεῖται δὲ ἡ εἰσβολὴ διὰ τὸ παϑη- 
- 2 » ᾿ ε ΄ κ ς«--“" ε’ ΄ , -“-Ὁ ΄ 

[ τιχῶς ἄγαν ἔχειν, χαὶ ἡ ἐπεξεργασία, μηδ᾽ ἐν γάπαισι, χαὶ τὰ ἑξῆς. ὅπερ ἀγνοήσας Τιμαχίδας τῷ ὑστέρῳ 

φησὶ πρώτῳ χεχρῆσϑαι, ὡς χαὶ Ὅμηρος, 

εἵματά τ᾿ ἀμφιέσασα ϑυώδεα καὶ λούσασα. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΤΟΥ ΤΡΑΜΜΑΤΊΚΟΥ. ἐ 

Δηήδεια διὰ τὴν πρὸς ᾿Ιάσονα ἔχϑραν τῷ ἐχεῖνον γεγαμηχέναι Γλαύκην τὴν Κρέοντος ϑυγατέρα 
3 κ᾿ 2 ’ 4 κι ΄ Ν ΄ Ε " ᾿ “ἢ ἀπέκτεινε μὲν Γλαύχην χαὶ Κρέοντα καὶ τοὺς ἰδίους υἱοὺς, ἐχωρίσϑη δὲ ᾿Ιάσονος «Ἵϊγεῖ. συνοικήσουσα. 

᾿) -“ - ᾿ παρ᾽ οὐδετέρῳ χεῖται ἢ μυϑοποιία. ᾿ 
« κ ᾿ - ΄ ε - , ε »" ν , π᾿ ΄ Η μὲν σχηνὴ τοῦ δοάματος ὑπόχειται ἐν Κορίνϑῳ, ὁ δὲ χορὸς συνέστηχεν ἐκ γυναικῶν πολιτίδων. 

ἐδιδάχϑη ἐπὶ Πυϑοδώρου ἄρχοντος χατὰ τὴν ὀγδοηκοστὴν ἑβδόμην ὀλυμπιάδα. πρῶτος Εὐφορίων, δεύτε-- 

ρος ΖΣοφοχλῆς, τρίτος Εὐριπίδης. Μήδεια, «Βιλοχτήτης, “ίχτυς, Θερισταὶ σάτυροι, οὐ σώζεται. 
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ον εὐ χα Ἐμμωταξο νου αν 

ΤΡΟΦΟΣ. 
Ε] 5’ - ΄ 

ἴϑ᾽ ὠφελ᾽ ᾿Δργοῦς μὴ διαπτάσϑαι σκάφος 
"-ἃ τ ΄ τ’ ΄ Ἄολχων ἐς αἰὰν χυανέας Συμπληγάδας, 

μηδ᾽ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε 
-- Γὰ 2 -Ὸὃ-΄ 

τμηϑεῖσα πεύκη, μηδ᾽ ἐρετμῶσαι χέρας 
2 -“ 3 9 ἀφυλ-ῖνν Χ ’ ν 

ὅ ἀνδρῶν ἀριστέων, οἱ τὸ πάγχρυσον δέρος 
Ὁ» - 2 ᾿ -Ν δ. 

Πελίᾳ μετῆλθον. οὐ γὰρ ἂν δέσποιν᾽ ἐμὴ 
ΠΠηδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ ᾿Ιωλκίας, 
5 Χ ΕΈΝΝ ἐμ γ 

ἔρωτι ϑυμὸν ἐχπλαγεῖσ᾽ ᾿Ιάσονος, 
Ἶ τ 5᾿ ἧς, γε ΄ ’ 

οὐδ᾽ ἂν χτανεῖν. πείσασα Πελιάδας χορας 

10 πατέρα κατῴχει τήνδε γῆν Κορινϑίαν 
46 Ἃ γ᾿ 

ξὺν ἀνδοὶ καὶ τέχνοισιν, ἀνδάνουσα μὲν 

φυγὴ πολιτῶν ὧν ἀφίχετο χϑόνα, 
3..τἪ} ΝΣ ᾿ ΄ 3. ἢ 

αὐτὴ τὲ παντὰ συμζ(έρουσ᾽ ᾿Ιασογι, 
[κ ,»᾿ ’ 

ἡπεὲρ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, 

τς ΨΕΈΕΟΝΗΝ ἢ: ὁταν γυνὴ πρὸς ἀγδρα μὴ διχοστατῇ 
“ ) Ὰ ᾿ “-“ 

γνγὺν δ᾽ ἐχϑρὰ πάντα, καὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα. 
προδοὺς γὰρ αὑτοῦ τέχνα δεσπότιν τ᾽ ἐμὴν 
γάμοις ᾿Ιάσων βασιλιχοῖς εὐνάζεται, 

, , Ἐπ 3. ΠΡ τὶ 5 - ᾿ 
γήμας Κρέοντος παῖδ᾽, ὃς αἰσυμνᾷ χϑογόρε 

2 ᾽ὔ 2 « ,ὔ ΕῚ , 

20 Πηδεια ϑ ἡ δύστηνος ἠτιμασμένη 
- κ 2 ἘΣ ΣΉ ν, 

βοᾷ μὲν ὁρχους, ἀναχαλεῖ δὲ δεξιᾶς 

πίστιν μεγίστην. καὶ ϑεοὺς μαρτύρεται 
Ἔ ἘΠΕΜΕ. ὙΌΝΣ ΘΥ τΕς θ 

οἵας ἀμοιβῆς ἐξ ]ασονος χυρεῖ. ' 
-Ὁ 2 2] - ΕῚ «ς ἈΚΟΣ ΜΟῚ 5 ᾿ 

χεῖται δ΄ ἄσιτος, σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ ἀλγηδόσι, 
᾿ ’ 

2ὅ τὸν παντὰα συντήκουσα δαχρύοις χρόνον, 
ἐπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ἤσϑετ᾽ ἠδ Ἴ 7 ρὺὸς ἀνδρὸς ἡσϑετ᾽ ἡδιχημένγη, 

3] » 27) 2 , ΕῚ ΚΟΥ ΕῚ ’ ο 

οὔτ᾽ ομμ΄ ἐπαίρουσ᾽ οὐτ᾽ ἀπαλλάσσουσα γῆς 
, Ξ {3 ΄ 

πρόσωπον" ὡς δὲ πέτρος ἢ ϑαλάσσιος 
νιν ὦ [2 , ΄ 

σλυδὼων ἀκούει γνουϑετουμένη φίλων, 
δον γ ΄ ΟῚ ΄ 80ην μή ποτε στρέψασα πάλλευχον δϑέρην 

Ρ) Ἁ νι « Ἁ ΄ ΄ αὐτὴ πρὸς αὑτὴν πατέρ᾽ ἀποιμώζη φίλον 
καὶ γαῖαν οἴχους θ᾽, οὺς προδοῦσ᾽ ἀφίχετο 

᾿] 2 Ά - 

μετ᾽ ἀνδρὸς ὅς σφε νῦν ἀτιμάσας ἔχει. 
ς , - 

ἔγνωχε δ᾽ ἡ τάλωινα συμφορᾶς ὕπο 
"π ’, κ ΄' 

8ὅ οἷον πατρῴας μὴ ᾿᾽πολείπεσϑαι χϑονός. 

στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ᾽ ὁρῶσ᾽ εὐφραίνεται, 
δέδοιχα δ᾽ αὐτὴν μή τι βουλεύσῃ νέον" 

βαρεῖα γὰρ φρὴν, οὐδ᾽ ἀνέξεται χαχῶς 
΄ τ ’ ζ΄ 2 . 

σικόχουσ᾽ " ἔγῴδα τήνδε, δειμαίνω τέ γιν 
τρίς ῖον- ᾿ γ γ.),. εἶ 

40 μὴ ϑηχτὸν ὠσῃ φάσγανον δι᾽ ἥπατος, 

ἢ καὶ τύραννον τόν τὲ γήμαντα “τάγῃ, 
27 “- 5 ᾿ ΄ 

χαπειτα μείζω ξυμφορὰν λάβη τινώ" 
δεινὴ γάρ" οὔτοι ῥᾳδίως γε συμβαλὼν 
2 “- . Ψ' 27 

456 ἔχϑοαν τις αὐτῇ χαλλίγιχον ᾳσεταῖι. 
ἀλλ οἵδε παῖδες ἐς τρόγων πεπαυμέγοι 
στείχουσι, μητρὸς οὐδὲν ἐννοούμεγοι 
κακῶν, γέα γὰρ φροντὶς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ. 

Ῥοβὶ 40 Ξεᾳαθθαΐαν 

σιγῇ δόμδυς ἐσβᾶσ᾽, ἵν᾽ ἔστρωται λέχος. 

Π4]14244ΙΓΏΓΟΣ. 

παλαιὸν οἵχων χτῆμα δεσποίγης ἐμῆς, 
ὅ0 τέ πρὸς πύλαισι τήνδ᾽ ἄγουσ᾽ ἐρημίαν 

ἕστηχας, αὐτὴ ϑρεομένη σαυτῇ καϊά; 
πῶς σοῦ μόνη Πῆήδεια λείπεσθαι ϑέλει; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

τέχνων ὀπαδὲ πρέσβυ τῶν ᾿Ιάσονος, 
χρηστοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν 

δδ κακῶς πίτνοντα χαὶ φρενῶν ἀνϑάπτεται. 

ἐγὼ γὰρ ἐς τοῦτ᾽ ἐκβέβηκ᾽ ἀλγηδόνος 
ὧσϑ᾽ ἵμερός μ᾽ ὑπῆλϑε γῆ τε κοὐρανῷ 
λέξαι μολούση δεῦρο δεσποίνης τύχας... 

ΤΠ ΟΣ. δ. τς 

οὔπω γὰρ ἡ τάλαινα παύεται γόων; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

60 ζηλῶ σ᾽ - ἐν ἀρχῆ πῆμα χοὐδέπω μεσοῖ- 
ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

ὦ μῶρος, εἰ χρὴ δεσπότας εἰπεῖν τόδε" 
ὡς οὐδὲν οἶδε τῶν νεωτέρων χαχῶγ. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ γεραιέ; μὴ φϑόνει φράσαις 
ΠΑΙΖΜΆΑΓΏΩΓΟΣ. 

οὐδέν " μετέγγων χαὶ τὰ πρόσϑ᾽ εἰοημέναν 
ΤΡΟΦΟΣ. 

6ὅ μὴ, πρὸς γενείου, χρύπτε σύνδουλον σέϑεν " 
σιγὴν γὰρ, εἰ χρὴ, τῶνδε ϑήσομαι πέρι. 

ΠΑ4ΙΜΆΑΓΏΩΓΤΟ Σ. 

ἤχουσά του λέγοντος, οὐ δοχῶν κλύειν, 
πεσσοὺς προσελθὼν, ἔνϑα δὴ παλαίτατοι 
ϑάσσουσι, σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ, 

70 ὡς τούσδε παῖδας γῆς ἐλᾶν Κορινϑίας 

ξὺν μητρὶ μέλλοι τῆσδε κοίρανος χϑονὸς 
Κρέων. ὃ μέντοι μῦϑος εἰ σαφὴς ὅδε 
οὐχ οἶδα" βουλοίμην δ᾽ ἂν οὐκ εἶναι τόδε, 

ΤΡΟΦΟΣ. 

καὶ ταῦτ᾽ Ἰάσων παῖδας ἐξανέξεται 

7ὅ πάσχοντας, εἶ χαὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει; 
ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

παλαιὰ καινῶν λείπεται χηδευμάτων, 
χοὺχ ἔστ᾽ ἔχεῖνος τοῖσδε δώμασιν φέλος. 

ΤΡΟΦΟ Σ. 

ἀπωλόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, εἰ χαχὸν προσοίσομεν 
γέον παλαιῷ, πρὶν τόδ᾽ ἐξηντληκέγαι. 

11.54121.4ΤᾺΤΓ ΟΣ. 

80 ἀτὰρ σύ γ᾽, οὐ γὰρ χαιρὸς εἰδέναι ταδξε 
δέσποιναν, ἡσύχαζε χαὶ σίγα λόγον. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ τέχν᾽, ἀκούεϑ᾽ οἷος εἰς ὑμᾶς πατήρ; 

ὅλοιτο μὲν μή" δεσπότης γάρ ἔστ᾽ ἐμός " 

ἀτὰρ χαχός γ᾽ ὧν ἐς φίλους ἁλίσκχεται. 

ΓΖ ΖΕ ὩΣΘῈΣ: 

8ὅ τίς δ᾽ οὐχὶ ϑνητῶν; ἄρτι γιγνώσκεις τόϑε, 

ΞΕ ΘΟ σέ  Ρθ  τ  τπφπΠππΠ Π-“ῸΠΠΠἕὋ 
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ὡς πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ, 
οἱ μὲν ϑεμαίως ; οἱ δὲ καὶ χέ ἕρδους χάριν, 
εἰ τούσδε γ᾽ εὐνῆς οὕνεκ᾽ οὐ στέργει πατήρ; 

ΤΡΟΦΟΣ. 
τ ΠΝ ἴτ᾽, εὖ γὰρ ἔσται, δωμάτων ἐ ἔσω, τέχνα, 

ι ς Ἷ ΄ ) ’ 2, 

90 σὺ δ᾽ ὡς μάλιστα τούσδ᾽ ἐρημωσας ἔχε, 
χαὶ μὴ πέλαζε μητρὶ δυσϑυμουμένη. 
2 ᾿ ὅτ 2 ΄ 

ἤδη γὰρ εἰδὸν οιμα νιν ταυρουμένην 

τοῖσδ᾽, ὡς τι δρασείουσαν " οὐδὲ παύσεται 
χόλου. σάφ᾽ οἶδα, πρὶν κατασχῆναί τινα. 

96 ἐχϑοούς γε μέντοι, μὴ φίλους, Φρασειξέ τι. 

ΜΠΖΕ1.. 

Ἰὼ, 
δύστανος ἐγὼ μελέα τε πόνων, 
Ἰώ ὑι0ν μοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν. 

ἌΡΟΦΟΣ. 

τόδ᾽ ἐκεῖνο, φίλοι παῖδες" μάτηρ 
χινεῖ χραδίαν. κινεῖ δὲ χόλον. 

100 σπεύσατε ϑᾶσσον δώματος εἴσω, 

χαὶ μὴ πελάσητ᾽ ὄμματος ἐγγὺς, 
μηδὲ προσέλϑητ', ἀλλὰ φυλάσσεσϑ'᾽ 
ἄγριον ἦϑος στυγεράν τὲ φύσιν 
φρεγὸς αὐθάδους. 

106 ἴτε νῦν χωρεῖϑ᾽ ὡς τάχος εἴσω. 
δῆλον δ᾽ ἀρχῆς ἐξαιρόμενον 

γέφος ομωγῆς ὡς ταχ᾽ ἀνάψει 
μείζονι ϑυμῷ" τί ποτ᾽ ἐργάσεται 
μεγαλόσπλαγχνος δυσχατάπαυστος 

110 ψυχὴ δηχϑεῖσα κακοῖσιν; 
ΜΠΉΗΖ4Ε1.Ά. 

αἱαῖ αἱοῖ, 
ἔπαϑον τλάμων ἐπαϑον ὑπαὶ ἀχον 
ἄξι᾽ ὀδυρμῶν" ὦ χατάρατοι 
παῖδες ὕλοισϑε στυγερᾶς ματρὸς 
ξὺν πατρὶ, χαὶ πᾶς δόμος ἔρροι.᾽ 

ΤΡΟΦΟΣ. 

116 ]ώ μοί μοι. Ἰὼ τλήμων. 
τί δέ σοι παῖδες πατρὸς ἀμπλακίας 

μετέχουσι; τί τούσδ᾽ ἔχϑεις; οἴμοι, 
τέχνα, μή τι πάϑηϑ'᾽ ὡς ὑπεραλγῶ.. 

δεινὰ τυράννων λήματα, χαί πως 

120 ὀλίγ᾽ ἀρχόμενοι, πολλὰ χρατοῦντες, 

χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν. 
τὸ γὰρ εἰϑίσϑαν τς ἐπ᾽ ἴσοισιν 

χρεῖσσον" ἔμοιγ᾽ οὐν, εἰ μὴ ἡ εΝἡνελοὶ 

ὀχυρῶς γ᾽ εἴη χαταγηράσχειγ. 

128 τῶν γὰρ μετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν 
τουγνομα νιχῷ, χρῆσϑαί τε μαχρῷ 

λῷστα βροτοῖσιν" τὰ δ᾽ ὑπερβάλλοντ᾽ 
οὐδένα καιρὸν δύναται ϑνατοῖς" 
μείζους δ᾽ ἄτας, ὅταν ὀργισϑῆ 

180 δαίμων, οἴχοις ἀπέδωχεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔχλυον φωνὰν, ἔχλυον δὲ βοὰν 
τῶς δυστάνου 

Κολχίδος, οὐδέ πω ἤπιος" ἀλλὰ, γεραιὰ,. 
18ὅ λέξον" ἐπ᾿ ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω μελάϑρου γόον 

ἔχλυον" 
ΕῚ ’ τ ’ Ρ » 

οὐδὲ συνήδομαι, ὦ γύναι, ἄλγεσι δώματος, 
ἐπεί μοι φίλον χέχρανται, 

ἘΔΥ ΡΥ ΠΟ Αἴ 

ΤΡΟΦΟΣ. 
οὐκ εἰσὶ δόμοι: φροῦδα τάδ᾽ ἤδη. 

140 τὸν μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράνγωγ, 

ἡ δ᾽ ἐν ϑαλάμοις τάχει βιοτὰν 

ϑέσποινα, φίλων οὐδενὸς οὐδὲν 

παραϑαλπομέγα φρένα μύϑοις. 
ΜΠ ΕΑ. 

αϊαῖ, 

διά μου κειραλᾶς φλὸξ οὐρανία 
145 βαίη- τί δέ μοι ζὴν ἔτει χέρδος; 

φεῦ φεῦ". ϑανάτῳ χκαταλυσαίμαν, 
βιοη» στυγερὰν προλιποῦσα. 

; ΧΟΡΟΣ. 

ἄϊες, ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς," 
ἀχὰν οἵαν ἃ δύσταγος 
μέλπει νίμφα; 

1580 τίς σοί ποτὲ τᾶς ἀπλήστου 
χοίτας ἔρος, ὦ ματαία, 

σπεύσει ϑανάτου τελευτᾶν; ε 

μηδὲν τόδε λίσσου. 
εἰ δὲ σὸς πόσις 

155 χαιγὰ λέχη σεβίζει, 

χείνῳ τόδε μὴ χαράσσου" 
Ζεύς σοι τόδε συγνϑδιχήσει. 
μὴ λίαν τάχου δυρομένα σὸν εὐνήταν. 

ΜΗ ΖΕ1.4. 

1600 ὦ μεγάλα Θέμι χαὶ πότνι᾽ άρτεμι, 

λεύσσεϑ᾽ ἃ πάσχω, μεγάλοις ὅρχοις. 
ἐνδησαμένα τὸν χατάρατον 
πόσιν; ὅν ποτ᾽ ἐγὼ γύμφαν τ᾽ ἐσίδοιμ" 
τ τον μελάϑροις διακναιομέγους, ὔ 

165 οἵ γ᾽ ἐμὲ πρόσϑεν τολμῶσ᾽ ἀδικεῖν. 
ὦ πάτερ, ὦ πόλις, ὧν ἀπενάσϑην 
αἰσχρῶς, τὸν ἐμὸν χτείνασα χάσιγ. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

χλύεϑ'᾽᾽ οἷα λέγει χἀπιβοᾶται 
Θέμιν εὐχταίαν Ζῆνά '᾽, ὃς ὅρκων 

170 ϑνατοῖς ταμίας νενόμισται; 
οὐχ ἔστιν ὅπως ἔν τινι μικρῷ 
Ὁ χόλον καταπαύσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἀμετέραν 

ἔλθοι, μύϑων τ᾿ αὐδαϑέντων : 

75 δέξαιτ᾽ ὀμφὰν, 

εἴ πως βαρύϑυμον ὀργὰν 
χαὶ λῆμα φροεγῶν μεϑείη. 

μήτοι τό γ᾽ ἐμὸν πρόϑυμον 
φίλοισιν ἀπέστω. 

180 ἀλλὰ βᾶσά γιν 
δεῦρο πόρευσον οἴχων 
ἔξω, φίλα καὶ τάδ᾽ αὔδα" 
σπεῦσον δέ τε πρὶν χαχῶσαι 

κ ὍΣ Ζ ΣῊΝ , , ς - 
τοὺς εἴσω" πένϑος γὰρ μεγάλως τόδ᾽ ὁρμᾶται. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

δράσω τάδ᾽ - ἀτὰρ φόβος εἰ πείσω 
18ὅ ϑέδι σον" ἐμήν" 

μόχϑου δὲ χάριν τήνδ᾽ ἐπιδώσω. 
χαίτοι τοχάδος δέργμα λεαίνης 
ἀποταυροῦται διμωσὶν, ὅταν τις 

148 ..-- 159. Ξξξ 178 ---- 188. 



Μ ΗΠ ΤΕ ΠΎΤΑΣ 239 

μὖϑον προφέρων πέλας δρμαϑῆ. 

190 σχαιοὺς δὲ λέγων κοὐδέν τι σοφοὺς 
τοὺς πρόσϑε βροτοὺς οὐκ ἂν ἁμάρτοις, 

οἵτινες ὕμνους ἐπὶ μὲν ϑαλίαις 

ἐπί τ᾿ εἰλαπίναις χαὶ παρὰ δείπνοις 

εὕροντο, βίου τερπνὰς ἀχοὰς, 
196 στυγίους δὲ βροτῶν οὐδεὶς λύπας 

εὕρετο μούσῃ χαὶ πολυχόρδοις 

ὠδαῖς παύειν, ἐξ ὧν ϑάνατοι 
'δειναί τε τύχαι σφάλλουσι δόμους. 
καίτοι τάδε μὲν χέρδος ἀκεῖσϑαι 

200 μολπαῖσι βροτούς" ἵνα δ᾽ εὔδειπνοι 
δαῖτες, τί μάτην τείνουσι βοών; 
τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέοψιν ἀφ᾽ αὑτοῦ 
δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰαχὰν ἄϊον πολύστονον γόων, 
206 λιγυρὰ δ᾽ ἄχεα μογερὰ βοᾷ 

τὸν ἐν λέχει προδόταν χαχόνυμφον" 
ϑεοχλυτεῖ δ᾽ ἄδικα παϑοῦσα 

τὰν Ζηνὸς ὁρχίαν Θέμιν, ἃ γιν ἔβασεν 
210 Ἑλλάδ᾽ ἐς ἀντίπορον 

δι᾿ ἅλα νύχιον ἐφ᾽ ἁλμυρὰν 
πόντου χλῆδ᾽ ἀπέραντον. 

ΜΉΗΖΕΙ.Ἅ“. 

«Κορίνϑιαι γυναῖχες, ἐξῆλθον δόμων, 

216 μή πο τε μέιμινησϑ᾽ " οἶδα γὰρ πολλοὺς πος ον 

σεμνοὺς γεγῶτας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, 
τοὺς δ᾽ ἐν ϑυραίοις" οἱ δ᾽ ἀφ᾽ ἡσύχου ποδὸς 
δύσχλειαν ἐχτήσαντο καὶ ῥᾳϑυμίαν. 
δίχη γὰρ οὐχ ἔνεστ᾽ ἐν ὀφρϑαλμοῖς βροτῶν, 

220 ὅστις πρὶν ἀνδοὸς σπλάγχνον ἐσμαϑεῖν σαφῶς 
στυγεὶ δεδορκὼς, οὐδὲν ἠδικημένος. 
χοὴ δὲ ξένον μὲν κάρτα προσχωρεῖν πόλει" 
οὐδ᾽ ἀστὸν ἤνεσ᾽ ὅστις αὐϑάϑης γεγὼς 
πιχρὸς πολίταις ἐστὶν ἀμαϑίας ὕπο. 

2265 ἐμοὶ δ᾽ ἄελπτον πρᾶγμα προσπεσὸν τόδϑ 

ψυχὴν διέφρϑαρκ᾽ " οἴχομαι δὲ καὶ βίου 
χάριν μδϑ εἶσαι χατϑανεῖν χφήζω, φίλαι. 

ἐν ᾧ γὰρ ἦν μοι πάντα γιγνώσκειν χαλῶς, 
κάχιστος ἀνδρῶν ἐχβέβηχ᾽ οὑμὸς πόσις. 

230 πάντων δ᾽ ὅσ᾽ ἔστ᾽ ἔμψυχα χαὶ γνώμην ἔχει 
γυναῖχές ἐσμεν ἀϑλιώτατον φυτόν " 

ὥς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερβολῇ 

πόσιν πρίασϑαι δεσπότην τε σώματος 
λαβεῖν" χαχοῦ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτ᾽ ἄλγιον χακόν" 

236 χὰν τῷδ᾽ ἀγὼν μέγιστος, ἢ χκαχὸν λαβεῖν 
ἢ χρηστόν. οὐ γὰρ εὐχλεεῖς ἀπαλλαγαὴ 
γυναιξὶν, οὐδ᾽ οἷόν τ᾿ ἀνήνασθαι πόσιν. 
ἐς χαινὰ δ᾽ ἤϑη χαὶ νόμους ἀφιγμένην 
δεῖ μάντιν εἶναι, μὴ μαϑοῦσαν οἴκοϑεν, 

240 ὅτῳ μάλιστα χρήσεται ξυνευνέτῃ. 

χἂν μὲν τάδ᾽ ἡμῖν ἐχπονουμέναισιν εὖ 

πόσις ᾿ξυγνοιχῆ μὴ βίᾳ φέρων ζυγὸν, 

ζηλωτὸς αἰών" εἰ δὲ μὴ, ϑανεῖν χρεών. 
ἀνὴρ δ᾽ ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχϑηται ξυνὼν, 

246 ἔξω μολὼν ἔπαυσε χαρδίαν ὥσης, 

ἢ πρὸς φίλον τιν᾽ ἢ πρὸς ἥλιχας τραπεΐίς " 
ἡμῖν δ᾽ ἀνάγχη πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν. 
λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον βίον 

---...-..-. 

ζῶμεν κατ οἴχους, οἱ δὲ μάρνανται δορὶ, 
2650 χαχῶς φρονοῦντες" ὡς τρὶς ἄν παρ᾽ ἀσπίδα 

στῆναι ϑέλοιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ τεχεῖν ἅπαξ... 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ χίμ᾽ ἥκει λόγος " 
σοὶ μὲν πόλις ϑ᾽ ἦδ᾽ ἐστὶ καὶ πατρὸς δόμοι 
βίου τ᾽ ὄνησις καὶ φίλων χοινωνία, 

2858 ἐγὼ δ᾽ ἔρημος, ἄπολις οὖσ᾽ ὑβρίζομαι 
πρὸς ἀνδρὸς, ἐπ γῆς βαρβάρου λελησμένη, 
οὐ μητέρ᾽, οὐχ ἀδελρὸν, οὐχὶ συγγενῆ 
μεϑορμίσασϑαι τῆσδ᾽ ἔχουσα συμφορᾶς. 
τοσοῦτον οὖν σου τυγχάνειν βουλήσομαι, 

2600 ἢν μοι. πόρος τις μηχανή τ᾽ ἐξευρεϑῆ, 
πόσιν δίχην τῶνδ᾽ ἀντιτίσασϑαι χαχῶν 
τὸν δόντα τ᾿ αὐτῷ ϑυγατέρ᾽ ἣν τ᾽ ἐγήματο, 
σιγᾶν. γυνὴ γὰρ τἄλλα μὲν φόβου πλέα, 
καχὴ δ᾽ ἐς ἀλχὴν καὶ σίδηρον εἰσορᾶν" 

266 ὅταν» δ᾽ ἐς εὐνὴν ἠδιχημένη πυρῆ, 
οὐκ ἔστιν ὥλλη φρὴν μιαιφονωτέρα. 

ΧΟΡΟΣ. 

δοάσω τάδ᾽ " ἐνδίχως γὰρ ἐκτίσει πόσιν, 

ἈΠ δεια. πενϑεῖν δ᾽ οὐ σε ϑαυμάζω τύχας. 
ὁρῶ δὲ χαὶ Κρέοντα, τῆσδ᾽ ἄνακτα γῆς, 

270 στείχοντα, χαινῶν ἄγγελον βουλευμάτων. 
ΚΡῈΩ Ν. 

σὲ τὴν σχυϑρωπὸν καὶ πόσει ϑυμουμένην, 
Μήδειαν, εἶπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾶν 
φυγάδα, λαβοῦσαν δισσὰ σὺν σαυτῆ τέχνα, 
χαὶ μή τι μέλλειν" ὡς ἐγὼ βοαβεὺς λόγου 

276 τοῦδ᾽ εἰμὶ, χοὐχ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν, 
πρὶν ὥν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. 

ἷ ΜΠΗΟ.ΕΙ͂.4. 

αἰαῖ" πανώλης ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι. 

ἐχϑροὶ γὰρ ἐξιῶσι πάντα δὴ κάλων, 
χοὺχ ἔστιν ἄτης εὐπρόσοιστος ἔχβασις. 

280 ἐρήσομαι δὲ χαὶ χαχῶς πάσχουσ᾽ ὅμως, 
τίνος μ᾽ ἕχατι γῆς ἀποστέλλεις, Κρέον; 

; ΚΡΕΩ Ν. , 

δέδοιχά σ᾽, οὐδὲν δεῖ παραμπίσχειν λόγους, 
μή μοί τι δράσης παῖδ᾽ ἀνήκεστον χακόν. 
ξυμβάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος " 

286 σοφὴ πέφυχας χαὶ κακῶν πολλῶν ἴδρις, 
λυπεῖ δὲ λέχτρων ἀνδρὸς ἐστερημένη. 
χλύῳ δ᾽ ἀπειλεῖν σ᾽, ὡς ἀπαγγέλλουσέ μοι, 
τὸν δόντα χαὶ γήμαντα χαὶ γαμουμένην 
δράσειν τι ταῦτ᾽ οὖν πρὶν παϑεῖν φυλάξομαι. 

290 χρεῖσσον δέ μοι νῦν πρός σ᾽ ἀπεχϑέσϑαι, γύνωι, 
ἢ μαλϑακισϑένϑ᾽ ὕστερον μέγα στένειν. 

ΜΗ4Ε1ῖ.4. 
φεῦ φεῦ" 
οὐ νῦν μὲ πρῶτον, ἀλλὰ πολλάσις, Κρέον, 

ἔβλαψε δόξα μεγάλα τ᾿ εἴργασται κακά. 
296 χρὴ δ᾽ οὔποϑ᾽ ὕστις ἀρτίφρων πέξυκ᾽ ἀνὴρ 

παῖδας περισσῶς ἐχδιδάσχεσϑαι σοφούς " 

χωρὶς γὰρ ἄλλης ἧς ἔχουσιν ἀργίας 
φϑόνον πρὸς ἀστῶν ἀλφάνουσι δυσμενῆ. 
σχαιοῖσι μὲν γὰρ καιγὰ προσφέρων σοφὰ 

300 δόξεις ἀχρεῖος χοὺ σοφὸς πειρυχέναι" 

τῶν δ᾽ αὖ δοχούντων εἰδέναι τι ποικίλον 
χρείσσων νομισϑεὶς λυπρὸς ἐν πόλει φαγεῖ- 
ἐγὼ δὲ χαὐτὴ τῆσδε κοινωγῶ τύχης. 

ΡΟΕΤΑΕ 5ΟΕΝΙΟΙς 
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σοφὴ γὰρ οὖσα τοῖς μέν εἰμ᾽ ἐπίφϑονος, 
806 τοῖς δ᾽ αὖ προσάντης" εἰμὶ δ᾽ οὐχ ὥγαν σοφή. 

σὺ δ᾽ οὖν φοβεῖ μὲ μή τι πλημμελὲς πάϑης. 

οὐχ ὧδ᾽ ἔχει μοὶ, μὴ τρέσης ἡμᾶς, Κρέον, 
ὥστ᾽ ἐς τυράννους ἄνδρας ἐξαμαρτάνειν. 
σὺ γὰρ τέ μ᾽ ἠδίχηκας; ἐξέδου χόρην 

810 ὅτῳ σε ϑυμὸς ἦγεν. ἀλλ᾽ ἐμὸν πόσιν 
μισῶ" σὺ δ᾽, οἶμαι, σωφρονῶν ἔδρας τάδε. 
χαὶ νῦν τὸ μὲν σὸν οὐ φϑονῶ χαλῶς ἔχειν. 
γυμφῳεύετ᾽, εὖ πράσσοιτε" τήνδε δὲ χϑόνα 
ξῶτέ μ᾽ οἷχεῖν " καὶ γὰρ ἠδικημένοι 

816 σιγησόμεσϑα, χρεισσόνων νικώμεγοι. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

᾿λέγεις ἀκοῦσαι μαλϑάκ', ἀλλ᾽ ἔσω φρενῶν 
ὀρρωδία μοι μή τι βουλεύῃς χαχὸν, 

τοσῷδε δ᾽ ἡσσον «ἢ πάρος πέποιϑαά σοι" 

γυνὴ γὰρ ὀξύϑυμος, ὡς δ᾽ αὕτως ἀνὴρ, 
820 ὑίζων φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς σοφός. 

ἀλλ᾽ ἔξιϑ᾽ ὡς τάχιστα, μὴ λόγους λέγε" 

ὡς ταῦτ᾽ ἄραρε, κοὺχκ ἔχεις τέχνην ὅπως 
μενεῖς παρ᾿ ἡμῖν, οὖσα δυσμενὴς ἐμοί. 

Μ ΠΕ. 4. 

μὴ, πρός σὲ γονάτων τῆς τὲ νεογάμου πόρης. 
ΚΡΕΩ Ν. 

826 λόγους ἀναλοῖς " οὐ γὰρ ἂν πείσαις ποτέ. 
ΜΗ“ ῈΕ 1... 

ἀλλ᾽ ἐξελᾷς με, κοὐδὲν αἰδέσει λιτάς; 
ἉΡῈῺΏΝ. 

φιλῶ μον οὐ σὲ μᾶλλον ἢ δόμους ἐμούς. 

ΜΗΖΕ.14. 

ὦ πατρὶς, ὥς σου κάρτα νῦν μνείαν ἔχω. 
ΚΡΕΩΝ. ὲ 

πλὴν γὰρ τέχγων ἔμοιγε φίλτατον πόλις. 
ΜΗ ΖΕ 14. 

380 φεῦ φεῦ" βροτοῖς ἔρωτες ὡς χαχὸν μέγα. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ὅπως ἂν, οἶμαι, καὶ παραστῶσιν τύχαι. 
ΜΠ ΖΕ1.4. 

Ζεῦ, μὴ λάϑοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος καχῶγ.. 

ΚΡΈΩΝ. 

ἕρπ᾽, ὦ ματαία, χαί μ᾽ ἀπάλλαξον πόνων. 
ΜῊ ΖΕ 14. 

'πογοῦμεν ἡμεῖς κοὺ πόνων χεχρήμεϑα. 
ΚΡΕΩ Ν. 

88ὅ τάχ᾽ ἐξ ὀπαδῶν χειρὸς ὠσϑήσει βίᾳ. 
ΜΗ4ΖΕ1Ι4.4. 

μὴ» δῆτα τοῦτό γ᾽, ἀλλά σ᾽ αἰτοῦμαι, Κρέον. 
ΚΡΈΕῺΩ Ν. 

ὄχλον παρέξεις, ὡς ἔοιχας, ὦ γύναι. 

ΜΗΔΈ... 
φευξούμεϑ᾽ " οὐ τοῦϑ᾽ ἱχέτευσα σοῦ τυχεῖν. 

ΚΡΕΩ Ν. 

τί δ᾽ οὖν βιάζει χοὺς ἀπαλλάσσει χϑονός; 
ΜΠ Ζ4Ε1 4. 

840 μέαν μὲ μεῖναι τήνδ᾽ ἔασον ἡμέραν 
“αὺ ξυμστερᾶψαι φροντίδ᾽ ἢ φευξούμεϑα, 

παισίν τ᾿ ἀφορμὴν τοῖς ἐμοῖς, ἐπεὶ πατὴρ 

Ῥοκῖ 803. “οφαοβρϑίαν 

τοῖς δ᾽ ἡσυχαία, τοῖς δὲ ϑατέρου τρόπου. 

' 890 δόλῳ μέτειμι τόνδε καὶ σιγῇ φόνον, 

᾿. 896 μάλιστα πάντων χαὶ ξυνεργὸν εἱλόμην, 

9 

οὐδὲν προτιμᾷ μηχανήσασϑαι τέχνοις. 

οἴχτειρε δ᾽ αὐτούς" χαὶ σύ τοι παίδων πατὴρ. 
845 πέφυχας" εἰκὸς δ᾽ ἐστὶν εὐνοιών σ᾽ ἔχειν. 

τοὐμοῦ γὰρ οὔ μοι φροντὶς, εἰ φευξούμεϑα, 
κείνους δὲ χλαίω ξυμφορῷ χεχρημέγους. 

᾿ ΚΡΕΩ Ν. 

ἥκιστα τοὐμὸν λῆμ᾽ ἔφυ τυραννικὸν, 
αἰδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέφϑορα " 

880 χαὶ νῦν ὁρῶ μὲν ἐξ Ξαμαρτάνων, γύναι, 

ὅμως δὲ τεύξει τοῦδε" προὐννέπω δέ σοι, 

εἴ σ᾽ ἡ ̓ πιοῦσα λαμπὰς ὄψεται ϑεοῦ 
χαὶ παῖδας ἐντὸς τῆσδε τερμόνων χϑονὸς, 
ϑαγεῖ" λέλεκται μῦϑος ἀψευδὴς ὅδε. 

8858 γῦν δ᾽, εἰ μένειν δεῖ, μέμν᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν μίαν " 
οὐ γάρ τι δράσεις δεινὸν ὧν φόβος μ᾽ ἔχει. 

ΧΟΡΟΣ. 
δύστανε γύγαι, 
φεῦ φεῦ, μελέα τῶν σῶν ἀχέων. 
ποῖ ποτὲ τρέψει; τίνα προξενίων, 

8607 δόμον, ἢ χϑόνα σωτῆρα χαχῶν 
ἐξευρήσεις ; 

ὡς εἰς ὥπορόν σὲ χλύδωνα ϑεὸς, 

Πήδεια, καχῶν ἐπόρευσε. 
ΜΗΔΕΙ.. 

χαχῶς πέπραχται πανταχῆ" τίς ἀντερεῖ; 
86ὅ ἀλλ᾽ οὔτι ταύτη ταῦτα, μὴ δοκεῖτέ πω. 

ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἀγῶνες τοῖς νεωστὶ νυμφίοις, 
χαὶ τοῖσι χκηδεύσασιν οὐ σμικροὶ πόνοι. 

δοχεῖς γὰρ ἄν μὲ τόνδε ϑωπεῦσαΐ ποτ᾽ ἄν, 
εἰ μή τι κερδαίνουσαν ἢ τεχνωμέγην; 

870 οὐδ᾽ ἂν προσεῖπον οὐδ᾽ ἂν ἡψάμην χεροῖν. 
ὁ δ᾽ ἐς τοσοῦτον μωρίας ἀφίχετο 
ὥστ᾽, ἐξὸν αὐτῷ τἄμ᾽ ἑλεῖν βουλεύματα 
γῆς ἐχβαλόντι, τηνδ᾽ ἀφῆκεν ἡμέραν 
μεῖναί μ᾽, ἐν ἣ τρεῖς τῶν ἐμῶν ρος γεχροὺς͵ 

875 ϑήσω, πατέρα τὲ καὶ χόρην πόσιν τ᾽ ἐμόν. 
πολλὰς δ᾽ ἔχουσα ϑανασίμους αὐτοῖς ὁδοὺς, 

οὐκ οἷδ᾽ ὁποίᾳ πρῶτον ἐγχειρῶ,, φίλαι, 
πότερον ὑφάψω δῶμα νυμφικὸν πυρὶ, 
ἢ ϑηχτὸν ὦσω φάσγανον δι᾿ ἥπατος, 

880 σιγῇ δόμους ἐσβᾶσ᾽ ἵν᾽ ἔστρωται λέχος. 

ἀλλ᾽ ἕν τί μοι πρόσαντες " εἰ ληφϑήσομαι 
δόμους ὑπερβαίνουσα χαὶ τεχνωμέγη, 
ϑανοῦσα ϑήσω τοῖς ἐμοῖς ἐχϑροῖς γέλων. 
κράτιστα τὴ» εὐθεῖαν, ἢ πεφύκαμεν 

886 σοφαὶ ᾿ πάλιστα, φαρμάχοις αὐτοὺς ἑλεῖν. 

εἶεν" 
καὶ δὴ τεϑνᾶσι" τίς μὲ δέξεται πόλις; 

τίς γῆν ἄσυλον καὶ δόμους ἐχεγγύους 
ξένος παρασχὼν ῥύσεται τοὐμὸν δέμας; 
οὐκ ἔστι. μείνασ᾽ οὖν ἔτι σμιχρὸν χρόνον, 
ἢν μέν τις ἡμῖν πύργος ἀσφαλὴς φανῆ, 

ΒᾺΝ “ ᾿; ’ » ’ 

ἢν δ᾽ ἐξελαύνῃ ξυμφορά μ᾽ ἀμήχανος, 
αὐτὴ ξίφος λαβοῦσα, χεῖ μέλλω ϑανεῖν, 

- , 2 ἊΣ Χ ᾿ ΄ 

κτενῶ σφε, τόλμης δ᾽ εἰμι πρὸς τὸ καρτερόν. 
" ᾿ Α ") ΒῚ ᾿ , 

οὐ γὰρ μὰ τὴν δέσποιναν, ἣν ἐγὼ σέβω 

Ἑχάτην, μυχοῖς ναίουσαν ἑστίας ἐμῆς, 
χαίρων τις αὐτῶν τοὐμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ. 
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πιχροὺς δ᾽ ἐγώ σφι καὶ λυγροὺς ϑήσω γάμους, 
πιχρὸν δὲ χῆδος καὶ φυγὰς ἐμὰς χϑονός. 

400 ἀλλ᾽ εἴα" φείδου μηδὲν ὧν ἐπίστασαι, 
Πηήδεια, βουλεύουσα χαὶ τεχνωμένη" 
ἕρπ᾽ ἐς τὸ δεινόν " νῦν ἀγὼν εὐινυχίας. 
ὁρᾷς ἣ πάσχεις; οὐ γέλωτα δεῖ σ᾽ ὀφλεῖν 

τοῖς Σιουφείοις τοῖς τ᾽ ᾿Ιάσονος γάμοις, 
406 γεγῶσαν ἐσϑλοῦ πατρὸς Ἡλίου τ᾽ ἄπο. 

ἐπίστασαι δέ" πρὸς δὲ χαὶ πεφύχαμεν 
γυναῖκες, ἐς μὲν ἔσϑλ᾽ ἀμηχανώταται, 

χαχῶν δὲ πάντων τέἕέχτονες σοφώταται.- 
| ΧΟΡΟΣ. ; 

410 ἄνω ποταμῶν ἱερῶν χωροῦσι παγαὶ, 

καὶ δίχα καὶ πάντα πάλιν στρέφεται. 

ἀνδράσι μὲν δόλιαι βουλαὶ, ϑεῶν δ᾽ 
οὐχέτι πίστις ἄραρε. 

415 τὰν δ᾽ ἐμὰν εὐχλειαν ἔχειν βιοτὰν στρένψουσι φᾶμαι. 
ἔρχεται τιμὰ γυναικείῳ γένει" 

420 οὐχέτι ΑΘ ΑΝ φάμα γυναῖχας ἕξει. 

μοῦσαι δὲ παλαιγενέων λήξουσ᾽ ἀοιδῶν 
τὰν ἐμὰν ὑμνεῦσαι ἀπιστοσύναν. 
οὐ γὰρ ἐν ἀἁμετέρᾳ γνώμᾳ λύρας 

426 ὠπασε ϑέσπιν ἐθαλὸν 

Φοῖβος, ἀγήτωρ μελέων" ἐπεὶ ἀντάχησ᾽ ἂν ὕμνον 
ἀρσένων γέννᾳ " μαχρὸς δ᾽ αἰὼν ἔχει 

480 πολλὰ μὲν ἁμετέραν ἀνδρῶν τε μοῖραν εἰπεῖν. 
σὺ δ᾽ ἐκ μὲν οἴχων πατρῴων ἔπλευσας 
μαινομένᾳ πραδίᾳ, διδύμους ὁρίσασα πόντου 

4856 πέτρας " ἐπὶ δὲ ξένᾳ 

γναΐεις χϑονὶ, τᾶς ἀνάνδρου 

κοίτας ὀλέσασα λέχτρον 

τάλαινα, φυγὰς δὲ χώρας 
ἄτιμος ἂ αύγει. 

βέβαχε δ᾽ ὅρχων χάρις, Π ἔτ᾽ αἰδὼς 

440 Ἑλλάδι τῷ ἐν υ ξδλῆε μένει, αἰϑερία δ᾽ ἀνέπτα. 
σοὶ δ᾽ οὔτε πατρὸς δόμοι, 
δύστανε, μεϑορμίσασϑαι 
μόχϑων πάρα, σῶν δὲ λέχτρων 

445 ἄλλα ἐβδενο χρείσσων 

δόμοισιν ἐπέστα. 
1222 Ν. 

οὐ νῦν χατεῖδον πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις 

τοαχεῖαν ὀργὴν ὡς ἀμήχανον χαχόν. 
σοὶ γὰρ παρὸν γῆν τήνδε χαὶ δόμους ἔχειν, 
κούφως φερούσῃ χρεισσόνων βουλεύματα, 

480 λόγων ματαίων οὕνεχ᾽ ἐχπεσεῖ χϑογός. 
χἀμοὶ μὲν οὐδὲν πρᾶγμα" μὴ παύση ποτὲ 
λέγουσ᾽ ᾿Ιάσων ὡς χάχιστός ἐστ᾽ ἀνήρ" 

ἃ δ᾽ ἐς τυράννους ἐστί σοι λελεγμένα, 
πᾶν χέρδος ἡγοῦ ζημιουμένη φυγῇ. 
χἀγὼ μὲν ἀεὶ βασιλέων ϑυμουμένων 

4δ5 ὀργὰς ἀφήρουν, καί σ᾽ ἐβουλόμην μένειν " 

σὺ δ᾽ οὐχ ἀνίης μωρίας, λέγουσ᾽ ἀεὶ 
χαχῶς τυράννους " τοιγὰρ ἐχπεσεῖ χϑονός. 

ὅμως δὲ κὰκ τῶνδ᾽ οὐκ ἀπειρηχὼς φίλοις 

ἥχω, τὸ σόν γε προσχοπούμενος, γύναι, 
460 ὡς μήτ᾽ ἀχρήμων ξὺν τέχνοισιν ἐσπέσῃς 

μήτ᾽ ἐνδεής του. πόλλ᾽ ἐφέλκεται φυγὴ 
410 --- 420. 421 - 480. 

431 - 438. 439 - - 440. 
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χκχαχὰ ξὺν αὑτῇ" καὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς, 

οὐκ ἂν δυναίμην σοὶ χαχῶς φρόνεῖν ποτε. 
ΜΠ4Ε1.4. 

4θ5 ὦ παγχάχιστε, τοῦτο γάρ σ᾽ εἰπεῖν ἔ ω παγχάχιστε, τοῦτο γάρ σ᾽ εἰπεῖν ἔχω 
, " 2 , νι 

γλωσσῃ μέγιστον εἷς ἀνανδρίαν χαχὸν, 
: ᾿ τ ϑβεν ἂΣ ᾿ὕ ΄ 
ηλθὲς πρὸς ἡμᾶς, ηλϑες, ἔχϑιστος γεγώς; 

Ε) ’ »Ω}7 κι »0) 2 2 
οὔτοι ϑρασος τοῦδ᾽ ἐστὶν οὐδ᾽ εὐτολμία, 

470 φίλους χαχῶς δράσαντ᾽ ἐναντίον βλέπειν, 

ἀλλ᾽ ἡ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων 
- » ἘΣ ͵ἅ Ἷ 

πασῶν, ἀναίδει᾽ " εὖ δ᾽ ἐποίησας μολών. 
ἐγώ τε γὰρ λέξασα κουφισϑήσομαι 

Ἁ -Ὃ- Ἁ ’ 

ψυχὴν χαχῶς σε χαὶ σὺ λυπήσει χλύων. 
476 ἐκ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 

ἔσωσά σ᾽, ὡς ἴσασιν ᾿πυληνἠνοὺν ὅσοι 

ταυτὸν παρ μοόβὴ πω ργῷον σχάφος, 
Ω. ’ , 3 ᾿ 

πεμφϑέντα ταύρων πυρπγνόων ἐπιστάτην 
2 - ’ , 

ζευγλαισι., χαὶ σπεροῦντα ϑαγνάνιμον γύην" 
’ , ’ 

480 δράχοντά ϑ᾽, ὃς πάγχρυσον ἀμφέπων δέρας 
᾿ 2 ’ 2) «. 

σπείραις ἔσωζε πολυπλόχοις ἄῦπνος ὦν, 
7 2 2 ᾿ ; ’ 

Ὁ Ὁ ἀνέσχον σοὶ φάος σωτήριον. 

αὐτὴ δὲ πατέρα καὶ δόμους προδοῦσ᾽ ἐμοὺς 

τὴν Πηλιῶτιν εἰς ᾿Ιωλχὸν ἱκόμην 
485 ξύν σοι, πρύϑυμος μᾶλλον ἢ σοφωτέρα, 

Πελίαν τ᾽ ἀπέστειν᾽, ὥσπερ ἄλγιστον ϑανεῖν, 

παίδων ὑπ᾽ αὐτοῦ, πάντα δ᾽ ἐξεῖλον φόβον. 
χαὶ ταῦϑ'᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν, ὦ χάκιστ ἀνδρῶν, παϑὲὰν 
προὔύδωχας ἡμᾶς, χαινὰ δ᾽ ἐχτήσω λέχη, 

» ΄ ᾿ ΝᾺ ΡΝ »ἷ᾽ 

400 παίδων γεγωτων" εἰ γὰρ ησϑ᾽ ἄπαις ἕτι, 
, 5... ΟΝ ἿΣ "ν᾽ - 

συγγνωστ᾽ ἂν ἡν σοι τοῦδ᾽ ἐρασϑῆναι λέχους. 
ὅοχων δὲ φοούδη πίστις, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν θύχ Ὁουση δ ὙΘΈΣ 

᾿- ν ’ 2 3 » 

εἰ ϑεοὺς νομίζεις τοὺς τότ᾽ οὐχ ἄρχειν ἔτι, 
ἢ χαινὰ χεῖσϑαι ϑέσμ᾽ ἐν ἀνθοώποις τανῦν, 

495 ἐπεὶ ξύνοισϑά γ᾽ εἷς ἔμ᾽ οὐχ εὔορχος ὧν. 
φεῦ δεξιὰ χεὶρ, ἧς σὺ πόλλ᾽ ἐλαμβώνου, 
χαὶ τῶνδε γονάτων, ὡς μάτην χεχρώσμεϑα 
χαχοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 
ἄγ᾽, ὡς φίλῳ γὰρ ὄντι σοι ποινώσομαι, 

ὅ00 δοχοῦσα μή τι πρός γε σοῦ πράξειν χαλῶς, 
ὅμως δ᾽ - ἐρωτηϑεὶς γὰρ αἰσχίων φανεῖ. 
γῦν ποῖ τράπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους, 
οὗς σοὶ προδοῦσα καὶ πάτραν ἀφικόμην; 

ἢ πρὸς σὴ οὐπαᾶς πελιάϑας; χαλῶς γ᾽ ἂν οὖν 

ὅ06 δέξαιντό μ᾽ οἴχοις ὧν ΠΕΘΗΠΟΌ κατέχταγον. 

ἔχει γὰρ οὕτω" τοῖς μὲν οἴχοϑεν «ίλοις 

ἐχϑρὰ καϑέστηχ᾽, οὗς δέ μ᾽ οὐχ ἐχρὴν κακῶς 
δοᾶν, σοὶ χάριν φέρουσα πολεμίους ἔχω. 

’ - ’ 3 .ςε ’ 

τοιγάρ με πολλαῖς μακαρίαν ἀν᾽ Ἑλλάδα 

ὅ10 ἔϑηχας ἀντὶ τῶνδε" ϑαυμαστὸν δέ σε 
ἔχω πόσιν χαὶ πιστὸν ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ, 

εἰ φεὐξομαί γε γαῖαν ἐχβεβλημένη, 
φίλων ἔρημος, ξὺν τέχνοις μόνη μόνοις, 
χαλόν γι. ὄνειδος τῷ νεωστὶ ππιρίρίος 

ὅ15 πτωχοὺς ἀλᾶσϑαι παῖδας ἢ τ᾽ ἔσωσά σε. 

ὦ Ζεῦ, τί δὴ χουσοῦ μὲν ὃς χίβδηλος ἢ 
τεχμήρι᾽ ἀνθρώποισιν ὦπασας σαφῆ, 
Φ» δε; 2 [χὴ ᾿ , " 

ἀνδοῶν δ᾽ ὅτῳ χρὴ τὸν χαχὺν διειδέναι, 

ὅ2ὅ οὐδεὶς χαραχτὴρ ἐμπέφυχε σώματι; 

Ῥοσῖ 467. 5οιμπιοθδίιν 

ϑεοῖς τε χἀμοὶ παντί τ᾽ ἀνθρώπων γέρνει. 

πεν, σι δον νὰ 0 ν».....εὅὕὃς.ὉῦὖῦὉὃ Ὁὃὅ “. 0.ϑ..0.τρρρϑὶι εὶ Ξε ξυνοε ςε ξ δέδιε καὶ: 2.0.0. ἀτὸ᾿ τω οτρνογερ τ οτοτιοο  ύσιο τον οελνουνευς σε τετστον δ ταττό 
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ΧΟΡΟΣ. 
δεινή τις ὀργὴ καὶ δυσίατος πέλει, 
ὅταν φίλοι φίλοισι. συμβάλωσ᾽ ἔριν. 

ΤΩΣ ΘῈΝ, 

δεῖ μ᾽. ὡς ἔοιχε, μὴ καχὸν φῦναι λέγειν, 
ἀλλ᾽ ὥστε ναὺς κεδνὸν οἱαχοστούφον 

ἄχροισι. λαίφους χρασπέδοις ὑπεκδραμεῖν 

ὅ26 τὴν σὴν στόμαργον, ὦ γύναι, γλωσσαλγίαν. 
ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ καὶ λέαν πυργοῖς χάριν, 
Κύπριν νομίζω τῆς ἐμῆς ναυχληρίας 
σώτειραν εἶναι ϑεῶν τὲ χἀνθρώπων μόνην. 
σοὶ δ᾽ ἔστι μὲν νοῦς λεπτὸς, ἀλλ᾽ ἐπίφϑονος, 

ὅ80 λόγος διελϑεῖν, ὡς Ἔρως σ᾽ ἠνάγχασε 

τόξοις ἀφύκτοις τοὐμὸν ἐκσῶσαι δέμας. 
ἀλλ᾽ οὐχ ἀχριβῶς αὐτὸ ϑήσομαι λίαν" 
ὅπη γὰρ οὖν ὦνησας, οὐ χακῶς ἔχει. 
“είζω γε μέντοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 

586 εἴληφας ἢ δέδωχας, ὡς ἐγὼ φράσω. 
πρῶτον μὲν Πλλάδ᾽ ἀντὶ βαρβάρου χϑονὸς 
γαῖαν χατοικεῖς, χαὶ δίχην ἐπίστασαν 

γόμοις τὲ χρῆσϑαι, μὴ πρὸς ἰσχύος χάρι»" 
πώντες δέ σ᾽ ἤσϑοντ᾽ οὖσαν Ἕλληνες σοφὴν, 

ὅ40 χαὶ δόξαν ἔσχες " εἰ δὲ γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις 
ὅροισιν ᾧχεις, οὐκ ἂν ἦν λόγος σέϑεν. 
εἴη δ᾽ ἔμοιγε μήτε χρυσὸς ἐν δόμοις 
μήτ᾽ Ὀρφέως χάλλιον ὑμνῆσαι μέλος, 

εἰ μὴ ᾽πίσημος ἡ τύχη γένοιτό μοι. 
δ46 τοσαῦτα μέντοι τῶν ἐμῶν πόνων πέρι 

ἔλεξ᾽ . ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔϑηχας λόγων. 
ἃ δ᾽ ἐς γάμους μοι βασιλικοὺς ὠνείδισας, 
ἐν τῷδε δείξω πρῶτα μὲν σοφὸς γεγὼς, 
ἔπειτα σώφ ρων, εἶτα σοὶ πε ἢ φίλος 

ὅ50 χαὶ παισὶ τοῖς ἐμοῖσιν " ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος. 

ἐπεὶ μετέστην δεῦρ᾽ ᾿Ιωλκίας χϑονὸς 
πολλὰς τον ξυμφορὰς ἀμηχάνους, 

τί τοῦδ᾽ ἂν εὕρημ᾽ εὗρον εὐτυχέστερον 
ἢ παῖδα γῆμαι βαθελίες φυγὰς γεγως; 

ὅδδ οὐχ, ἣ σὺ πνίζει, σὸν μὲν ἐχϑαίρων λέχος, 
χαινῆς δὲ νύμφης ἱμέρῳ πεπληγμένος, 
οὐδ᾽ εἰς ἅμιλλαν πολύτεχνον σπουδὴν ἔχων" 
ἅλις γὰρ οἱ γεγῶτες οὐδὲ μέμφομαι" 
ἀλλ᾽ ὡς, τὸ μὲν μέγιστον, οἰχοῖμεν καλῶς, 

ὅ60 χαὶ μὴ σπανιζοίμεσθα, γιγνώσχων ὅτε 

πένητα φεύγει πᾶς τις ἐκποδὼν φίλος, 
παῖδας δὲ ϑρέψαιμ᾽ ἀξίως δόμων ἐμῶν, 

σπείρας τ᾽ ἀδελφοὺς τοῖσιν ἐκ σέϑεν τέχνοις 
ἐς ταὐτὸ ϑείην, καὶ ξυναρτήσας γένος 

ὅθ6 εὐδαιμονοίην. σοί τε γὰρ παίδων τέ δεῖ, 
ἐμοί τε λύει τοῖσι μέλλουσιν τέχνοις 
τὰ ζῶντ᾽ ὀνῆσαι. μῶν βεβούλευμαι χαχῶς; 
οὐδ᾽ ἄν σὺ φαίης, εἴ σε μὴ χγνίζοι, λέχος. 
ἀλλ᾽ ἐς τοσοῦτον ΟῚ ὥστ᾽ ὀρϑουμένης 

570 εὐνῆς γυναῖκες πάντ᾽ ἔχειν νομίζετε, 
ἢν δ᾽ αὖ γένηται ξυμφορά τις ἐς λέχος, 

τὰ λῷστα χαὶ χάλλιστα πολεμιώτατα 

τίϑεσϑε. χρῆν γὰρ ἄλλοϑέν ποϑὲν βροτοὺς 

παῖδας τε Οὔ ΘΟ, ϑήλυ δ᾽ οὐχ εἶναι γένος " 

576 χοὔτως ἂν οὐκ ἦν οὐδὲν ἀνϑρώποις χαχόν. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ιᾶσον, εὖ μὲν τούσδ᾽ ἐχόσμησα; λόγους" 

Ε ὙΠΡᾺ ΠῚ Βὶ ΟΥ̓ 

ὅμως δ᾽ ἔμοιγε, κεὶ παρὰ γνώμην ἐρῶ, 
δοχεῖς προδοὺς σὴν ἄλοχον οὐ δίκαια δρᾶν. 

ΜΗΜΖΕΙἍΖ. 

ἢ πολλὰ πολλοῖς εἶμι ϑιάφορος βροτῶν.᾽ 
ὅ80 ἐμοὶ γὰρ ὅστις ἄδικος ὧν σοφὸς λέγειν 

πέφυκε, πλείστην ζημίαν ὀφλισχάνει" 
γλώσσῃ γὰρ αὐχῶν τἄδικ᾽ εὖ περιστελεῖν, 
τολμᾷ πανουργεῖν " ἔστι δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφός. 
ὡς χαὶ σὺ μὴ νῦν εἰς ἔμ᾽ εὐσχήμων γένη 

586 λέγειν τε δεινός - ἕν γὰρ ἐχτενεῖ σ᾽ ἔπος. 
χρῆν σ᾽, εἴπερ ἦσϑα μὴ καχὸς, πείσαντά. μὲ 
“0 γάμον τόνδ᾽, ἀλλὰ μὴ σιγῇ φίλων. 

Τά42Σ ῶ Ν. 

καλῶς γ᾽ ἂν οὖν μοι τῷδ᾽ ὑπηρέτεις λόγῳ, 
εἴ σοι γάμον κατεῖπον, ἥτις οὐδὲ νῦν 

ὅ90 τολμᾷς μεϑεῖναι ἀμφ οθύμὰ μέγαν χόλον. 
ΜΠΖΕ ΙΑ. 

οὐ τοῦτό σ᾽ εἶχε ν, ἀλλὰ βάρβαρον λέχος 
πρὸς ἀκ δ ον οὐχ εὐθοῤειν ἐξέβαινέ σοι. 

ΤΩΣ. Ν. 

εὖ νυν τόδ᾽ ἴσϑι, μὴ γυναικὸς οὕνεχα 
γῆμαί με λέχτρα βασιλέων, ἃ νῦν ἔχω,. 

ὅ9ὅ ἀλλ᾽, ὥσπερ εἶπον καὶ πάρος, σῶσαι ϑέλων 
σὲ χαὶ τέχνοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμοσπόρους 
φῦσαι τυράννους παῖδας, ἔρυμα δώμασιν. 

ΜΗΔΖΕΙ͂.4. 

μή μοι γένοιτο λυπρὸς εὐδαίμων βίος, 
μηδ᾽ ὄλβος ὅστις τὴν ἐμὴν κχνίζοι φρένα, 

ΤΑ͂Σ ΟΝ: 

600 οἶσθ᾽ ὡς μετεύξ ξει χαὶ σοφωτέρα φανεῖ; 

τὰ χρηστὰ μή σοι λυπρὰ φαινέσϑω ποτὲ,. 

μηδ᾽ εὐτυχοῦσα δοαυιμρὴξ εἶναι δόκει. 
ΜΗ ΖΕ 14. 

ὕβοιζ᾽, ἐπειδὴ σοὶ μὲν ἔστ᾽ ἀποστροφὴ, 
ἐγὼ δ᾽ ἔρημος τήνδε φευξοῦμαι χϑόνα. 

142 ῶ Ν. 

606 αὐτὴ τάδ᾽ εἵλου" μηδέν᾽ ἄλλον αἰτιῶ. 
ΜΗΜΖΕ.1.4. 

τί δρῶσα; μῶν γαμοῦσα καὶ προδοῦσά σε; 
ΣΟ, 

ἀρὰς τυράννοις ἀνοσίους ἀρωμένη. 

ΜΠΈΖΕΙ͂ 4. 

καὶ σοῖς ἀραία γ᾽ οὖσα τυγχάνω δόμοις. 
ΤΕΣ ΏΣΕΝΣ 

ὡς οὐ χρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα. 
610 ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει παισὶν ἢ σαυτῆ φυγῆς 

προσωφέλημα χρημάτων ἐμῶν λαβεῖν, 
λέγ᾽ " ὡς ἕτοιμος ἀφϑόνῳ δοῦναι χερὶ, 

ὶ ξένοις τε πτέμπεξιν ξύμβολ᾽ 2 οἱ ϑράσουσί σ᾽ εὖ. 

καὶ ταῦτα μὴ ϑέλουσα μωρανεῖς, γύναι" 
61ὅ λήξασω δ᾽ ὀργῆς χερδαγεῖς ἀμείνονα. 

ΜΗῊΜ Ε1.4. 

οὔτ᾽ ἂν ξένοισι τοῖσι σοῖς χρησαίμεϑ᾽ ἄν, 

οὔτ᾽ ὧν τι δεξαίμεσϑα, μηδ᾽ ἡμῖν δίδου". 
κακοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ᾽ ὄνησιν οὐκ ἔχει. 

Τ4.Σ 2 Ν. Νὰ 

ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν δαίμονας μαρτύρομαι, 
620 ὡς πάνϑ᾽ ὑπουργεῖν σοί τε καὶ τέχνοις ϑέλω " 

σοὶ δ᾽ οὐχ ἀρέσχει τἀγάϑ'᾽᾽, ἀλλ᾽ αὐϑθαδίᾳ 
φίλους ἀπωϑεῖ" τοιγὰρ ἀλγυνεῖ πλέον. 
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ΜΗΔΖῈΕ: 4. ΜΗΖΕ1Ι.. 

χώρει" πόϑῳ γὰρ τῆς νεοδμήτου κόρης τί δῆτα «Ροῖβος εἶπέ σοι παίδων πέρι; 
αἷρεῖ, χρονέζων δωμάτων ἐξώπιος " ὈΦΡΒΠΟΥΣ,. 

626 νύμφευ᾽ " ἴσως γὰρ, ξὺν ϑεῷ δ᾽ εἰρήσεται, θ7ὅ σοφώτερ᾽ ἢ χατ᾽ ἄνδρα συμβαλεῖν ἔπη. 
γαμεῖς τοιοῦτον ὥστε σ᾽ ἀρνεῖσϑαι γώμον. ΜΗΜ4ΖΕ14. 

ΧΟΡΟΣ. ϑέμις μὲν ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι ϑεοῦ; 
ἔρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν ἐλθόντες οὐκ εὐδοξίαν ΦΔΙΓΕΎΣ. 
οὐδ᾽ ἀρετὰν παρέδωχαν μάλιστ᾽, ἐπεί τοι καὶ σοφῆς δεῖται φρενός. 

680 ἀδθοίδενν εἰ δ᾽ ἅλις ἔλϑοι ΜΗΠΜΖΕΙ͂ 4. 

Αὐύπρις, οὐκ ἄλλα ϑεὸς εὔχαρις οὕτω. τί δῆτ᾽ ἔχρησε; λέξον, εἰ ϑέμις χλύειν. 
μήποτ᾽, ὦ δέσποιν᾽, ἐπ᾽ ἐμοὶ χρυσέων τόξων" ΖΦ ΕΣ. 

ἐφείης ἀσχοῦ μὲ τὸν προὔχοντα μὴ λῦσαι πόδα 
ἔμέρῳ χρίσασ᾽ ἄφυκτον οἶστόν. ΜΗΔΖΔΕΙ͂ 4. 

Ϊ 686 στέργοι δέ μὲ σωφροσύνα, δώρημα κάλλιστον 680 πρὶ» ἂν τί δράσῃς ἢ τίν᾽ ἐξίχῃ χϑόνα; 
ϑεῶν " ΓΤ ΕΣ: 

β μηδέ ποτ᾽ ἀμφιλόγους ὁρ-- πρὶν ἂν πατρῴαν αὖϑις ἑστίαν μόλω. 
γὰς ἀκχόρεστα τε νείχη ΜΗΜΖΕΤΑ. 
ϑυμὸν ἐχπλήξασ᾽ ἑτέροις ἐπὶ λέχτροις σὺ δ᾽ ὡς τί χρήζων τήνδε ναυστολεῖς χϑόγα; 

| θ40 προσβάλοι δεινὰ Κύπρις, ἀπτολέμους δ᾽ εὐνὰς ΓΈ ΧΣ 

σεβίζουσ Πιτϑεύς τις ἔστι γῆς ἄναξ Τροιζηνίας. 
ὀξύφρων χρίνοι λέχη γυναικῶν. ΜΗΔΕΙ͂ΔΑ. 
ὦ πατρὶς, ὦ δῶμά τ᾽ ἐμὸν, παῖς; ὡς λέγουσι, Πέλοπος εὐσεβέστατος. 

μὴ δῆτ᾽ ἄπολις γενοίμαν 243. ΓΓΕῪ Σ. 

645 τὸν ἀμαχανίας ἔχουσα δυσπέρατον αἰῶν᾽ θ8ὅ τούτῳ ϑεοῦ μάντευμα χοινῶσαι ϑέλω. 
οἰχτοροτάτων ἀχέων. ΜΗΜΔΕΙἍ. 
ϑανάτῳ ϑανάτῳ πάρος δαμείην σοφὸς γὰρ ἁνὴρ καὶ τρίβων τὰ τοιάδε. 
ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα " μό- ΑἹΓΕΎῪΣ. 

θὅθ χϑων δ᾽ οὐκ ἄλλος ὕπερϑεν ἢ χἄμοιγε πάντων φίλτατος δορυξένων. 
γᾶς πατρίας στέρεσϑαι. ΜΠΠΖῈΕ. 4. 

εἴδομεν, οὐχ ἐξ ἑτέρων ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, καὶ τύχοις ὅσων ἐρᾷς. 
μύϑων ἔχομεν φράσασϑαι" ΑΙΓΈΕΎΥΣ.: 
σὲ γὰρ οὐ πόλις, οὐ φίλων τις ᾧχτειρεν σπα- τί γὰρ σὸν ὕμμα χοώς τε συντέτηχ᾽ ὅδε; 

ϑοῦσαν ΜΗΜ4“ῈΕ: 14. 

δεινότατον παϑέων. 690 “ἰγεῦ, χάχιστος ἔστι μοι πάντων πόσὶϊς.- 
ἀχάριστος θλοιϑ᾽ ὅτῳ πάρεστι ΜΙ ΕΙΣ. 

660 μὴ φίλους τιμᾶν, χαϑαρὰν ἀνοί- τί φής; σαφῶς μοι σὰς φράσον δυσϑυμίας. 
ξαντα χλῆδα φρενῶν" ἐμοὶ ΜΉΗΔΖΔΕ ΤΙ 4. 

μὲν φίλος οὔποτ᾽ ἔσται. ἀδικεῖ μ᾽ ᾿Ιάσων οὐδὲν ἐξ ἐμοῦ παϑών. 

ΦΦ ΡΓᾺΕΥΣ. ΦΦΙΓΈΕΎΥΣ. 

πεβερόν χαῖρε" τοῦδε γὰρ προοίμιον τί χρῆμια δράσας; φράζε μοι σαφέστερον. 
χάλλιον οὐδεὶς οἷδε προσφωνεῖν φίλους. ΜΠΗΖῈΕ1 4. 

ΜΗΖΕΙ͂ἍΑ. γυναῖχ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν δεσπότιν δόμων ἔχει. 
6606 ὦ χαῖρε χαὶ σὺ, παῖ σοφοῦ Πανδίονος, 2. ΣΠΈΓΥΣ: 

μρ φυῇ πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιστρωφῷ πέδον; 6965 ἡ γὰρ τετόλμηκ᾽ ἔργον αἴσχιστον τόδε; 
ΕΙΣ. ΜΗΖΕ1.Α. 

Ῥοίβου παλαιὸν ἐχλιπὼν χρηστήριον. σάφ᾽ ἴσϑ᾽ " ἄτιμοι δ᾽ ἐσμὲν οἱ πρὸ τοῦ φίλοι. 
ΜΠῊΖῈΕ1] .4. ΦΔΙΓΕΎΥΣ. 

τι δ᾽ ὀμφαλὸν γῆς ϑεσπιῳδὸν ξστάλης ; πότερον ἐρασϑεὶς ἢ σὸν ἐχϑαίρων λέχος; 
5. 1 ἘΣ ΧΟΕΣΣ ΜΗΜΖῈΕΙ4. 

παίδων ἐρευνῶν σπέρμ᾽ ὅπως γένοιτό μοι. μέγαν γ᾽ ἔρωτα " πιστὸς οὐκ ἔφυ φίλοις. 
ΜΗΔΕΙΑ. ΔΙΓΕΎΥΣ. 

670 πρὸς τ καναα ἅπαις γὰρ δεῦρ᾽ ἀεὶ τείγεις βίον; ἔτω γυν, εἴπερ ὡς λέγεις ἐστὶν χαχός. 
1 ἘΡΥΏΩΣΙ ΜΠ4Ε1.4. 

ἅπαιδές ἐσμεν δαίμονός τινος τύχῃ" 700 ἀνδρῶν τυράννων κῆδος ἠράσϑη λαβεῖν. 
ΜΗ4ΖΕ 14. 4 ΓῚ ΣΣ. 

δόμου, τοι οὔσης, ἢ λέχους ἄπειρος ὦν; ἔδωσι δ᾽ αὐτῷ τίς ; πέραινέ μοι λόγον. 
4 7 Σ Ὁ} ὙΣ. ΜΙΠΖΕ 4. 

οὐκ ἐσμὲν εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίου. Κρέων, ὃς ἄρχει τῆσδε γῆς Κορινϑίας. 
627 -- 6834. -ξΞΞ 6838 .--- 6422. ΖΦ ΡΊΡΕΥ Σ. 

ι δος δου Ἢ ’ 

ξυγγνωστὰ μέν ταρ᾽ ἡν σε λυπεῖσθαι, γυναι. 
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ΜΗΜΕΙ.. 

ὄλωλα" καὶ πρὸς γ᾽ ἐξελαύνομαι χϑονός... 

ΜΨΙΥΓΈΕΣ. 

0ὅ πρὸς τοῦ; τόδ᾽ ἄλλο χαινὸν αὖ λέγεις χακόν. 

ΜΗ ῈΕ1ΙἍ4. 

Κρέων μ᾽ ἐλαύνει φυγάδα γῆς Κορινϑίας. 

ΑΙΓΕΎῪΣ. 
ἐᾷ δ᾽ Ἰάσων; οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐπήνεσα. 

ΜΗΔΕΙ͂Ἅ. 
λόγῳ μὲν οὐχὶ, χαρδίᾳ δὲ βούλεται. 
ἀλλ ἄντομαί σε τῆσδε πρὸς γενειάδος 

710 γονάτων τε τῶν σῶν, ἱχεσία τε γίγνομαι, 
οἴχτειρον οἴχτειρόν μὲ τὴν δυσδαίμονα, 
χαὺὶ μή μ᾽ ἔρημον ἐχπεσοῦσαν εἰσίδης, 

δέξαι δὲ χώρᾳ καὶ θόμοις ἐφέστιον. 

οὕτως ἔρως σοὶ πρὸς ϑεῶν τελεσφόρος 

716 γένοιτο παίδων, χαὐτὸς ὄλβιος ϑάνοις. 
εὕρημα δ᾽ οὐχ οἶσϑ'᾽ οἷον εὕρηχας τόδε" 
παύσω δέ σ᾽ ὄντ᾽ ἄπαιδα, καὶ παίδων γονὰς 
σπεῖραί σε ϑήσω" τοιάδ᾽ οἶδα φάρμακα. 

: ΑΙΓΕΎῪΣ. 

ποθῶν εξ ἕχατι τήνδε σον δοῦναι 17. 

720 γύναι, πρόϑυμός εἶμι, πρῶτα μὲν ϑεῶν, 

ἔπειτα παίδων ὧν ἐπαγγέλλει γονᾶς. 

ἐς τοῦτο γὰρ δὴ φροῦδός εἶμι πῶς ἐγώ. 
οὕτω δ᾽ ἔχει μοι" σοῦ μὲν ἐλϑούσης χϑόνα, 
πειράσομαί σου προξενεῖν δίχαιος ὦν. 

72δὅ τοσόνδε μέντοι σοι προσημαίνω, γύναι" 
ἐχ τῆσδε μὲν γῆς οὔ σ᾽ ἄγειν βουλήσομαι, 
αὐτὴ δ᾽ ἐάνπερ εἰς ἐμοὺς ἔλϑης δόμους, 
μενεῖς ἄσυλος, χοῦ σε μὴ μεϑῶ τινι.᾿ 

ἐχ τῆσδε δ᾽ αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα" 

780 ἀναίτιος γὰρ καὶ ξένοις εἶναι ϑέλω. 

ΜΗ4ΖΕ 14. 

ἀλλὰ πίστις εἰ γένοιτό μοι 
ἐμ ἀν ἔχοιμ᾽ ἂν πάντα πρὸς σέϑεν χαλῶς. 

ΔΑΊΠΙΓΕΥΣ. 

μῶν οὐ πέποιϑας ; ἢ τί σοι τὸ δυσχερές; 

ΜΗΖΔΖῈΕ1.4. 

πέποιϑα" Πελίου δ᾽ ἐχϑοός ἐστι μοι δόμος 
7856 Κρέων τε. τούτοις δ᾽ ὁρχίοισι μὲν ζυγεὶς 

ἄγουσιν οὐ μεϑεῖ᾽ ἂν ἐκ γαίας ἐμὲ, 
λόγοις δὲ συμβὰς χαὶ ϑεῶν ἀνώμοτος 
φίλος γένοι᾽ ἂν χἀπιχηρυχεύμασι 
οὐχ ἂν πίϑοιο" τἀμὰ μὲν γὰρ ἀσϑενῆ., 

740 τοῖς δ᾽ ὕλβος ἐστὶ καὶ δόμος τυραγγιχός.- 

ΚΠ ΘΟ ΧΟΣ, 

πολλὴν ἔλεξας, ὦ γύναι, π ἐς 

ἀλλ εἰ δοχεῖ σοι δρᾶν τάδ᾽, οὐχ ἀφίσταμαι. 
ἐμοί τε γὰρ τάδ᾽ ἐστὶν ἀσφαλέστατα. 

σχῆινίν τιν᾽ ἐχϑροῖς σοῖς ἔχοντα δειχνύναι, 

745 τὸ σόν τ᾿ ἄραρε μᾶλλον" ἐξηγοῦ ϑεούς. 

ΜΗΜΖΕΤΆΑ. 

ὄμνυ πέδον Τῆς πατέρα ϑ᾽ Ἥλιον πατρὸς 
τοὐμοῦ ϑεῶν τε συντιϑεὶς ἅπαν γένος. 

ΑΙΓΕῪ Σ. 

τί χρῆμα δοάσειν ἢ τί μὴ δράσειν ; λέγε." 

ἔσται ταδ᾽" 

ΜΗΔΖΔΕΙ͂ 4. 

μήτ᾽ αὐτὸς ἐχ γῆς σῆς ἔμ᾽ ἐχβαλεῖν ποτε 
750 μήτ᾽, ἄλλος ἤν τις τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν ἄγειν 

χροήζη, μεϑήσειν ζῶν ἑκουσίῳ τρόπῳ. 
ΨΕΙΥΣ,: 

ὕμιν κα Γαῖαν Ἡλίου ϑ'᾽ ἁγνὸν σέβας 

ϑεούς τὲ πάντας ἐμμενεῖν ἅ σοὺ ζλύω. 
ΜΠΩΕῚ. 4. 

ἀρχεῖ" τί δ᾽ ὅρχῳ τῷδε μὴ ᾽μμένων πάϑοις; 
ΙΗ ΧΩΣ: 

766 ἃ τοῖσι δυσοεβοῦσι γίγνεται βροτῶν. 

ΜΠη4Ε1 .ἍΑ. ἥ 

χαίρων πορεύου" πάντα γὰρ χαλῶς ἔχει 
χἀγὼ πόλιν σὴν ὡς τάχιστ᾽ ἀφίξομαι, 
πράξασ᾽ ἃ μέλλω. χαὶ τυχοῦσ᾽ ἃ βούλομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλά σ᾽ ὃ Μαίας πομπαῖος ἄναξ 

760 πελάσειε δόμοις, ὧν τ᾽ ἐπίνοιαν 
σπεύδεις χατέχων πράξειας,, ἐπεὶ 

γενναῖος ἀνὴρ, 
αΑϊγεῦ, παρ᾽ ἐμμϑὴ λειλήροια τὴ 

ο ΜΗΔΕΙ͂Α͂ 
ὦ Ζεῦ Ζίχη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φῶς, 

7606 γῦν χαλλίγιχοι τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν, φίλαι, 
γενησόμεσϑα, κεῖς ὁδὸν βεβήχαμεν " 
γῦν δ᾽ ἐλπὶς ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς τίσειν δέχην. 
οὗτος γὰρ ἁνὴρ ἣ μάλιστ᾽ ἐκάμνομεν 
λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων " 

770 ἐχ τοῦδ᾽ ἀναψόμεσϑα πρυμνήτην κάλων, 
μολόντες ἄστυ χαὶ πόλισμα Παλλάδος... 
ἤδη δὲ πάντα τἀμά σοι βουλεύματα. 
λέξω" δέχου δὲ μὴ πρὸς ἡδονὴν λόγους. 
πέμινασ᾽ ἐμῶν τιν᾽ οἱχετῶν ᾿Ιάσονα 

776 ἐς ὄινιν ἐλϑεῖν τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι" 
μολόντι δ᾽ αὐτῷ μαλθϑακχοὺς λέξω λόγους, 

ὡς χαὶ δοχεῖ μοι ταῦτα καὶ καλῶς ἔχει, 

γάμους τυράννων, οὗς προδοὺς ἡμᾶς ἔχει, 
χαὶ ξύμφορ᾽ εἶναι χαὶ καλῶς ἐγνωσμένα " 

780 παῖδας δὲ μεῖναι τοὺς ἐμοὺς αἰτήσομαι, 
οὐχ ὡς λιποῦσα πολεμίας ἐπὶ χϑονὸς 

ἐχϑροῖσι παῖδας τοὺς ἐμοὺς χαϑυβρίσαι, . 
ἀλλ ὡς δόλοισι παῖδα βασιλέως χτάνω. 
πέμιψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν, 

786 γύμφη φέροντας, τήνδε μὴ φεύγειν χϑόνα, 
[λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόχον χρυσήλατον “ 
χᾶνπερ. λαβοῦσα κόσμον ἀμφιϑῆ χροὶ, 
χαχῶς ὀλεῖται πᾶς ϑ᾽ ὃς ἂν ϑίγῃ κόρης" 

τοιοῖσδε χρίσω φαρμάκοις δωρήματα. 

790 ἐνταῦϑα μέντοι τόνδ᾽ ἀπαλλάσσω λόγον" 
ᾧμωξα δ᾽ οἷον ἔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον 
τοὐντεῦϑεν ἡμῖν" τέχνα γὰρ χαταχτενῶ 
τἄμ᾽ - οὔτις ἐστὶν ὅστις ἐξαιρήσεται" 
δόμον τε πάντα συγχέασ᾽ ᾿Ιάσονος 

796 ἔξειμι γαίας. ὐλτάξων παίδων φόνον 

φεύγουσα χαὶ τλᾶσ᾽ ἔργον ἀνοσιώτατον. 

οὐ γὰρ γελᾶσϑαι τλητὸν ἐξ ἐχϑρῶν, φίλαι. 
ἴτω" τί μοι ζῆν χέρδος; οὔτε μοι πατρὶς 

οὔτ᾽ οἶχός ἔστιν οὔτ᾽ ἀποστροφὴ χαχῶν.- 
800 ἡμάρτανον τόϑ'᾽ ἡνίκ᾽ ἐξελίμπανον 

δόμους πατρῴους, ἀνδρὸς Ἕλληνος λόγοις 
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πεισϑεῖσ᾽, ὃς ἡμῖν ξὺν ϑεῷ τίσει δίχην. 
οὔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὀψεταί ποτε 
ζῶντας τὸ λοιπὸν οὔτε τῆς νεοζύγου. 

806 γύμφης τεχνώσει παῖδ᾽, ἐπεὶ κακὴν καχῶς 
ϑανεῖν σφ᾽ ἀνάγχη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις. 
μηδείς μὲ φαύλην κἀσϑενῆ γομιζέτω 
μηδ᾽ ἡσυχαίαν, ἀλλὰ ϑατέρου τρόπου, 
βαρεῖαν ἐχϑροῖς καὶ φίλοισιν εὐμενῆ " 

810 τῶν γὰρ. τοιούτων εὐχλεέστατος βίος. 
ΧΟ ΘΟ 

ἐπείπερ ἡμῖν τόνδ᾽ ἐχοίνωσας λόγον, 
σέ τ᾽ ὠφελεῖν ϑέλουσα χαὶ νόμοις βροτῶν 
ξυλλαμβάνουσα, δρᾶν σ᾽ ἀπεγνέπω τάδε. 

ΜΗΜ.ΜῈΕ1 4. 

οὐκ ἔστιν ἄλλως " σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν 
816 τάδ᾽ ἐστὶ, μὴ πάσχουσαν ὡς ἐγὼ χακῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλὰ χτανεῖν σὼ παῖδε τολμήσεις, γύναι; 
ΜΉΗΖΕΙ͂ Α. 

οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχϑείη πόσις. 
' ΧΟΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἂν γένοιό γ᾽ ἀϑλιωτάτη γυνή. 
ΜΠΗ4ΖῈΕ.14.. 

ἔτω" περισσοὶ πάντες οὗν μέσῳ λόγοι. 
820 ἀλλ᾿ εἶα χώρει χαὶ χόμιζ᾽ Ἰάσονα" 

ἐς πάντα γὰρ δὴ σοὶ τὰ πιστὰ χρώμεϑα. 
λέξης δὲ μηδὲν τῶν ἐμοὶ δεδογμένων, 
εἴπερ φρονεῖς εὖ δεσπόταις γυνή τ᾽ ἔφυς. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἐρεχϑείδαι τὸ παλαιὸν Ὅλβιοι, 
825 χαὶ ϑεῶν παῖδες μαχάρων, ἱερῶς 

χώρας ἀπορϑήτου τ᾽ ἀποφερβόμενοι 
πλεινοτάταν σοφίαν, ἀεὶ διὰ λαμπροτάτου 

880 βαίνοντες ἁβρῶς αἰϑέρος, ἔνϑα ποϑ᾽ ἁγνὰς 
ἐννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι 
ξανϑὰν Μρμονίαν φυτεῦσαι" 

8856 τοῦ χαλλινάου τ᾽ ἀπὸ Κηφισοῦ ῥοὰς 
τὰν Κύπριν κλήζουσιν ἀφυσσαμέναν 
χώραν χαταπνεῦσαι μετρίας ἀνέμων 

840 ἡδυπγόους αὔρας" ἀεὶ δ᾽ ἐπιβαλλομέναν 

χαίταισιν εὐώδη δοδέων πλόχον ἀνϑέων 
τῷ σοφίᾳ παρέδρους πέμπειν ἔρωτας, 

πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν 
ἢ πόλις ἢ φίλων 
πόμπιμός σε χώρα 

Α - 

ταν παιδολέτειραν ἕξει, 

860 τὰν οὐχ ὁσίαν μετ᾽ ἄλλων; 
σχένψαι τεχέων πλαγὰν, 
σχένναι φόνον οἷον αἴρει. 
μὴ, πρὸς γονάτων σε πάντες 
πάντως ἱχετεύομεν, 

856 μὴ τέχνα φονεύσης. 
79. 9 ΄ Ἄ Υ Ἁ » 

πόϑεν ϑράσος ἢ φρενὸς ἢ 
χειρὶ τέχνων σέϑεν 

χαρδίᾳ τε λήψει, 

δεινὰν προσάγουσα τόλμαν; 
860 πῶς δ᾽ ὄμματα προσβαλοῦσα 

824 .- 834. ---Ξ-Ξ 836-- 825. 

8460.-- 855. -Ξ-- 866 .-- 865. 

846 παντοίας ἀρετῶς ξυνέργους. 

2) Μ᾿ 
τέχνοις ἀδαχρυν μοῖραν 

σχήσεις φόνου; οὐ δυνάσει, 
παίδων ἱκετῶν πιτνόντων, 
τέγξαι χέρα φοινίαν 

866 εὐτλάμονι ϑυμῷ. 
Τ4.Σ ῶ Ν. 

, ν τ 
ἥχω χελευσϑείς " χαὶ γὰρ οὐσὰα δυσμενὴς 

οὐχ ἂν ἁμάρτοις τοῦδέ γ᾽, ἀλλ ἀχούσομαι 

τί χρῆμα βούλει χαινὸν ἐξ ἐμοῦ, γύναι. 
ΜΗΖΕ 4.4. 

᾿Ιᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων 
; τὶ ῚῚ 2 Ἁ ΕῚ ΑἹ 

870 συγγνώμον᾽ εἰναι" τὰς δ᾽ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν 
, - Ι ςε “᾿Ξ Ἱ 

εἶχός σ᾽, ἐπεὶ νῷν πολλ᾽ ὑπείργασται φίλα. 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῆ διὰ λόγων ἀφιχόμην, 
χἀλοιδόρησα" σχετλία, τέ μαίνομαι ὶ 
καὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὑ, 

876 ἐχϑρὰ δὲ γαίας χοιράνοις καϑίσταμαι 
’ ΕῚ ει « ΞῸ - κ Ἷ 

πόσει ὃ, ὃς ἡμῖν δρᾷ τὰ συμφορωτατα, 
[ ΄ κ γ΄ ,) 

γήμας τύραννον χαὶ χασιγγήτους τέχνοις 
ἐμοῖς φυτεύων; οὐκ ἀπαλλαχϑήσομαι 
ϑυμοῦ; τί πάσχω, ϑεῶν ποριζόντων καλῶς; 

880 οὐχ εἰσὶ μέν μοι παῖδες, οἶδα δὲ χϑόνα 
; ε - ͵ὔ ] 

φευγοντας ἡμᾶς χαὶ σπανίζοντας φίλων ; 

ταῦτ᾽ ἐνγοηϑεῖσ᾽ ἡσϑόμην ἀβουλίαν 
πολλὴν ἔχουσα χαὶ μάτην ϑυμουμένη. 

- τ - - , αν γῦν οὐν ἐπαινῶ, σωφρονεῖν τέ μοι δοκεῖς 
88ὅ χῆδος τόδ᾽ ἡμῖν προσλαβὼν, ἐγὼ δ᾽ ἄφρων, 

ἢ χρῆν μετεῖναι τῶνδε τῶν βουλευμάτων 
χαὶ ξυμπεραίγειν καὶ παρεστάναι λέχει, 

γύμφην τε χηδεύουσαν ἥδεσϑαι σέϑεν. 
ἀλλ ἐσμὲν οἷόν ἐσμεν, οὐχ ἐρῶ χαχὸν, 

890 γυναῖχες" οὔχουν χρή σ᾽ ὁμοιοῦσϑαι χακοῖς, 
οὐδ᾽ ἀντιτείνειν νήπι᾽ ἀντὶ νηπίων. 

» ἴ “(γἵ “»Γ ΖΓ) Τ΄ παριέξιεσϑα., καί φαμὲν κακῶς φρονεῖν 
, 2 -“ ’ ΄ 

τότ᾽, ἀλλ ἀμεινον νῦν βεβούλευμαι τάδε. 
τ ,’ , -- ΄ , ὦ τέχνα τέχνα, δεῦτε, λείπετε στέγας, 

8965 ἐξέλϑετ᾽, ἀσπάσασϑε χαὶ προσείπατε 
πατέρα μεϑ᾽ ἡμῶν, καὶ διαλλάχϑηϑ᾽ ἅμα 

-Ὁ- ’ »ἦ᾿ , Ν Ἁ ΄ 

τῆς πρόσϑεὲεν ἔχϑρας ἔς φίλους μητρὸς μέτα" 

σπονδαὶ γὰρ ἡμῖν, χαὶ μεθϑέστηχεν χόλος. 
, « Α Σ, “- ΡΥ »- Ἔλτς Ἔ 

λάβεσϑε χειρὸς δεξιάς. οἴμοι καχῶν 

900 ὡς ἐνγοοῦμαι δή τι τῶν χεχρυμμένων. 

ἀρ᾽, ὦ τέχν᾽, οὕτω χαὶ πολὺν ζῶντες χοόγνον 

φίλην ὀρέξετ᾽ ὠλένην; τάλαιν᾽ ἐγὼ ψὲς ΠΡ; γ, 9 
ς »] , ᾿ , ΒΥ Δ Γ ΄ 

ὡς ἀρτίϑαχρυς εἶμι χαὺ φόβου πλέα. 
; - ᾿ ΄ 

χοόνῳ δὲ νεῖχος πατρὸς ξξαιρουμένη 

906 ὄψιν τέρειναν τήνδ᾽ ἔπλησα δαχρύων. 
ΧΟΡΟΣ. 

ΨΦ Γ , 3} " ε ΄ “ 

χἀμοὶ χατ᾽ ὁσσων γλωρὸν ὡρμήϑη δαχρυ" 
χαὶ μὴ προβαίη μεῖζον ἢ τὸ νῦν καχόν. 

1242 ῶ Ν. 
--Ἣ ’ [2 τ Ψ »} -" , 

αἰνῶ, γύναι, τάδ᾽, οὐδ᾽ ἐχεῖνα μέμφομαι" 
εἰκὸς γὰρ ὀργὰς ϑῆλυ ποιεῖσϑαι γένος, 

’ » Ζ , 
910 γάμους παρεμπολῶντος ἀλλοίους (πόσει. 

ἀλλ ἐς τὸ λῷον σὸν μεϑέστηχεν χέαρ, 
ἔγνως δὲ τὴν νιχῶσαν ἀλλὰ τῷ χρόνῳ 

΄ }] » “ ΄ 

βουλήν " γυναικὸς ἔργα ταῦτα σώφρονος. 
ς “- Α “»" 2 ᾽ ΄ ὑμῶν δὲ, παῖδες, οὐκ ἀφροντίστως πατὴρ 

91ὅ πολλὴν ἔϑηχε σὺν ϑεοῖς προμηϑίαν" 
οἶἑμιαι γὰρ ὑμᾶς τῆσδε γῆς Κορινϑέας 



τὰ πρῶτ᾽ ἔσεσϑαι ξὺν χασιγνήτοις ἔτι. 

ἀλλ᾽ αὐξάνεσθε: τίλλα δ᾽ ἐξεργάζεται 

πατήρ τὲ καὶ ϑεῶν ὅστις ἐστὶν εὐμενής " 

920 ἴδοιμι δ᾽ ὑμᾶς εὐτραφεῖς ἥβης τέλος 
μολόντας, ἐχϑρῶν τῶν ἐμῶν ὑπερτέρους. 
αὕτη, τί χλωροῖς δαχρύοις τέγγεις κόρας, 
στρέψασα λευχὴν ἔμπαλιν παρηίϑδα, 
χοὺκ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον; 

Μη4ΖΕ1 .Ἅ. 

926 οὐδέν " τέχνων τῶνδ᾽ ἐνγνοουμένη πέοι. 

ΤΑΣΩΝ. 
ϑάρσει γυγ" εὖ γὰρ τῶνδε ϑήσομαι πέρι. 

ΜΉΗῊΖΕ: 4. 

δράσω τάδ᾽ " οὔτοι σοῖς ἀπιστήσω λόγοις " 
γυνὴ δὲ ϑῆλυ χἀπὶ δαχρύοις ἔφυ. 

ΤΊ ΣΟΥ Ν: 

τί δὴ, τάλαινα, τοῖσδ᾽ ἐπιστένεις τέχνοις ; 

ΜΜη4ῈΕ] 4. 

9320 ἔτιχτον αὐτούς" ζῆν δ᾽ ὅτ᾽ ἐξηύχου τέκνα, 
ἐσῆλϑέ μ᾽ οἶχτος εἰ γενήσεται τάδε. 
ἀλλ΄ ὧνπερ οὕνεκ᾽ εἰς ἐμοὺς ἥχεις λόγους, 
τὰ μὲν λέλεκται, τῶν δ᾽ ἐγὼ μνησϑήσομαι. 
ἐπεὶ τυράννοις γῆς μ᾽ ἀποστεῖλαι δοχεῖ, 

935 χἀμοὶ τάδ᾽ ἐστὶ λῷστα. γιγνώσχω χαλῶς, 
μήτ᾽ ἐμποδὼν σοὶ μήτε χοιράνοις χϑονὸς 
γαίειν, δοκῶ γὰρ δυσμενὴς εἶναι δόμοις, 
ἡμεῖς μὲν ἐκ γῆς τῆσδ᾽ ἀπαίρομεν φυγῇ, 

παῖδες δ᾽ ὅπως ἂν ἐχτραφῶσι σῇ χερὶ, 
940 αἰτοῦ Κρέοντα τήνδε μὴ φεύγειν χϑόγα. 

142 2 Ν. 

οὐχ οἶδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι, πειρᾶσϑαι δὲ χρή. 

ΜΠΗ4.4Ε1.. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ σὴν χέλευσον αἰτεῖσϑαι πατρὸς 
γυναῖχα παῖδας τήνδε μὴ φεύγειν χϑόνα. 

ΤΣ Ν 

μάλιστα, καὶ πείσειν γε δοξάζω σφ᾽ ἐγὼ, 
945 εἴπερ γυναικῶν ἔστι τῶν ἄλλων μία. 

ΜΗ ΖΕ 14. 

ξυλλήψομαι δὲ τοῦδέ σοι χἀγὼ πόνου" 
πέμινω γὰρ αὐτῇ δῶρ᾽, ἃ χαλλιστεύεται 

- - Ρ] ξ ’ ΤῸ3 λ ᾿ 

τῶν νῦν ἐν ἀνθρώποισιν, οἰδ᾽ ἐγώ, πολὺ, 

λεπτόν τε πέπλον χαὶ πλόχον χρυσήλατον 
960 παῖδας φέροντας. ἀλλ᾿ ὅσον τάχος χρεὼν 

χόσμον χομίζειν δεῦρο προσπόλων τινα. 
εὐδαιμονήσει δ᾽ οὐχ ἕν, ἀλλὰ μυρία, 
ἀνδρός τ᾽ ἀρίστου σοῦ τυχοῦσ᾽ ὁμευνέτου, 
χεχτημέγη τὲ χόσμον ὃν ποῦ Ἥλιος 

966 πατρὸς πατὴρ. δίδωσιν ἐχγόνοισιν οἷς. 
λάζυσϑε φερνὰς τάσδε, παῖδες, ἐς χέρας, 
καὶ τῇ τυράννῳ μαχαρίᾳ νύμφη δότε 
φέροντες " οὕτοι δῶρα μεμπτὰ δέξεται. 

1Ζ2Σ 2 Ν. 
, δ᾽ ΟΣ ’ “-“ ὃ . - τί δ΄, ὦ ματαία, τῶνδε σὰς χενοῖς χέρας; 

960 δοχεῖς σπανίζειν δῶμα βασίλειον πέπλων, 
δοκεῖς δὲ χρυσοῦ; σῶζε, μὴ δίδου, τάδε. 

εἴπερ γὰρ ἡμᾶς ἀξιοῖ λόγου τινὸς 
γυνὴ, προϑήσει χρημάτων, σάφ᾽ οἷδ᾽ ἐγώ. 

παι ο κου τιαανον ιν οντ υσοικοι νου, σναιν"..----...--.0........ὕὕ ς΄...“ “ρ0“πῆ-ῆἷἷ τ ᾷ.ᾷᾳ-οΤ’’ ὋἋπο τΦ«“ᾳἂΕοΑ6ῆ- --ι-- - πσππππππππππππτ τ 

ΒΛΊΎ Ι ΠᾺΙ δὲ Οὐὴ 

σατονατιτοοιε τα». ἝὉν-Ὁττ.....-.-......--Ἅὕ...- σ΄ ὉὉστοοοροὁὁἐ[ὺΡΓΤ ---- τ - τ  ᾽“ 

ΜΠΠΗ4Π14.4. 

μή μοὶ σύ" πείϑειν δῶρα καὶ ϑεοὺς λόγος" 

966 χρυσὸς δὲ χρείσσων μυρίων λόγων βροτοῖς. 

χείνης ὁ δαίμων, χεῖνα νῦν αὔξει ϑεὸς, 
γέα τυραννεῖ" τῶν ὁ ἐμῶν παίδων “φυγὰς 
ψυχῆς ἂν ἀλλαξαίμεῦ', οὐ χρυσοῦ μόνον. 

ἀλλ, ὦ τέχν᾽, εἰσελϑόντε ΤλομΘίοτιο δόμους 
970 ἐπ {0} νέαν γυναῖχα, δεσπότιν γ᾽ ἐμὴν, 

ἱχετεύετ᾽, ἐξαιτεῖσϑε μὴ φεύγειν χϑόνα, 
κόσμον διδόντες - τοῦδε γὰρ μάλιστα δεῖ, 
ἃς χεῖρ᾽ ἐχείνην δῶρα δέξασϑαι τάδε. 
ἴϑ᾽ ὡς τάχιστα" μητρὶ δ᾽ ὧν ἐρᾷ τυχεῖν 

976 εὐάγγελοι γένοισϑε πράξαντες καλῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

γῦν ἐλπίδες οὐκέτι μοι παίδων ζόας, 

οὐχέτι" στείχουσι γὰρ ἐς φόνον ἤδη. 

δέξεται νύμφα χρυσέων ἀναδεσμῶν 
δέξεται δύστανος ἄταν" 

980 ξανϑᾷ δ᾽ ἀμφὶ χόμᾳ ϑήσει τὸν “Δινδα κόσμον αὐτὰ 

ἐν χεροῖν λαβοῦσα. ἱ 
πείσει χάρις ἀμβοόσιός τ᾿ αὐγὰ πέπλον 
χουσότευχτόν τὲ στέφανον περιϑέσϑαι". 

986 νερτέροις δ᾽ ἤδη πάρα νυμφοκομήσει. 
τοῖο». εἷς ἕρχος πεσεῖται, ᾿ 

χαὶ μοῖραν ϑανάτου προσλήψεται δύστανος" 
ἅταν δ᾽ 

οὐχ ὑπεχδραμεῖται. 
990 σὺ. δ᾽, ὦ τάλαν, ὦ χαχόνυμφε χηδεμὼν τυ- 

ρᾶάγγων, 
παισὶν οὐ κατειδὼς 

ὀλέϑριον βιοτὰν προσάγεις, ἀλόχῳ τε σᾷ στυ- 
γερὸν ϑάνατον. 

996 δύστανε, μοίρας ὅσον παροίχει. 
-μεταστένομαι δὲ σὸν ἄλγος, ὦ τάλαινα παίδων 
μᾶτερ, ἃ φονεύσεις 

1000 τέχεα γυμφιδίων ἕγνεχεν λεχέων, ἅ σοι προλι-- 
: πὼν ἀνόμως 

ἄλλᾳ ξυνοικεῖ πόσις ξυνεύνῳ. 
ΠΑΙΔΖΔΑΓΩΓΟΣ. 

δέσποιν", ἀφεῖνται παῖδες οἵδε σοὶ φυγῆς, 
χαὶ δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀσμένη χεροῖν 
ἐδέξατ᾽ - εἰρήνη δὲ τἀχεῖϑεν τέχνοις. 

ΜῊ ῈΕ 14. 
ἔα. ' 

ΠΑΛΙΠΜΆΑΓΏΩΓΟΣ. 

1006 τί συγχυϑεῖσ᾽ ἕστηχας ἡνίκ᾽ εὐτυχεῖς; 
ΜΠ4Ε1.«. 

αἱαῖ. 
Π.1ΔΆΑΓΏΩΓΟ Σ. 

τάδ᾽ οὐ ξυνῳδὰ τοῖσιν ἐξηγγελμέροις. 
ΜΗ4Ε14. 

αἰαῖ μάλ᾽ αὖϑις. 
Π.41Δ44ΤΓ2ΩΓῸΟΣ. 

μῶν τιν᾽ ἀγγέλλων τύχην 
1010 οὐκ οἶδα, δόξης δ᾽ ἐσφάλην εὐαγγέλου; 

976 --- 982. -ΞξξΞ 988 --- 989. 

990 --- 996. 996 “--- 1001. “πππὦὦὄ.- 
«τ τασπτο 

Ῥοσὲ 1005. Ξοαποραπίαν 

τί σὴν ἔτρεψας ἔμπαλι» παρηίΐδα, 
χοὐκ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον; 

- 



π΄ ΄ΐ΄ρῦῆ- στ τ πε φπρὸό -α΄’ὐὶ πε π ἂν. τὺ Γἐ ὠὀὠ οὠ, ῷ ὡφπυπσ͵ῦοπ ΚΕ ΣΙ 

Α. 241 , 

ΜΠΗΜΕΤΙΑ͂. 

ἤγγειλας οἷ᾽ ἤγγειλας" 

τέ δὴ κατηφεῖς ὄμμα χαὶ δαχρυρροεῖς; 

ΜΗΖΕ14. 

πολλή μ᾽ ἀνάγκη, πρέσβυ" 
χἀγὼ χαχῶς φρονοῦσ᾽ ἐμηχαγησάμην. 

1:21 15 ΡΠ ΘῈΣ: 

1015 ϑάρσει" χάτει τοι χαὶ σὺ πρὸς τέχνων ἔτι. 

ΜΠῊΗῊΜ.ΜΕ| 4. 

οὐ σὲ μέμφομαι. 

ταῦτα γὰρ ϑεοὺ 

ΠΡ ΤΡ ΤΛΔΕΤ Ἐν 

. . 26 » ᾿ 

μὰ τοὺς παρ᾽ «“ιδην νερτέρους ἀλάστορας, 

1000 οὔτοι ποτ᾽ ἔσται τοῦϑ᾽ ὅπως ἐχϑροῖς ἐγὰ 
παῖδας παρήσω τοὺς ἐμοὺς καϑυβρίσαι. 
πάντως τ οώτο ταῦτα χοὺὐχ ἐχῳεύξεται. 

1065 χαὶ δὴ ̓πὶ χρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισί τε 
νύμφη τύραννος ὅλλυται, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 
ἀλλ εἶμι γὰρ δὴ τλημονεστάτην ὁδὸν, 
καὶ τούσδε πέωμιψω τλημονεστέραν ἔτι, 

παῖδας προσειπεῖν βούλομαι. δότ᾽, ὦ τέχνα, 
1070 δότ᾽ ἀσπάσασθαι μητοὶ δεξιὰν χέρα. 

ὦ φιλτάτη χεὶρ, φίλτατον δέ μοι στόμα, 
καὶ σχῆμα χαὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέχνων, 

τὰ δ᾽ ἐνθάδε 
ὥλλους χατάξω πρόσϑεν ἢ τάλαιν᾽ ἔγω. 

ὙΓ ΤΥ ΤΊΤΟΣ ΤΌΟΝΣ: 

οὔτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεζύγης τέχνων. 
'χούφως φέρειν χρὴ ϑνητὸν ὄντα συμφοράς. 

ΜΜΠΉΖΕΙ4. 

δοάσω τάδ᾽. ἀλλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω, 
1020 καὶ παισὶ πόρσυν᾽ οἷα χρὴ καϑ' ἡμέραν. 

ὦ τέχνα τέχνα, σφῷν μὲν ἔστι δὴ πόλις 

καὶ δῶμ᾽, ἐν ᾧ λιπόντες ἀϑλίαν ἐμὲ 
οἰκήσετ᾽ ἀεὶ μητρὸς ἐστερημένοι" 
ἐγὼ. δ᾽ ἐς ἄλλην γαῖαν εἶμι δὴ φυγὰς, 

1936 πρὶν σφῷν ὄνασϑαι χἀπιδεῖν εὐδαίμονας, ὁ 
πρὶν λέχτρα παὺ γυναῖχα χαὶ γαμηλίους 

εὐνὰς ἀγῆλαι λαμπάδας τ᾽ ἀνασχεϑεῖν. 
ὦ δυστάλαινα τῆς ἐμῆς αὐϑθαδίας. 

ἄλλως ἄρ᾽ ὑμᾶς, ὦ τέκν᾽, ἐξεϑρεψάμην, 
1080 ἄλλως δ᾽ ἐμόχϑουν χαὶ χατεξάνϑην πόνοις, 

στερρὰς ἐνεγχοῦσ᾽ ἐν τόχοις ἀλγηδόνας. 

ἢ μήν ποϑ'᾽ ἡ δύστηνος εἶχον ἐλπίδας 

γπολλὰς ἐν ὑμῖν γηροβοσχήσειν τ᾽ ἐμὲ 

χαὶ κατϑανοῦσαν χερσὶν εὖ περιστελεῖν, 
1035 ζηλωτὸν ἀνθρώποισι" γῦν δ᾽ ὅλωλε δὴ 

γλυχεῖα φροντίς. σφῷν γὰρ ἐστερημένη 
λυπρὸν διάξω βίοτον ἀλγεινόν τ᾽ ἐμοί. 

ὑμεῖς δὲ μητέρ᾽ οὐχέτ᾽ ὄμμασιν φίλοις 
ὄψεσϑ᾽, ἐς ἄλλο σχῆμ᾽ ἀποστάντες βίου. 

1040 φεῦ φεῦ" τί προσδέρχεσϑέ μ᾽ ὄμμασιν, τέκνα; 
τί προσγελᾶτε τὸν πανύστατον γέλων; 
αἰαῖ" τί δοάσω; 

᾿ 
1411 Ὰ4ΤΓΩΓΟΣ. 

| 

Ϊ 

ΐ 

| 
| 

β 
Ϊ 
Ϊ 
| 

«---------...-.-..----....- 

-ν-».........».ὕ...- 

9 χαρδία γὰρ οἴχεται, 

γυναῖχες, ὄμμα φαιδρὸν ὡς εἶδον τέχνων. 
οὐχ ἂν δυναίμην " χαιρέτω βουλεύματα 

1046 τὰ πρόσϑεν" ἄξω παῖδας ἐκ γαίας ἐμούς. 

Ϊ τί "- μὲ πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων χαχοῖς 
λυποῦσαν αὐτὴν δὶς τόσα “τᾶσϑαι χαχώ; 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. χαιρέτω βουλεύματα. 

χαίτοι τί πάσχω; βούλομαι γέλωτ᾽ ὀφλεῖν 
1050 ἐχϑροὺς μεϑεῖσα τοὺς ἐμοὺς ἀζημίους ; 

| τολμητέον τάδ᾽. ἀλλὰ τῆς ἐμῆς χάκχης, 

Ϊ τὸ χαὶ προέσϑαι μαλϑαχοὺς λόγους φρενί. 
| χωρεῖτε, παῖδες, ἐς δόμους" ὅτῳ δὲ μὴ 

ϑέιμως παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι ϑύμασιν, 

1060 αὐτῷ μελήσει" χεῖρα δ᾽ οὐ διαφϑερῶ. 
Ἐπ 
ἁ ἃ. 
μὴ δῆτα, ϑυμὲ, μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε" 

ἔασον αὐτοὺς, ὠ τάλαν, (εῖσαι τέζνων " 

ἐχεῖ μεϑ᾽ ἡμῶν ζῶντες δὐϊρθδοῦσι σε. 

ῬΟΚΕΥΤΑΕ 50ΕΈΕΝΙΟΙς 

εὐδαιμονοῖτον, ἀλλ᾿ ἐχεῖ" 
᾿ 2 ΄, Ε) φ - ᾿ 

παῶτήηρ ἀφείλετ΄. ὦ γλυχεῖα προσβολὴ, 
Σ ν ι - ’ ) “ 

107 ὦ μαλθακὸς χγοῶς πνεῦμα ϑ᾽ ἥδιστον τέχνων. 
χωρεῖτε χωρεῖτ᾽ " οὐχέτ᾽ εἰμὶ προσβλέπειν 

Ι ζ. “- » --"} -Ὁ 

, οἵα τ᾽ ἐς ὑμᾶς, ἀλλὰ νιχῶμαι χαχοῖς. 
χαὶ μανθάνω μὲν οι δρᾶν μέλλω χαχί" 

ϑυμὸς δὲ χρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμώτων, 
1080 ὅ ὑσσξο μη τὰ αἴτιος χακῶν βροτοῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 
| πολλάκις ἤδη διὰ 1. Τεητεοον 

μύϑων ἔμολον, χαὶ πρὸς ἁμίλλας 
β ἦλθον μείζους ἢ χρὴ γενεὰν 

ϑήλυν ἐρευνᾶν. ἀλλὰ γὰρ ἔστιν 
1086 μοῦσα χὰ ἡμῖν, ἣ προσομιλεῖ 

παῦρον γὰρ δὴ γένος ἐν πολλαῖς 
εὕροις ἂν ἴσως 
κοὐχ ἀπόμουσον τὸ γυναιχῶν. 

1090 χαί φημι βροτῶν οἵτινές εἶσιν 

πάμπαν ἄπειροι μηδ᾽ ἐφύτευσαν 
παῖδας, προφέρειν εἰς εὐτυχίαν 
τῶν γειναμένων. 

οἱ μὲν ἄτεχνοι δι’ ἀπειροσύναν 
1096 εἴϑ'᾽ ἡδὺ βροτοῖς εἴτ᾽ ἀγιαρὸν 

παῖδες τελέϑουσ᾽ οὐχὶ τυχόντες 
πολλῶν μόχϑων ἀπέχονται" 
οἷσι δὲ τέχνων ἔστιν ἐν οἴκοις 
γλυχερὸν βλάστημ᾽, ἐσορῶ μελέτῃ 

[1100 χατατρυχομένους τὸν ἅπαντα χρόνον " 
Ἷ πρῶτον μὲν ὅπως ϑρέψουσι καλῶς, 

βίοτόν ὃ᾽ ὁπόϑεν λείψουσι τέχνοις " 

Ι 
| 

σοφίας ἕνεκεν " πάσαισι μὲν οὔ" 

ῤ 
᾿ 

ἔτι δ᾽ ἐκ τούτων εἴτ᾽ ἐπὶ φλαύροις 
εἴτ᾽ ἐπὶ χοηστοῖς 
τ οὐ; τόδ᾽ ἐστὶν ἄδηλον. 

{106 ἕν δὲ τὸ πάντων λοίσϑιον ἤδη 

πᾶσιν χατερῶ ϑνητοῖσι κακόν" 

καὶ δὴ γὰρ ἅλις βίοτόν 9’ εὗρον, 

σῶμά τ᾽ ἐς ἥβην ἤλυϑε τέχνων 

χρηστοί τ᾽ ἐγένοντ᾽ " εἰ δὲ κυρήσας 

1110 δαίμων οὗτος, φροῦδος ἐς Διδην 

Θάνατος προφέρων σώματω τέχνωγ. 

πῶς οὖν λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις 

τήνδ᾽ ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην 

Ῥοσί 1001. ΒΕΗΘΕΒΉΜΠΙΝΙ 

ἡμεῖς χτενοῦμεν, οἵ7εερ ἐξειρύσαμεν. 
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παίδων ἕνεχεν 

1115 ϑνητοῖσε ϑεοὺς ἐπιβάλλειν; 

ΜΗΔΖΕΙ͂.,. 

φίλαι, πάλαι δὴ προσμένουσα τὴ» τύχην 

ον ς τἀχεῖϑεν οἱ προβήσεται. 

καὶ δὴ δέδορχα τόνδε τῶν ᾿Ιάσονος 

στείχοντ᾽ ὀπαδῶν" πνεῦμα δ᾽ ἠρεϑισμένον 
[1120 δείκνυσιν ὥς τι καινὸν ἀγγελεῖ κακόν. 

Ϊ ΔΓΓΕΟ.ΟΣ. 

ὦ δεινὸν ἔργον παράνομόν τ᾽ εἰργασμένη 
ΜΠήδεια, φεῦγε φεῦγε, μήτε ναΐαν 
λιποῦσ᾽ ἀπήνην μήτ᾽ ὄχον πεδοστιβῆ. 

ΜΗΜῈΕ1 4. 

τί δ᾽ ἄξιόν μοι τῆσδε τυγχάνει φυγῆς; 

ΝΠ ΈΞΖΟΣ:. 

1126 ὕλωλεν ἢ τύραννος ἀρτίως κόρη 
Κρέων ϑ᾽ ὁ φύσας φαρμάκων τῶν σῶν ὕπο. 

ΜΗ4Ε14.4. 

κάλλιστον εἶπας μῦϑον, ἐν δ᾽ εὐεργέταις 
τὸ λοιπὸν ἤδη καὶ φίλοις ἐμοῖς ἔσει. 

Α͂ΓΙΓΕ.0Ο Σ. 

τί φής; φρονεῖς μὲν ὀρϑὰ κοὐ μαίνει, γύγαι, 
1180 ἥτις τυράννων ἑστίαν ἠκισμένην 

χαίρεις κλύουσα, χοὐ φοβεῖ τὰ τοιάδε; 

: ἭΗΖῈΕ1 .Α. 

ἔχω τι χἀγὼ τοῖς γε σοῖς ἐναντίον 
λόγοισιν εἰπεῖν" ἀλλὰ μὴ σπέρχου, φίλος, 
λέξον δ᾽ ὅπως ὥλοντο" δὲς τόσον γὰρ ἂν 

1186 τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεϑνῶσι παγκάκως. 

Α͂ΓΙΓΕ.0ΟΣ. 

ἐπεὶ τέκνων σῶν ἤλϑὲ δίπτυχος γονὴ 
σὺν πατρὶ χαὶ παρῆλϑε νυμφιχοὺς δόμους, 
ἤσϑημεν οἵπερ σοῖς ἐχάμνομεν χακοῖς 
δμῶες" δι᾽ ὦτων δ᾽ εὐθὺς ἦν πολὺς λόγος 

1140 σὲ καὶ πόσιν σὸν γεῖπος ἐσπεῖσϑαι τὸ πρίν. 
χυνεῖ δ᾽ ὃ μέν τις χεῖρ. . ὃ δὲ ξανϑὸν χάρα 

παίδων " ἐγὼ δὲ χαὐτὸς ἡδονῆς ὕπο 

στέγας γυναιχῶν σὺν τέκνοις ἅμ᾽ ἑσπόμην. 
δέσποινα δ᾽ ἣν νῦν ἀντὶ σοῦ ϑαυμάζομεν, 

1148 πρὶν μὲν τέκνων σῶν εἰσιδεῖν ξυνωρίδα, 
β πρόϑυμον εἶχ᾽ ὀφϑαλμὸν εἰς Ἰάσονα" 

ἔπειτα μέντοι προὐχαλύψατ᾽ ὄμματα, 
| λευχήν τ᾿ ἀπέστρεψ᾽ ἔμπαλιν παρηΐδα, 
] παίδων μυσαχϑεῖσ᾽ εἰσόδους " πόσις δὲ σὸς 
1180 ὀργὰς ἀφήρει καὶ νεάνιδος χόλον, 

λέγων τάδ᾽ - οὐ μὴ δυσμενὴς ἔσει φίλοις, 
παύσει δὲ ϑυμοῦ καὶ πάλιν στρέψεις χάρα, 
φίλους νομίζουσ᾽ οὕσπερ ἂν πόσις σέϑεν, 
δέξει δὲ δῶρα, καὶ παραιτήσει πατρὸς 

.1155 φυγὰς ἀφεῖναι παισὶ τοῖσδ᾽ ἐμὴν χάριν; 

ἡ δ᾽ ὡς ἐσεῖδε χόσμον, οὐκ ἠνέσχετο, 

ἀλλ ἤνεσ᾽ ἀνδρὶ πάντα" χαὶ πρὶν ὃχ δόμων 
μαχρὰν ἀπεῖναι πατέρα χαὶ πδξθωξ σέϑεν, 
λαβοῦσα πέπλους τ τ: ἡμπίέσχετο, 

1160 χρυσοῦν τε ϑεῖσα στέφανον ἀιιφὶ βοστρύχοις, 

ἘΤὉ πὰ ΝΟ 

λαμπρῷ κατόπτρῳ σχηματίζεται κόμην, 
ἄψυχον εἰχὼ προσγελῶσα σώματος. 
χἄπειτ᾽ ἀναστῶσ᾽ ἐκ ϑρόνων διέρχεται 
στέγας, ἁβρὸν βαίνουσα παλλεύχῳ ποδὶ, 

1165 δώροις ὑπερχαίρουσα, πολλὰ πολλάχις 

τένοντ᾽ ἐς ὀρϑὸν ὄμμασι σχοπουμένη, 

τοὐνϑένδε μέντοι δεινὸν ἦν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν " 
χροιὰν γὰρ ἀλλάξασα αὐτοῖς πάλιν 
χωρεῖ τρέμουσα κῶλα, χαὶ μύλις φϑάνεε 

1170 ϑρόνοισιν ἐμπεσοῦσα μὴ χαμαὶ πεσεῖν. 
καί τις γεραιὰ προσπόλων, δόξασά που 
ἢ Πανὸς ὀργὰς ἢ τινὸς ϑεῶν μολεῖν, 
ἀνωλόλυξε, πρίν γ᾽ ὁρᾷ κατὰ στόμα 
χωροῦντα λευκὸν ἀφρὸν, ὀμμάτων τ᾽ ἀπὸ 

[117ὅ χύρας στρέφουσι; αἷμά τ᾽ οὐκ ἐνὸν χροΐ" 
εἶτ᾽ ἀντίμολπον ἧχεν ὀλολυγῆς μέγαν 
χκωχυτόν. εὐθὺς δ᾽ ἡ μὲν ἐς πατρὸς δόμους 
ὥρμησεν, ἡ δὲ προς τὸν ἀρτίως πόσιν, 
φράσουσα νύμφης συμφοράν" ἅπασα δὲ 

1180 στέγη πυχνοῖσιν ἐκτύπει δρομήμασιν. 

ἤδη δ᾽ ἂν ἕλχων κῶλον ἐχπλέϑρου δρόμου 
ταχὺς βαδιστὴς τερμόνων ἀνϑήπτετο" 
ἡ δ᾽ ἐξ ἀναύδου παὶ μύσαντος ὄμματος 

δεινὸν στενάξασ᾽ ἤ τάλαιν᾽ ἠγείρετο " 
118ὅ διπλοῦν γὰρ αὐτῇ πῆμ᾽ ἐπεστρατεύετο. 

χουσοῦς μὲν ἀμφὶ χρατὶ κείμενος πλόχος 
ϑαυμαστὸν ἵει νῶμα παμφάγου πυρός" 
πέπλοι δὲ λεπτοὶ, σῶν τέχνων δωρήματα, 
λευκὴν ἔδαπτον σάρχα τῆς δυσδαίμονος. 

1190 φεύγει δ᾽ ἀναστᾶσ᾽ ἐκ ϑρόνων πυρουμέγη, 
σείουσα χαίτην χρᾶτά τ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε, 
ὄῖψαι ϑέλουσα στέφανον" ἀλλ᾽ ἀραρότως 
σύνδεσμα χρυσὸς εἶχε, πῦρ δ᾽, ἐπεὶ χόμην 
ἔσεισε, μᾶλλον δὶς τόσως τ᾽ ἐλάμπετο. 

1195 πίτνει δ᾽ ἐς οὖδας ξυμφορᾷ γιχωμένη,. 

' πλὴν τῷ τεχόντι χάρτα δυσμαϑὴς ἰδεῖν". 

οὔτ᾽ ὀμμάτων γὰρ δῆλος ἦν κατάστασις 
οὔτ᾽ εὐφυὲς πρόσωπον, αἷμα δ᾽ ἐξ ἄχρου 

ἔσταζε χρατὸς, συμπεφυρμένον πυρὶ, 
1200 σάρχες δ᾽ ὠπ᾽ ὀστέων ὥστε πεύχινον ϑάχρυ 

γναϑμοῖς ἀδήλοις φαρμάχων ἀπέρρεον, 
δεινὸν ϑέαμα" πᾶσι δ᾽ ἦν φόβος ϑιγεῖν 
γεχροῦ" τύχην γὰρ εἴχομεν διδϑάσχαλον.. 
πατὴρ δ᾽ ὁ τλήμων ξυμφορᾶς ἀγνωσίᾳ 

1205 ἄφνω προσελ ϑὼν δῶμα πρύμο" γνεχρῷ " 

ᾧμωξε δ᾽ εὐθὺς, χαὶ περιπιτύξ ξᾷς δέμας 

χκυνεῖ προσαυδῶν τοιάδ᾽ " ὦ δύστηνε παῖ, 
τίς σ᾽ ὧδ᾽ ἀτίμως δαιμόνων ἀπώλεσεν; 
τίς τὸν γέροντα τύμβον ὀρφανὸν σέϑεν 

1210 τέϑησιν ; οἴμοι, ξυνϑάνοιμέ σοι, τέχνον-. 
ἐπεὶ δὲ ϑρήνων καὶ γόων ἐπαύσατο, 
χοήζων γεραιὸν ἐξανσδτῆζε δέμας, 
προσείχεϑ᾽ ὥστε κισσὸς ἔρνεσιν δάφνης 

λεπτοῖσι πέπλοις, δεινὰ δ᾽ ἣν παλαίσματα" 
1216 ὁ μὲν γὰρ ἤϑελ᾽ ἐξαναστῆσαι γόνυ, 

ἡ δ᾽ ἀντελάζυτ᾽ - εἰ δὲ πρὸς βίαν ἄγοι, 
σάρχας γεραιὰς ἐσπάρασσ᾽ ἀπ᾽ ὀστέων. 
χρόνῳ δ᾽ ἀπέσβη χαὶ μεϑῆχ᾽ ὁ δύσμορος 

ψυχήν" χαχοῦ γὰρ οὐκέτ᾽ ἡν ὑπέρτερος. 
1520 χεῖνται δὲ νεχροὶ παῖς τὲ καὶ γέρων πατὴρ 
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πέλας, ποϑεινὴ δακρύοισι συμφορα. 
χαί μοί τὸ μὲν σὸν ἐχποδὼν ἔστω λόγου " 
γνώσει γὰρ αὐτὴ ζημίας ἀποστροφήν.- 

τὰ ϑνητὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτον ἡγοῦμαι σκιὰν, 
1226 οὐδ᾽ ἂν τρέσας εἴποιμι τοὺς σοφοὺς βροτῶν 

δοχοῦντας εἶναι καὶ μεριμνητὰς λόγων 
τούτους μεγίστην μωρίαν ὀφλισχάνειν “. 
ϑνητῶν γὰρ οὐδείς ἐστιν εὐδαίμων ἀνήρ" 
2 , 2 ,) 

ολβου δ᾽ ἐπιρρυέντος εὐτυχέστερος 
1230 ἄλλου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλος, εὐδαίμων δ᾽ ἂν οὔ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔοιχ" ὃ δαίμων πολλὰ τῇδ᾽ ἕν ἡμέρᾳ 
καχὰ ξυνάψειν ἐνδίκως Ἰάσονι. 
ὦ τλῆμον, ὥς σου ξυμφορὰς οἰχτεέρομεν, 
κόρη Κρέοντος, ἥτις εἰς ““΄ἰδου δόμους 

1235 οἴχει γάμων ἕχατι τῶν ᾿ἸΙάσονος. 

ΜΠηΜ4ῈΕῈΕ1.4. 

φίλαι, δέδοχται τοὔργον ὡς τάχιστά μοι 
παῖδας χτανούσῃ τῆσδ᾽ ἀφοομᾶσϑαι χϑονὸς, 
χαὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐχδοῦναι τέχνα 
ἄλλῃ φονεῦσαι δυσμενεστέρᾳ χερί. 

1240 πάντως σφ᾽ ἀνάγχη χκατϑανεῖν. ἐπεὶ δὲ χρὴ, 
ἡμεῖς Ἐπέκθῦμεν » οἵπερ ἐξεφύσαμεν. 
ἀλλ εἴ ὁπλίζου, καρδία. τί μέλλομεν 
τὰ δεινὰ χἀναγχαῖα μὴ πράσσειν χαχά; 
ἄγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, λαβὲ ξίφος, 

1245 λάβ᾽, ἕρπε πρὸς βαλβῖδα λυπηρὰν βίου, 
χαὶ μὴ χαχισϑῆς, μηδ᾽ ἀναμνησϑῆς τέκνων, 
ὡς φίλταϑ', ὡς ἔτιχτες" ἀλλὰ τήνδε γε 
λαϑοῦ βραχεῖαν ἡμέραν παίδων σέϑεν, 
κάπειτα ϑρήνει" καὶ γὰρ εἰ χτενεῖς σφ᾽ 

1280 φίλοι γ᾽ ἔφυσαν, δυστυχὴς δ᾽ ἐγὼ γυνή. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἰὼ Γὥ τε καὶ παμφαὴς 
ἀκτὶς ᾿Δελίου, χατίδετ᾽ ἴδετε τὰν 

ὀλομέναν γυναῖκα, πρὶν φοινίαν 
τέχγοις προ χέρ᾽ αὐτοχτόνον " 

1265 τᾶς σᾶς γὰρ ἀπὸ χθυσέας γονᾶς 

ἔβλαστεν, ϑεῶν δ᾽ αἵματι πέτγειν 
φόβος ὑπ᾽ ἀνέρων. 
ἀλλά νιν, ὦ φάος διογενὲς, κάτειρ-- 
γε, κατάπαυσον, ἔξελ᾽ οἴκων τάλαι-- 

1260 γα» φονίαν τ᾽ ἐπρήδυ ὑπ᾽ ἀλαστόρων.- 

μάταν μόχϑος ἔρρει τέχνων, 
μάταν ἄρα γένος φίλιον ἔτεχες, ὦ 
χυανεῶν λιποῦσα Συμπληγάδων 
πετρᾶν ἀξενωτάταν ἐσβολάν. 

1266 δειλαία, τί σοι φρενῶν βαρὺς 
χόλος προσπίτνει, καὶ δυσμενὴς 

φόνος ἀμείβεται; 
χαλεπὰ γὰρ βροτοῖς ὁμογενῆ μιά- 
σματ᾽ ἐπὶ γαῖαν αὐτοφόνταις ξυνῳ-- 

1270 δὰ ϑεόϑεν πίτνοντ᾽ ἐπὶ δόμοις ἄχη. 

14:12 «΄. 

οἴμοι, τί δράσω; ποῖ φύγω μητρὸς χέρας; 

ὙΓΆῪΣ β΄, 
οὐχ οἶδ᾽, ἀδελφὲ φίλτατ᾽ - ὀλλύμεσϑα γάρ. 

1251 --- 1260. --ΞΞ 1261 --- 1270. 

[κὲ 

ομως 

ἫΝ ΗΚ ΔῊ, 

ΧΟΡΟΣ. 
. ’ 5» ΄ 

ἄχουεις βοὰν ἀχούεις τέχνων ; 
᾿ - ἘΣ ᾿Ὶ , 

ἰὼ τλᾶμον, ὦ χαχοτυχὲς γύναι. 
1276 παρέλθω δόμους; ἀρῆξαι φόνον 

δοκεῖ μοι τέχνοις. 

ΠΩΑΙΖῈΕΣ. 

ναὶ, πρὸς ϑεῶν, ἀρήξατ᾽ " ἐν δέοντι γάρ" 
ὡς ἐγγὺς ἤδη γ᾽ ἐσμὲν ἀρχύων ξίφους. 

ΧΟΡΟΣ. 

τάλαιν᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσϑα πέτρος ἢ σίδα- 
1280ρος, ἅτις τέχνων ὃν ἔτεχες 

ἄροτον αὐτόχειρι μοίρᾳ χτενεῖς- 
μίαν δὴ χλύω μίαν τῶν πάρος 
γυναῖχ᾽ ἐν φίλοις χέρα βαλεῖν τέκνοις, 
Ἰνὼ μαγνεῖσαν ἐς ϑεῶν, ὃϑ᾽ ἡ “ιὸς 

1286 δάμαρ νιν ἐξέπεμιψε δωμάτων ἄλῃ. 
πίτνει δ᾽ ἃ τάλαιν᾽ ἐς ἅλμαν φόνῳ 

τέχνων ϑυσσεβεῖ, 
ἀκτῆς ὑπερτείνασα ποντίας πόδα, 
δυοῖν τὲ παίδοιν ξυνϑανοῦσ᾽ ἀπόλλυται. 

1290 τί δῆτ᾽ οὖν γένοιτ᾽ ὧν ἔτι δεινόν; ὦ 
γυναιχῶν λέχος πολύπογον, 
ὅσα βροτοῖς ἔρεξας ἤδη χαχά. 

1422 Ν. 

γυγαῖχες, αἷ τῆσδ᾽ ἐγγὺς ἕστατε στέγης, 
ἄρ᾽ ἐν δόμοισιν ἡ τὰ δείν᾽ εἰργασμένη 

1296 Μήδεια τοισίδ᾽, ἢ μεθέστηκεν φυγῆ; 

δεῖ γάρ »ιν ἤτοι γῆς σφε χρυφϑῆναι χάτω, 
ἢ πτηνὸν ἄραι σῶμ᾽ ἐς αἰϑέρος βάϑος, 
εἰ μὴ τυράννων δώμασιν δώσει δίκην. 

πέποιϑ᾽ ἀποχτείνασα χοιράνους χϑονὸς 
1300 ἀϑῷος αὐτὴ τῶνδε φεύξεσθαι δόμων; 

ἀλλ οὐ γὰρ αὐτῆς φροντίδ᾽ ὡς τέχνων ἔχω" 
κείνην μὲν οὺς ἔδρασεν ἔρξουσιν καχῶς, 
ἐμῶν δὲ παίδων ἠλϑον ἐσσῶσαι βίον, 
μή μοί τι δράσωσ᾽ οἱ προσήκοντες γένει, 

1805 μητρῷον ἐκπράσσοντες ἀνόσιον φόνον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τλῆμον, οὐκ οἷσϑ᾽ οἱ χακῶν ἐλήλυϑας, 
᾿Ιῶσον" οὐ γὰρ τούσδ᾽ ἂν ἐφϑέγξω λόγους. 

Ι42Σ 2 Ν. 

τέ δ᾽ ἔστιν; ἦ που κἄμ᾽ ἀποχτεῖναε ϑέλει; 

ΧΟΡΟΣ. 

παῖδες τεϑνῶσι χειρὶ μητρῴᾳ σέϑεν. 

142 2 Ν. 

1310 οἴμοι τί λέξεις; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς οὐχέτ᾽ ὄντων σῶν τέχνων φρόντιζε δή. 

Τ4ΣΩ Ν. 

- ’ » , 

ποῦ γάρ νιν ἔχτειν᾽, ἐντὸς ἤ ̓ ξωϑεν δόμων; 

1275. 1276. -ΞΞΞ: 1286. 1287. 

1279 .-- 1281. ΞΞΞ 1290---- 1292. 
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ΧΟΡΟΣ. 
᾿ γ -- ᾿ ΡΥΣ ᾽ π 

πύλας ἀνοίξας σῶν τέχγων οἰει (ονον. 

ΤΑ͂Σ. 

χαλᾶτε χλῆδας ὡς τάχιστα, πρόσπολοι, 

.1315 ἐχλύεϑ᾽ ὡρμοὺς, ὡς ἴδω διπλοῦν χαχὸν, 
τοὺς μὲν ϑαγόντας, τὴν δὲ τίσωμαι φόνῳ. 

ΜῊ ΜΕ 14. 

τί τάσδε χινεῖς χἀναμοχλεύεις πύλας, 
γεχροὺς ἐρευνῶν χἀμὲ τὴν εἰργασμένην ; 
παῦσαι. πόνου τοῦδ᾽. εἰ δ᾽ ἐμοῦ χρείαν ἔχεις, 

.1820 λέγ᾽ εἴ τι βούλει, χειρὺ δ᾽ οὐ ψαύσεις ποτέ. 
Ϊ τοιόνδ᾽ ὄχημα πατρὸς Ἥλιος πατὴρ 

δίδωσιν ἡμῖν. ἔρυμα πολεμίας χερός, 

ΤΑΣ. Ν. 

ὦ μῖσος, ὦ μέγιστον ἐχϑίστη γύναι 

ϑεοῖς τε κἀμοὶ παντί τ᾽ ἀνθρώπων γέἕγει;, 
[1325 ἥτις τέχνοισι σοῖσιν ἐμβαλεῖν ξίφος 

ἔτλης τεχοῦσα, χάμ᾽ ἅπαιδ᾽ ἀπώλεσας" 
χαὶ ταῦτα δράσασ᾽ ἥλιόν τὲ προσβλέπεις 
χαὶ γαῖαν. ἔργον τλᾶσα δυσσεβέστατον.- 

ὅλοι " ἐγὼ δὲ νῦν φρονῶ, τότ᾽ οὐ φρονῶν 
.1380 ὅτ᾽ ἐχ δόμων σὲ βαρβάρου τ᾽ ἀπὸ χϑονγὸς 

Ἕλλην᾽ ἐς οἶχον ἠγόμην, χαχὸν μέγα, 
πατρός τε χαὶ γῆς προδότιν ἥ σ᾽ ἐθρέψατο. 
τὸν σὸν δ᾽ ἀλάστορ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἔσχηψαν ϑεοῖ" 
χτανοῦσα γὰρ δὴ σὸν χάσιν παρέστιον, 

[1885 τὸ χαλλίπρῳρον εἰσέβης ᾿Αργοῦς σχάφος.. 

ἤρξω μὲν ἐκ τοιῶνδε, γυμφευϑεῖσα δὲ 
παρ᾽ ἀνδρὶ τῷδε χαὶ τεχοῦσά μοι τέχνα, 
εὐνῆς ἕχατι χαὶ λέχους σφ᾽ ἀπώλεσας. 

οὐχ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ ἂν ᾿ Ελληνὶς γυγὴ 

.1840 ἔτλη ποϑ', ὧν γε πρόσϑεν ἠξίουν ἐγὼ 
γῆμαΐ σε. κῆδος ἐχϑρὸν ὀλέϑριόν τ᾽ ἐμοὶ, 
λέαιναν. οὐ γυναῖχα, τῆς Τυρσηνίδος 
Σχύλλης ἔχουσαν ἀγριωτέραν φύσιν. 
ἀλλ οὐ γὰρ ἂν σὲ μυρίοις ὀνείδεσι 

1345 δάζοιμι" τοιόνδ᾽ ἐμπέφυχέ σοι ϑράσος" 
ἔρρ᾽., αἰσχροποιὲ καὶ τέχνων μιαι(όνε.᾿ 
ἐμοὶ δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ αἰάζειν πάρα, 
ὃς οὔτε λέχτρων γεογάμων ὀγνήσομαι,. 
οὐ παῖδας οὖς ἔφυσα κἀξεϑρεψάμην 

1350 ἕξω προσειπεῖν ζῶντας, ἀλλ ἀπώλεσα. 

ΠΗ4Ε14.4. 

μαχρὰν ἂν ἐξέτεινα τοῖσδ᾽ ἐναντία 
λόγοισιν. εἰ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο 
οἷ᾽ ἐξ ἐμοῦ πέπονθας οἷά τ᾽ εἰργάσω " 
σὺ δ᾽ οὐκ ἔμελλες ταμ᾽ ἀτιμάσας λέχη 

1856 τερπινὸν διάξειν βίοτον ἐγγελῶν ἐμοὶ, 

Κρέων ἀνατὶ τῆσδέ μ᾽ ἐχβαλεῖν χϑογός. 
πρὸς ταῦτα καὶ λέαιναν, εἰ βούλει, χάλει, 
καὶ Σχύλλαν, ἢ Τυρσηνὸν ᾧχησεν πέδον" 

1860 τῆς σῆς γὰρ ὡς χρὴ χαρδίας ἀνθηψάμην. 

ΤΩΣ 

χαὐτή γε λυπεῖ χαὶ χαχῶν χοινωγὸς εἶ. 

ΜΗΖΠ:1.4. 

σάφ᾽ ἴσϑι" λύει δ᾽ ἄλγος, ἢν σὺ μὴ ᾽γγελᾷς. 

--- 

οὐϑ᾽ ἡ τύραννος οὔϑ᾽ ὁ σοὶ προσϑεὶς γάμους 

ΕΙΛΥΡε π᾿ 

ΤΑ͂Σ ἢ Ν. 

ὦ τέχνα, μητρὸς ὡς κακῆς ἐχύρσατε. 

ΜΗΔΕΙ͂.. 
ὦ παῖδες, ὡς ὥλεσϑε πατρῴᾳ γόσῳ. 

ΤΑ͂ΣΩΝ. 
1866 οὔτοι γιν ἡμὴ δεξιά γ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΜΗΔΕΙΑ. 
β ἀλλ ὕβρις οἵ τε σοὶ νεοδμῆτες γάμοι. 

ΤΩΣ Ν. 

λέχους σφε χἠξίωσας οὕγνεχα χταγεῖν; 

| ΜΗΔΕΙΔ. 
σμικρὸν γυγαικὶ πῆμα τοῦτ᾽ εἶναι δοχεῖς; 

ΙΔΣΩΝ. 
ἥτις γε σώφρων" σοὶ δὲ πάντ᾽ ἐστὶν χαχά. 

πα Τῇ ΝῊ ΜῊΝ 
1370 οἵδ᾽ οὐχέτ᾽ εἰσί" τοῦτο γάρ σε δήξεται. 

᾿ ΤΆΣΩ Ν. 
οἵδ᾽ εἰσὶν, οἴμοι, σῷ χάρᾳ μιάστορες. 

| ΜΗΖΕ.1.Ά4. 

ἴσασιν ὅστις ἦρξε πημονῆς ϑεοί. 

ΤΑΣ 2 Ν. 

ἴσασε δῆτα σήν γ᾽ ἀπόπτυστον φρένα. 

ΜΗ4ΕΙΑ͂ 
στυγεῖ" πιχρὰν δὲ βάξιν ἐχϑαίρω σέϑεν. 

β ΤΑ ΣΩΝ. 
ἰποϑ χαὶ μὴν ἐγὼ σήν" ὅζδιοι δ᾽ ἀπαλλαγαί. 

| ΜΗΖΔΕΙἍ.. 
β πῶς οὖν; τί δράσω; κάρτα γὰρ κἀγὼ ϑέλω. 

ΤΑΣΩΝ. 
ϑάψαι γεχρούς μοι τούσδε χαὶ κλαῦσαι πάρες. 

ο ΜΗΔΗΤΙΑ͂: 
᾽ οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ σφᾶς τῆδ᾽ ἐγὼ ϑάψω χερὶ, 

φέρουσ᾽ ἐς Ἥρας τέμενος ἀκραίας ϑεοῦ, 
1380 ὡς μή τις αὐτοὺς πολεμίων χαϑυβρίσῃ, 

τύμβους ἀνασπῶν" γῆ δὲ τῆδε Σισύφου. 
σεμνὴν ἑορτὴν καὶ τέλη προσάψομεν 
τὸ λοιπὸν ἀντὶ τοῦδε δυσσεβοῦς φόνου- 

αὐτὴ δὲ γαῖαν εἶμι τὴν ᾿Ερεχϑέως, 
1385.4ϊἸγεῖ συνοικήσουσα τῷ. Πανδίονος. 

σὺ δ᾽, ὥσπερ εἰχὸς, πκατϑαγνεῖ κακὸς χαχῶς, 
᾿Δργοῦς κάρα σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος, 
πιχρὰς τελευτὰς τῶν ἐμῶν ἰδὼν γάμων. 

142 Ν. 

ἀλλά σ᾽ . Ἐρινὺς ὀλέσειε τέκνων 
1390 φογνία τὲ “]έκη-, ἐὺ 

ΜΗΔΈ ΤΙἍΖ. 

τίς δὲ κλύει σου ϑεὸς ἢ δαίμων, 
τοῦ ψευδόρπου χαὶ ξειναπάτου ; 

ΠΤΩΣ ΣΝ. 

φεῦ φεῦ, μυσαρὰ χαὶ παιδολέτορ. 
-ππππΠρΠπ τ... Ὁ ᾷνϑν..νϑ...0..ν0.ῳ0.0ὅβ0.0.ῳὅῳ0ὁοτ νος κι νο, ἐκ ουκυυρυοσρου το του οτανυ οὗ 
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ΜΡ ΠΥ ΔΙ Ἔ 1, 

ΜΗΖΕΙ͂.Ἅ4. Τ42Σ ὦ Ν. 

στεῖχε πρὸς οἴχους χαὶ ϑάπτ᾽ ἄλοχον. δός μοι πρὸς ϑεῶν 
ΤΑΣΩΝ. μαλαχοῦ χρωτὸς ψαῦσαι τέχνων. 

1395 στείχω, δισσῶν γ᾽ ἄμορος τέχνων. ᾿ ἩΠΗΔΕΤΑ. 
,.ἷ. ΠἸΗΖΕΙ͂Α. οὐκ ἔστι" μάτην ἔπος ἔρριπται. 

οὕπω ϑρηνεῖς" μένε καὶ γῆρας. ' ; τι ΣΝ. 
ΤΑΣΩΝ. 1406 Ζεῦ, ταδ' ἀχούεις ὡς ἀπελαυνόμεϑ᾽, 

εξ : οἷά τε πάσχομεν ἐκ τῆς μυσαρᾶς 

ὦ τέχγα φίλτατα. χαὶ παιδοφόνου τῆσδε λεαίνης; 
ΜΗ4ΖΕΙ͂ 4. ἀλλ᾽ ὁπόσον γοῦν πάρα καὶ δύναμαι 
μητρί γε, σοὶ δ᾽ οὔ. τάδε καὶ ϑρηνῶ χἀπιϑοάζω, 

ΤΆΣΩΝ. 1410 μαρτυρόμενος δαίμονας ὡς μοι 

Ὁ» τέκν᾽ ἀποχτείνασ᾽ ἀποχωλύεις 
ἜΝ Σπκος; : ψαῦσαΐ τε χεροῖν ϑάψαι τε γεχροὺς, 

ΜΗΔ4ῈΕΤ4. οὺς μήποτ᾽ ἐγὼ φύσας ὄφελον 

σέ γε πημαίνουσ᾽. πρὸς σοῦ φϑιμέγους ἐπιδέσϑαι. 

ΠΣ ον ΧΟΡΟΣ. 
| αἰαῖ" φιλίου χοήζω στόματος 1416 πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν Ὀλύμπῳ, 
1400 παΐδων ὁ ταλᾶὰς προσπτυξασϑαι- πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσι ϑεοί" 

ΜΗ.«Ε 14. χαὶ τὰ δοχηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσϑη, 
γὺῦν σφε προσαυδᾷς, γῦν ἀσπάζει, τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον εὗρε ϑεύός. 

2 ἰφ ΧὩ ΩΝ - 

τότ᾽ ἀπωσάμενος. τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

.-......ὄ.....ν..-΄ΠξῤΡὀ6έ....-..-΄.-.-.-.---ὄ- 

πλονατοῦν σνκϑισαν εν ύτετωσνα τυκσλ πέννα, 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΠΠΟΛΥΤΟΣ ΞΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

ΑΦΡΟΔΊΙΤΗ. “ 414} 4. 
ΠΠΟΟ.ΎΤΟΣ. ΑΓΓΕΟ.ΟΣ. 
ΘΕΡΆΠΟΝΤΕΣ. ᾿ ΘΗΣΕΥΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΩΝ ΓΥΝΆΑΙΚΩ Ν. ἘΞΑΓΓΕΟ.ΟΣ. 
ΤΡΟΦΟΣ. ΑΡΤΕΠΙΣ. 

1 Π:0.6 αὶ Σ..Σ. 

Θ᾽,"σεὺς υἱὸς μὲν ἦν Αἴϑρας καὶ Ποσειδῶνος, βασιλεὺς δὲ ᾿4ϑηναίων" γήμας δὲ μίαν τῶν ᾿Δμαζόνων Ἱπ-- 

πολύτην, Ἱππόλυτον ἐγέννησε, χάλλει τε καὶ σωφροσύνῃ διαφέροντα. ἐπεὶ δὲ ἡ συνοιχοῦσα τὸν βίον με- 

τήλλαξεν, ἐπεισηγάγετο Κρητικὴν γυναῖκα, τὴν Ἰίνωος τοῦ Κρητῶν βασιλέως καὶ Πασιφάης ϑυγατέρα 

«αίδραν. ὁ δὲ Θησεὺς Πάλλαντα, ἕνα τῶν συγγενῶν, φονεύσας, φεύγει ἐς Τροιζῆνα μετὰ τῆς γυναικὸς, 

οὗ συνέβη τὸν Ἱππόλυτον παρὰ Πιτϑεῖ τρέφεσϑαι" ϑεασαμένη δὲ τὸν νεανίσχον ἡ Φαίδρα εἰς ἐπιϑυμέαν 

ὦλισϑεν, οὐκ ἀκόλαστος οὖσα, πληροῦσα δὲ ᾿ἀφροδίτης μῆνιν, ἣ τὸν Ἱππόλυτον διὰ σωφροσύγην ἀνελεῖν 

χρίνασα τέλος τοῖς προτεϑεῖσιν ἐπέϑηκε, τὴν «Φαίδραν εἰς τὸν Ἱππολύτου ἔρωτα παρορμήσασα. ἡ δὲ στέ- 

γουσα τὴν γόσον γρόνῳ πρὸς τὴν τροφὸν τὸ πάϑος δηλῶσαι ἠναγχάσϑη, κατεπαγγειλαμένην αὐτῇ βοηϑή- 

σειν" ἥτις καὶ κατὰ τὴν προαίρεσιν λόγους προσήνεγχε τῷ νεανίσχῳ. τραχυγνόμενον δὲ αὐτὸν ἡ «Ῥαίδρα 

καταμαϑοῦσα, τῇ μὲν τροφῷ ἐπέπληξεν, ἑαυτὴν δὲ ἀνήρτησε. χαϑ᾽ ὃν χαιρὸν φανεὶς Θησεὺς, καὶ χαϑε-- 

λεῖν σπεύδων τὴν ἀπηγχονισμένην, εὗρεν αὐτῇ προσηρτημένην δέλτον, δι᾽ ἧς Ἱππολύτου φϑορὰν κατηγό- 

ρὲ. χαὶ ἐπιβουλήν. πιστεύσας δὲ τοῖς γεγραμμένοις τὸν μὲν Ἱππόλυτον ἐπέταξε φεύγειν, αὐτὸς δὲ τῷ] 

Ποσειδῶνι ἀρὰς ἔϑετο, ὧν ἐπακούσας ὁ ϑεὸς τὸν Ἱππόλυτον διέφϑειρεν. Ἄρτεμις δὲ τῶν γεγενημένων 

εἸέχαστα διασαφήσασα Θησεῖ, τὴν μὲν «Ῥαίδραν οὐ χατεμέμψατο, τοῦτον δὲ παρεμυϑήσατο υἱοῦ καὶ γυναι- 

χὸς στερηϑέντα" τῷ δὲ Ἱππολύτῳ τιμὰς ἔφη ἐπιχωρέους ἐγκαταστήσασϑαι. 

Ἡ σκηνὴ τοῦ δράματος ἐν Τροιζῆνι κεῖται. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Ἐπαμείνονος ἄρχοντος ὀλυμπιάδε ὀγδοη-- 

χοστῇ ἑβδόμῃ ἔτει τετάρτῳ. πρῶτος Εὐριπίδης, δεύτερος ἸΙοφῶν, τρίτος Ἴων. ἔστε δὲ οὗτος ὃ Ἱππόλυτος 

ἰδεύτερος, χαὺ ΣΤΕΦΑΝΙΑ͂Σ προσαγορευόμενος. ἐμφαίνεταε δὲ ὕστερος γεγραμμένος: τὸ γὰρ ἀπρεπὲς 

χαὶ κατηγορίας ἄξιον ἐν τούτῳ διώρϑωται τῷ δράματι. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν πρώτων. 

Ὶ 

| 
᾿ 

| 

| 
1 



ΙἹΠΠΟΛΥΤΟΞ ΞΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΣ, 

ϑεὰ χέχλημαι Κύπρις, οὐρανοῦ τ᾽ ἔσω, 
ὅσοι τε πόντου τερμόνων τ᾿ ᾿ἀτλαντιχῶν 
γαίουσιν εἴσω φῶς ὁρῶντες ἡλίου, 

ὅ τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω χράτη, 
σφάλλω δ᾽ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. 
ἔνεστι γὰρ δὴ χὰν ϑεῶν γένει τόδε, 
τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο. 
δείξω δὲ μύϑων τῶνδ᾽ ἀλήϑειαν τάχα" 

10 ὁ γάρ με Θησέως παῖς, ᾿μαζόνος τόκος, 
Ἱππόλυτος, ἁγνοῦ Πιτϑέως παιδεύματα, 
μόνος πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροιζηνίας 
λέγει κακίστην δαιμόνων πεφυκέναι. 
ἀναίνεται δὲ λέχτρα κοὺ ψαύει γάμων " 

16 «Ῥοίβου δ᾽ ἀδελφὴν “Ἄρτεμιν, “ιὸς κόρην, 
τιμᾷ, μεγίστην δαιμόνων ἡγούμενος " 
χλωρὰν δ᾽ ἀν᾽ ὕλην παρϑένῳ ξυνὼν ἀεὶ 
χυσὶν ταχείαις ϑῆρας ἐξαίρει χϑονὸς, 
μείζω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίας. 

20 τούτοισι μέν νυν οὐ φϑονῶ" τί γάρ με δεῖ; 
ἃ δ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἡμάρτηκε, τιμωρήσομαι 
“Ἱππόλυτον ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ" τὰ πολλὰ δὲ 
πάλαι προχόψασ᾽, οὐ πόνου πολλοῦ με ϑεῖ. 
ἐλθόντα γάρ νιν Πιτϑέως ποτ᾽ ἐχ δόμων 

26 σεμνῶν ἐς ὄψιν χαὶ τέλη μυστηρίων 

Πανδίονος γῆν πατρὸς εὐγενὴς δάμαρ 
ἰδοῦσα «Ῥαίδοα καρδίαν χατέσχετο 

ἔρωτι δεινῷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασι. 
καὶ πρὶν μὲν ἐλθεῖν τήνδε γῆ» Τροιζηνίαν, 

80 πέτραν παρ αὐτὴν Παλλάδος χατόψιον 
γῆς τῆσδε ναὸν Κύπριδος ἐγκαϑείσατο, 
ἐρῶσ᾽ ἔρωτ᾽ ἔκδημον - Ἱππολύτῳ δ᾽ ἔπι 
τὸ λοιπὸν ὠνόμαζεν ἱδρῦσϑαι ϑεάν. 
ἐπεὶ δὲ Θησεὺς Κεχροπίαν λείπει χϑόνα, 

8ὅ μίασμα φεύγων αἵματος Παλλαντιδῶν, 
καὶ τήνδε σὺν δάμαρτι ναυστολεῖ χϑόνα, 
ἐνιαυσίαν ἔχκδημον αἱνέσας φυγὴν, 
ἐνταῦϑα δὴ στένουσα χἀχπεπληγμένη 

χέντροις ἔρωτος ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυται 
40 σιγῆ" ξύνοιδε δ᾽ οὔτις οἰχετῶν νόσον. 

ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ τόνδ᾽ ἔρωτα χρὴ πεσεῖν " 
δείξω δὲ Θησεῖ πρᾶγμα, κἀχφᾳανήσεται. 
χαὶ τὸν μὲν ἡμῖν πολέμιον πεφυχότα 
χτενεῖ πατὴρ ἀραῖσιν, ἃς ὃ πόντιος 

45 ἄναξ Ποσειδῶν ὦπασεν Θησεῖ γέρας, 
μηδὲν μάταιον ἐς τρὶς εὔξασϑαι ϑεῷ. 

ἡ δ᾽ εὐχλεὴς μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως ἀπόλλυται, 
«αίδρα" τὸ γὰρ τῆσδ᾽ οὐ προτιμήσω χαχὸν 
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ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε παῖδα Θησέως 
στείχοντα, ϑήρας μόχϑον ἐχλελοιπότα, 
ἹΙππόλυτον, ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων. 
πολὺς δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ προσπόλων ὀπισϑόπους 

ὅδ χῶμος λέλακεν, “Ἄρτεμιν τιμῶν ϑεὰν 
ὕμνοισιν" οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἀνεῳγμένας πύλας 
«Διδου φάος τε λοίσϑιον βλέπων τόδε. 

ἹΠΠΟΜΑΎΤΟΣ. 

ἕπεσϑ᾽ ἀείδοντες ἕπεσϑε 
τὰν “ιὸς οὐρανίαν 

60. “ρτεμιν, ᾧ μελόμεσϑα. 
ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ. 

πότνια πότνια, σεμνοτάτα, 
Ζανὸς γένεϑλον, 
χαῖρε χαῖρέ μοι, ὦ κόρα 

θὅ “ατοῦς ρτεμι χαὶ “ιὸς, 

χκαλλίστα πολὺ παρϑένων, 
ἃ μέγαν κατ᾽ οὐρανὸν 
γαίεις εὐπατέρειαν αὐλὰν, 
Ζανὸς πολύχρυσον οἶκον. 

ἹΠΠΟΙΛΑΎΥΤΟΣ. 

70 χαῖρέ μοι, ὧ καλλίστα, 

χαλλίστα τῶν κατ᾽ Ὄλυμπον 

παρϑένων., ΄άἄρτεμι" 
σοὶ τόνδε πλεχτὸν στέφανον» ἐξ ἀκηράτου 
λειμῶνος, ὦ δέσποινα, κοσμήσας φέρω, 

78 ἔνϑ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ 
οὔτ᾽ ἠλϑέ πω σίδηρος, ἀλλ᾽ ἀκήρατον 
μέλισσα λειμῶν᾽ ἠρινὸν διέρχεται" 
«ἀϊδὼς δὲ ποταμίαισι κηπεύει δρόσοις, 

ὅσοις διδαχτὸν μηδὲν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 
80 τὴ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς, 

τούτοις δρέπεσϑαι" τοῖς καχοῖσι δ᾽ οὐ ϑέμις. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη δέσποινα, χρυσέας κόμης 

ἀνάδημα δέξαι χειρὸς εὐσεβοῦς ἄπο. 

μόνῳ γάρ ἔστι τοῦτ᾽ ἐμοὶ γέρας βροτῶν" 
8ὅ σοὶ χαὶ ξύνειμι χαὶ λόγοις σ᾽ ἀμείβομαι, 

χλύων μὲν αὐδὴν, ὄμμα δ᾽ οὐχ ὁρῶν τὸ σόν. 
τέλος δὲ χάμψαιμ᾽ ὥσπερ ἠρξάμην βίου. 

ΘΕΡ.ΑΠ.Ω Ν. 

ἄναξ, ϑεοὺς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεὼν, 

ἄρ᾽ ἂν τί μου δέξαιο βουλεύσαντος εὖ; 

ἹΠΠΟ.ΧΎΤΟΣ. 

90 χαὶ κάρτα γ᾽ ἦ γὰρ οὐ σοφοὶ φαινοίμεϑ᾽ ἄν. 
ΘΕΡΆΑΠ6Ω Ν. 

οἷσϑ᾽ οὖν βροτοῖσιν ὃς καϑέστηχεν νόμος; 
ἹΠΠΟΜ.ΛΎΥΤ,ΟἝΟΣ. 

οὐκ οἶδα" τοῦ δὲ χαί μ᾽ ἀνιστορεῖς πέρι; 
ΘΕΡΆΑΠΩ Ν. 

μισεῖν τὸ σεμνὸν χαὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον. 
ἹΠΠΟΜ,ΑΥΤΟ Σ. 

-«--.......-..-........... ...............-.ς-. ὕῦΡ 

τὸ μὴ οὐ παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ἐμοὶ 
ὅ0 δίχην τοσαύτην ὥστ᾽ ἐιιοὶ χαλῶς ἔχειν. ὀρϑῶς γε" τίς δ᾽ οὐ σεμνὸς ἀχϑεινὸς βροτῶν; 
εν δ ὁ[ΠΦφπὩὩῺὸὸς..νᾧ.-ῦϑ.......ὄὕ..ὕ00ὅὃΔὧὁὄρμωωυ νυ ον τρστυς το σστσι τυσοςϑ 

ΑΦΡΟΖΔΙΤΗ͂. 

ι Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι χοὐκ ἀνώνυμος 
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ΘΕΡΆΠΩΝ. 
95 ἐν δ᾽ εὐπροσηγόροισιν ἔστι τις χάρις; 

ἹΠΠΟΆΛΑΎΥΤΟΣ. 

ΘΕΡΑΠ.2ῶ Ν. 

ἢ χὰν ϑεοῖσι' ταυτὸν ἐλπίζεις τόδε; 
ΙΠΠΟΜΖΎΤΟ Σ. 

εἴπερ γε ϑνητοὶ ϑεῶν νόμοισι χρώμεϑα. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ΙΠΠΟΑΎΥΤΟΣ. 
100 τίν᾽ ; εὐλαβοῦ δὲ μή τι σὺν σφαλῆ στόμα. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

τήνδ᾽ ἢ πύλαισι σαῖς ἐφέστηχεν Κύπρις. 
ἹΠΠΟΑΎΤΟΣ. 

πρόσωϑεν αὐτὴν ἁγνὸς ὧν ἀσπάζομαι. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

σεμνή γε μέντοι χἀπίσημος ἐν βροτοῖς. 
ἹΠΠΟΑΎΥΤΟΣ. 

ἄλλοισιν ἄλλος ϑεῶν τε χἀνϑρώπων μέλει. 
ΘΙΕΡΑ͂ΠπΠῶ Ν. 

105 εὐδαιμογοίης. νοῦν ἔχων ὅσον σὲ δεῖ. 

ἹΠΠΟΆΑΥΤΟΣ. 

οὐδείς μ᾽ ἀρέσχει νυκτὶ ϑαυμαστὸς ϑεῶνγ: 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

τιμαῖσι», ὦ παῖ, δαιμόνων χρῆσϑαι χρεών. 
ἹΠΠΟΑΎΥΤΟΣ. 

χωρεῖτ᾽, ὀπαδοὶ, καὶ παρελθόντες δόμους 
σίτων μέλεσϑε" τερπγὸν ἐκ χυναγίας 

110 τράπεζα πλήρης " καὶ καταψήχει»ν χρεὼν 
ἵππους, ὅπως ἂν ἅρμασι ζεύξας ὕπο 

βορᾶς χορεσϑεὶς γυμνάσω τὰ πρόσφορα" 
τὴν σὴν δὲ Κύπριν πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
ἡμεῖς δὲ, τοὺς νέους γὰρ οὐ μιμητέον, 

115 φρονοῦντες οὕτως ὡς πρέπει δούλοις λέγειν, 
σιροσευχόμεσϑα τοῖσι σοῖς ἀγάλμασι, 
δέσποινα Κύπρι. χρὴ δὲ συγγνώμην ἔχειν, 
εἴ τίς σ᾽, ὑφ᾿ ἥβης σπλάγχνον ἔντονον φέρων, 

μάταια βάζει" μὴ δόκει τούτων κλύειν " 
120 σοφωτέρους γὰρ δεῖ βροτῶν εἶναι ϑεούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ωχεανοῦ τις ὕδωρ 
σταζουσα πέτρα λέγεται 
βαπτὰν χάλπισι δυτὰν 
παγὰν προϊεῖσα χρημγνῶν, 

1256 ὅϑιε μοί τις ἡν φίλα, 
φάρεα πορφύρεα 

| ποταμίᾳ δρόσῳ 
τέγγουσα, ϑερμᾶς δ᾽ ἐπὶ νῶτα πέτρας 
εὐαλίου χατέβαλλ᾽ - ὅϑεν μοι 

180 πρώτα φάτις ἦλϑε δέσποιναν 
τειρομέναν γνοσερῷᾷ 

χοίτῳᾳ δέμας ἐντὸς ἔχειν 
οἴχων, λεπτὰ δὲ φάρη 

ξανϑὰν χεφαλὰν σχιάζειν. 
136 τριτάταν δέ νιν χλύω 

τάνδε χατ᾽ ἀμβροσίου 
στόματος ἁμέραν 

121 -- 130. ΞξΞΞ 131.-- 140. 

πλείστη. γε, καὶ κέρδος γε σὺν μόχϑῳ βραχεῖ. 

» δ ΄ πῶς οὺὐν σὺ σεμνὴν δαίμον᾽ οὐ προσεγνέπεις ; 

Ἐς ΒΒ πα Ὁ Ν᾽ 

“Ιάματρος ἀχτᾶς δέμας ἁγνὸν ἴσχειν, 
“ρυπτῷ πάϑει ϑανάτου ϑέλουσαν 

140 χέλσαι “ τέρμα, δύστανον. 

σύ τἄρ᾽ Ἔν ὠ κούρα, 

εἴτ᾽ ἐν Ἱανγὸς εἴϑ᾽ “Ἑχατας, 

ἢ σεμνῶν Κορυβάντων, 
ἢ ματρὸς ὀρείας φοιτᾷς. 

145 σὺ δ᾽ ἀμφὶ τὰν πολύϑηρον 
“χτυννὰν ἀμπλακίαις 

ἀνίερος. ἀϑύτων πελάνων τρύχει. 

φοιτῷ γὰρ χαὶ διὰ λίμνας ὁ 

χέοσον ὃ᾽ ὑπὲρ πελάγους 
150 δίναισιν νοτίας ἄλμας. 

ἢ πόσιν, τὸν ᾿Ερεχϑειδᾶν 
ἀρχαγὸν, τὸν εὐπατρίδαν, 
ποιμαίνει τις ἐν οἴχοις 

χρυπτὰ, κοίτα λεχέων σῶν; 

155 ἢ ναυβάτας τις ἔπλευσεν 

Κρήτας ἔξορμος ἀνὴρ 
λιμένα τὸν εὐξεινότατον ναύταις, 

φήμαν πέμπων βασιλείᾳ, 
λύπᾳ δ᾽ ὑπὲρ παϑέων 

100 εὐναία δέδεται ψυχάν; 

φιλεῖ δὲ τᾷ δυστρόπῳ γυμομλῶν 

ἁρμονίᾳ χαχαὰ Ἔν τ ἀμαχανία συνηη εν 
ὠδίνων τὲ χαὶ ἀφροσύνας. 

16ὅ δι᾿: ἐμᾶς ἠξέν ποτε νηδύος ἅδ᾽ αὔρα" 
τὰν δ᾽ εὔλοχον οὐρανίαν 
τόξων μεδέουσαν ἀὕΐτευν 
“Ἄρτεμιν, καί μοι πολυζήλωτος ἀεὶ 

170 σὺν ϑεοῖσι φοιτᾷ. 

ἀλλ᾽ ἥδε τροφὸς γεραιὰ πρὸ ϑυρῶν 
τήνδε πομίζουσ᾽ ἔξω μελάϑρων - 
στυγνὸν δ᾽ ὀφρύων ΉΡΕ 'αὐξάνεται. 

τί ποτ᾽. ἔστι μαϑεῖν ἔραται ψυχὰ, 

175 τί δεδήληται. 

δέμας ἀλλόχροον βασιλείας. 

ΤΡΟΦΟΣ. 
Ἐν ᾿ “ Ἂ Υ. ΄ Ἀ 

ὦ χαχὰ ϑνητῶν στυγεραί τε γόσοι. 
τί σ᾽ ἐγὼ δράσω; τί δὲ μὴ δράσω; 
τόδε σοι φέγγος λαμπρὸν, ὅδ᾽ αἰϑήρ" 

180 ἔξω δὲ δόμων ἤδη γοσερᾶς 

δέμνια κοίτας. 
- «ὠ - » τ 

δεῦρο γὰρ ἐλϑεῖν πᾶν ἔπος ἡν σοι".. 
τάχα δ᾽ ἐς ϑαλάμους σπεύσεις τὸ πάλιν. 
ταχὺ γὰρ σφάλλει χοὐδενὶ χαίρεις, 

Ὸ γὼ. , 2 3 

185 οὐδέ σ᾽ ἀρέσχει τὸ παρὸν, τὸ δ᾽ ἀπὸν 
φίλτερον ἡγεῖ. 

κρεῖσσον δὲ νοσεῖν ἢ ϑεραπεύειν " 
τὸ μέν ἐστιν ἁπλοῦν, τῷ δὲ συνάπτει 

, ἐξ " ’ 
λυπη τε φρενῶν χερσίν τὲ πρυλης: 

ἐπ ᾿ ᾿Ξ, 
190 πᾶς δ᾽ ὀδυνηρὸς βίος ἀνϑρώπων, 

κοὺχ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις " 
ἘλΔΟ ἢ - .᾿ . 

ἀλλ ὅ τι τοῦ ζὴν φίλτερον ἄλλο 
σχότος ἀμπίσχων χρύπτει νεφέλαις.᾿ 
δυσέρωτες δὴ φαινόμεϑ'᾽ ὄντες 

Ἔν "Ὁ 2 . - 
196 τοῦδ᾽, ὅτε τοῦτο στίλβει χατὰ γᾶν, 

δι᾿ ἀπειροσύναν ἄλλου βιότου 

141 -- 150. ΞξξΞ- 151 --- 160. 
ἱ 

---- 
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χοὺκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας " 

μύϑοις δ᾽ ἄλλως φερόμεσϑα. 
᾿ “414 4. 

αἴρετέ μου δέμας, ὀρϑοῦτε χάρα" 
λέλυμαι μελέων σύνδεσμα,, φίλαι. 

200 λάβετ᾽ εὐπήχεις χεῖρας, πρόπολοι.- 
βαρύ μοι χεφαλὴς ἐπίχρανον ἔχειν" 
ἄφελ᾽, ἀμπέτασον βόστρυχον ὦμοις. 

ΐ ΤΡΟΦΟΣ. 

θάρσει. τέχγον, καὶ μὴ χαλεπῶς 
μετάβαλλε δέμας. 

206 ὅᾷον δὲ νόσον μετά 8᾽ ἡσυχίας 
χαὶ γενναίου λήματος οἴσεις "- 
μοχϑεῖν δὲ βροτοῖσιν ἀνάγκη. 

.“ἷ,α,᾽͵ 414} 4. 

αἰαῖ: ! 

πῶς ἂν δροσερᾶς ἀπὸ χρηνῖδος 
210 χαϑαρῶν ὑδάτων πῶμ᾽ ἀρυσαίμαν, 

ὑπό τ᾽ αἰγείροις ἔν τε χομήτη 
λειμῶνι κλιϑεῖσ᾽ ἀναπαυσαίμαν. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ παῖ, τί ϑροεῖς ; 

οὐ μὴ παρ᾽ ὄχλῳ τάδε γηρύσει, 
μανίας ἔποχον ῥδίπτουσα λόγον; 

“ 414}ὉἉἙ Ά. 

215 πέμπετέ μ᾽ εἰς ὄρος " εἶμι πρὸς ὕλαν, 
καὶ παρὰ πεύχας, ἵνα ϑηροφόγοι ᾿ 
στείβουσι. κύνες, 
βαλιαῖς ἐλάφοις ἐγχριμπτομένα " 
πρὸς ϑεῶν, ἔραμαι κυσὶ ϑωὔξαι, 

220 χαὶ παρὰ χαίταν ξανϑὰν ῥῖψαι 
Θεσσαλὸν δρπακ᾽, ἐπίλογχον ἔχουσ᾽ 
ἐν χειρὶ βέλος. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

τί ποτ᾽, ὦ τέχνον, τάδε χηραίνγεις ; 
τί χυνηγεσίων χαὶ σοὶ μελέτης ; 

226 τί δὲ χρηναίων νασμῶν ἔρασαι; 

πάρα γὰρ δροσερὰ πύργοις συνεχὴς 
χλιτὺς, ὅϑὲν σοι πῶμα γένοιτ᾽ ἄγ. 

«“.4141} 4. 

δέσποιν". ἁλέας “Ἄρτεμι “ίμνας 

χαὶ γυμνασίων τῶν ἱπποχρότων, 
280 εἴϑε γενοίμαν ἐν σοῖς δαπέδοις, 

πώλους Ἔνέτας δαμαλιζομένα. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

τί τόδ᾽ αὖ παράφρων ἔρριψας ἔπος; 
γῦν δὴ μὲν ὅρος βᾶσ᾽ ἐπὶ ϑήρας 

πόϑον ἐστέλλου, νῦν δ᾽ αὖ ψαμάϑοις 
᾿ 28ὅ ἐπ᾽ ἀχυμάντοις πώλων ἔρασαι. 

τάδε μαντείας ἄξια πολλᾶς, 

ὅστις σε ϑεῶν ἀνασειράζει 

χαὶ παραχύπτει φρένας, ὦ παῖ. 
“4149 4. 

δύστανος ἐγὼ, τί ποτ᾽ εἰργασάμαν; 
240 ποῖ παρεπλάγχϑην γνώμας ἀγαϑᾶς; 

ἐμάνην, ἔπεσον δαίμογος ἄτᾳ. 

φεῦ φεῦ, τλήμων. 
μαῖα, πάλιν μου χρύψον χεφαλάν" 
αἰδούμεθϑα γὰρ τὰ λελεγμένα μοι. 

246 χρύπτε" χατ᾽ ὄσσων δάχρυ μοι βαίνει, 

Τ' πὶ Πὰ Οἵ ἈΠῪῚ ἘῚ ΟἿΣ; 249 

καὶ ἐπ᾿ αἰσχύνην ὄμμα τέτραπται. 
τὸ γὰρ ὀρϑοῦσϑαι γνώμαν ὀδυγᾷ, 
τὸ δὲ μαινόμενον κακόν" ἀλλὰ χρατεῖ 
μὴ γιγνώσχοντ᾽ ἀπολέσϑαι. 

: ΤΡΟΦΟΣ. 

200 χρύπτω" τὸ δ᾽ ἐμὸν πότε δὴ ϑάνατος 
σῶμα καλύψει; 

πολλὰ διδάσκει μ᾽ ὁ πολὺς βίοτος. 
χοῆν γὰρ μετρίας εὶς ἀλλήλους 
φιλίας ϑνατοὺς ἀναχίρνασϑαι, 

25ὅ χαὶ μὴ πρὸς ἄχρον μυελὸν ψυχᾶς, 
εὔλυτα δ᾽ εἶναι στέργηϑρα φρενῶν, 
ἀπό τ᾿ ὦσασϑαι χαὶ ξυντεῖναι. 

τὸ δ᾽ ὑπὲρ δισσῶν μίαν ὠδίνειν 

ψυχὰν χαλεπὸν βάρος, ὡς χἀγὼ 
260 τῆσδ᾽ ὑπεραλγῶ. 

βιότου δ᾽ ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις 
φασὶ σφάλλειν πλέον ἢ τέρπειν, 
“τῇ ϑ᾽ ὑγιείᾳ μᾶλλον πολεμεῖν. 
οὕτω τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ 

2ρότοῦ μηδὲν ἄγαν" 

χαὶ ξυμφήσουσι σοφοί μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

γύναι γεραιὰ, βασιλίδος πιστὴ τροφὲ 
Ῥαίδρας, ὁρῶμεν τάσδε δυστήνους τύχας" 
ἄσημα δ᾽ ἡμῖν ἥτις ἐστὶν ἡ νόσος" : 

270 σοῦ δ᾽ ἂν πυϑέσϑαι καὶ κλύειν βουλοίμεϑ' ἄν. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

οὐχ οἶδ᾽ ἐλέγχουσ᾽ " οὐ γὰρ ἐννέπειν ϑέλει. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐδ᾽ ἥτις ἀρχὴ τῶνδε πημάτων ἔφυ; 
ΤΡΟΦΟ Σ. 

ἐς ταυτὸν ἥχεις" πάντα γὰρ σιγᾷ τάδε. 
- ΧΟΡΟΣ. 

ὡς ἀσϑενεῖ τε καὶ κατέξανται δέμας. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

276 πῶς δ᾽ οὔ, τριταίαν γ᾽ οὐσ᾽ ἄσιτος ἡμέραν; 
'ΧΟΡΟΣ. 

πότερον ὑπ᾽ ἄτης, ἢ ϑανεῖν πειρωμένη; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ϑανεῖν" ἀσιτεῖ δ᾽ εἰς ἀπόστασιν βίου. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑαυμαστὸν εἶπας, εἰ τάδ᾽ ἐξαρκεῖ πόσει. 

ΤΡΟΦΟ Σ. 

κρύπτει γὰρ ἥδε πῆμα κοὔ φησιν νοσεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

280 ὁ δ᾽ ἐς πρόσωπον οὐ τεχμαίρεται βλέπων; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἔχδημος ὧν γὰρ τῆσδε τυγχάνει χϑονός. 
ΧΟΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ οὐκ ἀνάγχην προσφέρεις, πειρωμένη 

νόσον πυϑέσϑαι τῆσδε καὶ πλάνον φρενῶν ; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

εἰς πᾶν ἀφῖγμαι χοὐδὲν εἴργασμαι πλέον " 
286 οὐ μὴν ἀνήσω γ᾽ οὐδὲ νῦν προϑυμίας, 

ὡς ἂν παροῦσα χαὶ σύ μοι ξυμμαρτυρῆῇς 
οἵα πέφυκα δυστυχοῦσι δεσπόταις. 
ἄγ᾽, ὦ φίλη παῖ, τῶν πάροιϑε μὲν λόγων 
λαϑώμεϑ᾽ ἄμφω, καὶ σύ ϑ᾽ ἡδίων γενοῦ, 

290 στυγνὴν ὀφρὺν λύσασα καὶ γνώμης ὁδὸν, 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟῸΙ, 32 



250 ἘΠΎΘ ΡΕΤΓΙΑ ΤΟ ΔΙ ΟἿΎ. 

ἐγώ 8ϑ᾽ ὅπη σοι μὴ καλῶς τόϑ᾽ εἱπόμην 
μεϑεῖσ᾽, ἐπ᾿ ἄλλον εἶμι βελτίω λόγον... 
χεὶ μὲν “νοσεῖς τι τῶν ἀπορρήτων χαχῶν, 
γυναῖκες αἵδε συγκαϑιστάναι νόσον. 

296 εἰ δ᾽ ἔχφορός σοι συμφορὰ πρὸς ἄρσενας, 
λέγ᾽ ον, ὡς Ἰατροῖς ΔΝ μηνυϑὴ τόδε. 
εἶεν " τί αὐγάς; οὐκ ἢ σιγᾶν » τέχγον, 
ἀλλ ἢ μ᾽ ἐλέγχειν, εἴ τι μὴ καλῶς λέγω, 
ἢ τοῖσιν εὖ λεχϑεῖσι συγχωρεῖν λόγοις. 

800 φϑέγξαι τι" δεῦρ᾽ ἄϑρησον" ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

γυναῖχες, ἄλλως τούσδε μοχϑοῦμεν πόνους, 
ἔσον δ᾽ ἄπεσμεν τῷ πρίν" οὔτε: γὰρ τότε 
λόγοις ἐτέγγεϑ᾽ ἥδε νῦν τ᾽ οὐ πείϑεται. 
ἀλλ ἴσϑι μέντοι, πρὸς τάδ᾽ αὐθαδεστέρα.. 

805 γίγνου θαλάσσης, εἰ ϑανέῖ,'προδοῦσα σοὺς 
παῖδας, πατρῴων μὴ μιεϑέξοντας δόμων, 
μὰ τὴν ἄνασσαν ἱππίαν ᾿μαζόνα, 

ἣ σοῖς τέχνοισι δεσπότην οὐλυ σῦς 
γόϑον, φρονοῦντα τῶι » οἶσϑά γιν καλῶς, 

810 Ἱππόλυτον. 
“4 14 ῬΩ:ς. 

οἴμοι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ϑιγγάνει σέϑεν τόδε; 
«Ὁ 414᾽ὈἙἉἙὉΟ 4. 

ἀπώλεσάς με, μαῖα, καί σε πρὸς ϑεῶν 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς αὖϑις λίσσομαι σιγᾶν πέρι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὁρᾷς; φρονεῖς μὲν εὖ, φρονοῦσα δ᾽ οὐ ϑέλεις 
παῖδας τ᾿ ὀνῆσαι καὶ σὸν ἐχσῶσαι βίον. 

ΨΦΑ͂ΙΖΔΡ Α. 
818 ἀφῶ τέκν᾽ ἄλλη δ᾽ ἐν τύχη χειμάζομαι. 

ΤΡΟΦΟΣ 

ἁγνὰς μὲν, ὦ παῖ, χεῖρας αἵματος ψυτις; 
Ὁ ΤΡΕΙ͂Σ ὦ 

χεῖρες μὲν. ἁγναὶ, φρὴν δ᾽ ἔχει μίασμά τι. 
᾿ ΡΟ. ΡΟΣ. ' 

μῶν ἐξ ἐπαχτοῦ πημονῆς οι νῶν; τινος ; 
: «.“» 414 "ἘΦ. 

φίλος μ᾽ ἀπόλλυσ᾽ οὐχ ἑκοῦσαν οὐχ ἕκων. 

ΤΡΟΦΟΣ. 
320 κοῦ τιν᾽ ἡμάρτηκεν ἔς σ᾽ ἁμαρτίαν; 

““414}Ὁ 4. : 

᾿ δρῶσ᾽ ἔγωγ᾽ ἐκεῖνον ὀφϑείην κακχῶς. 
: ΤΡΟΦΟΣ. 

τί γὰρ τὸ δεινὸν τοῦϑ᾽ ὅ σ᾽ ἐξαίρει ϑαγεῖν; 

“414} Α. 

ἕα μ᾽ σοῦ οὐ γὰρ ἐς σ᾽ ἁμαρτάνω. 

ΤΡΟΦΟΣ. ᾿ 
οὐ δῆϑ᾽ ἑχοῦσά γ᾽, ἐν δὲ σοὶ λελείψομαι. 

: ΦΑ͂ΙΔΡΑ. ' 
328 τί ϑρᾷς; 'βιάζει χειρὸς ἐξηρτημένη; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

καὶ σῶν γε γονάτων οὐ μεϑήσομαί ποτε. 
“414 4. 

κάκ᾽, ὦ τάλαινα, σοὶ τάδ᾽, εἰ πεύσει, κακά. 

ΤΡῸΟΦ ΟΣ. 

μεῖζον γὰρ ἢ σοῦ μὴ τυχεῖν τί μοι καχόν; 
“» 414}ἙΘ 4. 

ὀλεῖ" τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽ ἐμοὶ τιμὴν φέρει. 

ΓΤΡΟΦ ΟΣ. : 

880 κἄπειτα κρύπτεις χρήσϑ᾽ ἱκνουμέγνης ἐμοῦ; : 
: «Ψ 414 ΡΞ 4. 

ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν ἐσϑλὰ μηχανώμεϑα: ᾿ 
ΤΡΟΦΟΣ. ν 

οὐχοῦν ἀθλθοοι τιμιωτέρα φανεῖ. 
“ 414} 4. ᾿ 

ἄπελϑε πρὸς ϑεῶν, δεξιάν τ᾿ ἐμὴν μέϑες. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽ » ἐπεί μοι δῶρον οὐ δίδως ὃ Χρῆν. 
᾿ τὼ “4 14 ῬΑ. 

8336 δώσω" σέβας γὰρ χειρὸς αἰδοῦμαι τὸ σόν. 
ΤΡΟΦ ΟΣ. : 

οἰ). ἂν ἤδη" σὸς γὰρ οὐὑντεῦϑεν λόγος. 
᾿ «“ 414 ΡΥ 4. 

ὦ τλῆμον, οἷον, μῆτερ, ἀν ἔρον. 
: ὝΤΡΟΦΟΣ. ' 

ὃν ἔσχε ταύρου᾽, τέκνον, ἢ τί φὴς τόδε; 
ΦΑΙΑ͂ ῬΑ. " ᾿ 

σύ τ᾽, ὦ τάλαιν᾽ ὅμαιμε, «Διονύσου δαίωμη 
ΤΡΟΦΟΣ. 

840 τέχνον, τί πάσχεις; συγγόνους ἠμνδνν ον 
«Ὁ 4:14 ΡΚ 4. 

πιο ῖν δ᾽ ἐγὼ δύστηνος ὡς ἀπόλλυμαι. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ἔχ τοὶ πέπληγμαι" ποῖ προβήσεται ὦ 
: Ψ 414} ΞΑ. 

ἐχεῖϑεν ἡμεῖς οὐ νεωστὶ δυστυχεῖς. 
ΤΡΟΦΟ Σ. Ὁ ΟΥ̓ 

οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ᾽ ἃ βούλομαι τ 
“414 ὉἉΞ {Ύ4. , 

φεῦ" 
846 πῶς ἂν σύ μοι λέξειας ἅμ᾽ ἐχρῆν λέγειν. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

οὐ μάντις εἰμὶ τἀφανῆ γνῶναι σαφῶς." 
“ 414} 4. 

"τί τοῦϑ᾽ ὃ δὴ λέγουσιν ἀνθρώπους ἐρᾶν; 

ΤΡῸΟ.»»Ο Σ. : 

ἀν ὦ παῖ, ταυτὸν ἀλγεινόν ϑ᾽ ἅμα. 
“ 414} 4. 

ἡμεῖς ἂν εἶμεν ϑατέρῳ χεχρημένοι. ᾿ 

ΤΡΟΦΟΣ. 

450 τί φίς; ἐρᾶς, ὦ τέχνον, ἀνθρώπων τινός 

“414 Ὁ" 4. 

ὅστις ποϑ' οὗτός ἐσϑ᾽ ὁ τῆς ᾿Ἵμαζόνος 

ΤΡΟΦΟΣ. 
Ἱππόλυτον αὐδᾷς; ᾿ 

' “ 414ὉἉἙΚΆ. 

σοῦ τάδ᾽, οὐκ ἐμοῦ χλύεις. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

οἴμοι, τί λέξεις, τέχνον; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. 
γυναῖχες, οὐχ ἀνασχέτ᾽, οὐχ ἀνέξομαι 

8355 ζῶσ᾽ " ἐχϑοὸν ἥμωρ, ἐχϑρὸν εἰσορῶ. φάος. 

δίψω, μεϑήσω σῶμ᾽" ἀπαλλαχϑήσομαι 

βίου ϑανοῦσα. χΕΙθετ . οὐχέτ᾽ εἴμ". ἐγώ. 

οἱ σώφρονες γὰρ οὐχ ἑχόντες.,. ἀλλ ὅμως 

χαχῶν ἐρῶσι. Κύπρις οὐκ ἄρ᾽ ἦν ϑεὸς, 
860 ἀλλ εἴ τι μεῖζον ἄλλο γίγνεται ϑεοῦ, 

ἢ τήνδε κἀμὲ χαὶ δόμους ἀπώλεσεν. 
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ΧΟΡΟΣ. 
- 
Ῥ 3,ς ἘΣ ᾿ὕἷὕ 

αἴἵες ὦ, ἔχλυες ὦ 

ἀνήχουστα τῶς 

τυράννου πάϑεα μέλεα ϑρεομένας. 
ὁλ θέμαν ἔγωγε, πρὶν σᾶν, φίλα, 

866 χατανύσαι φρενῶν. Ἰώ μοι, φεῦ φεῦ. 

ὦ τάλαινα τῶνδ᾽ ἀλγέων" 

ὦ πόνοι τρέφοντες βροτούς" 
3) ἘΞ ΤΣ 3 , ᾽ 

ολωλας, ἐξέφηνας ἐς φαος χαχα. 

τίς σε παναμέριος ὅδε χρόνος μένει; 
870 τελευτάσεταί τι καινὸν δόμοις. 

ΞΔ Σ ΕῚ Ὁ Εν. Ἡϑ. τ τινι , » ἀσημαὰ δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐστὶν οἱ φϑίγνει τυχὰ 
ἡ ξ' 

Κύπριδος, ὦ τάλαινα παῖ Κρησία. 
ἊΡ 414 ΓΚ 4. 

Τροιζήνιαι γυναῖχες, αἱ τόδ᾽ ἔσχατον 
οἰχεῖτε χώρας Π]ελοπίας προνώπιον, 

8375 ἤδη ποτ᾽ ἄλλως νυχτὸς ἐν μαχρῷ χρόνῳ 
ϑνητῶν ἐφρόντισ᾽ ἣ διέφϑαρται βίος. 
καί μοι δοχοῦσιν οὐ χατὰ γνώμης φύσιν 
πράσσειν κάκιον, ἔστι γὰρ τό γ᾽ εὖ φρονεῖν 

πολλοῖσιν, ἀλλὰ τὴδ᾽ ἀϑρητέον τόδε" 

380 τὰ χρήστ᾽ ἐπιστάμεσϑα καὶ γιγνώσκομεν, 
οὐκ ἐχπονοῦμεν δ᾽ οἱ μὲν ἀργίας ὕπο, 
οἱ δ᾽ ἡδονὴν προϑέντες ἀντὶ τοῦ καλοῦ 
ἄλλην τιν᾽. εἰσὶ δ᾽ ἡδοναὶ πολλαὶ βίου, 
μακραί τὲ λέσχαι καὶ σχολὴ, τερπνὸν χαχὸν, 

8385 αἰδώς τε. δισσαὶ δ᾽ εἰσίν " ἡ μὲν οὐ χαχὴ, 
ἡ δ᾽ ἄχϑος οἴχων. εἰ δ᾽ ὁ χαιρὸς ἥν σαφὴς, 

οὐκ ἂν δύ᾽ ἤστην ταῦτ᾽ ἔχοντε γράμματα. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐπειδὴ τυγχάνω προγνοῦσ᾽ ἐγὼ, 
οὐχ ἔσϑ᾽ ὁποίῳ φαρμάχῳ διαφϑερεῖν -- 

890 ἔμελλον, ὥστε τοὔμπαλιν πεσεῖν φρενῶν. 
λέξω δὲ χαὶ σοὶ τῆς ἐμῆς γνώμης ὅδόν" 
ἐπεί μ᾽ ἔρως ἔτρωσεν, ἐσχόπουν ὅπως 
κάλλιστ᾽ ἐνέγχκαιμ᾽ αὐτόν. ἠρξάμην μὲν οὖν 
ἐχ τοῦδε σιγᾶν τήνδε χαὶ κρύπτειν νόσον. 

8395 γλώσση γὰρ οὐδὲν πιστὸν, ἢ ϑυραῖα μὲν 

φρονήματ᾽ χύθῶν γνουϑετεῖν ἐπίσταται, 

αὐτὴ ΘΝ αὑτῆς πλεῖστα πέχτηται. καχά. 
τὸ δεύτερον δὲ τὴν ἄνοιαν εὐ φέρειν 

᾿ τῷ σωφρονεῖν νικῶσα προὐνοησάμην. 
400 τρίτον δ᾽, ἐπειδὴ τοισίδ᾽ οὐχ ἐξήνυτον 

Κύπριν χρατῆσαι, χατϑανεῖν ἔδοξέ μοι 
χράτιστον" οὐδεὶς ἀντερεῖ βουλεύμασιν. 
Ζπο γὰρ εἴη μήτε  δυύνειν χαλὰ 
μήτ᾽ αἰσχοὰ δρώσῃ μάρτυρας πολλοὺς ὃ ἔχειν. 

ἀρό τὸ δ᾽ ἔργον ἤδη τὴν γόσον τε δυσχλεᾶ, 

γυνή τε πρὸς τοῖσδ οὐσ᾽ ἐγίγνωσχον χαλῶς, 
μίσημα πᾶσιν. ὡς ὅλοιτο παγχάχως 
ἥτις πρὸς ἄνδρας ἤρξατ᾽ αἰσχύνειν λέχη 
πρώτη ϑυραίους. ἐκ δὲ γενναίων δόμων 

410 τόδ᾽ ἦρξε ϑηλείαισι γίγνεσθαι χαχόν. 

ὅταν γὰρ αἰσχρὰ τοῖσιν ἐσϑλοῖσιν δοκῇ, 
ῇ κάρτα δόξει τοῖς καχοῖς εἶναι χαλά. 

μισῶ δὲ χαὶ τὰς σώφρονας μὲν ἐν λόγοις, 
 λάϑρα δὲ τόλμας οὐ χαλὰς χεχτημένας. 

415 αἱ πῶς ποτ᾽, ὦ δέσποινα ποντία Κύπρι, 
βλέπουσιν ἐς πρόσωπα τῶν ξυνευνετῶν, 
οὐδὲ σκότον φρίσσουσι τὸν ξυνεργάτην 

362 ---- 571. Ξ:ΞΞΞ 669 --- 679. 

] 
] 
] 
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τέρεμνά τ᾽ οἴχων “μή ποτὲ φϑογγὴν ἀφῆ; 

. ἡμᾶς γὰρ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποκτείνει, ναὸ ἐδοὶ 

420 ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα τὸν ἐμὸν αἰσχύνασ᾽ ἁλῶ, 
μὴ παῖδας οὗς ἔτικτον " ἀλλ ἐλεύϑεροι. 

παρρησίᾳ ϑάλλοντες οἴχοῖεν πόλιν 

κλεινῶν Αϑηνῶν, μητρὸς οὕνεκ᾽ εὐκχλεεῖς. 

δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, κἂν ϑρασύσπλαγχνός τις ἤ, 

425 ὅταν ξυνειδῆ μητρὸς ἢ πατρὸς χαχά. ἶ 

μόνον δὲ τοῦτό φασ᾽ ἁμιλλᾶσϑαι βίῳ, 

γνώμην διχαίαν χἀγαϑὴν, ὅτῳ παρῇ. 
καχοὺς δὲ ϑνητῶν ἐξέφην᾽, ὅταν τύχη, 
προϑεὶς κάτοπτρον ὥστε. παρϑένῳ νέᾳ 

480 χρόνος. παρ᾽ οἷσι μήποτ᾽ ὀςφϑείην ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ φεῦ. τὸ σῶφρον ὡς ἁπανταχῆ καλὸν, 
καὶ δόξαν ἐσϑλὴν ἐν βροτοῖς κομίζεται. ἡ 

ΤΡΟΦΟΣ. 

δέσποιν᾽, ἐμοί τοι ξυμφορὰ μὲν ἀρτίως 
ἡ σὴ παρέσχε δειγὸν ἐξαίφνης φόβον" 

445 γῦν δ᾽ ἐννοοῦμαι φαῦλος οὐσα" χὰν βροτοῖς 

αἱ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι. 

οὐ γὰρ περισσὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἔξω λόγου 
πέπονθας" ὀργαὶ δ᾽ ἔς σ᾽ ἀπέσζηψαν ϑεᾶς. 
ἐρᾷς" τί τοῦτο ϑαῦμα; σὺν πολλοῖς βοοτῶν. 

4λ0 χάπειτ᾽ ἔρωτος οὕνεχα ψυχὴν ὀλεῖς ; 

οὔ τἄρα λύει τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλας, , 

ὅσοι τὲ μέλλουσ᾽, εἰ ϑανεῖν αὐτοὺς χρεών" 
Κύπρις γὰρ οὐ φορητὸν, ἢν πολλὴ ῥυῆ" 
ἣ τὸν μὲν εἴχονϑ᾽ ἡσυχῆ μετέρχεται, 

ἄλδοὸὺν δ᾽ ἂν περισσὸν “χαὶ φρονοῦνϑ'᾽ εὕρη μέγα, 

τοῦτον λαβοῦσα πῶς δοχεῖς καϑύβρισεν. 

φοιτᾷ δ᾽ ἀν᾽ αἰϑέρ᾽, ἔστι δ᾽ ἐν ϑαλασσίῳ 
“λύυδωνι εὐ ες πάντα δ᾽ ἐκ ταύτης ἔφυ " 

ἥδ᾽ ἐστὶν ἡ σπείρουσα καὶ διδοῦσ᾽ ἔρον, 
480 οὗ πάντες ἐσμὲν οἱ κατὰ χϑόν᾽ ἔχγογοι. 

ὅσοι μὲν οὖν γραφάς τε τῶν παλαιτέρων᾽ 
ἔχουσιν, αὐτοί τ᾽ εἰσὶν ἐν μούσαις ἀεὶ, 

ἴσασι μὲν Ζεὺς ὡς ποτ᾽ ἠράσϑη γάμων 

Σεμέλης, ἴσασι δ᾽ ὡς ἀνήρπασέν ποτε 
455 ἡ χαλλιφεγγὴς Κέφαλον ἐς ϑεοὺς Ἕως. 

ἔρωτος οὕνεκ᾽ " ἀλλ᾿ ὅμως ἐν οὐρανῷ 

γαίουσι, χοὐ φεύγουσιν ἐχποδὼν ϑεοὺς, 

στέργουσι δ᾽, οἶμαι, ξυμφορῷᾷ νικώμενοι" 
σὺ δ᾽ οὐχ ἀνέξει; χρῆν σ᾽ ἐπὶ ῥητοῖς ἄρα 

460 πατέρα φυτεύειν ἢ ̓ πὶ δεσπόταις ϑεοῖς 
ἄλλοισιν, εἰ μὴ τούσδε γε στέρξεις νόμους. ᾿ 
πόσους δοχεῖς δὴ κάρτ᾽ ἔχοντας εὖ φρενῶν 
γοσοῦνϑ᾽ ὁρῶντας λέχτρα μὴ δοκεῖν ὁρᾶν; 
πόσους δὲ παισὶ πατέρας ἡμαρτηκόσι 

466 ξυνεχχομίζειν Κύπριν; ἐν τ 7.7. γὰρ 
τάδ᾽ ἐστὶ ϑνητῶν, λανϑάνειν τὰ μὴ καλά, 
οὐδ᾽ ἐχπονεῖν τοι χρῆν βίον λίαν βροτούς" 

οὐδὲ στέγην γὰρ ἧς κατηρεφεῖς ϑόμοι 
χαλῶς ἀχριβώσειαν " ἐς δὲ τὴν τύχην 

470 πεσοῦσ᾽ ὅσην σὺ πῶς ἂν ἐχνεῦσαι δοκεῖς; 

ἀλλ εἰ τὰ πλείω χᾳηστὰ τῶν χαχῶν ἔχεις, 

ἄνϑρωπος οὖσα χάρτα γ᾽ εὖ πράξειας ἄν. 

ἀλλ, ὦ φίλη παῖ, λῆγε μὲν κακῶν φρενῶν, 

λῆξον δ᾽ ὑβρίζουσ᾽ " οὐ γὰρ ἄλλο πλὴν ὕβρις 
476 τάδ᾽ ἐστὶ, χρείσσω δαιμόνων εἶναι ϑέλειν " 
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τόλμα δ᾽ ἐρῶσα" ϑεὸς ἐβουλήϑη τάδε. 
γοσοῦσα δ᾽ εὖ πως τὴν νόσον χαταστρέφου. 
εἰσὶν δ᾽ ἐπῳδαὶ καὶ λόγοι ϑελχτήριοι" 
φανήσεταί τι τῆσδε φάρμαχον γόσου. 

480 ἡ τἄρ᾽ ἂν ὀψέ γ᾽ ἄνδρες ἐξεύροιεν ἂν, 
εἰ μὴ γυναῖκες μηχανὰς εὑρήσομεν. 

ΡΒ ΧΟΡΟΣ. 

«Ῥαίδρα, λέγει μὲν ἥδε χρησιμώτερα 
πρὸς. τὴν παροῦσαν ξυμφορὰν, αἰνῶ δὲ σέ. 
ὁ δ᾽ αἶνος οὗτος δυσχερέστερος λόγων 

ἀϑό τῶν τῆσδε χαὶ σοὶ μᾶλλον ἀλγίων κλύειν.. 
.“ἷ“ 414} 4. 

τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ ϑνητῶν εὖ πόλεις οἰχουμένας 
δόμους τ᾿ ἀπόλλυσ᾽, οἱ καλοὶ λίαν λόγοι. 
οὐ γάρ τι τοῖσιν ὠσὶ τερπνὰ δεῖ λέγειν, 
ἀλλ ἐξ ὅτου τις εὐχλεὴς γενήσεται- 

ΤΡΟΦΟΣ. 

490 τέ σεμνομυϑεῖς; οὐ λόγων εὐσχημόνων 
δεῖ σ᾽, ἀλλὰ τἀνδρός. ὡς τάχος διιστέον 
τὸν εὐθὺν ἐξειπόντας ἀμφὶ σοῦ λόγον. 
εἰ μὲν γὰρ ἦν σοι μὴ ᾽πὶ συμφοραῖς βίος 

τοιαῖσδε, σώφρων δ᾽ οὐσ᾽ ἐτύγχανες γυνὴ, 
ἀθό οὐκ ἂν ποτ᾽ εὐνῆς οὕνεχ᾽ ἡδονῆς τε σῆς 

προσῆγον ἂν σε ες ἢ νῦν δ᾽ ἀγὼν μέγας 
σῶσαι βίον σὸν, κοὐχ ἐπίφϑονον τόδε. 

“4 414} 4. 

ὦ δεινὰ λέξασ᾽, οὐχὶ συγκλήσεις στόμα, 

καὶ μὴ μεϑήσεις αὖϑις αἰσχίστους λόγους; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὅ00 αἴσχρ᾽, ἀλλ᾽ ἀμείνω τῶν καλῶν τάδ᾽ ἐστί σοι. 
ἘΠ. 6 δὲ τοὔργον, εἴπερ ἐκσώσει γέ σε, 

᾿ἢ τοὔνομ᾽ . ᾧ σὺ χατϑανεῖ γαυρουμέγη. 

' “414 4. 

καὶ μή σε πρὸς ϑεῶν, εὖ λέγεις γὰρ, αἰσχρὰ δὲ, 
πέρα προβῆς τῶνδ᾽ " ὡς ὑπείργασμαι μὲν εὖ 

ὅ06 ψυχὴν ἔρωτι, τἀσχρὼ δ᾽ ἣν λέγης καλῶς, 
ἐς τ ὃ φεύγω νῦν ἀναλωϑήσομαι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

εἴ τοι δοκεῖ σοι, χρῆν μὲν οὔ σ᾽ ἁμαρτάνειν " 
εἰ δ᾽ οὐν, πιϑοῦ μοι" δευτέρα γὰρ ἡ χάρις. 

ἔστιν κατ᾽ οἴχους ρύλτου μοι ϑελχτήρια 

ὅ10 ἔ ἐρσσον ἦλϑε δ᾽ ἄρτι μοι. Ἴ Ως ἔσω, 

ἅ σ᾽ οὔτ᾽ ἐπ᾽ αἰσχροῖς οὔτ᾽ ἐπὶ βλάβη φρενῶν, 

παύσει νόσου τῆσδ᾽, ἢν σὺ μὴ γένη χακή. 

δεῖ δ᾽ ἐξ ἐχείνου δή τι τοῦ ποθουμένου ᾿ 

᾿ 

- ϑᾺ , ΕῚ ἋἊ ᾿" 2, 

σημεῖον. ἢ λόγον τιν ἢ πέπλων πο 
. -Ὸ Ἷ 2 τι » , 

ὅ15 λαβεῖν, ξυνάψαι τ᾽ ἐκ δυοῖν μίαν χάριν. 
“4314 4. 

πότερα δὲ χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον; 
ΤΡΟΦΟ Σ. 

οὐκ οἶδ᾽ - ὄνασϑαι, μὴ μαϑεῖν, βούλου, τέχνον.. 
᾿ «“ 414} Α. 

δέδοιχ᾽ ὅπως μοι μὴ λίαν φανῆς σοφή. 
ΤΡΟΦΟ Σ. 

πάντ᾽ ἂν φοβηϑεῖσ᾽ ἴσϑι" δειμαίνεις δὲ τί; 
ΦΨΦ 4149 .. 

ὅ20 μή μοί τι Θησέως τῶνδε μηνύσῃς τόχῳ. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ΝΡ ΜΕΝ ὦ παῖ" ταῦτ᾽ ἐγὼ ϑήσω χαλῶς. 
'μόνον σύ μοι, δέσποινα ποντία Κύπρι, 

ἄτι Ἔν ΠΡ ΠΧ ΘΠ 

ξύνεργος εἴης. τάλλα δ᾽ οἷ᾽ ἐγὼ φρονῶ 
τοῖς ἔνδον ἡμῖν ἀρχέσει λέξαι φίλοις. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅ2ϑ᾽ Ἔρως Ἔρως, ὃ χατ᾽ ὀμμάτων 
στάζεις πόϑον, εἰσάγων γλυκεῖαν 
ψυχαῖς χάριν οἷς ἐπιστρατεύση, 
μή μοί ποτὲ σὺν χαχῷ φανείης, 
μηδ᾽ ἄρουϑιιος ἔλϑοις. 

ὅ380 οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ᾽ 
ἄστρων ὑπέρτερον βέλος, 
οἷον τὸ τᾶς ᾿Ἱφροδίτας 
ἵησι» ἐχ χερῶν 
Ἔρως, ὃ Ζιὸς παῖς. 

ὅ86 ἄλλως ἄλλως παρά τ᾽ ᾿“λφεῷ 
«Ῥοίβου τ᾽ ἐπὶ Πυϑίοις τεράμνοις 
βούταν φόνον Ἑλλὰς αἷ᾽ ἀέξει " 
Ἔρωτα δὲ, τὸν τύραννον ἀνδρῶν, 
τὸν τᾶς ᾿ἀφροδίτας 

510 φιλτάτων ϑαλάμων 
χληδοῦχον, οὐ σεβίζομεν, 

πέρϑοντα χαὶ διὰ πάσας 

ἰόντα συμφορᾶς 

ϑνατοῖς, ὅταν ἔλϑη. 

ὅλό τὼν μὲν Οἰχαλίᾳ 
πῶλον, ἄζυγα λέχτρων, 

ἄνανδρον τὸ πρὶν καὶ ἄνυμφον, οἴχων 
ζεύξασ᾽ ἀπ᾽ εἰρεσίᾳ, δοομάδα 

ὅ50 τιν᾽ “Ἧ͵δος ὥστε βάχχαν, 
σὺν αἵματι, σὺν χαπνῷ 
'φονίοις ϑ᾽ ὑμεναίοισιν 
᾿λκχμήνας τόχῳ Κύπρις ἐξέδωχεν " 

ὦ τλάμων ὑμεναίων. 
ὅδ ὦ Θήβας ἱερὸν 

τεῖχος, ὦ στόμα “Ὡέρχας, 
συνείποιτ᾽ ἂν ἃ Κύπρις οἷον ἕρπει. 
βοοντῷ γὰρ ἀμφιπύρῳ τοχάδα 

ὅ600 τὰν “Ζιογόνοιο Βάχχου 
νυμφευσαμέναν πότμῳ 
ζονίῳ κατεχοίμασε. 

δεινὰ γὰρ τὰ πάντ᾽ ἐπιπγεῖ, του του Ν 
οἵα τις πεπόταται. 

ΦΑ14Ρ 4. 
ὥ γυναῖχες " ἐξειργασμεϑα. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστι, «Ῥαίδρα, δεινὸν ἐν δόμοισι σοῖς ; 

«“ 414}. . 

ἐπίσχετ᾽ " αὐδὴν τῶν ἔσωϑεν ἐχμάϑω. 

ΧΟΡΟΣ. 

σιγῶ τὸ μέντοι φροίμιον κακὸν τόδε- 
«“414} 4. 

ὅθὅ σιγήσατ᾽ ̓ 

ὦ μοι, αἰαῖ. 
ὅ70 ὦ δυστάλαινα τῶν ἐμῶν παϑημάτων. 

ΧΟΡΟΣ. 

τίνα θροεῖς αὐδάν; τίνα βοᾷς λόγον; 

ἔγνεπε τίς φοβεῖ σε φήμα, γύναι, φρένας ἐπίο- 
συτος. 

525 --- 534. -ξξΞξ 539 --- 544. 

545. Ἀδά. -ξΞΞΞ 558 --- 564. 

571 ----- 574... -ΞΞΞ 89]) --- 592. 
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“4141 4. 

875 ἀπωλόμεσϑα. ταῖσδ᾽ ἐπιστᾶσαι πύλαις 

ἀχούσαϑ'᾽ οἷος χέλαδος ἐν δόμοις πίτνει. 
ἢ ΧΟΡΟΣ. 

δ ΠΡ Ἶ ᾿ ,»17 9 ἷ κ “λ , ᾿ ὃ 

συ σπαρο “. Ἰ ρα σοι μὲ ᾿ξ . σομπιμα (ατις ω- 

μάτων. 
580 ἔνεπε δ᾽ ἔνεπέ μοι τί ποτ᾽ ἔβα χαχόν. 

ᾧ 2414, "ὶ 4. 
« - ’ - γ ὭΞ 2 -- 

ὁ τῆς φιλίππου παῖς «μαζονος βοᾷ 

Ἱπππόλυτος, αὐδῶν δεινὰ πρόσπολον χαχά. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅ85 ἀχὰν μὲν χλύω, σαφὲς δ᾽ οὐχ ἔχω γεγωνεῖν ὅπα. 
διὰ πύλας ἔμολεν ἔμολε σοὶ βοά. 

«“ 414} . 4. 

χαὶ μὴν σαφῶς γε τὴν χακῶν προμνήστριαν, 
δϑοοτὴ» δεσπότου προδοῦσαν ἐξαυδᾷ λέχος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὥμοι ἐγὼ κακῶν. προδέδοσαι, φίλα. 
" ’ 27 ᾿ 

τί σοι μήσομαι; τὰ χρύπτ᾽ ἄρα πέφηνε, διὰ 
δ᾽ δλλυσαι 

«.ἷ 4114} 4. 

αἰαῖ, αἷαῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅ96 πρόδοτος ἐκ φίλων. 

«Ῥ» 414 Ὁ"Ὀ 4. 
᾿ »"» Ἁ 

ἀπώλεσέν μ᾽ εἰποῦσα συμφορὰς ἐμὰς, 
, - 2 ᾽ , .:ῃ:ΞπΞ ΄ , 

φίλως, καλῶς δ᾽ οὐ τηνδ᾽ Ἰωμέγη γοσον. 

ΧΟΡΟ Σ. 

πῶς οὖν; τί δράσεις, ὦ παϑοῦσ᾽ ἀμήχανα; 

“Δ414} 4. 
οὐχ οἶδα πλὴν ἕν, χατϑανεῖν ὅσον τάχος 

600 τῶν γῦν παρόντων πημάτων ἄχος μόνον. 

1. Π Ὁ ΠΡ ΌΣΣΙ 

ὦ γαῖα μῆτερ ἡλίου τ᾽ ἀναπτυχαὶ, 
οἵων λόγων ἄρρητον εἰσήχουσ᾽ ὅπα. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

σίγησον, ὦ παῖ, πρίν τιν᾽ αἰσϑέσϑαι βοῆς. 

ΙΠΠΟ.ΧΑΎΥΤΌΟ Σ. 

οὐκ ἔστ᾽ ἀκούσας δείν᾽ ὅπως σιγήσομαι. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

60ὅ ναὶ πρός σε τῆς σῆς δεξιᾶς εὐωλένου. 
τὰ προς ΥΩ ΟΣ. 

οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα μηδ᾽ ἅψει πέπλων; 
ΤΡΟΦΟΣ, 

ὦ πρός σε γονάτων, μηδαμῶς μ᾽ ἐξεργάσῃ. 

ΤΧΨΓΙΓΘΞΖ ΟἿΣ: 

τέ δ᾽, εἴπερ, ὡς φὴς, μηδὲν εἴρηχας καχόν; 
: ΤΡΟΦ ΟΣ. 

ὁ μῦϑος, ὦ παῖ. χοινὸς οὐδαμῶς ὅδε. 

ΤΊΣ Υ ΟΣΣΣ 

610 τά τοι κάλ᾽ ἐν πολλοῖσι κάλλιον λέγειν. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ τέχνον, ὅρκους μηδαμῶς ἀτιμάσης. 
ΤΠ ΘΟ ΟΥ ΤΟΣ, 

ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 
ἀρ ΘῈΣ, 

ὦ παῖ, τί δράσεις; σοὺς φίλους διεργάσει; 

ἹΠΠΟΟ.ΥΤΟΣ. 

ἀπέπτυσ᾽ " οὐδεὶς δικός ἐστ᾽ ἐμοὶ φίλος. 

577 --- ὅ80. --ΞΞ 5896 --- 588. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

616 σύγγνωϑ᾽ - ἁμαρτεῖν εἰχὸς ἀνθρώπους, τέχνον. 

ἹΠΠΟΜΎΥΤΟΣ. 

ὦ Ζεῦ, τί δὴ χίβδηλον ἀνϑοώποις χαχὸν 

γυναῖχας ἐς φῶς ἡλίου χατῴκισας; 

εἶ γὰρ βοότειον ἤϑελες σπεῖραι γένος, 
οὐχ ἐκ γυναιχῶν χρῆν παρασχέσϑαι τόδε, 

620 ἀλλ᾽ ἀντιϑέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτοὺς 
ἢ χουσὸν ἢ σίδηρον ἢ χαλχοῦ βάρος 
παίδων πρίασϑαι σπέοιια, τοῦ τιμήματος 

τῆς ἀξίας ἕχεαστον" ἐν δὲ δώμασι 

ναίειν ἐλευϑέροισι ϑηλειῶν ἄτερ. 
θ2ὅ νῦν δ᾽ ἐς δύμους μὲν πρῶτον ἄξεσϑαι χαχὸν 

“μέλλοντες ὅλβον δωμάτων ἐκπίνομεν. 
τούτῳ δὲ δῆλον ὡς γυνὴ καχὸν μέγα" 
προσϑεὶς γὰρ ὁ σπείρας τε κἀχϑρέψας πατὴρ 
φερνὰς ἀπῴχισ᾽, ὡς ἀπαλλαχϑῆ κακοῦ" 

680 ὁ δ᾽ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν ἐς δόμους χακὸν 
γέγηϑε χόσμον προστιϑεὶς ἀγάλματι 
χαλὸν χακίστῳ χαὶ πέπλοισιν ἐχπονεῖ, 
δύστηνος, ὕλβον δωμάτων ὑπεξελών. 
ἔχει δ᾽ ἀνάγχην, ὥστε χηδεύσας χαλοῖς 

686 γαμβοοῖσι χαίρων σώζεται πιχρὸν λέχος, 
ἢ χρηστὰ λέχτρα, πενϑεροὺς δ᾽ ἀνωφελεῖς 
λαβὼν πιέζει τἀγαϑῷ τὸ δυστυχές. 
ῥᾷστον δ᾽ ὅτῳ τὸ μηδὲν, ἀλλ᾽ ἀνωφελὴς 
εὐηϑίᾳ χατ᾿ οἶχον ἵϑουται γυνή. 

640 σοφὴν δὲ μισῶ" μὴ γὰρ ἔν γ᾽ ἐμοῖς δόμοις 
εἴη φρονοῦσα πλεῖον ἢ γυναῖχα χρή. 
τὸ γὰρ χαχοῦργον μᾶλλον ἐντίχτει Κύπρις 
ἐν ταῖς σοφαῖσιν" ἡ δ᾽ ἀμήχανος γυνὴ 
γνώμῃ βραχείᾳ μωρίαν ἀφηρέϑη. 

Θ46 χρῆν δ᾽ ἐς γυναῖχα πρόσπολον μὲν οὐ περᾶν, 
ἄφϑογγα δ᾽ αὐταῖς συγκατοικίζειν δάκη 
᾿ϑηρῶν, ἵν᾽ εἶχον μήτε προσφωνεῖν τινὰ 
μήτ᾽ ἐξ ἐχείνων φϑέγμα δέξασϑαι πάλιν. 
νῦν δ᾽ αἱ μὲν ἔνδον δρῶσιν αἱ χαχαὶ χακὰ 

6560 βουλεύματ᾽, ἔξω δ᾽ ἐχφέρουσι πρόσπολοι. 
ὡς χαὶ σύ γ᾽ ἡμῖν πατρὸς, ὦ κακὸν χάρα, 
λέχτρων ἀϑίχτων ἦλθες ἐς συναλλαγάς " 
ἀγὼ ῥυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι. ᾿ 

ἐς ὦτα χλύζων. πῶς ἂν οὖν εἴην χαχὸς, 

6ὅὅ ὃς οὐδ᾽ ἀκούσας τοιάδ᾽ ἁγνεύειν δοχῶ; 
εὖ δ᾽ ἴσϑι, τοὐμόν σ᾽ εὐσεβὲς σώζει, γύναι. 
εἰ μὴ γὰρ ὅρχοις ϑεῶν ἔφρακτος ἡρέϑην, 
οὐκ ἄν ποτ᾽ ἔσχον μὴ οὐ τάδ᾽ ἐξειπεῖν πατοί. 
νῦν δ᾽ ἐχ δόμων μὲν, ἔς τ᾽ ἂν ἔχϑημος χϑονγὰς 

660 Θησεὺς, ἄπειμι, σῖγα δ᾽ ἕξομεν στόμα. 
ϑεάσομίαι δὲ σὺν πατρὸς μολὼν ποδὲ 
πῶς νιν προσόψει χαὶ σὺ καὶ δέσποινα σή᾽ 
τῆς σῆς δὲ τόλμης εἴσομαι γεγευμένος. 
ὄλοισϑε. μισῶν δ᾽ οὔποτ᾽ ἐμπλησϑήσομιαι 

666 γυναῖχας, οὐδ᾽ εἴ φησί τίς μ᾽ ἀεὶ λέγειν" 

ἀεὶ γὰρ οὖν πώς εἶσι χἀκεῖναι κακαί. 
ἤ νύν τις αὐτὰς σωφρονεῖν διδαξάτω, 
ἢ χᾶμ᾽ ξάτω ταῖσδ᾽ ἐπεμβαίνειν ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἧν -“ τάλανες ὦ χαχοτυχεῖς 

γυναιχῶν πότμοι. 
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670 τίνας νῦν τέχνας ἔχομεν ἢ λόγους 
σφαλεῖσαι χάϑαμμα λύειν λόγου; 

: Φ.“4.14 Ρ.4. 

ἐτύχομεν δίχας, ἰὼ γᾶ καὶ φῶς. 
πὰ ποτ᾽ ἐξαλύξω τύχας; 

πῶς δὲ πῆμα χρύψω, φίλαι; 
676 τίς ἂν ϑεῶν ἀρωγὸς ἢ τίς ἂν βροτῶν 

πάρεδρος ἢ ξύνεργος ἀδίκων ἔργων 
φανείη; τὸ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν πάϑος 
παρὸν δυσεχπέρατον ἔρχεται βίου. 
καχοτυχεστάτα γυναιχῶν ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

680 φεῦ φεῦ. πέπραχται, κοὐ κατώρϑωται τέχνη, 
δέσποινα, τῆς σῆς προσπόλου, καχῶς δ᾽ ἔχει. 

: Φ.4.14ὈὈἁἙἑ) 2. 

ὦ παγχακίστη χαὶ φίλων διαφϑορεῦ, 
οἷ᾽ εἰργάσω με. Ζεύς σ᾽ ὃ γεννήτωρ ἐμὸς 

; πρόρριζον ἐκτρίψειεν οὐτάσας πυρί. 
θ8ὅ οὐκ εἶπον, οὐ σῆς προὐνοησάμην φρενὸς, 

σιγᾶν ἐφ᾽ οἷσι νῦν ἐγὼ κακύνομαι; 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέσχου" τοιγὰρ οὐκέτ᾽ εὐχλεεῖς 
ϑανούμεϑ'᾽. ἀλλὰ δεῖ μὲ δὴ καινῶν λόγων. 
οὗτος γὰρ ὀργῆ συντεϑηγμένος φρένας 

690 ἐρεῖ χκαϑ᾽ ἡμῶν πατρὶ σὰς ἁμαρτίας, 
πλήσει τε πᾶσαν γαῖαν αἰσχίστων λόγωγ. 
ὕλοιο χαὶ σὺ χώστις ἄκοντας φίλους 

πρόϑυμός ἐστι μὴ καλῶς εὐεργετεῖν. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

6965 δέσποιν᾽, ἔχεις μὲν τἀμὰ μέμψασϑαι χαχά" 
τὸ γὰρ δάκνον σου τὴν διάγνωσιν πρατεῖ" 
ἔχω δὲ κἀγὼ πρὸς ταδ᾽΄, εἰ δέξει, λέγειν. 

ἔϑρεψα σ᾽ ̓  εὔνους τ᾽ Ἔρος τῆς νόσου δέ σοι 
ζητοῦσα. φάρμαχ᾽ εὗρον ον ἐβουλόμην. 

700 εἰ δ᾽ εὖ γ᾽ ἔπραξα, χαρτ' ἂν ἐν σοφοῖσιν ἦν" 
πρὸς τὰς τύχας γὰρ τὰς φρένας κεχτήμεϑα. 

“ 4121 4. 

ἦ γὰρ δίχαια ταῦτα κἀξαρχοῦντά μοι, 
τρώσασαν ἡμᾶς εἶτα συγχωρεῖν λόγοις; 

ΤΡΟΦΟΣ. 

μαχρηγοροῦμεν" οὐχ ἐσωφρόνουν ἐγώ" 
706 ἀλλ᾽ ἔστι χὰκ τῶνδ᾽ ὥστε σωθῆναι, τέχνον. 

] ΨΦΑ͂14Ρ Α. 

παῦσαι λέγουσα" καὶ τὰ πρὶν γὰρ οὐ καλῶς 
παρήνεσάς μοι κἀπεχείρησας χαχά.. 
ἀλλ᾽ ἐχποδὼν ἄπελθε, καὶ σαυτῆς πέρι 

. φρόντιζ᾽ " ἐγὼ γὰρ τἀμὰ ϑήσομαι χαλῶς.. 
710 ὑμεῖς δὲ, παῖδες εὐγενεῖς Τροιζήνιαι, 

τοσόνδε μοι παράσχετ᾽ ἐξαιτουμένῃ, 
σιγῆ χαλύψαϑ᾽ ἀνϑάδ᾽ εἰσηκούσατε. 

ΧΟΡΟΣ. 

| ὄμνυμι σεμνὴν “ἄρτεμιν, “ιὸς κόρην, 
μηδὲν χαχῶν σῶν ἐς φάος δείξειν ποτέ. 

Φ 414} 4. 
716 χαλῶς ἔλεξας. ἕν δὲ προτρέπουσ᾽ ἐγὼ 

εὕρημα δή τε τῆσδε συμφορᾶς ἔχω, 
ὥστ᾽ εὐχλεῶ μὲν παισὶ προσϑεῖναι βίον, 
αὐτή τ᾽ ὄνασϑαι πρὸς τὲ νῦν πεπτωκότα. 
οὐ γάρ ποτ᾽ αἰσχυνῶ γε Κρησίους δόμους, 

720 οὐδ᾽ ἐς πρόσωπον Θησέως ἀφίξομαι 
αἰσχροῖς ἐπ᾽ ἔργοις οὕνεχα ψυχῆς μιᾶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέλλεις δὲ δή τι δρᾶν ἀνήκεστον κακόν; 

«414 Ἅ. 
ϑανεῖν" ὅπως δὲ, τοῦτ᾽ ἐγὼ βουλεύσομαι. 

" ΧΟΡΌΣ: 
ἐἑυφημος ἴσϑι. 

: “Ὁ 414 ὉὈ 4. 

εὖ μὲ γουϑέτει. 
726 ἐγὼ δὲ Κύπριν, ἥπερ ἐξόλλυσί με, 

ψυχῆς ἀπαλλαχϑεῖσα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 

ΣΓΟΠΩΣ πικροῦ δ᾽ ἔρωτος ἡσσηϑήσομαι. 

ἀτὰρ χαχόν ΠΣ χἀτέρῳ "τς 
ϑανοῦσ᾽, ἵν᾿ εἰδὴ μὴ ̓ πὶ τοῖς ἐμοῖς χαχοῖς 

780 ὑψηλὸς εἶναι" τῆς γόσου δὲ τῆσδέ μοι 

χοινῇ μετασχὼν σωφρονεῖν μαϑήσεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡλιβάτοις ὑπὸ κευϑμῶσι γενοίμαν, 
ἵνα μὲ πτεροῦσσαν ὄρνιν 
δεὸς ἐν πταναῖς ἀγέλαισιν ϑείη. 

735 ἀρϑείην δ᾽ ἐπὶ πόντιον 
χῦμα τᾶς ᾿Αδριηνᾶς 

ἀχτᾶς ᾿Ηριδανοῦ ϑ᾽ ὕδωρ" 
ἔνϑα πορφύρεον σταλάσσουσ᾽ 
εἷς οἶδμα πατρὸς τριτάλαιναι 

740 χόραι «Ῥαέϑοντος οἴχτῳ δακρύων 
τὰς ἡλεχτροφαεῖς αὐγαᾶς. 
Ἑσπερίδων δ᾽ ἐπὶ μηλόσπορον ἀχτὰν 

 ἀγύσαιμε τῶν ἀοιδῶν, 
ἵν᾽ ὁ ποντομέδων πορφυρέας λίμνας 

7465 ναύταις οὐχέϑ᾽ ὁδὸν νέμει, 
σεμνὸν τέρμονα κύρων 

’ 

χαὶ σὺ γ᾽ 

οὐρανοῦ, τὸν [Ἄτλας ἔχει, 
κρῆναί τ᾽ ἀμβρόσιαι χέονται 
Ζηνὸς μελάϑρων παρὰ κοίταις, 

760 ἵν᾽ ὀλβιόδωρος αὔξει ζαϑέα 
χϑῶι εὐδαιμονίαν ϑεοῖς. 

ὦ λευχόπτερε θη ς 

πορϑμὶς, ἃ διὰ πόντιον 

κῦμ᾽ ἁλίχευπον ἅλμας 

755 ἐπόρευσας ἐμὰν ἄνασσαν 
ὀλβίων ἀπ᾽ οἴκων, 
χαχονυμφοτάταν ὕγνασιν. 
ἢ γὰρ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων ἢ ! 

760 Κρησίας ἐκ γᾶς δύσορνις ἔπτατο χλεινὰς ᾿ϑάνας,! 
ἸΠουνύχου δ᾽ ἀχταῖσιν ἐχδήσαντο πλεχτὰς πει-- 

σμάτων ἀρ- 
χὰς ἐπ᾽ ἀπείρου τε γᾶς ἔβασαν.- 

ἀνϑ᾽ ὧν οὐχ ὁσίων ἐρώ-- 

706 των δεινᾷ φρένας ᾿ἀφροδί- 
τας νόσῳ κατεχλαάσϑη" 
χαλεπᾷ δ᾽ ὑπέραντλος οὖσα 

συμφορᾷ, τεράμνων 
ἀπὸ νυμφιδίων κρεμαστὸν 

770 ἅψεται ἀμφὶ βρόχον". λευ-- 
κᾷ καϑαρμόζουσα δείρᾳ, δαίμονα στυγνὸν χαταιδε- 
σϑεῖσα, τάν τ᾽ εὔδοξον ἀνθαιρουμένα φήμαν, 

ον»: ἀπαλλασ-- 
77ὅ σουσά τ᾽ ἀλγεινὸν φρενῶν ἔρωτα. 

782 ---- 741. -ΞΞ 742 --- 751. 

752 ---- 768. Ξξξ 764 .-.--- 776. 
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ΦΓΓΕΟ.ῸΟΣ. 
ἰοὺ ἰού. ' 
βοηδρομεῖτε πάντες οἱ πέλας δόμων. 
ἐν ἀγχόναις δέσποινα, Θησέως δάμαρ. 

ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ φεῦ, πέπρακται" βασιλὶς οὐχέτ᾽ ἔστι δὴ 
γυνὴ, χρεμαστοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένη. 

ΠΕΈ ΤΩΣ, 
οὐχ οἴσει τις ἀμφιδέξιον 

τόδ᾽ ἅμμα λύσομεν δέρης; 

' ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

φίλαι, τέ δρῶμεν; ἡ δοχεῖ περᾶν δόμους, 
λῦσαί τ᾿ ἄνασσαν ἐξ ἐπισπαστῶν βρόχων; 

ἩΗἩΜΙΙΧΟΡΙΟΝ. 

τί δ᾽; οὐ πάρεισι πρόσπολοι γνεανίαε; 

786 τὸ πολλὰ πράσσειν οὐχ ἐν ἀσφαλεῖ βίου. 

ΑΓΓΕΟ.ΟΣ. 

ὀρϑώσατ᾽ ἐχτείναντες ἄϑλιον γέχυν. 

πικρὸν τόδ᾽ οἰχούρημα δεσπόταις ἐμοῖς. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ὅλωλεν ἡ δύστηνος, ὡς χλύω, γυνή. 
ἤδη γὰρ ὡς γεχρόν γιν ἐχτείγουσι δή. 

ΘΗΣΕΎῪΣ. 

790 γυναῖχες, ἴστε τίς ποτ᾽ ἐν δόμοις βοή; 
ἠχὼ βαρεῖα προσπόλων μ᾽ ἀφέχετο. 
οὐ γάρ τί μ᾽ ὡς ϑεωρὸν ἀξιοῖ δόμος 
πύλας ἀνοίξας εὐφρόνως προσεννέπειν. 

μῶν “Πιτϑέως τι γῆρας εἴργασται γέον ; 

795 πρόσω μὲν ἤδη βίοτος, ἀλλ᾽ ὅμως ἔτ᾽ ἂν 
λυπηρὸς ἡμῖν τούσδ᾽ ὧν ἐχλίποι δόμους. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ ἐς γέροντας ἥδε σοι τείνει τύχη, 
Θησεῦ" νέοι ϑαγόντες ἀλγυνοῦσί σε. 

9 ; 3 

ϑθ0οῦυ σπευσέτ᾽ - 

σίδηρον, ᾧ 
᾿ 

ΘΠΣΕΎΥΣ. 

οἴμοι" τέχνων μοι μὴ τι συλᾶται βίος; 
ΧΟΡΟΣ. 

800 ζῶσιν, ϑαγούσης μητρὸς ὡς ἄλγιστά σοι. 
ΘΗΣΕΎΣ:. 

τί φής; ὕλωλεν ἄλοχος; ἐκ τίνος τύχης; 

ΧΟΡΟΣ. 

βοόχον χρεμαστὸν ἀγχόνης ἀνήψατο. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

λύπῃ παχνωϑεῖσ᾽, ἢ ̓ πὸ συμφορᾶς τίνος; 
ΧΟΡΟΣ. 

τοσοῦτον ἴσμεν" ἄρτι γὰρ χἀγὼ δόμοις, 
806 Θησεῦ, πάρειμι, σῶν χακῶν πενϑήτρια. 

ΘΕ ΣΈ ΕΣ: 

αἰαῖ. τί δῆτα τοῖσδ᾽ ἀνέστεμμαι χάρα 
πλεχτοῖσι φύλλοις, δυστυχὴς ϑεωρὸς ὧν; 

χαλᾶτε χλῆϑρα, πρόσπολοι, πυλωμάτων, 
ἐχλύεϑ᾽ ἁρμοὺς, ὡς ἴδω πιχρὰν ϑέαν 

810 γυγναιχὸς, ἥ μὲ χατϑανοῦσ᾽ ἀπώλεσεν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐὼ Ἰὼ τάλαινα μελέων χαχῶν" 
ἔπαϑες, εἰργάσω 
τοσοῦτον ὥστε τούσδε συγχέαι δόμους. 
αἰαῖ τόλμας, ὦ βιαίως ϑανοῦσ᾽ 

815 ἀνοσίῳ τε συμφορᾷ, σᾶς χερὸς πάλαισμα μελέας.. 
2 27 ; ΄ γ ΕΣ - ;,Ἅ 

τίς ἀρὰ σὰν, ταλαιψ΄, ἀμαυροῖ ζοαγ; 

ΘΗΣΕῪΣ. 
ὦμοι ἐγὼ πόνων ὧν ἔπαϑον τάλας, 
τὰ μάκιστ᾽ ἐμῶν χαχῶν. ὦ τύχα, 

ὥς μοι βαρεῖα καὶ δόμοις ἐπεστάϑης, 
820 χηλὲς ἄφραστος ἐξ ἀλαστόρων τινός. 

καταχονὰ μὲν οὖν ἀβίοτος βίου" 

καχῶν δ᾽, ὦ τάλας, πέλαγος εἰσορῶ 
τοσοῦτον ὥστε μήποτ᾽ ἐχνεῦσαι πάλιν, 
μηδ᾽ ἐχπερᾶσαι κῦμα τῆσδε συμφορᾶς. 

825 τίνα λόγον τάλας, τίνα τύχαν σέϑεν ᾿ 

βαρύποτμον, γύναι, προσαυδῶν τύχω; 
ὄρνις γὰρ ὧς τις ἐκ χερῶν ἄφαντος εἶ, 
πήδημ᾽ ἐς “Ἵιδου χραιπνὸν ὁρμήσασά μοι. 

880 αἰαῖ αἰαῖ, μέλεα μέλεα τάδε πάϑη. 
πρόσωϑεν δέ ποϑεν ἀναχομίζομαι τύχαν δαιμόνων 
ἀμπλακίαισι τῶν πάροιϑέν τινος. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐ σοὶ τάδ᾽, ὠναξ, ἦλϑε δὴ μόνῳ κακὰ, 
886 πολλῶν μετ᾽ ἄλλων δ᾽ ὦλεσας κεδνὸν λέχος. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

τὸ χατὰ γῶς ϑέλω τὸ χατὰ γᾶς χνέφας 
μετοιχεῖν σχότῳ ϑανὼν ὃ τλάμων, 
τῆς σῆς στερηϑεὶς φιλτάτης ὁμιλίας" 

ἀπώλεσας γὰρ μᾶλλον ἢ κατέφϑισο. 
840 τίνος δὴ χλύω πόϑεν ϑανάσιμος 

τύχα σὰν ἔβα, γύναι, χαρδίαν; 
εἴποι τις ἂν τὸ πραχϑὲν, ἢ μάτην ὄχλον 
στέγει τύραννον δῶμα προσπόλων ἐμῶν; 
ἰώ μοι σέϑεν 

845 μέλεος, οἷον εἶδον ἄλγος δόμων, ἱ 
οὐ τλητὸν οὐδὲ ῥητόν. ἀλλ᾽ ἀπωλόμην " 
ἔρημος οἶχος, καὶ τέκν᾽ ὀρφαγεύεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔλιπες ἔλιπες, ὦ φίλα 
γυναικῶν ἀρίστα ϑ'᾽ ὁπόσας ἐφορᾷ 

880 φέγγος ἀελίου τε χαὶ 

γυχκτὸς ἀστερωπὸς σελάνα. 
“τάλας, ὅσον χαχὸν ἔχει δόμος. 
δάχρυσί μου βλέφαρα 
χαταχυϑέντα τέγγεται σῷ τύχᾳ" 

865 τὸ δ᾽ ἐπὶ τῷδε πῆμα φρίσσω πάλαι. 

ἩΜΙΑ ΘΠΗΣΕΎΣ. 
ἔα ἔα " 
τί δή ποϑ᾽ ἥδε δέλτος ἐκ φίλης χερὸς 
ἠρτημένη αὶ ϑέλει τι σημῆναι νέον; 
ἀλλ᾽ ἡ λέχους μοι χαὶ τέκνων ἐπιστολὰς 

ἔγραψεν ἡ δύστηνος ἐξαιτουμένη; 
860 ϑάρσει, τάλαινα " λέχτρα γὰρ τὰ Θησέως 

οὐχ ἔστι δῶμά 9᾽ ἥτις εἴσεισιν γυνή. 
χαὶ μὴν τύποι γε σφενδόνης χρυσηλάτου 
τῆς οὐκέτ᾽ οὔσης τῆσδε προσσαίνουσί με. 
φέρ᾽, ἐξελίξας περιβολὰς σφραγισμάτων 

866 ἴδω τί λέξαι δέλτος ἥδε μοι ϑέλει. 

ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ φεῦ. τόδ᾽ αὖ νεοχμὸν ἐχδοχαῖς 
ἐπιφέρει ϑεὸς χαχόν. ἐμοὶ μὲν οὖν ἀβίοτος βίου 
τύχα πρὸς τὸ χρανϑὲν εἴη τυχεῖν. 
ὀλομέγους γὰρ, οὐκέτ᾽ ὄντας λέγω, 

870 ρεῦ φεῦ, τῶν ἐμῶν τυράννων δόμους. 
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ὦ ϑαῖμον, εἴ πως ἔστι, μὴ σφήλης δόμους. 
αἰτουμένης δὲ κλῦϑί μου" πρὸς γάρ τινος 

οἰωνὸν ὥστε μάντις εἰσορῶ κακοῦ. 
, ΘΗΣΕΎΣ. 

οἴμοι. τόδ᾽ οἷον ἄλλο πρὸς χακῷ καχὸν, 
876 οὐ τλητὸν οὐδὲ λεχτόν. ὦ τάλας ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί χρῆμα, λέξον, εἴ τί μοι λόγου μέτα. 
ΘΠΗΣΕΥ͂Σ. 

βοᾷ βοᾷ δέλτος ἄλαστα. πᾶ φύγω 
βάρος χαχῶν; ἀπὸ γὰρ ὀλόμενος οἴχομαι 
οἷον οἷον εἶδον ἐν γραφαῖς μέλος 

880 φϑεγγόμενον τλάμων. 
ΧΟΡΟ Σ. 

αἰαῖ, κακῶν ἀρχηγὸν ἐχκφαίνεις λόγον. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

τόδε μὲν οὐχέτι στόματος ἐν πύλαις 
χαϑέξω δυσεχπέρατον, ὀλοὸν 

ὀλοὸν χαχὸν, ὦ πόλις πόλις. 
885 Ἱππόλυτος εὐνῆς τῆς ἐμιῆς ἔτλη ϑιγεῖν 

βίᾳ, τὸ σεμνὸν Ζηνὸς ὕμμ᾽ ἀτιμάσας. 
ἀλλ᾽, ὦ πάτερ Πόσειδον, ἃς ἐμοί ποτε 
ἀρὰς ὑπέσχου τρεῖς, μιᾷ χατέργασαι 
τούτων ἐμὸν παῖδ᾽, ἡμέραν δὲ μὴ φύγοι 

890 τήνδ᾽, εἴπερ ἡμῖν ὠπασας σαφεῖς ἀράς. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄναξ, ἀπεύχου ταῦτα πρὸς ϑεῶν πάλιν" 

γνώσει γὰρ αὖϑις ἀμπλαχών. ἐμοὶ πιϑοῦ. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

οὐκ ἔστι. χαὶ πρός γ᾽ ἐξελῶ σφε τῆσδε γῆς, 
δυοῖν δὲ μοίραιν ϑατέρᾳ πεπλήξεται" 

896 ἢ γὰρ Ποσειδῶν αὐτὸν εἰς “Ἵιδου δόμους 
ϑανόντα πέμψει, τὰς ἐμὲς ἀρὰς σέβων, 
ἢ τῆσδε χώρας ἐχπεσὼν ἀλώμενος 
ξένην ἐπ᾽ αἷαν λυπρὸν ἀντλήσει βίον. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν δδ᾽ αὐτὸς παῖς σὸς ἐς καιρὸν πάρα, 

900 Ἱππόλυτος " ὀργῆς δ᾽ ἐξανεὶς καχῆς, ἄναξ 
Θησεῦ, τὸ λῷστον σοῖσι βούλευσαι δόμοις. 

ἹΠΠΟΛΜΛΎΤΟΣ. 

κραυγῆς ἀχούσας σῆς ἀφικόμην, πάτερ, 
σπουδῇ" τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽ ἐφ᾽ ᾧτινι στένεις 
οὐχ οἶδα, βουλοίμην δ᾽ ἂν ἐκ σέϑεν χλύειν. 

906 ἔα, τί χρῆμα; σὴν δάμαρϑ᾽ ὁρῶ, πάτερ, 
γεχρόν " μεγίστου ϑαύματος τόδ᾽ ἄξιον" 
ἣν ἀρτίως ἔλειπον, ἣ φάος τόδε 
οὔπω χρόνον παλαιὸν εἰσεδέρκετο. 
τί χρῆμα πάσχει; τῷ τρόπῳ ϑιόλλυται; 

910 πάτερ, πυϑέσϑαι βούλομαι σέϑεν πάρα. 
σιγᾷς; σιωπῆς δ᾽ οὐδὲν ἔργον ἐν χαχοῖς" 
ἢ γὰρ ποθοῦσα πάντα χαρϑία χλύειν 
χὰν τοῖς χαχοῖσι λίχνος οὐσ᾽ ἁλίσχεται. 
οὐ μὴν φίλους γε, χἄτι μᾶλλον ἢ φίλους, 

9165 χρύπτειν δίκαιον σὰς, πάτερ, δυσπραξίας. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

ὦ πόλλ᾽ ἁμαρτάνοντες ἄνθρωποι μάτην, 
τί δὴ τέχνας μὲν μυρίας διδάσχετε 
χαὶ πάντα μηχανᾶσϑε χἀξευρίσκετε, 
ἕν δ᾽ οὐκ ἐπίστασϑ᾽ οὐδ᾽ ἐϑηράσασϑέ πω, 

920 φρονεῖν διδάσκειν οἷσιν οὐκ ἔνεστι νοῦς; 

ἹΠΠΟΑΎΥΤΟΣ. 
᾿Ὶ ι - Ἷ Στ - ἕν 

δεινὸν σοφιστὴν εἶπας, ὅστις εὖ φρονεῖν 

τοὺς μὴ φρονοῦντας δυνατός ἐστ᾽ ἀναγκάσαι. 
ἀλλ οὐ γὰρ ἐν δέοντι λεπτουργεῖς. πάτερ, 
δέδοιχα μή σου γλῶσσ᾽ ὑπερβάλῃ κακοῖς. 

ΘΠΣΕΎΣ. 

9ο2ὅ φεῦ, χρῆν βοοτοῖσι τῶν φίλων τεχμήριον 
σαφές τι χεῖσθαι χαὶ διάγνωσιν φρενῶν, 
ὅστις τ᾽ ἀληϑής ἔστιν ὅς τε μὴ φίλος" 

δισσάς τε φωνὰς πάντας ἀνϑρώπους ἔχειν, 

τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δ᾽ ὅπως ἐτύγχανεν, 
980 ὡς ἡ φρονοῦσα ταδικ᾽ ἐξηλέγχετο 

πρὸς τῆς διχαίας, κοὐχ ἂν ἡπατώμεϑα. - 

ἹΠΠΟΖΎΥΤΟ Σ. 

ἀλλ ἡ τις ἐς σὸν οὖς μὲ διαβαλὼν ἔχει 
φίλων, νοσοῦμεν δ᾽ οὐδὲν ὄντες αἴτιοι; 
ἔχ τοι πέπληγμαι" σοὶ γὰρ ἐχπλήσσουσί με 

936 λόγοι παραλλάσσοντες ἔξεδροι φρενῶν. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

φεῦ τῆς βροτείας, ποῖ προβήσεται, φρενός ; 
τί τέρμα τόλμης καὶ ϑράσους γενήσεται; 
εἰ γὰρ χατ᾽ ἀνδρὸς βίοτον ἐξογκχώσεται, 
ὁ δ᾽ ὕστερος τοῦ πρόσϑεν εἷς ὑπερβολὴν 

920 πανοῦργος ἔσται, ϑεοῖσι προσβαλεῖν χϑονὶ 
ἄλλην δεήσει γαῖαν, ἢ χωρήσεται 
τοὺς μὴ δικαίους χαὶ κακοὺς πεφυκότας. 

σχέψασϑε δ᾽ ἐς τόνδ᾽, ὕστις ἐξ ἐμοῦ γεγὼς 
ἤσχυνε τἀμὰ λέχτρα, καξελέγχεται 

945 πρὸς τῆς ϑανούσης ἐμφανῶς χάκιστος ὦν. 
δεῖξον δ᾽, ἐπειδή γ᾽ ἐς μίασμ᾽ ἐλήλυϑας, 
τὸ σὸν πρόσωπον δεῦρ᾽ ἐναντίον πατρί. 
σὺ δὴ ϑεοῖσιν, ὡς περισσὸς ὧν ἀνὴρ, 

σύνει; σὺ σώφρων καὶ κακῶν ἀκήρατος; 
950 οὐχ ἂν πιϑοίμην τοῖσι σοῖς χκόμποις ἐγὼ, 

ϑεοῖσι προσϑεὶς ἀμαϑίαν φρονεῖν καξῶς. 

ἤδη νυν αὔχει καὶ δι᾽ ἀψύχου βορᾶς 
σίτοις χαπήλευ᾽, Ὀρφέα τ᾽ ἄναχτ᾽ ἔχων 
βάκχευε, πολλῶν γραμμάτων τιμῶν χαπνούς" 

965 ἐπεί γ᾽ ἐλήφϑης. τοὺς δὲ τοιούτους ἐγὼ 
φεύγειν προφωνῶ πᾶσι" ϑηρεύουσι γὰρ 
σεμνοῖς λόγοισιν, αἰσχρὰ μηχανώμενοι. 
τέϑνηχεν ἦδε" τοῦτό σ᾽ ἐχσώσειν δοκεῖς; 
ἐν τῷδ᾽ ἁλίσχει πλεῖστον, ὦ χάκιστε σύ: 

960 ποῖοι γὰρ ὅρκοι χρείσσονες, τίνες λόγοι 
τῆσδ᾽ ἂν γένοιντ᾽ ὧν, ὥστε σ᾽ αἰτίαν φυγεῖν; 
μισεῖν σὲ φήσεις τήνδε χαὶ τὸ δὴ νόϑον 
τοῖς γνησίοισι πολέμιον πεφυκέναι" 

χαχὴν ἄρ᾽ αὐτὴν ἔμπορον βίου λέγεις, 
96ὅ εἰ δυσμενείᾳ σῇ τὰ φίλτατ᾽ ὠλεσεν. 

ἀλλ ὡς τὸ μῶρον ἀνδράσιν μὲν οὐκ ἔνι, 
γυναιξὶ δ᾽ ἐμπέφυκεν" οἶδ᾽ ἐγὼ νέους 
οὐδὲν γυναικῶν ὄντας ἀσφαλεστέρους, 
ὅταν ταράξη Κύπρις ἡβῶσαν φρένα " 

970 τὸ δ᾽ ἄρσεν αὐτοὺς ὠφελεῖ προσχείμενον. 
νῦν οὖν τί ταῦτα σοῖς ἁμιλλῶμαι λόγοις, 

γεχροῦ παρόντος μάρτυρος σαφεστάτου ; 
ἔξερρε γαίας τῆσδ᾽ ὅσον τάχος φυγὰς, 
καὶ μήτ᾽ ᾿ϑήνας τὰς ϑεοδμήτους μόλῃς 

976 μήτ᾽ εἰς ὅρους γῆς ἧς ἐμὸν χρατεῖ δόρυ. 
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εἰ γὰρ παϑών γε σοῦ τάδ᾽ ἡσσηϑήσομαι, 
οὐ μαρτυρήσει μ᾽ ᾿ἴσϑμιος Σίνις ποτὲ 

τανεῖν ἑαυτὸν, ἀλλὰ χομπάζειν μάτην, 
οὐδ᾽ αἱ ϑαλάσσης σύννομοι “ΣΣχειρωνίδες 

980 φήσουσι πέτραι τοῖς χαχοῖς μ᾽ εἰναι βαρύν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ οἶδ᾽ ὅπως εἴποιμ᾽ ἂν εὐτυχεῖν τινὰ 
ϑνητῶν" τὰ γὰρ δὴ πρῶτ᾽ ἀνέστραπται πάλιν. 

ΠΟ ΠΟΣΘΤΟ Σ, 

πάτερ, μένος μὲν ξύστασίς τε σῶν φρενῶν 

δεινή “ τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽, ἔχον χαλοὺς λόγους, 
986 εἴ τις διαπτύξειεν, οὐ χαλὸν τόδε. 

. ἐγὼ δ᾽ ἄχομψος εἰς ὄχλον δοῦναι λόγον, 
ἐς ἥλιχας δὲ χὠλίγους σοφώτερος. 

ἔχει δὲ μοῖραν καὶ τόδ᾽ - οἱ γὰρ ἕν σοφοῖς 
φαῦλοι παρ᾽ ὄχλῳ μουσικώτεροι λέγειν. 

990 ὅμως δ᾽ ἀνάγκη, συμφορᾶς ἀφιγμέγης, 
γλῶσσάν μ᾽ ἀφεῖναι. πρῶτα δ᾽ ἄρξομαι λέγειν 

-ῦὅῦϑεν μ᾽ ὑπῆλθες πρῶτον ὡς διαφϑερῶν, 
κοὺχ ἀντιλέξοντ᾽. εἰσορᾷς φάος τόδε 

καὶ γαῖαν; ἐν τοῖσδ᾽ οὐχ ἔνεστ᾽ ἀνὴρ ἐμοῦ, 

996 οὐδ᾽ ἣν σὺ μὴ φῆς, σωφρονέστερος γεγώς. 
ἐπίσταμαι γὰρ πρῶτα μὲν ϑεοὺς σέβειν, 
φίλοις τὲ χρῆσϑαι, μὴ ᾿διχεῖν πειρωμένοις, 
ἀλλ οἷσιν αἰδὼς μήτ᾽ ἐπαγγέλλειν κακὰ 
μήτ᾽ ἀνϑυπουργεῖν αἰσχρὰ τοῖσι χρωμένοις " 

1000 οὐκ ἐγγελαστὴς τῶν ὁμιλούντων, πάτερ, 
ἀλλ "αὑτὸς οὐ παροῦσι χἀγγὺς ὧν αἰῤθις 

ἑνὸς δ΄. ἄϑιστος, ᾧ ΠῈ γὺν ἑλεῖν δοχεῖς" 

λέχους γὰρ ἐς τόδ᾽ ἡμέρας ἁγνὸν δέμας. 

οὐχ οἶδα πρᾶξιν τήνδε, πλὴν λόγῳ χλύων 
1006 γραφῆ τε λεύσσων" οὐδὲ ταῦτα γὰρ σχοπεῖν 

πρόϑυμός εἶμι, παρϑένον ψυχὴν ἔχων. 
χαῖτοι τὸ σῶφρον τοὐμὸν οὐ πείϑει σ᾽ ἴσως. 
δεῖ. δή σε δεῖξαι τῷ τρόπῳ διεφϑάρην. 
πότερα τὸ τῆσδε σῶμ᾽ ἐκαλλιστεύετο 

1010 πασῶν γυναιχῶν; ἢ σὸν οἴχήσειν δόμον 

ἔγκληρον εὐνὴν προσλαβὼν ἐπήλπισα ̓  
ϑύτοιος 'αθ ἣν] οὐδαμοῦ μὲν οὐν φρενῶν. 
ἄλλ ὡς τω ληλου ἡδὺ τοῖσι σώφροσιν" 

ἥκιστά γ᾽, εἰ μὴ τὰς φρένας διέφϑορε 
1016 ϑνητῶν ὅσοισιν ἀνδάνει μοναρχία. 

ἐγὼ δ᾽ ἀγῶνας μὲν χρατεῖν λληνιχοὺς 
πρῶτος ϑέλοιμ᾽ ἂν, ἐν πόλει δὲ δεύτερος 
σὺν τοῖς ἀρίστοις εὐτυχεῖν ἀεὶ φίλοις. 

πράσσειν τε γὰρ πάρεστι, κίνδυνός τ᾽ ἀπὼν 
1020 χρείσσω δίδωσι τῆς ἐὐρυ»ῶος χάριν. 

ἕν οὐ λέλεχται τῶν ἐμῶν, τὰ δ᾽ αλλ ἔχεις " 

εἶ μὲν γὰρ ἦν μοι μάρτυς οἷός εἰμ᾽ ἐγὼ, 
χαὶ τῆσδ᾽ ὁρώσης φέγγος ἠγωνιζόμην, 
ἔργδις ἂν εἶδες τοὺς καχοὺς διεξιών. 

1026 νῦν δ᾽ ὕρχιόν σοι Ζῆνα χαὶ πέδον γϑονὸς 
ὄμνυμι τῶν σῶν μήποϑ᾽ ἅψασθαι γάμων, 
μηδ᾽ ἂν ϑελῆσαι, μηδ᾽ ἂν ἔννοιαν λαβεῖν. 
ἥ τἄρ᾽ ὀλοίμην ἀχλεὴς, ἀνώνυμος, 
[ὕπολις, ἄοιχκος, φυγὰς ἀλητεύων χϑόνα,] 

1030 χαὶ μήτε πόντος μήτε γῆ δέξαιτό μου 
σάρχας ϑανόντος, εἰ χαχὸς πέφυ;᾽ ἀνήο. 
εἰ δ᾽ ἥδε δειμαίνουσ᾽ ἀπώλεσεν βίον 
οὐχ οἶδ᾽. ἐμοὶ γὰρ οὐ πέρα ϑέμις λέγειν. 

ῬΟΕΤΑΕ 5ΟΈΝΤΙΟΙ- 

ἐσωφρόνησεν οὐκ ἔχουσα σωφρονεῖν, 
1086 ἡμεῖς δ᾽ ἔχοντες οὐ χαλῶς ἐχρώμεϑα. 

ΧΟΡΟΣ. : 

ἀρχοῦσαν εἶπας αἰτίας ἀποστροφὴν, 
ὄρχους παρασχὼν, πίστιν οὐ σμιχρὰν, ϑεὼνγ.- 

Ν ΘΠΣΕΎΥΣ. 

ἄρ᾽ «οὐκ ἐπῳδὸς, οὐ γόης πέφυχ᾽ ὅδε, 
ὃς τὴν ἐμὴν πέποιϑεν εὐοργησίᾳ 

1040 ψυχὴν κρατήσειν τὸν τεκόντ᾽ ἀτιμάσας ; 
ἹΠΠΟΑΎΤΟΣ. : 

καὶ σοῦ ): ὙΠ ταῦτα ϑαυμάζω, πάτερ" 

εἰ γὰρ σὺ τ παῖς ἢσϑ᾽, ἐγὼ δὲ σὸς πατὴρ, 
ἔχτεινα τοί σ᾽ ἂν, κοὺ φυγαῖς ἐζημίουν, 

Ὕ: γυναικὸς ἠξίους γ᾽ ἐμῆς ϑιγεῖν. 
ΘΠΗΣΕΎΥΣ. 

1046 ὡς ἄξιον τόδ᾽ εἶπας" οὐχ οὕτω ϑανεῖ, 
ὥσπερ σὺ σαυτῷ τόνδε προὔϑηκας νόμον " 
ταχὺς γὰρ “ἍἯιδης ῥᾷστος ἀνδρὶ δυστυχεῖ. 

ἀλλ ἐκ πατρῴας φυγὰς ἀλητεύων γχϑονὸς 

ξένην ἐπ᾽ αἴαν λυπρὸν ἀντλήσεις βίον " 
1000 μισϑὸς γάρ ἐστιν οὗτος ἀνδρὶ δυσσεβεῖ. 

ἹΠΠΟΟΑ.ΑΎΥΤΟΣ. 

οἴμοι, τί δράσεις; οὐδὲ μηνυτὴν χρόνον 
δέξει χαϑ᾽ ἡμῶν, ἀλλά μ᾽ ἐξελᾷς χϑονός; 

ΘΗ͂ΣΕ ΤῈΣ 

πέραν γε πόντου τερμόνων τ᾽ ᾿Ἵτλαντιχῶν, 

εἴ πως δυναίμην, ὡς σὸν ἐχϑαίρω χάρα. 
ἹΠΠΟΜΛΎΥΤΟΣ. 

1066 οὐδ᾽ δοχον οὐδὲ πέστιν οὐδὲ μάντεων 
φήμας ἐλέγξας ἄχριτον ἐχβαλεῖς με γῆς; 

Θ ΤΣῊ ΥΩ: 

ἡ δέλτος ἥδε χλῆρον οὐ δεδεγμένη 
κατηγορεῖ σου πιστά" τοὺς δ᾽ ὑπὲρ κάρα 
φοιτῶντας ὄρνις πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω. 

ἹΠΠΟΑΎΤΟΣ. 

1060 ὦ ϑεοὶ, τί δῆτα τοὐμὸν οὐ λύω στόμα, 

ὅστις γ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν, οὗς σέβω, διόλλυμαι; 
οὐ δῆτα: πάντως οὐ πίϑοιμι᾽ ἂν οὕς με δεῖ, 
μάτην δ᾽ ἂν ὅοχους συγχέαιμ᾽ οὃς ὠμοσα. 

ΘΠΗΣΕΎΣ. 

ΟΣ τὸ σεμνὸν ὡς μ' ἀποχτείνει τὸ σόν. 

1066 οὐκ εἶ πατρῴας ἐχτὸς ὡς τάχιστα γῆς; 
ἹΠΠΟΜΎΤΟ Σ. 

ποῖ δῆϑ᾽ ὁ τλήμων τρέψομαι; τίνος ξένων 
δόμους ἔσειμι τῇδ᾽ ἐπ᾿ αἰτίᾳ φυγών; 

ΘΗΣΕῪΣ. 

ὅστις γυναιχῶν λυμεῶνας ἥδεται 
ξένους χομίζων χαὶ ξυνοιχούρους κακῶν. 

ἹΠΠΟΟΑ.ΑΎΥΤΌΟ Σ. 

1070 αἰαῖ: πρὸς ἧπαρ δακρύων τ᾽ ἐγγὺς τόδε, 

εἰ δὴ καχός τε φαίνομαι δοχῶ τέ σοι. 
ΘΠΣΕΎΥΣ. 

τότε στενάζειν καὶ προγιγνώσκειν σ᾽ ἐχρῆν, 
ὅτ᾽ ἐς πατρῴαν ἄλοχον ὑβρίζειν ἔτλης. 

ΙΠΠΟΑΎΤΟΣ, 
ὦ δώματ᾽, εἴϑε φϑέγμα γηρύσαισϑέ μοι 

1076 χαὶ μαρτυρήσαιτ᾽ εἰ χακὸς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

ἐς τοὺς ἀφώνους μάρτυρας φεύγεις; σαφῶς 
τόδ᾽ -ἔργον οὐ λέγον σε μηνύει κακόν. 

92 
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ἹΠΠΟΟ.ΎΤΟΣ. 

φεῦ" 
εἴϑ'᾽ ἣν ἐμαυ τὸν προσβλέπειν, ἐν γὼν 
στάνϑ'᾽, ὡς ἐδάχρυσ᾽ οἷα πάσχομεν καχά.᾿ 

ΘΗΣΕῪΣ. 
1080 πολλῷ γε μᾶλλον σαυτὸν ἤσχησας σέβειν 

ἢ τοὺς τεχόντας ὅσια δρᾶν, δίκαιος ὧγ. 
ἹΠΠΟΜ.ΜΎΤΟ Σ. 

ὦ δυστάλαινα “ῆτερ, ὦ πικραὶ γοναΐ. 

μηδείς ποτ᾽ εἴη τῶν ἐμῶν φίλων νόϑος. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

οὐχ ἕλξετ᾽ αὐτὸν, δμῶες; οὐχ ἀκούετε 
1086 πάλαι ξενοῦσϑαι τόνδε προὐννέπονταά μὲ; 

ἰ τσ .4 ΥὙΤΟΣ. 

κλαίων τις αὐτῶν ἄρ᾽ ἐμοῦ γε ϑίξεται" 

σὺ δ᾽ αὐτὸς, εἴ σοι ϑυμὸς, ἐξώϑει χϑογός. 

ΘΗ͂Σ ΕὙΣ. 

δράσω τάδ᾽, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείσει λόγοις " 
οὐ γάρ τις οἶχτος σῆς μ᾽ ὑπέρχεται φυγῆς. 

ἹΠΠΟΛΙΛΑΎΥΤΟΣΞΣ. 

1090 ἄραρεν, ὡς ἔοικεν" ὦ τάλας ἐγώ. 
ὡς οἶδα μὲν ταῦτ᾽, οἶδα δ᾽ οὐχ ὅπως φράσω. 
ὦ φιλτάτη μοι δαιμόνων «Τητοῦς πόρη, 

σύνϑακε, συγκύναγε., φευξόμεσϑα δὴ 
κλειγὰς -ἡϑήνας. ἀλλὰ “χαίρετ᾽ . ὦ πόλις 

᾿τ09ὅ καὶ γαῖ᾽ Ἐρεχϑέως" ὦ πέδον Τροιζήνιον, 
ὡς ἐγκαϑηβᾶν πόλλ᾽ ἔχεις εὐδαίμονα, 
τὺ . ὕστατον γάρ σ᾽ εἰσορῶν προσφϑέγγομαι. 

ἔτ᾽, ὦ νέοι μοι τῆσδε γῆς οι λαεις 

προσείπαϑ᾽ ἡμᾶς καὶ προπέμψατε χϑογνός " 
[1100 ὡς οὔποτ᾽ ἄλλον ἄνδρα σωςφροονέστερον» 

ὄψεσϑε, χεὶ μὴ ταῦτ᾽ ἐμῷ δοκεῖ πατρί. 
ΧΟΡΟΣ. 

“ποσεε πέσ σποσ- πο στ- σκ- ον.-“-- ννν...»............... - --- 

ἢ μέγα μοι τὰ ϑεῶν μελεδήμαϑ'᾽, ὅταν φρένας 
ἔλϑη, 

λύπας ποθ αιρεῖ." 
[1105 ξύνεσιν δέ τιν᾽ ἐλπίδι χεύϑων 

λείπομαι ἔν τε τύχαις ϑνατῶν καὶ ἕν ἔογμασι 
λεύσσων " 

ἄλλα γὰρ ἄλλοθεν ἀμείβεται, 
μετὰ δ᾽ ἵσταται ἀνδράσιν αἰὼν 

1110 πολυπλάνητος ἀεί... 

εἴϑε μοι εὐξάμένᾳ ϑεόϑεν τάδε μοῖρα παράσχοι, 
τύχαν μετ᾽ ὄλβου ' 

“αὶ ἀκήρατον αλ) τ ϑυμόν. 
δόξα δὲ μήτ᾽ ἀτρεκὴς μήτ᾽ αὖ παράσημος ἐνείη" 

1116 ῥάδια δ᾽ ἤϑεα τὸν αὔριον 

μεταβαλλομένα χρόνον ἀεὶ 
βίον συνευτυχοίην. 

1120 οὐχέτι γὰρ καϑαρὰν φρέν᾽ ἔχω, παρὰ δ᾽ ἐλπίδα 

φανερώτατον ἀστέρ᾽ ““ϑάνας 
εἴδομεν εἴδομεν ἐκ πατρὸς ὀργῶς 

1126 ἄλλαν ἐπ᾽ αἴαν ἱέμενον. 
ὦ ψάμαϑοι πολιήτιδος ἀκτᾶς 
δρυμός τ᾽ ὄρειος, ὅϑι κυνῶν 
ὠχυπόδων μέτα ϑῆρας ἔναιρεν 

1102 --- 1110. ΞΞ 1111 -- 1117. 
1118 ---- 1130. 118] --- 1141. 

πεῖν το 

παππτει 
σαττοεσα.. 

᾿ 

λεύσσω, 
ἐπεὶ τὸν Ἑλλανίας 

ΎΡπ δῦ 
1130 “ίχτυνναν ἀμφὶ σέμνάν. 

1160 τέ δ᾽ ἔστι; μῶν τις συμφορὰ νεωτέρα 

1106 ὅτου χατήσχυν᾽ ἄλοχον ὡς πατρὸς βέᾳ; 

1170 ὀρϑῶς, ἀκούσας τῶν ἐμῶν χατευγμάτων. 

οὐχέτι συζυγίαν πώλων Ἐνετῶν ἐπιβάσει 
τὸν ἀμφὶ “Ζίμνας τρόχον 

χατέχων ποδὶ γυμνάδας ἵππους. 
118ὅ μοῦσα δ᾽ ἄῦὔπνος ὑπ᾽ ἄντυγε χορδῶν 

λήξει πατρῷον ἀνὰ δόμον" 
ἀστέφανοι δὲ κόρας ἀνάπαυλαιε 
«Πατοῦς βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν 

1140 νυμφιδία δ᾽ ἀπόλωλε φυγῷᾷ σᾷ 

λέχτρων ἅμιλλα κούραις. 
ἐγὼ δὲ σᾷ δυστυχίᾳ δάκρυσιν διοίσω 
πότμον ἄποτμον " ὦ τάλαινα 

1146 μᾶτερ, ἔτεχες ἀνόνατα" φεῦ, 
μανίω ϑεοῖσιν" 

ἰὼ Ἰὼ συζυγίαι Χάριτες, 
τί τὸν τάλαν᾽ ἐκ πατρίας γᾶς. 

1180 τὸν οὐδὲν ἄτας αἴτιον πέμπετε τῶνδ᾽ ἀπ᾿ οἴχων; 
καὶ μὴν ὀπαδὸν Ἱππολύτου τόνδ᾽ εἰσορῶ 
σπουδῇ σχσυϑρωπὸν πρὸς δόμους ὁρμώμενον. 

ἘΞΑ͂ΓΓΕ.0Ο:Σ. 

ποῖ γῆς ἄναχτα τῆσδε Θησέα μολὼν 

εὕροιμ᾽ ἂν, ὦ γυναῖχες; εἴπερ ἴστε, μον 
1165 σημήνατ᾽ - ἄρα τῶνδε δωμάτων ἔσω; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅδ᾽ αὐτὸς ἔξω δωμάτων πορεύεται. 
ἘΞΑΓΓΈΕΔΟΣ 

Θησεῦ, μερίμνης ἄξιον φέρω λόγον 
σοὲ καὶ πολίταις οἵ τ᾿ ᾿ϑηναίων πόλιν 

γαέουσι χαὶ γῆς τέρμονας Τροιζηνίας- 

ΘΗΣΕΎΣ. 

δισσὰς κατείληφ᾽ ἀστυγείτονας πόλεις ; 
ΠΞΑΓΓΕ.ΖΟΣ. 

Ἱππόλυτος οὐχέτ᾽ ἔστιν, ὡς εἰπεῖν ἔπος" 
δέδορχε μέντοι φῶς ἐπὶ σμικρᾶς δοπῆς. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

πρὸς τοῦ; δι᾽ ἔχϑρας μῶν τις ἦν ἀφιγμένος, 

ἘΞΑΓΓΕΟ.ῸΟΣ. 

οἱχεῖος αὐτὸν ὠλεσ᾽ ἁρμάτων ὄχος, 
ἀραί τε τοῦ σοῦ στόματος, ἃς σὺ σῷ πατρὶ 
πόντου χρέοντε παιδὸς ἠράσω πέρι. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

ὦ ϑεοὶ Πόσειδόν 9᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσϑ᾽ ἑωὸς πατὴρ 

πῶς χαὶ διώλετ᾽ εἰπέ" τῷ τρόπῳ “ΤΠ ίχης 

ἔπαισεν αὐτὸν δόπτρον αἱσχύναντ᾽ ἐμέ; 
ἘΕΞΑΓΓΕ.Ζ0ΟΣ. 

ἡμεῖς μὲν ἀκτῆς χκυμοδέγμονος πέλας 
ψήκτραισιν ἵππων ἐχτενίζομεν τρίχας 

1176 Ὄρος ἤλϑε γάρ τις ἄγγελος λέγων 
ὡς οὐχέτ᾽ ἐν γῇ τῇδ᾽ ἀναστρέψοι πόδα 
Ἱππόλυτος, ἐκ σοῦ τλήμονας φυγὰς ἔχων. 
ὁ δ᾽ ἤλϑε ταυτὸν δακρύων φέρων μέλος 
ἡμῖν ἐπ᾿ ἀκταῖς" μυρία δ᾽ ὀπισϑόπους 

1180 φίλων ἅμ᾽ ἔστειχ᾽ ἀπ: ὁμήγυρις. 
χρόνῳ δὲ δήποτ᾽ εἶπ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς γόων, 
τί ταῦτ᾽ ἀλύω; πειστέον πατρὸς λόγοις. 

ἐντύναϑ᾽ ἵππους ἅρμασι ζυγηφόρους, 
ϑμῶες" πόλις γὰρ οὐχέτ᾽ ἔστιν ἧδε μοι. 
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ἐλειπόμεσϑα. χὠ μὲν ἐκ δεσμῶν λυϑεὶς 
1246 τμητῶν ἱμάντων οὐ κάτοιδ᾽ ὅτῳ τρόπῳ 

πέπτει, βραχὺν δὴ βίοτον ἐμπνέων ἔτι" 
ἕπποι δ᾽ ἐχουφθεν καὶ τὸ ϑύστηνον τέρας 
ταύρου λεπαίας οὐ χατοιδ᾽ ὅποι χϑονός. 

δοῦλος μὲν οὖν ἐγῶ γε σῶν δόμων, ἄναξ, 

1185 τοὐνϑένδε μέντοι πᾶς ἀνὴρ ἠπείγετο, 
καὶ ϑᾶσσον ἢ λέγοι τις ἐξηρτυμένας 

πώλους παρ᾽ αὐτὸν δεσπότην ἐστήσαμεν. 
μάρπτει. δὲ χερσὶν ἡνίας ἀπ᾽ ἄντυγος, 
αὐταῖσι» ἀρβύλαισιν ἁρμόσας πόδας. 

1190 καὶ πρῶτα μὲν ϑεοῖς εἶπ᾽ ἀναπτύξας χέρας, 
“Ζεῦ. μηχέτ᾽ εἴην, εἰ χαχὸς πέφυχκ᾽ ἀνήρ" 1280 ἀτὰρ τοσοῦτόν γ᾽ οὐ ϑυνήσομαί. ποτε 
αἰσϑοιτο δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀτιμάζει χατὴρ τὸν σὸν πιϑέσϑαι παῖδ᾽ ὅπως ἐστὶν χαχὸς, 

ἤτοι ϑανόντας ἢ φάος δεδοοχότας. οὐδ᾽ εἰ γυναικῶν πᾶν χρεμασϑείη γένος 
χὰν τῷδ᾽ ἐπῆγε κέντρον ἐς χεῖρας λαβὼν καὶ τὴν ἐν Ἴδῃ γραμμάτων πλήσειέ τις 

1196 πώλοις ὁμαρτῆ" πρόσπολοι δ᾽ ὑφ᾽ ἅρματος πεύκην, ἐπεί νιν ἐσθλὸν ὄντ᾽ ἐπίσταμαι. 

πέλας χαλινῶν εἱπόμεσϑα δεσπότῃ ΧΟΡΟΣ. 
τὴ» εὐθὺς Ἄργους χἀπιδαυρίας ὁδόν. 1255 αἱαῖ. κέκρανται συμφορὰ νέων κακῶν, 
ἐπεὶ δ᾽ ἔρημον χῶρον εἰσεβάλλομεν, οὐδ᾽ ἔστι μοίρας τοῦ χρεών τ᾿ ἀπαλλαγή. 

ἀχτή τίς ἐστι τοὐπέχεινα τῆσδε γῆς, , ΘΗΣΕΥΣ. 
1200 πρὸς πόντον» ἤδη κειμένη Σαρωνικόν. μίσει μὲν ἀνδρὸς τοῦ πεπονϑότος τάδε 

στ πὶ 

τακιαισ τι υυτατνντν. τοτττιτ τε τυτυτω πτταεττ, τι τε τ πτΦᾳρὦὋΕ[9«Ψ“Ψ«Ὃρ σ΄ “Π“ᾳΦΠ-“ ππΠΠῊ τὰ 

ἔνϑεν τις ἠχὼ χϑόγιος ὡς βοοντὴ “]ιὸς 
βαρὺν βρόμον μεϑῆχε, φρικώδη κλύειν" 
ὀρϑὸν δὲ κρᾶτ᾽ ἔστησαν οὖς τ᾽ ἐς οὐρανὸν 

ἵπποι" παρ᾿ ἡμῖν δ᾽ ἦν φόβος γεανικὸς 

1206 πόϑεν ποτ᾽ εἴη φϑόγγος. ἐς δ᾽ ἁλιρρόϑους 

ἀχτὰς ἀποβλέψαντες ἱρὸν εἴδομεν 
- ΕῚ 9 -" « ᾽ ς- δἢ 2 2 ᾽] 

χυμ οὐρανῷ στηρίζον, ὧστ ἀφηρέϑη 
Ξ 2 Ε - 

“Σκείρωνος ἀχτὰς ὄμμα τοὐμὸν εἰσορᾶν “ 
ἔχουπτε δ᾽ ᾿Ισϑμὸν χαὶ πέτραν ᾿Ασχληπιοῦ. 

1210 χάπειτ᾽ ἀνοιδῆσών τε χαὶ πέριξ ἀφρὸν 

πολὺν χαχλάζον ποντίῳ φυσήματι 
χωρεῖ πρὸς ἀκτὰς, οὗ τέϑριππος ἣν ὄχος. 
αὐτῷ " σὺν χλύδωνι χαὶ τριξυμίᾳ 
κῦμ᾽ ἐξέϑηκε ταῦρον, ἄγριον τέρας, 

1216 οὗ πᾶσα μὲν χϑὼν φϑέγματος πληρουμένη 

φοιχῶδες ἀντειρϑέγγετ᾽, εἰσοοῶσι δὲ 

χρεῖσσον ϑέαμα δεργμάτων ἐφαίνετο. 

εὐθὺς δὲ πώλοις δεινὸς ἐμπίπτει φόβος " 
χαὶ δεσπότης μὲν ἱππικοῖς ἐν ἤϑεσι 

λόγοισιν ἤσϑην τοῖσδε" νῦν δ᾽ αἰδούμενος 
ϑεούς τ᾽ ἐχεῖνόν 8᾽, οὕνεχ᾽ ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ, 

1260 οὔϑ᾽ ἥδομαι τοῖσδ᾽ οὔτ᾽ ἐπάχϑομαι κακοῖς. 
ΕἘΞΑΓΓΕ.ΟΣ. 

πῶς οὖν; κομίζειν, ἢ τί χοὴ τὸν ἄϑλιον 
δράσαντας ἡμᾶς σῇ χαρίζεσϑαι φρενί; 
φρόντιζ᾽ " ἐμοῖς δὲ χρώμενος βουλεύμασιν 
οὐκ ὠμὸς ἐς σὸν παῖδα δυστυχοῦντ᾽ ἔσει. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

1266 χομίζετ᾽ αὐτὸν, ὡς ἰδὼν ἐν ὄμμασι 
τὸν τἄμ᾽ ἀπαρνηϑέντα μὴ χρᾶναι λέχη 
λόγοις τ᾽ ἐλέγξω δαιμόνων τε συμφοραῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

σὺ τὰν ϑεὼών ἄκαμπτον φρένα καὶ βοστῶν 

ἄγεις, Κύπρι" σὺν δ᾽ 

1270 ὁ ποιχιλόπτερος ἀμφιβαλὼν 
ὠχυτάτῳ πτερῷ. 

- - ὔ ΄ 

ποτᾶται δ᾽ ἐπὶ γαῖαν εὐαχητόν 8" 
’ 

ἁλμυρὸν ἐπὶ πόντον. : 
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ϑέλγει δ᾽ Ἔρως, ᾧ μαινομέγᾳ χραδίᾳ 
1276 πτανὸς ἐφορμάσῃ 

χουσοφαὴς, φύσιν 
ὀρεσχόων σκυλάχων 

πελαγίων ϑ᾽ ὅσα τε γᾶ τρέφει, 
τὰν “Ἅλιος αἰϑομέναν δέρπεται, 

1280 ἄνδρας τε" συμπάντων δὲ 

1220 πολὺς ξυνοιχκῶν ἥρπασ᾽ ἡνίας χεροῖν, 
ἕλχει δὲ κώπην ὥστε ναυβάτης ἀνὴρ 
ἱμᾶσιν ἐς τοὔπισϑεν ἀρτήσας δέμας" 

αἱ δ᾽ ἐνδαχοῦσαι. στόμια πυριγενῆ γνάϑοις 
βίᾳ φέρουσιν, οὔτε ναυκλήρου χερὸς 

1225 οὔϑ᾽ ἱπποδέσμων οὔτε κολλητῶν ὄχων 
) μεταστρέφουσαι. χεὶ μὲν ἐς τὰ μαλθακὰ 

γαίας ἔχων οἴακας ἰϑύνοι δρόμον, βασιληίδα τιμὰν, Κύπρι, 
προὐφαίνετ᾽ εἰς τοὔμπροσϑεν, ὥστ᾽ ἐγαστρέι τῶνδε μόνα χρατύνεις. 

ἩΣΕΝ ΑΡΤΕΠΙ͂ΙΣ. 
ταῦρος, φόβῳ τέτρωρον ἐχμαίνων ὄχον" σὲ τὸν εὐπατρίδαν «4ϊγέως κέλομαι 

1280 εἰ δ᾽ ἐς πέτρας φέροιντο μαργῶσαι φρένας, παῖδ᾽ ἐπωκοῦσαι " 
σιγῆ πελάζων ἄντυγι ξυνείπετο; 1286 7ητοῦς δὲ χόρη σ᾽ “ἄρτεμις αὐδῶ. 

ἐς τοῦϑ᾽ ἕως ἔσφηλε χἀνεχαίτισεν, Θησεῦ, τί τάλας τοῖσδε συνήδει, 
ἁψῖδα πέτρῳ προσβαλὼν ὀχήματος. παῖδ᾽ οὐχ ὁσίως σὸν ἀποχτείνας, 
σύμφυρτα δ᾽ ἢν ἅπαντα" σύριγγές τ᾽ ἄνω ψευδέσι μύϑοις ἀλόχου σεισϑεὶς 

1236 τροχῶν ἐπήδων ἀξόνων τ᾽ ἐνήλατα. ἀφανῆ; φανερὰ δ᾽ εἷλέν σ᾽ ἄτα. 

αὐτὸς δ᾽ ὁ τλήμων ἡνίαισιν ἐμπλακεὶς 1290 πῶς οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα χρύπτεις 
δεσμὸν δυσεξήνυστον ἕλχεται δεϑεὶς, δέμας αἰσχυνϑεὶς, 

σποδούμενος μὲν πρὸς πέτρας φίλον κάρα, ἢ πτηνὸς ἄνω μεταβὰς βίοτον 
ϑραύων δὲ σάρκας, δεινὰ δ᾽ ἐξαυδῶν κλύειν, πήματος ἔξω πόδα τοῦδ᾽ ἀνέχεις; 

1220 στῆτ᾽ . ὦ φάτγαισι ταῖς ἐμαῖς τευσυμ μετ, ὡς ἔν γ᾽ ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν οὔ σοι 
μή μ᾽ ἐξαλείινητ᾽. ὦ πατρὸς τάλαιν᾽ ἀρά. 1296 χτητὸν βιότου μέρος ἐστίν. ᾿ 

τίς ἄνδρ᾽ ἄριστον βούλεται σῶσαι παρών ; ὥχουε, Θησεῦ, σῶν κακῶν χατάστασιν 

πολλοὶ δὲ βουληϑέντες ὑστέρῳ ποδὶ καίτοι προκόψω γ᾽ οὐδὲν, ἀλγυνῶ δὲ σέ. 
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ἀλλ ἃς τόδ᾽ ἦλϑον, παιδὸς ἐκδεῖξαι φρένα 

τοῦ σοῦ δικαίων, ὡς ὑπ᾽ εὐκλείας ϑάνῃ, 
1800 χαὶ σῆς γυναιχὸς οἶστρον, ἢ τρόπον τινὰ 

γενναιότητα " τῆς γὰρ ἐχϑίστης ϑεῶν 
ἡμῖν ὅσαισι παρϑένειος ἡδονὴ 
δηχϑεῖσα κέντροις παιδὸς ἠράσϑη σέϑεν. 
γνώμη δὲ νικᾶν τὴν Κύπριν πειρωμένη 

180ῦ τροφὸῦ διώλετ᾽ οὐχ ἑκοῦσα μηχαναῖς, 
ἢ σῷ διε ὅρχων παιδὲ σημαίνει νόσον. 
ὁ δ᾽, ὥσπερ οὖν δίχαιον, οὐκ ἐφέσπετο 
λόγοισιν, οὐδ᾽ αὖ πρὸς σέϑεν χαχούμεγος. 
ὅρχων ἀφεῖλε πίστιν, εὐσεβὴς γεγῶς. 

1810ηὴ δ᾽ εἰς ἜλεῦΧΟΥ μὴ πέση φοβουμένη, 
ψευδεῖς γραφὰς ἔγραψε καὶ διώλεσε 

ϑόλοισι σὸν παῖδ᾽, ἀλλ ὅμως ἔπεισέ σδ.. 
τοῦς ἜΧΟΙ 

Ὁϊιιο:- 

ΦΡΤΕΠΜΙΙΣ. 

“δάκνει σε, Θησεῦ, μῦϑος ; ἀλλ᾽ ἔχ ἥσυχος, 
τοὐνϑέγδ᾽ ἀχούσας ὡς ἂν οἰμώξῃς πλέον. 

1315 ἀφ᾽ οἰἶσϑα πατρὸς τρεῖς ἀρὰς σαφεῖς τὸ 

ὧν τὴν ν.} παρεῖλεο, ὠ χάχιστε σὺ, 

ἐς παῖδα τὸν σὸν, ἐξὸν εἰς ἐχϑρόν τινα. 

πατὴρ μὲν οὖν σοι πόντιος φρονῶν καλῶς 
ἔδωχ᾽ ὅσονπερ χρῆν, ἐπείπερ ἤγνεσεν " 

1320 σὺ δ᾽ ἔν τ᾽ ΣΙ κἂν ἐμοὶ φαίνει καχὸς, 
ὃς ὀῦτε πίστιν οὔτε μάντεων ὕπα 
ἔμεινας, οὐδ᾽ ἤλεγξας, οὐ χρόνῳ μακρῷ 
Ὁ γ᾽ ἔνειμας, ἀλλὰ ϑᾶσσον ἢ σ᾽ ἐχρὴν 

ἀρὰς ἀφῆκας παιδὶ καὶ χατέσταγες. 
ΘΗΣΕΎΥΣ:. 

1325 δέσποιν, ὁλ οἶμίην. 

ΑΡΤΕΙΜΙΣ. 

δείν᾽ ἔπραξας, ἀλλ ὄμως 
. 

ἔτ᾽ ἔστι καὶ σοὶ τῶνδε συγγνώμης τυχεῖν " 
Κύπρις γὰρ ϑελ᾽ ὥστε γίγνεσϑαι τάϑε, 
πληροῦσα ϑυμόν. ϑεοῖσι δ᾽ ὧδ᾽ ἔχει νόμος " 

οὐδεὶς ἀπαντᾶν βούλεται προθυμίᾳ 
1830τῇ τοῦ ϑέλοντος, ἀλλ᾽ ἀφιστάμεσϑ᾽ ἀεί, 

; ἐπεὶ σάφ᾽ ἔσϑι, Ζῆνα μὴ φοβουμένη, 
οὐκ ἄν ποτ᾽. ἦλθον ἐς τόδ᾽ αἰσχύνης ἐγὼ 
ὥστ᾽ ἄνδοα πάντων φίλτατον βροτῶν ἐμοὶ 
ϑανεῖν ἐᾶσαι. τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν 

1885 τὸ μὴ εἰδέναι μὲν πρῶτον ἐχλύει χάκης" 
ἔπειτα δ᾽ ἡ ϑανοῦσ᾽ ἀνάλωσεν γυνὴ 
λόγων ἐλέγχους ὥστε σὴν πεῖσαι φρένα. 
μάλιστα μέν νυν σοὲ ταδ᾽ ἔρρωγεν χαχὼ, 
λύπη δὲ κὠμοί" τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς ϑεοὶ 

αὐτοῖς τέχγοισι χαὶ δόμοις ἐξόλλυμεν. 
: ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν ὁ τάλας ὅδε δὴ στείχει, 
σάρκας »εαρὸς 

ξανϑόν τε κάρα διαλυμανϑείς. 

1345 ὦ πόνος οἴχων, οἷον ἐχράγϑη 

δίδυμον ὙΠ ΠῊΑ 

πένϑος ϑεόϑεν χαταληπτόν. 

, ἸΠΠΟΜΥΎΥΤΌΟΌΣ. 

αἴαΐ αἷαῖ, 

δύστανος ἐγὼ, πατρὸς ἐξ ἀδέσον 

ἘΎΟΨΙ ΤῚΝ ἃ ΔΊΟΥ. 

1340 ϑνήσχοντας οὐ χαίρουσι" τούς γε μὴν χαχοὺς 

1380 χοησμιρῖς ἀδίχοις διελυμάνϑην." 
ἀπόλωλα τάλας, οἴμοι μοι. 
διά μου χεφαλᾶς ζσσουσ᾽ ὀδύγαι, 
χατὰ δ᾽ ἐγχέφαλον πηδᾷ σφάχελος. 
σχὲς, ἀπειρηκὸς σῶμ᾽ ἀναπαύσω. 
ἜΝ 
Ὁ 

1358 ὦ στυγνὸν ὕχημ 
βόσχημα χερὸς, 

διά μ᾽ ἔφϑειρας, χατὰ δ᾽ ἔχτεινας. 
φεῦ φεῦ" πρὸς ϑεῶν, ἀτρέμας, δμῶες, 

-χροὸς ἑλκώδους ἅπτεσϑε χεροῖν. 
1860 τίς ἐφέστη»᾽ ἐνδέξια πλευροῖς ; 

πρόσφορα μ᾽ αἴρετε, σύντονα δ᾽ ἕλχετε 
τὸν χαχοδϑαίμονα καὶ κατάρατον 

πατρὸς ἀμπλακίαις. Ζεῦ Ζεῦ, τάδ᾽ ὁρῷς; 
δδ᾽ ὁ. σεμνὸς ἐγὼ χαὶ ϑεοσέπτωρ, 

1865 δ᾽ ὁ ΠΤ Το πάντας ὑπεροχὼν 
προῦπτον ἐς “Διδαν στείχω χατὰ γᾶς, 
λύσας βίοτον " 

μόχϑους δ᾽ ἄλλως τῆς εὐσεβίας. 
:εἰς ἀνθρώπους ἐπόγησα" 

1570 αἰαῖ αἰαῖ" 

καὶ νῦν ὀδύνα μ᾽ ὀδύνα βαΐγει. 
μέϑετέ με τὸν τάλανα" 
«χαί μοι ϑάνατος παιὰν ἔλϑοι. 

προσαπόλλυτέ εὖ ὄλλυτε τὸν δυσϑαΐ- 
1375 μονά μ᾽" ἀμφιτόμου λόγχας ἔθυσεν 

διαμοιρᾶσοι, 

διά τ΄ εὐνᾶσαι τὸν ἐμὸν βίοτον». 
ὦ πατρὸς ἐμοῦ δύστανος ἀρὰ, 
ΠΩ , 

“ἰαιρόνων τε συγγόνων, 
1280 παλαιῶν προγεννητόρων 

ἐξ ὍΟ, ΒΗ καρὸνι, οὐδὲ μέλλει, 

ἔμολέ τ᾿ ἐπ᾿ ἐμὲ τί ποτὲ τὸν οὐδὲν ὄντ᾽ ἐπαί- 
τεο» χαχκῶν; 

Ἰώ μοέ μοι, τί φῶ; 
1388 πῶς ἀπαλλάξω βιοτὼν 

ἑμὰν τοῦδ᾽ ἀναλγήτου πάϑους; 
εἴσε μὲ χοιμίσειε τὸν δυσδαίμοναι. 
“Αϊδου μέλαινα νύκτερός τ᾽ ἀνάγχα. 

' ΑΡΤΕΜΜΙΣ. 

ὦ μὴν ΟΝ οἵῳ ξυμφορᾷ ξυνεζύγης " 

1890 τὸ δ᾽ εὐγενές σε τῶν φοενῶν διώλεσεν-. 
ΨΠΙΠΟΥΤΟΣ. 

᾿ ἕππειον, ἕμῆς 

ξα. 
ὦ “ϑεῖον ὀδιιῆς πνεῦμα ποὺ γὰρ ἐν καχοῖς 

"ὧν ἠσθόμην σου κἀνεχουφίσϑην δέμας" 
ἔστ᾽ ἐν τόποισι τοισίδ᾽ “ἥρτεμις ϑεά- 

1} ἘΠ ΣῈ 

ὦ τλῆμον. ἔστι, σοί γε φιλτάτη ϑεῶν. 

ΤΠΠΟΜΧΖΎΥΤΌΟΣ. 

δέσποιν, ὡς ἔχω, τὸν ἄϑλιον; 
ΔΡΊΤΕΜΊΠΣ. : 

κατ᾽ ὕσσων δ᾽ οὐ ϑέμις βαλεῖν δέάξρυ. 
ΙΠΠΟΜΎΤΌΣ. 

οὐκ ἔστι σοι ξυναγὸς οὐδ᾽ ὑπηρέτης. 

᾿ ΔΡΤΈΕΈΜΙΣ. 

οὐ δῆτ᾽ - ἀτάρ μοι προσφιλὴς ἀπόλλυσαμ. 
ΤΠΗΠΠΟ.ΎΥΤῸΟΣ. 

οὐδ᾽ ἱππονώμας οὐδ᾽ ἀγαλμάτων φύλαξ. 

1396 ὁρᾷς με, 

, --- 

ορῶ" 



ΗΠ ΠΟ Ύ Ἐδ:, 

Φ ΥΡῈ ΕΙΣ: 

1400 Κύπρις γὰρ ἢ πανοῦργος ὧδ᾽ ἐμήσατο. 
ἹΠΠΟΜΛΎΤΟΣ. 

ὦμοι. φρονῶ δὴ δαίμον᾽ ἣ μ᾽ ἀπώλεσε. 
ὩΡΤΕΜΙΕΙΣ. 

τιμῆς ἐμέμφϑη, σωςφρογνοῦντι δ᾽ ἤχϑετο. 
ΙΠΠΟΑΎΥΤΟΣ. 

τρεῖς ὄντας ἡμᾶς ὠλεσ᾽, ἤσϑημαι, μία. 
ΤΆ ΟΡ ΠΙΡΙῸΣ: 

Ἐπτεθα τὲ χαὶ σὲ καὶ τρίτην ξυνάορον. 

ΤΠΓΠΘΌΨ, 0 ΤΊΘΕΣ: 

1406 ᾧμωξα τοίνυν καὶ πατρὸς δυσπραξίας. 

ΔΡΤΈΕΈΕΙΣ. 

ἐξηπατήϑη δαίμονος βουλεύμασιν. 

ΤΙΓΙΓΟΣΞΣΙ ἙΈΈΟΙΣΣ,. 

ὦ δυστάλας σὺ τῆσδε συμφορᾶς, πάτερ. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ὕλωλα, τέχνον, οὐδέ μοι. χάρις βίου. 
ἹΠΠΟΜΎΥΤΟΣ. 

στένω σὲ μᾶλλον ἢ ̓ μὲ τῆς ἁμαρτίας. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

1410 εἰ γὰρ γενοίμην, τέχνον, ἀντὶ σοῦ νεκρός. 
ἹΠΠΟΜΛΜΎΤΟΣ. 

ὧ δῶρα πατρὸς σοῦ Ποσειδῶνος πιχρά. 

. ΘΗΣΕΎΣ. 

ὡς μήποτ᾽ ἐλϑεῖν ὠφελ᾽ ἐς τοὐμὸν στόμα. 
ἹΠΠΟΧΎΤΟΣ. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

δόξης γὰρ ἡμὲν πρὸς ϑεῶν ἐσφαλμένοι. 

ἹΠΟΆΑΎΥΤΟΣ. 
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φεῦ. 

.1418 εἴϑ'᾽ ἦν ἀραῖον δαίμοσιν βοοτῶν γένος. 
| τ ΒΥ ΟΣ. 

ἔασον" οὐ γὰρ οὐδὲ γῆς ὑπὸ ζόφον 
| ϑεᾶς ἄτιμοι Κύπριδος ἔχ προϑυμίας 
; ὀργαὶ χατασχήψουσιν ἐς τὸ σὸν δέμας, 
| σῆς εὐσεβείας κἀγαϑῆς φρενὸς χάριν. 
[1420 ἐγὼ γὰρ αὐτῆς ἄλλον ἐξ ἐμῆς χερὸς 

ὃς ἂν μάλιστα φίλτατος χυρῇ βοοτῶν 

] τόξοις ἀφύπστοις τοῖσδε τιμωρήσομαι. 
"σοὶ δ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἀντὶ τῶνδε τῶν χαχῶν 

β τιμὰς μεγίστας ἔν πόλει Τροιζηνίῳ 
[1426 δώσω" χόραι γὰρ ἜΜΕΣ γάμων πάρος 

| χόμας “εροῦνταί σοι, δι᾽ αἰῶνος μακροῦ 

πένϑη μέγιστα βοομο χαρπουμένῳ. 

; ἀεὶ δὲ μουσοποιὸς ἐς σὲ παρϑένων 
! ἔσται μέριμνα, χοὺκ ἀνώνυμος πεσὼν 
480} ἔρως ὁ Ῥαίδρας ἐς σὲ σιγηϑήσεται. 

[ σὺ δ᾽, ὦ γεραιοῦ τέχνον «Αϊγέως. λαβὲ 
᾿ 

᾿ς ασττονν τττττα 

-““ τσ ’ρονν... 

, ον 3 ΄ 37 3 ς ἌΟΣ ΣΝ 3. εἱν5 , τί δ΄ ; ἔχτανές τὰν μ᾽, ὡς τότ᾽ ησϑ' ὠργισμένγος. 

σὸν παῖδ᾽ ἐν ἀγκάλαισι χαὶ προσέλχυσαι" 
ἄχων γὰρ ὠλεσάς νιν" ἀνθρώποισι δὲ 
ϑεῶν διδόντων εἰχὸς ἐξαμαρτάνειν. 

1436 χαὶ σοὶ παραινῶ πατέρα μὴ στυγεῖν σέϑεν, 
Ἱππόλυτ᾽" ἔχεις γὰρ μοῖραν ἣ διεφϑάρης. 

᾿ καὶ χαῖρ᾽ " ἐμοὶ γὰρ οὐ ϑέμις φϑιτοὺς ὁρᾶν, 
οὐδ᾽ ὄμμα χραίνειν ϑανασίμοισιν ἐχπνοαῖς" 
ὁρῶ δέ σ᾽ δὴ τοῦδε πλησίον καχοῦ. 

ἹΠΠΟΜΎΥΤΟ Σ. 

1440 γαίρουσα χαὶ σὺ στεῖχε, παρϑέν᾽ ὀλβία" 
μακρὰν δὲ λείποις δᾳδίως ὁμιλίαν. 
λύω δὲ νεῖχος πατρὶ χρηζούσης σέϑεν " 
χαὶ γὰρ πάροιϑε σοῖς ἐπειϑόμην λόγοις. 
αἴαῖ" χατ᾽ ὄσσων χκιγχάνει μ᾽ ἤδη σχότος. 

1445 λαβοῦ, πάτερ, μου, καὶ χατόρϑωσον δέμας. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

ὦμοι, τέχνον, τί. δοᾷς με τὸν δυσδαίμονα; 
ΙΠΠΟΑΎΤΟΣ. 

ὅλωλα, καὶ δὴ νερτέρων δρῶ πύλας. 

: ΘΗΣΕΟΥΣ.:. 

ἢ τὴν ἐμὴν ἄναγνον ἐκλιπὼν φοένα; 
ἹΠΠΟΙΑΥΤ.ΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽ ν ἐπεί σε τοῦδ᾽ ἐλευϑερῶ φόνου. 
Θ ἘΠΕ ὍΣ: 

1450 τί φής; ἀφίης αἵματὸς μ᾽ ἐλεύϑερον; 

ἹΠΠΟΟΜΥΎΥΤΟ Σ. 

τὴν τοξόδαμνον “Ἵρτεμιν μαρτύρομαι. 
ΘΗΣΕΎῪΣ. 

ὦ φίλταϑ᾽, ὡς γενναῖος ἐκφαίνει πατρί. 
ἹΠΠΟΟΑΛΥΎΥΤΟΣ. 

ὦ χαῖρε καὶ σὺ, χαῖρε πολλά μοι, πάτερ. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ὦμοι φρενὸς σῆς εὐσεβοῦς τε χἀγαϑῆς. 
ΤΠΠΟΜΎΤΟ Σ. 

2456 τοιῶνδε παίδων γνησίων εὔχου τυχεῖν. 
ΘΗΣΕΎῪΣ. 

μή νυν προδῷς με, τέκνον, ἀλλὰ χαρτέρει. 
ἹΠΠΟΑΥ͂ΤΟΣ. 

κεχαρτέρηται τίμ᾽ " ὅλωλα γὰρ, πάτερ" 
χρύψον δέ μου πρόσωπον ὡς τάχος πέπλοις. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

ὦ κλείν᾽ ᾿4ϑηνῶν Παλλάδος ϑ᾽ ὁρίσματα, 

1400 οἵου στερήσεσϑ'᾽ ἀνδρός. ὦ τλήμων ἐγώ. 

ὡς πολλὰ, Κύπρι, σῶν χαχῶν μεμινήσομαι- 
ΧΟΡῸ Σ. 

σοινὸν τόδ᾽ ἄχος πᾶσι πολίταις 

ἦλθεν ἀέλπτως. 
πολλῶν δαχρύων ἔσται πίτυλος " 

1466 τῶν γὰρ μεγάλων ἀξιοπενϑεῖς 

φήμαι μᾶλλον χατέχουσιν- λ 



ἘΥΤΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΑΛΕΚΉΣ ΤΙΣ: 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣΞ ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 

Α4Π0...212 Ν. ΘΙΡ ΑΙ Ν.- 

ΘΙΊΝΟΑ͂ΤΟΣ. ΔΗΜΗΤΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΩΝ ΦΕΡΖΙΩ Ν. ΕΥΜΗ.ΜΖΟΣ. 

ΘΕΡΆΑΠΑ.Α͂ΙΝ 4. ΠΡΑΩΑΩ͂Κ..ΜΗΣ. 

“4. .ΚΗΣΤΊΣ. ᾧΙΡΩΗΣ. 

ΤῊ ΘΕΣΙ 
πόλλων ἡτήσατο παρὰ τῶν οιρῶν ὅπως ὃ “Ἴδμητος τελευτῶν μέλλων παραάσχη τινὰ τὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ 

ἑχόντα τεϑνηξόμενον, ἵνα ἴσον τῷ προτέρῳ χρόνον ζήση. καὶ δὴ “Ἵλχηστις ἡ γυνὴ τοῦ ᾿Αδμήτου ἐπέδωσεν 

ἑαυτὴν, οὐδετέρου τῶν γονέων ϑελήσαντος ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἀποθανεῖν. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ταύτης τῆς συμ-- 

φορᾶς γενομένης ραχλῆς παραγενόμενος χαὶ μαϑὼν παρά τινος ϑεράποντος τὰ περὶ τὴν “4λκχηστιν, 

ἐπορεύϑη ἐπὶ τὸν τάφον, καὶ τὸν Θάνατον ἀποστῆναι ποιήσας ἐσϑῆτι χαλύπτει τὴν γυναῖχα. τὸν δὲ 

Ἄδμητον ἠξίου λαβόντα αὐτὴν τηρεῖν " εἰληφέναι γὰρ αὐτὴν πάλης ἄϑλον ἔλεγε. μὴ βουλομένου δὲ ἐκείνου, 

ἀποχαλύψας ἔδειξεν ἣν ἐπένϑει. 

'ἄλχηστις ἡ Πελίου ϑυγάτηρ ὑπομείνασα ὑπὲρ τοῦ ἰδίου τη γὴς τελευτῆσαι Πραχλέους ἐπιδημήσαν-- 

τος ἐν τῇ Θετταλίᾳ διασώζεται, βιασαμένου τοὺς χϑονίους ϑεοὺς χαὶ ἀφελομένου τὴν γυναῖχα. παρ᾽ οὐδε- 

τέρῳ κεῖται ἡ μυϑοποιία. ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν «Ῥεραῖς μιᾷ πόλει τῆς Θετταλίας" ὁ δὲ 

χορὸς συνέστηκεν ἔχ τινων πρεσβυτῶν ἐντοπίων, οἱ χαὶ παραγίνονται συμπαϑήσοντες ταῖς ᾿Δλχήστιδος 

συμφοραῖς. προλογίζει δὲ ᾿4πόλλων. τὸ δὲ δρᾶμά ἔστι σατυρικώτερον, ὅτι εἰς χαρὰν χαὶ ἡδονὴν χατα- 

στρέφει. παρὰ τοῖς τραγικοῖς ἐχβάλλεται ὡς ἀνοίκεια τῆς τραγικῆς ποιήσεως ὅ τε Ὀρέστης καὶ ἡ “Ἄλκηστις, 

ὡς ἐκ συμφορᾶς μὲν ἀρχόμενα, εἰς εὐδαιμονίαν δὲ καὶ χαρὰν χαταλήξαντα. ἔστε δὲ μᾶλλον χωμῳϑδίας 

ἐχόμενα. 

«-σν-..«Χσφὔ:ῶδϑο τα τετεναο ραν Ὁ λῳλσν 
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9) δώματ᾽ δμήτει᾽, ἐν οἷς ἔτλην ἐγὼ 
ϑῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι, ϑεός πὲρ ὦν. 

Ζεὺς γὰρ χαταχτὰς παῖδα τὸν ἐμὸν αἴτιος 
᾿ἡσχληπιὸν, στέργοισιν» ἐμβαλὼν φλό ογα" 

ὁ οὗ δὴ χολωϑεὶς τέχτονας δίου πυρὸς 

χτείνω Κύχλωπας" χαίΐί μὲ ϑητεύειν πατὴρ, 
ϑνητῷ παρ᾽ ἀνδοὶ τῶνδ᾽ ἅποιν᾽ ἠνάγχασεν. 

ἐλθὼν δὲ γαῖαν τήνδ᾽ ἐβουφόρβουν ξένῳ, 
χαὶ τόνδ᾽ ἔσωζον οἶχον ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. 

10 ὁσίου γὰρ ἀνδρὸς ὅσιος ὧν ἐτύγχανον, 
παιδὸς «Ῥέρητος, ὃν ϑανεῖν ἐρρυσάμην, 

Μοίρας δολώσας" ἤνεσαν δέ μοι ϑεαὶ 

“ἄδμητον “Δδην τὸν παραυτέκ᾽ ἐχφυγεῖν, 
ἄλλον διαλλάξαντα τοῖς χάτω γεχρόν. 

156 πάντας δ᾽ ἐλέγξας χαὶ σνεξελθῶν φίλους, 

πατέρα γεραιάν ϑ᾽ ἢ σφ᾽ ἔτιχτε μητέρα, 
οὐχ εὗρε πλὴν γυναιπὸς ἥτις ἤϑελε 

ϑανεῖν πρὸ κείνου μηδ᾽ ἔτ᾽ εἰσορᾶν φάος, 
ἢ νῦν χατ᾽ οἴχους ἐν χεροῖν βαστάζεται 

20 ψυχορραγοῦσα" τῆδε γάρ σφ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 
θανεῖν πέπρωται χαὶ μεταστῆναι βίου. 

ἐγὼ δὲ. μὴ μίασμα μ᾽ ἐν δόμοις χέχη, 
λείπω μελάϑορων τῶνδε φιλτάτην στέγηγ- 
ἤδη δὲ τόνδε Θάνατον εἰσορῶ πέλας, 

2ὅ ἱερῆ ϑανόντων, ὅς γιν εἷς “Διδου δόμους 
μέλλει κατάξειν" συμ μεγούς δ᾽ ἀφέχετο 
φρουρῶν τόδ᾽ ἥμαρ, ᾧ ϑανεῖν αὐτὴν ΠῈΣ 

ΘΑΝΑΤΟΣ. 
ὦ ἃ ἃ ἃ. 
τέ σὺ πρὸς μελάϑροις; τέ σὺ τῆδε πολεῖς, 

80 «Ῥοῖβ᾽; ἀδιχεῖς αὖ τιμὰς ἐνέρων 

ἀφοριζόμενος καὶ χαταπαύων. 

οὐκ ἤρχεσέ σοι μόρον ᾿Αδμήτου 
διαχωλῦσαι, Ποίρας δολίῳ 

σφήλαντι τέχνῃ; νῦν δ᾽ ἐπὶ τῇδ᾽ αὖ 
86 χέρα τοξήρη φρουρεῖς ὁπλίσας, 

ἢ τόδ᾽ ὑπέστη πόσιν ἐχκλύσασ᾽ 
αὐτὴ προϑαγεῖν Πελίου παῖς. 

40.2.1. Ν. 

ϑάρσει" δίκην τοι χαὶ λόγους κεδνοὺς ἔχω. 
ΘΑΝΟΑ͂ΤΟΣ. 

τί δῆτα τόξων ἔργον, εἰ δίχην ἔχεις; 
47Π0.41.21. Ν. 

40 σύνηϑες ἀεὶ ταῦτα βαστάζειν ἐμοί. 
ΘΑ͂ΝΩ4ΤΟ Σ. 

καὶ τοῖσδέ γ᾽ οἴχοις ἐχδίχως προσωφελεῖν. 
41Ππ0.4.412 Ν. 

φίλου γὰρ ἀνδρὸς συμφοραῖς βαρύνομαι. 
ΘΑΜΝΑ͂ΤΟΣ. 

χαὶ γοσφιεῖς μὲ τοῦδε δευτέρου νεχροῦ; 

4Π0.4.22 Ν. 

ἀλλ οὐδ᾽ ἐκεῖνον πρὸς βίαν σ᾽ ἀφειλόμην. 
Θ.Α͂Ν.ΑΤΟ Σ. 

45 πῶς οὖν ὑπὲρ γῆς ἔστι χοὐ χϑονὸς χάτω; 
Α Π0 4.2. Ν. 

δάμαρτ᾽ ἀμείψας, ἣν σὺ νῦν ἥκεις μέτα, 
ΘάΑ͂ΝΑΤΟΣ. 

χἀπάξομαί γε νερτέραν ὑπὸ χϑόνα. 
4ΠῸ0Ὸ 4.42 Ν. 

λαβὼν ἴϑ᾽ " οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμίέ σε. 
ΘΑΝΑ͂ΤΟΣ. 

κτείνειν ὃν ἄν χρῆ; τοῦτο γὰρ τετάγμεϑα. 
41Π0.4.2.2 Ν. 

ὅ0 οὐκ, ἀλλὰ τοῖς μέλλουσι ϑάνατον ἐμβαλεῖν. 
ΘΑάΑ͂ΝΑΤΟΣ. 

ἔχω λόγον δὴ καὶ προϑυμίαν σέϑεν. 
4Π0...4.2 Ν. 

ἔστ᾽ οὖν ὅπως 'ἄλκηστις ἐς γῆρας μόλοι; 
ΘΑἅΑ͂ΝΑΤΟ Σ. 

οὐχ ἔστι" τιμαῖς χἀμὲ τέρπεσϑαι δόκει. 
41Π0.,..1.2 Ν. 

οὔτοι πλέον γ᾽ ἂν ἢ μίαν ψυχὴν λάβοις... 
Θ.Α͂Ν.4ΤῸΟ Σ. 

δὅ νέων φϑινόντων μεῖζον ἄρνυμαι γέρας. 
4 Π0..1.1.. Ν. 

κἂν γραῦς ὄληται, πλουσίως ταφήσεται. 
ΘΑ͂ΝΑΤΟ Σ. 

πρὸς τῶν ἐχόντων, Φοῖβε, τὸν νόμον τίϑης. 
ἈἉΑποΑ ΩΝ. 

πῶς εἶπας; ἀλλ ἡ καὶ σοφὸς λέληϑας ὦν; 
ΘΑ͂ΝΑΤΟΣ. 

ὠνοῖντ᾽ ἂν οἷς πάρεστι γηραιοὺς ϑαγεῖν. 
4Π0.1.1.2 Ν. 

60 οὔκουν δοχεῖ σοι τήνδε μοι δοῦναι χάριν; 
ΘΑ͂ΝΑΤΟΣ 

οὐ δῆτ᾽ " ἐπίστασαι δὲ τοὺς ἐμοὺς τρόπους. 

Απο..42Ν. 
ἐχϑρούς γε ϑνητοῖς καὶ ϑεοῖς στυγουμένους. 

ΘΑ͂ΝΑΤΟΣ. 

οὐκ ὧν δύναιο πάντ᾽ ἔχειν ἃ μή σε ϑεῖ. 
4170.,..2.ὴ Ν. 

ἦ μὴν σὺ παύσει καίπερ ὠμὸς ὧν ἄγαν" 
θό τοῖος «Ῥέρητος εἶσι πρὸς δόμους ἀνὴρ, 

Εὐρυσϑέως πέμψαντος ἵππειον μέτα 
ὄχημα Θρήκης ἐκ τόπων δυσχειμέρων, 
ὃς δὴ ξενωθεὶς τοῖσδ᾽ ἐν ᾿Αδμήτου δόμοις 
βίᾳ γυναῖχα τήνδε σ᾽ ἐξαιρήσεται “ 

710 χοὔϑ᾽ ἡ παρ᾽ ἡμῶν σοι γεγήσεται χάρις 
δράσεις ϑ᾽ ὁμοίως ταῦτ᾽, ἀπεχϑήσει δ᾽ ἐμοί. 

ΘΑΜΝΑ͂ΤΟΣ. 
πόλλ ἂν σὺ λέξας οὐδὲν ὧν εὐρὺ “ρους 

ἡ δ᾽ οὖν γυγὴ χάτεισιν εἰς “Διδου δόμους. 
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στείχω δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν, ὡς κατάρξωμαι ξίφει" 
75 ἱερὸς γὰρ οὗτος τῶν κατὰ χϑονὸς ϑεῶν 

ὅτου τόδ᾽ ἔγχος χρατὸς ἁγνίση τρίχα. 
ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ. 

τί ποϑ᾽ ἡσυχία πρόσϑε μελάϑρων; 
τί σεσίγηται δόμος ᾿Αδμήτου ; 

ΗἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀλλ οὐδὲ φίλων τις πέλας οὐδεὶς, 
80 ὅστις ἂν εἴποι πότερον φϑιμένην 

βασίλειαν χρὴ πενϑεῖν, ἢ ζῶσ᾽ 
ἕτι φῶς λεύσσει Πελίου παῖς 

“ἅλχηστις, ἐμοὶ πᾶσί τ᾿ ἀρίστη 
δόξασα γυνὴ 

δ8ὅ πόσιν εἰς αὑτῆς γεγενῆσϑαι. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

χλύει τις ἢ στεναγμὸν ἢ 
χερῶν κτύπον κατὰ στέγας 

ἢ γόον ὡς πεπραγμένων; 
οὐ μὰν οὐδέ τις ἀμφιπόλων 

90 στατίζεται ἀμφὶ πύλας. 
εἰ γὰρ μετακύμιος ἄτας, 
ὦ Παιὰν, φανείης. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὔ τὰν. φϑιμένας γ᾽ ἐσιώπων. 
ΠΗΠΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐ γὰρ δὴ φροῦδός γ᾽ ἐξ οἴχων. 
ΠΙΗΙΧΟΡΙΟ  Ν. 

96 πόϑεν; οὐκ αὐχῶ. τί σε ϑαρσύνει; 
ΠΠΜΊΧΟΡΙΟΝ. 

πῶς ἂν ἔρημον τάφον ᾿Αϑμητος 
ἜΟΡη: ἂν ἔπραξε γυναιχός; 

ἩΗἩΜΊΧΟΡΙΟΝ. 

πυλῶν πάροιϑε δ᾽ οὐχ ὁρῶ 
πηγαῖον ὡς νομίζεται 

100 χέρνιβ᾽ ἐπὶ φϑιτῶν πύλαις, 
᾿ χαίτα τ᾽ οὔτις ἐπὶ προϑύροις 
τομαῖος, ἃ δὴ νεκύων 
πένϑει πίτνει, οὐδὲ νολαία 
τ τοτη, χεὶρ γυναιχῶν. 

ΠΗ προ ΡΙΟΝ. 

106 χαὶ μὴν τόδε χύριον ἦμαρ, 

ἩΜΊΙΊΙΣΧΟΡΙΟΝ. 

τέ τόδ᾽ αὐδᾷς; 
ΠΙΙΠΙΧΟΡΙΟΝ, 

ᾧ χρῆν σφε μολεῖν χατὰ γαίας. 
ΠΜΊΧΟΡΙΟΝ. 

τὴν ψυχᾶς, ἔϑιγες δὲ φρενῶν. 

ΠΙΜΊΙΧΟΡΙΟΝ.,. 

χοὴ τῶν ἀγαϑῶν διαχναιομένων 
110 πενθεῖν ὅστις 

πα σσ ον 

χρηστὸς ἀπ᾿ ἀρχῆς νενόμισται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ οὐδὲ ναυκληρίαν 
ἔσϑ᾽ ὅποι τις αἴας 

στείλας ἢ “Δυχίας 

116 εἴτ᾽ ἐπὶ τὰς ἀνύδρους 

᾿μμωνίδας ἔδρας 

δυστάνου παραλύσαε 

86 --- 92. ---Ξ- 98 .--- 104. 

112 --- 121. τῶ 122 --- 131. 

ψυχάν" μόρος γὰρ ἀπότομος 
πλάϑει" ϑεῶν δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάραις 

120 οὐκ ἔχω ἐπὶ τίνα 

μηλοϑύταν. πορευϑῶ. 

μόνος δ᾽ ἂν, εἰ φῶς τόδ᾽ 
ὄμμασιν δεδορχὼς 

«Ῥοίβου παῖς, προλιποῦσ᾽ 
125 ἦλϑεν ἕδρας σχοτίους 

“Ἵιδα τε πυλῶνας " 
διμαϑέντας γὰρ ἀνίστη, 
πρὶν αὐτὸν εἷλε διόβολον 
πλᾶχτρον πυρὸς χεραυγίου. 

130 νῦν δὲ τίν᾽ ἐπὶ βίον 
ἐλπίδα προσδέχωμαι; 

πάντα γὰρ ἤδη τετέλεσται 
βασιλεῦσιν, 

“πάντων δὲ ϑεῶν. ἐπὶ βωμοῖς 

136 αἱμόρραντοι ϑυσίαι πλήρεις, 
οὐδ᾽ ἔστι χαχῶν ἄχος οὐδέν. 
ἀλλ ἥδ᾽ ὀπαδῶν ἐκ δόμων τις ἔρχεται 
δαχρυρροοῦσα" τίνα τύχην ἀχούσομαι; 
πεγϑεῖν μὲν, εἴ τι δεσπόταισι τυγχάνει, 

140 συγγνωστόν" εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶν ἔμψυχος γυνὴ 

εἴτ᾽ οὖν ὕλωλεν εἰδέναι βουλοίμεϑ'᾽ ἄν. 
ΘΕΡΟΑΠ.Α͂ΙΝ 4. 

χαὶ ζῶσαν εἰπεῖν χαὶ ϑανοῦσαν ἔστι σοι- 
ΧΟΡΟΣ. 

καὶ πῶς ἂν αὑτὸς χατϑάγοι τε χαὶ βλέποε; ; 

ΘΕΡΑ͂ΠΑΑΙΝ Δ. 

ἤδη προνωπής ἔστι χαὶ πα νος ' 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τλῆμον" οἵας οἷος ὧν πρῶ 
ΘΕΡΑ͂ΠΑ͂ΙΝ Ἅ. 

λ4δ οὔπω τόδ᾽ οἷδε δεσπότης, πρὶν ἂν πάϑη. 
ΧΟΡ ΟΣ. 

ἐλπὶς μὲν οὐκέτ᾽ ἐστὶ σώσασϑαι βίον; 
ΘΕΡΑ͂ΠΑ.Α͂ΙΝ 4. 

πεπρωμένη .γὰρ ἡμέρα βιάξεται.- 
ΧΟΡΟϑ:Σ. 

οὔχουν ἐπ᾿ αὐτῇ πράσσεται τὰ πρόσφορα; 
ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ 4. 

κόσμος γ᾽ ἕτοιμος, ᾧ σφε συνϑάψει πόσις. 
ἷ ΧΟΡΟΣ. 

1δ0ἴστω νυν εὐχλεής γε χατϑανουμένη 
γυνή τ᾽ ἀρίστη τῶν ὑφ᾽ ἡλίῳ μακρῷ. 

- ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝΟ,. 

πῶς δ᾽ οὐκ ἀρίστη; τίς δ᾽ ἐναντιώσεται; 
τί χρὴ γενέσθαι τὴν ὑπερβεβλημένην 
γυναῖχα; πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον ἐνδείξαιτό τις 

4866 πόσιν προτιμῶσ᾽ ἢ ϑέλουσ᾽ ὑπερϑανεῖν; 
χαὶ ταῦτα μὲν δὴ πᾶσ᾽ ἐπίσταται πόλις" 
ἃ δ᾽ ἐν δόμοις ἔδρασε ϑαυμάσει χλύων. 
ἐπεὶ γὰρ ἤσϑεϑ᾽ ἡμέραν τὴν κυρίαν 
ἥχουσαν, ὕδασι ποταμίοις λευκὸν χρόα 

160 ἐλούσατ᾽, ἐξ δ᾽ ἑλοῦσα χεδρίνων δόμων 
ἐσθῆτα κόσμον τ᾽ εὐπρεπῶς ἠσχήσατο, 
χαὶ στᾶσα πρόσϑεν ἑστίας κατηύξατο, 

δέσποιν᾽, ἐγὼ γὰρ ἔρχομαι κατὰ χϑονὸς, 
πανύστατόν. σε προσπέτνουσ᾽ αἰτήσομαι, 

166 τέχν᾽ ὀρφανεῦσαι τἀμὰ, χαὶ τῷ μὲν ᾿φίλην 



ϑανεῖν ἀώρους παῖδας, ἀλλ᾿ εὐδαίμονας ϑεοῖσιν εὐχώμεσϑα" ϑεῶν δύναμις μεγίστα. 
ἐν γῆ πατρῴᾳ τερπνὸν ἐχπλῆσαι βίον. ἨἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

170 πάντας δὲ βωμοὺς οἱ κατ᾽ ᾿ἀδμήτου δόμους 220 ὦναξ Παιὰν, 
προσῆλϑε κἀξέστεψε καὶ προσηύξατο, ἔξευρε μηχανάν τιν᾽ ᾿Αδμήτῳ κακῶν, 
πτορϑων ἀποσχίζουσα «μυρσίγης φοβηνη : πόριζε δὴ πόριζε" χαὶ πάρος γὰρ 

ἄχλαυστος, ἀστέναχτος, οὐδὲ τοὐπιὸν : τῷδ᾽ ἐφεῦρες, χαὶ νῦν 

καχὸν μεϑίστη χρωτὸς εὐειδῆ φύσιν. λυτήριος ἐχ ϑανάτου γενοῦ, 
17ὅ χἄπειτα ϑάλαμον ἐσπεσοῦσα χαὶ λέχος, 225 φύνιόν τ᾽ ἀπόπαυσον “Ἧιδαν. 

ἐνταῦϑα δὴ ᾿δάχρυσε χαὶ λέγει τάδε, ἨΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
ὦ λέχτρον, ἔνϑα παρϑένει᾽ ἔλυσ᾽ ἐγὼ παπαῖ, φεῦ, παπαῖ, φεῦ. Ἰὼ Ἰώ. 
κορεύματ᾽ ἐχ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, οὗ ϑνήσχω πέρι, ὦ παῖ «Ῥέρητος, οἷ᾽ ἔπραξας δάμαρτος σῶς 

χαῖρ᾽" οὐ γὰρ ἐχϑαίρω σ᾽. ἀπώλεσας δέ μὲ . στερείς. 
180 μόνην " προδοῦναι γάρ σ᾽ ὀκνοῦσα καὶ πόσιν ἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ϑνήσχω. σὲ δ᾽ ἄλλη τις γυνὴ κεχτήσεται, ἄρ᾽ ἄξια καὶ σφαγᾶς τάδε, 
σώφρων μὲν οὐχ ἂν μᾶλλον, εὐτυχὴς δ᾽ ἴσως. 230 χαὶ πλέον ἢ βρόχῳ δέρην οὐρανίῳ πελάσσαι; 
χυνεῖ δὲ προσπίτνουσα, πᾶν δὲ δέμγνιον ΠΙΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ὀφϑαλμοτέγχτῳ δεύεται πλημμυρίϑδι. τὰν γὰρ οὐ φίλαν, ἀλλὰ φιλτάταν 

186 ἐπεὶ δὲ πολλῶν δακρύων εἶχεν κόρον, γυγαῖχα κατϑανοῦσαν ἐν ἤματι τῷδ᾽ ἐπόψει. 
στείχει προνωπὴς ἐχπεσοῦσα δεμνέων, ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
χαὶ πολλὰ ϑάλαμον ἐξιοῦσ᾽ ἐπεστράφη, ἰδοὺ ἰδοὺ; 
χἄρριψεν αὑτὴν αὖϑις ἐς χοίτην πάλιν. ἣδ᾽ ἐχ δόμων δὴ χαὶ πόσις πορεύεται. 

παῖδες δὲ πέπλων μητρὸς ἐξηοτημένοι 2856 βόασον ὦ, στέναξον ὦ «Ῥεραία 
190 ἔχλαιον " ἡ δὲ λαμβάνουσ᾽ ἐν ὀγχάλαις ϑὼν, τὰν ἀρίσταν 

ἠσπάζετ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον, ὡς ϑανουμένη.- γυναῖκα μαραινομέναν νόσῳ 
πάντες δ᾽ ἔχλαιον οἰχέται χατὰ στέγας χατὰ γᾶς, χϑόνιον παρ᾽ Ἅιδαν. 

δέσποιναν οἱχτείροντες. ἡ δὲ δεξιὰν ΧΟΡΟΣ. 

προὔτειν᾽ ἑχάστῳ, κοῦτις ἡν οὕτω χαχὸς οὕποτε φήσω γάμον εὐφραίνειν 
195 ὃν οὐ προσεῖπε χαὶ προσερρήϑη πάλιν. πλέον ἢ λυπεῖν, τοῖς τε πάροιϑεν 

τοιαῦτ᾽ ἐν οἴχοις ἐστὶν “Ἰδμήτου κακά. τεχμαιρόμενος χαὶ τάσδε τύχας 
Ἢ ΄ ὩΣ ᾿}) 2 ἐ; ᾿Ὶ ὅδ᾽ 3: , " ε' 3 ’ 

χαὶ χατϑανων τ΄ ἂν ὠλετ΄, ἐκφυγὼν ἔχει 240 λευσσων βασιλέως, οστις ἀρίστης 
- 2 ἕξ - , 

τοσοῦτον ἄλγος, οὗ ποτ᾽ οὐ λελήσεται. ἀπλακὼν ἀλόχου τῆσδ᾽ ἀβίωτον 

ΑΔ ΠΣ ἃ ὙἹ ἩΣ. 265 

σύζευζον ἄλοχον, τῇ δὲ γενναῖον πόσιν. ' ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
μηδ᾽ ὥσπερ αὐτῶν ἡ τεκοῦσ᾽ ἀπόλλυμαι δῆλα μὲν, φίλοι, δῆλά γ᾽, ἀλλ ὅμως . 

| 

| 

“2 ᾿ ᾿ Ὶ ΄ ν ) "ἢ δ, »ἤ ΄ , - , 216 χαὶ μέλανα στολμὸν πέπλων ἀμφιβαλωμεϑ' ἡδη; ἔλεξας. ὦ «ὀύσδαινμον, οἷα, πάσχομεν. 

᾿ 

ΧΟΡΟΣ. ᾿ τὸν ἔπειτα χρόνον βιοτεύσει. 

ἢ που στενάζει τοισίδ᾽ Ἄδμητος κακοῖς, . ῬΌΝΝΙ ἐπ ρλμδν ΤΙΣ. 

200 ἐσθλῆς γυναικὸς εἰ στερηϑῆναί σφε χρή; Ἧς Ξο: ὑυνἢ ΩΜ ὙΘῸΝ ὴ ᾿ 
οὐρανιαΐί τε δῖναι νεφέλας δρομαίου 

ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ. φ ΠΡ  βθΝ 
γ 5 ἄ; ϊ ΄ Κ ε - 9 ΠῚ (, - , “λαΐίει. γ᾽, ἄχοιτιν ἐν χεροῖν φίλην ἔχων, 245 ὁρῷ σὲ χἀμὲ, δύο κακῶς πεπραγότας, 

πκυσ. ς τορθούναϊ, λίσθεται ,ἀαμήχανα οὐδὲν ϑεοὺς δράσαντας ἀνθ᾽ ὅτου ϑανεῖ. 
ζητῶν " φϑίνει γὰρ χαὶ μαραίνεται γόσῳ ἌΛΚΗΣΤΙΣ. 

ἘΠΘΕΙμ νη ΧΕ» Ζείοος συ βάρος. γαῖά τε χαὶ μελάϑρων στέγαι 
206 ὅμως δὲ χαίπερ σμικρὸν ἐμπνέουσ᾽ ἕἔτε νυμφίδιαί τε κοῖται πατρῴας ᾿Ιωλκοῦ. 

βλέψαι πρὸς αὐγὰς βούλεται τὰς ἡλίου. ΑΠΖΜΗΤΟΣ. 
Ἴ Ἴ φ' κ ᾿ ΕΣ - ᾿ μ Ἂ ἣ ᾿ ἤ τὸ 

αλλ εἰμὲ καὶ σὴν ἀγγελὼ ἀλλ Ἰ Ολ ΤΣ 260 ἔπαιρε σαυτὴν, ὦ τάλαινα, μὴ προδῷς" 
210 οὐ γάο τι πάντες εὖ φρονοῦσι χοιράγοις, λίσσου δὲ τοὺς κρατοῦντας οἰκτεῖραι ϑεούς. 

ὥστ᾽ ἐν χαχοῖσιν εὐμενεῖς παρεστάναι. ΑἌΚΗΣΤΙΣ. 

ὺ τ ΐ ὴ “ Ἢ ΄͵ , ’ « ᾿ 

σὺ δ᾽ εἰ παλαιὸς δεσπόταις ἐμοῖς φίλος. ὁρῶ δίχωπον ὁρῶ σκάφος, νεκύων δὲ πορϑμεὺς. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. ἔχων χέρ᾽ ἐπὶ χοντῷ Χάρων μ᾽ ἤδη καλεῖ" τί 

ἰὼ Ζεῦ, τίς ἂν πᾶ πόρος παχῶν μέλλεις; : 

γένοιτο καὶ λύσις τύχας ἃ πάρεστι χοιράνοις; 2556 ἐπείγου" σὺ κατείργεις τάδε. τοῖα σπερχόμεγος 

ταχύνει. 
ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

ροτδῖν πῆρτ ἣ “4“ΩάΜΗΤΟ Σ. 
ἔξεισί τις; ἢ τέμω τρίχα, οἴμοι" πιχράν γε τήνδε μοι ναυχληρίαν 

........ὕ.........--- 

213 .--- 225. -Ξ-Ξ 2206 --- 257. ΑΔ ΚΗΣΤΙΊΣ. 

269 ἄγει μ᾽ ἄγει μέ τις, οὐχ ὁρᾷς; νεχύων ἐς, 

Ῥοϑβέ 206 Ξοφυρραπίαγ αὐλὰν 

ὡς οὔποτ᾽ αὖϑις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον 242 .-- 2460. ΞΞΞ 247 .--- 251. | 

ἀχτῖνα χύχλον ϑ᾽ ἡλίου προσόψεται. 252 --- 258. ---- 289 --- 26ὅ. 

ΕΠ  Ἐ σππΠΠι' στ΄ ὦ 
ΡῬΡῬΟΕΈΑΕ ΒΟΕΝΊΟΙ. 34 
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Ἔ ΡΈΠΗ ΔΡΟΝΥ 

ΠΠΕΞΕΡΘ ΞΞΘΕ ΟΝ" ΘΡΒΟΣΘΟΝ ΟΣ σΘΣΣ σπτ σαο σου τσ σον. πα σσυσασσσ τ ΘςΘΘΘΘΞ ΞΘΘΘ  ΘΘΘΘοΣ 

200 

ὑπ᾽ ὁ ὀφρύσι πυαναυγέσι βλέπων πτερωτὸς “Ἄιδας. 

βαίνω. 

ΔΙΗΜΗΤΟ Σ. 

οἰχτρὰν φίλοισιν, ἐκ δὲ τῶν μάλιστ᾽ ἐμοὶ 
265 χαὶ παισὶν, οἷς δὴ πένϑος ἐν χοινῷ τόδε. 

 ΊΆΚΙΓΣΊΓΙΨΈΕΝ 

μέϑετε μέϑετέ μ᾽ ἤδη. 
χλίνατ᾽, οὐ σϑένω ποσίν" 
πλησίον “Αϊτδας" 
σχοτέα δ᾽ ἐπ᾽ ὄσσοισι γὺξ ἐφέρπει. 

270 τέχνα τέχν᾽, οὐχέτι 
οὐχέτι δὴ μάτηρ σφῷν ἔστιν. 

΄, Με , κ᾿ ΄ 
χαίροντες, ὦ τέχνα, τοῦὲ φάος ὁ 

“44 ΜΗ7ῈῸ Σ. 

οἴμοι" τόδ᾽ ἔπος λυπρὸν ἀχούω 
χαὶ παντὸς ἐμοὶ ϑανάτου μεῖζον. 1: 

270 μὴ πρός σὲ ϑεῶν τλῆς μὲ προδοῦναι, 
ἈΝ « ΡῚ -" 

μὴ πρὸς παίδων, οὔς ὀρφανιεῖς, 
ἀλλ 

ρῷτον. 

ὥνα τόλμα" 
σοῦ γὰρ φϑιμένης οὐχέτ᾽ ἂν εἴην" 

ἐν σοὶ δ᾽ ἐσμὲν χαὶ ζῆν χαὶ μή" 
σὴν γὰρ φιλίαν σεβόμεσϑα. 

Ὸ ΚΟΓΣΥΓΙΩ͂Σ. 

280. 1διιηϑ'᾽, ὁρᾷς γὰρ τἀμὰ πράγμαϑ'᾽ ὡς ἔχει, 
λέξαι ϑέλω σοι πρὶν ϑανεῖν ἃ βούλομαι. 

ἐγώ σε πρεσβεύουσα χἀντὶ τῆς ἐμῆς 

ινυχῆς καταστήσασα φῶς τὸδ᾽ εἰσορᾶν, 

ϑνήσχω. παρόν μοι μὴ ϑανεῖν ὑπὲρ σέϑεν, 
285 ἀλλ: ἄνδρε τὲ σχεῖν Θεσσαλῶν ὃν ἤϑελον, 

χαὶ δῶμα ναίειν ὄλβιον τυραννίδι, 

οὐχ ἠϑέλησα ζῆν ἀποσπασϑεῖσά σου 
ξὺν παισὶν ὀρ(ανοῖσιν " οὐδ᾽ ἐφεισάμην, 
ἥβης ἔχουσα δῶρ᾽, ἐν οἷς ἑτερπόμην. 

290 χαέτοι σ᾽ ὁ φύσας χὴ τεχοῦσα προὔδοσαν, 
χαλῶς μὲν αὐτοῖς χατϑανεῖν ἧκον βίου; 

χαλῶς δὲ σῶσαι παῖδα. χεὐχλεῶς ϑανεῖν. 

μόνος γὰρ αὐτοῖς ἦσϑα, κοῦτις ἐλπὶς ἦν 
σοῦ χατϑανόντος ἄλλα φιτύσειν τέκνα. 

296 χὠγω τ᾽ ὧν ἔζην χαὶ σὺ τὸν λοιπὸν χοόνον, 
χοὺκ ἂν μονωϑεὶς σῆς δάμαρτος ἔστενες, 
χαὶ παῖδας ὠρφάνευες. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
ϑεῶν τις ἐξέπραξεν ὥσϑ'᾽ οὕτως. ἔχειν. 
εἶεν - σύ νύν μοι τῶνδ᾽. ἀπόμνησαι χάριν " 

800 αἰτήσομαι γάρ σ᾽ ἀξίαν μὲν οὔποτε" 
ψυχῆς γὰρ οὐδέν ἔστι τιμιώτερον " 
δίχαια δ᾽, ὡς φήσεις σύ" ποῦ γὰρ τὐλεῖς 
οὐχ ἧσσον ἢ ̓γὼ. παῖδας, εἴπερ εὖ φοονγεῖς 

τούτους ἀνάσχου δεσπότας ἐμῶν δόμων, 

306 χαὶ μὴ ᾿πιγήμης τοῖσδε μητρυιὰν τέχνοις, 
ἥτις καχίων οὐσ᾽ ἐμοῦ γυνὴ φϑόνῳ 

τοῖς σοῖσι χάἀμοῖς παισὶ χεῖρα προσβαλεῖ. 

μὴ δῆτα δράσης ταῦτά γ᾽. αἰτοῦμαί σ᾽ ἐγώ. 

ἐχϑρὰ γὰρ ἡ ̓ πιοῦσα μητρυιὰ τέχνοις 
810 τοῖς ποόσϑ', ἐχίδνης οὐθὲν ἠπιωτέρα. 

καὶ παῖς μὲν ἄρσην πατέρ᾽ ἔχει πύργον μέγαν, 
σὺ δ᾽ ὦ τέχνον μοι πῶς χορευϑήσει χαλῶς ; - 

Ῥοσί 311 βοψιοθαίιτ' 
ει - 

ὃν χαὶ προσεῖπε χαὶ προσερρήϑη πάλιν. 

ποίας οὐ τορῶς συζύγου τῷ σῷ πατρί; 

ἄφες. οἵαν ὁδὸν ἃ υεὐλεοτε τε προ- 816 μή σοί τιν᾽ αἰσχρὰν προσβαλοῦσα κληδόνα 
ἥβης ἐν ἀχμῆ σοὺς διαφϑείρη γάμους. 

᾿ , 

οὐ γάρ σε μήτηρ οὔτε νυμφεύσει ποτὲ 
“- 27 ’, - - " 
οὔτ᾽ ἐν τόκοισι σοῖσι ϑαρσυνεῖ, τέκνον, 

-- .3 ΓΉΕ τ. 2 δ δ 3 ») 

παροῦσ᾽, ἵν᾿ οὐδὲν μητρὸς εὐμενέστερον. 
- δ - Ὰ 2) 

820 δεῖ γὰρ ϑανεῖν με" καὶ τόδ᾽ οὐχ ἐς αὔριον 

οὐδ᾽ ἐς τρίτην μοι μηνὸς ἔρχεται χακὸν, 
2 3 Ἅγ5» ὡκίρς Ὁ - ϑὺκν ον 5 τ᾿ “: 
ἀλλ αὐτίχ᾽ ἕν τοῖς οὐχέτ᾽ οὐσι λέξομαι. 

χαίροντες εὐφραίνοισϑε" χαὶ σοὶ μὲν, πόσι, 
γυναῖκ᾽ ἀρίστην ἔστι χομπάσαι λαβεῖν, 

826 ὑμῖν δὲ, παῖδες, μητρὸς ἐχπεφρυχέναι. 
ΧΟΡΟΣ. 

, ᾿' , - ϑάρσει" πρὸ τούτου γὰρ λέγειν οὐχ ἄζομαι " 
4 ’ 2 27 Α -ν ε ; 

δοάσει ταῦδ᾿, ἡνπὲρ μὴ φρενῶν ἁμαρτα»ῇ. 
ΔΗ͂ΜΜΗΤ.Ο Σ. 

ἔσται τάδ᾽ ἔσται, μὴ τρέσης" ἐπεὶ σ᾽ ἐγὰ 
χαὶ ζῶσων εἶχον χαὶ ϑανοῦσ᾽ ἐμὴ γυνὴ 

, τ Ε- 
380 μόνη κεχλήσει., χοῦτις ἀντὶ σοῦ ποτε 

τόνδ᾽. ἄνδρα νύμφη Θεσσαλὶς ὑβ δῶ ἐϑυν: ἐώμοϑ 

οὐχ ἔστιν οὕτως οὔτε πατρὸς εὐγενοῦς. 
οὔτ᾽ εἶδος ἄλλως ἐκπρεπεστάτη γυνή.᾿ 
ε΄ Α ͵ὕ “- 2 327 27 

ἅλις δὲ παίδων τῶνδ᾽ ογνησι» εὐχοιίαι 

8335 ϑεοῖς γενέσϑαι" σοῦ γὰρ οὐχ ὠνήμεϑα. 
οἴσω δὲ πένϑος οὐκ ἐτήσιον τὸ σὸν, 
ΕῚ 3. δ» ϑιώνλ, - ς ι ΕῚ " 

ἀλλ᾽ ἕς τ᾽ ἂν αἰὼν οὐμὸς ἀντέχη, 
ΣΝ κ « δύσι μα 2 ΠῚ ΄ »" Ὁ Ἃ στυγῶν μὲν ἢ μ᾽ ἔἕτιχτεν, ἐχϑαίρων δ᾽ ἑιιὸν 

γυναι, 

πατέρα " λόγῳ γὰρ σαν οὐκ ἔργῳ φίλοι. 

840 σὺ δ᾽ ἀντιδοῦσα τῆς ἐμῆς τὰ φίλτατα 
- ᾿, δ ᾿" ’ 

τνυχῆς ἑσωσᾶς. ἀροί μοι στένειν παρα 

τοιῶσδ᾽ 
᾽ὔ " ’ ΄. - Ἶ , 

παύσω δὲ χώμους ξυμποτῶν 8'᾽ ὁμιλίας 

’ ΠΝ Ζ7Ωἡ 

ἁμαρτάνοντι. συζύγου σέϑεν ;- 

στειάώνους τὲ μοῦσάν ϑ', ἢ χατεῖχ᾽ 
ν» γ ΄ 2 Ξι, Ὁ τὸ χ 22 7 χα 

ϑάδου γάρ ποτ οὔτ ὧν βαρβίτου ϑίγοιμ. ἔτι 
ΣΡ ΟΝ “ ϑς ΟΝ γα Δ, Χ ι ᾿ ᾿-» 

οὐτ᾽ ἂν φοέν ἑξαίροιμι πρὸς “Τίβυν λαχεῖν 
᾽ ᾿ , “ η , 

αὐλόν". σὺ γάρ μου τέρινιν ἐξείλου βίου. 
- Ὃ , ᾿ Ἁ “κι Ὶ 

σοφὴ δὲ χειρὶ τεχτόνων δέμας τὸ σὸν 
εἰκασϑὲν ἐν λέχτροισιν ἐχταϑήσεται, 

360 ᾧ προσπεσοῦμαι χαὶ περιπτύσσων χέρας 
ὄνομα χαλῶν σὸν τὴν φίλην ἐν ἀγχάλαις 

δόξω γυναῖχα καίπερ οὐκ ἔχων ἔχειν, 
ι κι ἣν , Ἰ5Ά. 41. .τν ΠῚ -" 

ψυχοαν μὲν. οἶμαι, τέοινμιν. αὐλ: ὁμῶως βίρος 
- 5) 2.2} 2) ἥ ,΄ς“»Ἔ-" 

ψυχῆς ἀπαντλοίην ἄν" ἐν δ᾽ ὀνείρασι 

9δῦ σά με᾽ ἐὐφραί (ν. ἡδὺ γὰρ φίλος δδὅ φοιτῶσα μ᾿ ἐὐφραΐίνοις αν. ἡδὺ γὰρ φίλος 
ἣν , , 

χὰν νυχτὶ λεύσσειν, ὃντιν" 
εἰ δ᾽ ᾿Ορφέως μοι γλῶσσα καὶ μέλος παρῆν, ὁ 

Χ : ΒΥ δ , 
ὥστ᾽ ἢ χόρην “ήμητρος ἢ χείνης πόσιν 
ες, -" ΄ “- ͵ " δο σν 

ὕμνοισι χκηλήσαντά σ᾽ ἐξ “ιδου λαβεῖν, 
ν - ,͵ 2, ΄ ᾿ 

360 χατῆλθον ἂν, καί μ᾽ οὐϑ᾽ ὁ Πλούτωνος χύων 
οὐϑ᾽ οὑπὶ κώπη ψυχοπομπὸς ἂν Χάρων ᾿ 
ἔσχον, πρὶν ἐς φῶς σὸν καταστῆσαι βίον. - 
τι πὴ Ἔ ΕἸ - ΑΞ ΕῚ εἾ τς ἢ 
ἀλλ᾽ οὖν ἐχεῖσε προσδοχα μ᾽. ὅταν ϑάνω, 

χαὶ δῶμ᾽ ἑτοίμαζ' » ὡς συνοιχήσουσά μοι. 

805 ἐν ταῖσιν αὐταῖς γάρ μ᾽ ἐπισχήψω χέδροις 

σοὶ τούσδε ϑεῖναι πλευρά τ᾽ ἐκτεῖναι. πέλας 
- τῷ ; - - - ᾿ ; 

πλευροῖσι τοῖς σοῖς " μηδὲ γὰρ ϑανών ποτε 
σοῦ χωρὶς εἴην τῆς μόνης πιστῆς ἐμοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

“αὶ μὴν ἐγώ σοι πένϑος ὡς φίλος φίλῳ 
570 λυπρὸν συνοίσω τῆσδε" καὶ γὰρ ἀξίᾳ. 

ΡῸ ΣῈ »" Ψ 

ἂν παρὴ χοῦνον. 

᾽ 

ἐμοὺς δόμους 
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πὰ νον τενολσι"Σ, 
ἘΣ “» ι 
ὠ. παῖδες, αὐτοὶ δὴ τάδ᾽ εἰσηκούσατε 
πατρὸς λέγοντος μὴ γαμεῖν ἄλλην ποτὲ 
γυναῖχ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν, μηδ᾽ ἀτιμάσειν ἐμέ. ᾿ 

ΔΩΑΩΛΜΗΤΟΣ. 

: καὶ γῦν γέ φημι, χαὶ τελευτήσω τάδε. 

ἸΣΥΙΚΙΣΣΥΓΙΣ: 

876 ἐπὶ τοῖσδε παῖδας χειρὸς ἐξ ἐμῆς δέχου. 

4 ΜΉΗΤΟΣ. 

ϑέχοιιαι, φίλον γε δῶρον ἐχ φίλης χερός. 

Δ ΠΚΗΣΤΊΙΣ. 

σὺ νῦν γενοῦ τοῖσδ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ μήτηρ τέχνοις. 

Ξ ΔΗΜΗΤΟ Σ. 

πολλή γ᾽ ἀνάγχη σοῦ γ᾽ ἀπεστερημένοις." 

ΑΔ ΠΚΗΣΤΊΙΣ. 

ὦ τέκν᾽, ὅτε ζῆν χρῆν μ᾽, ἀπέρχομαι κάτω. 

ΠΠΜΗΤΟΣ. 

380 οἴμοι, τί δράσω δῆτα σοῦ μονούμενος; 

7 77 ΚΊΉΤΓΣΎΥΣ.: 

χρόνος μαλάξει σ᾽ " οὐδέν ἐσϑ᾽ ὁ χατϑανών. 

ΖΦΗΜΗΤΟ Σ. 

ἐγου μὲ σύν σοι πρὸς ϑεῶν. ἄγου χάτω. 

Χ ΚΟΥΙΓΣΤΟΣ. 

ἰρχοῦμεν ἡμεῖς οἱ προϑνήσχοντες σέϑεν. 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 

ὦ ϑαῖμον, οἵας συζύγου μ᾽ ἀποστερεῖς. 

ΕΊΙΘΗΣ ΤΙΣ: 

386 χαὶ μὴν σχοτειγὸν ὄμμα μου βαρύνεται. 

ΑΠΜΜΉΗΤΟΣ. 

εἴ με δὴ λείψεις, γύναι. 

ῷ ΧΦ ΚΉΣΊΤΕΣ. 

ὡς οὐκέτ᾽ οὖσαν οὐδὲν ἂν λέγοις ἐμέ. 

ΑΙ ΉΤΟ Σ. 

ὕρϑου πρόσωπον, μὴ λίπης παῖδας σέϑεν. 

ΑΖ ΚΗ.ΣΤΕΣΡΣ. 

οὐ δῆϑ᾽ ἑχοῦσά γ᾽, ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ τέχνα. 
ΑΠΜΜΗΤΟΣ. 

390 βλέννον πρὸς αὐτοὺς βλέψον. 
“ΑἸ ΧΦ ΚΗΣΤΙΕΙΣ: 

οὐδέν ελιι᾿ 
ΑΠΜΗΤΟΣ. 

οολείπεις ; 

“474ΧΖ7ΚΗηΣΤ7ΤΙ1ΙΣ. 

χαῖρ᾽. 

ΖΔΩΗΜΜΗΤΟ Σ. 

ἀπωλόμην τάλας. 
ΧΟΡΌΣ. 

βέβηχεν, οὐκέτ᾽ ἔστιν ᾿δμήτου γυνή. 
ΕἘΥΜΙΗ.Ζ20Ο Σ. 

ἐώ μοι τύχας. μαῖα δὴ χάτο 
βέβαχεν, οὐχέτ᾽ ἔστι», ὦ 

296 πάτερ, 
προλιποῦσα δ᾽ ἀμιὸν βίον 
ὠοψάνισεν τλάμων. 

ἴδε γὰρ ἴδε βλέφαρον 
καὶ παρατόνους χέρας. 

398 --- 403. -ΞΞΞ 406 “-“--- 414, 

3 λ ; ΣΪ᾿ 

ἀἁἀπωλομὴν ἀρ. 

» 
ἔτι. 

ς; π φὴ --ςἬ Φ. 
“- «Ὧι, 

ὑφ᾽ ἁλίῳ. 

400 ὑ ὑποηθυσον, ὥκουσον, ὦ μᾶτερ, ἀντιάζω σ᾽. 
ἐγώ σ᾽ ἐγὼ, μᾶτερ, 
ἘᾺ χαλοῦμαι ὃ 
σὸς ποτὶ σοῖσι πίτνων στόμασιν γνεοσσός. 

ΑΩΙΜΗΤΟΣ. 

τήν γ᾽ οὐ χλύουσαν οὐδ᾽ ὁρῶσαν" ὥστ᾽ ἐγὼ 
406 χαὶ σφὼ βαρείᾳ συμφορᾷ πὲ πλ ἡγ με ον 

ΕΥ̓ΜΗ 70 Σ. 

γέος ἐγὼ, πάτερ, λείπομαι φίλας 

εὐοϑόσ ἐδ 1}: τε ματρός" ὦ 

σχέτλια δὴ παϑὼν 

ἐγὼ ἔργα Ἔ σύ τε, 
2 , [2 

410 συγκασί μοι χούρα, 
Ἃ Ἢ συγέτλας" 

τ ’ 
Ἐῶ πάτερ, 

’ 2 ΕῚ ᾿ ΙῚ ᾿ ᾿» 

ἀνόνατ᾽ ἀνόνατ᾽ ἐνύμφευσας, οὐδὲ γήρως 
ἔβας τέλος σὺν τῷδ᾽ " 
ἔφϑιτο γὰρ πάρος, 

415 οἰχομένας δὲ σοῦ, μᾶτερ, ὄλωλεν οἶχος. 

ΧΟΡΟΣ. εἰ 
““δμητ᾽, ἀνάγκη τάσδε συμφορὰς φέρειν " 
οὐ γάρ τι πρῶτος οὐδὲ λοίσϑιος βροτῶν 

᾿ τε Υς - 27 " 

γυναιχὸς ἐσϑλῆς ἡμπλαχες" γίγνωσχε δὲ 
ὡς πᾶσιν ἡμῖν χατϑανεῖν ὀφείλεται. 

ΑΠΜΗΠΤΟΣ. 

420 ἐπίσταμαί τε χοὐκ ἄφνω καχὰν τόδε 
, 2 5»φν ΕἸ 3) . , ΄ 

σροσέπτατ᾽ " εἰδὼς δ᾽ αὐτ᾽ ἐτειρόμην πάλαι. 

ἀλλ ἐχφορὰν γὰρ τοῦδε ϑήσομαι γεχροῦ, 
΄ . , ΕῚ ΄ 

πάρεστε χαὶ μένοντες ἀντηχήσατε 
παιᾶνα τῷ χάτωϑεν ἀσπόνδῳ ϑεῷ. 

ἀό πᾶσιν δὲ Θεσσαλοῖσιν ὧν ἐγὼ χρατῶ 
πένϑος γυναικὸς τῆσδε χοινοῦσσαι λέγω 

χουρᾷ ξυρήχει καὶ μελαμπέπλῳ στολὴ " 
τέϑριππαά ϑ᾽ οἱ ζεύγνυσϑε χαὶ μονάμπυχας 
πώλους, σιδήρῳ τέμνετ᾽ αὐχένων φόβην. 

- . 27 Ἁ ΄ ’ 

480 αὐλῶν δὲ μὴ χατ᾽ ἄστυ, μὴ λύρας χτύπος 

ἔστω σελήνας δώδεκχ᾽ ἐχπληρουμένας " 
ΟῚ ’ 2 2) ͵ ’ὔ Α 

οὐ γὰρ τιν ἄλλον φίλτερον ϑάινγω νεχρὸν 

τοῦδ᾽ οὐδ᾽ 
τιμᾶν, ἐπεὶ τέϑνηκεν ἀντ᾽ ἐμοῦ κιόνη. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀμείνον εἰς ἔμ᾽ " ἀξίκ δέ μοι 

435 ὦ. Πελίου ϑύγατερ, 

χαίρουσά μοι εἰν ᾿4ἴδα ΠΝ 
τὸν ἀνάλιον οἶχον οἱχετεύοις. 

ἴστω δ᾽ ᾿ϊδης ὁ μελαγχαίτας ϑεὸς. 
κώπᾳ 

ὃς τ᾽ ἐπὶ 

ά40 πηδαλίῳ τε γέρων 
γεχβοπομτπτὸς ἵζει, 
πολὺ δὴ πολὺ δὴ γυναῖχ᾽ ἀρίσταν 
λέμναν ᾿Ἱχεροντίαν πορεύσας ἐλάτᾳ δικώτεῳς 

445 πολλά σε μουσοπόλοι 
μέλψουσι χαϑ'᾽ ἑπτάτονόν τ᾽ ὀρείαν 
χέλυν ἔν τ᾽ ἀλύροις χλέοντες ὕμγοις, 
Σπάρτᾳ χυκλὰς ἁνίκα Καρνείου περινέσσεται ὥρα 

450 μηνὸς ἀειρομένας 

παννύχου σελώνας, 

λιπαραῖσί τ᾿ ἐν ὀλβίαις ᾿4ϑάναις. 
τοίαν ἔλιπες ϑανοῦσα μολπὰν μελέων ὠοιδοῖς. 

4365 - ἀῤά, ---- ἀ45. - 4541. 
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ἀδ5 εἴϑ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ μὲν εἴη, 

δυναίμαν δέ σε πέμιψαν 

φάος ἐξ ᾿Αἴδα τεράμνων 
Κωκυτοῦ τὲ ῥεέϑρων 

ποταμίᾳ νερτέρᾳ τὲ κώπᾳ. 
Ἁ ν ὮΣΙ Φ ᾿ - 

460 σὺ γὰρ, ὦ μόνα, ὦ φίλα γυγαιχῶν, 

σὺ τὸν αὑτᾶς 
ἔτλας πόσιν ἀντὶ σᾶς ἀκεῖιναε μ 
υχᾶς ἐξ Ἅιδα. χούφα σοι χ φ 

χϑὼν ἐπάνωϑε πέσοι, γύναι. εἰ δέ τι 

ὝΕΑΡΟΑ ΚΙ ΜΎΓΣ. 

496 ϑηρῶν ὀρείων χόρτον, οὐχ ἵππων, λέγεις. 
ΧΟΡΟ Σ. 

φάτνας ἴδοις ὧν αἵμασιν πεφυρμέγας.- 

ΠΡΑ͂Κ. ΖΗΣ. 

τίνος δ᾽ ὁ ϑρέψας παῖς πατρὸς χομπάζεται; 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿ἄρεος, ζαχρύσου Θρηκίας πέλτης ἄναξ. 
ΠΡΑΚΑΗ͂Σ. 

καὶ τόνδε τοὐμοῦ δαίμονος πόνον λέγεις, 
καινὸν ἕλοιτο πόσις λέχος, ἡ μάλ ἐμοί τ ἂν εἴη 500 σχληρὸς γὰρ ἀεὶ χαὶ πρὸς αἶπος ἔρχεται, 

4θ5 στυγηϑεὶς τέχνοις τε τοῖς σοῖς. 

ματέρος οὐ ϑελούσα,͵ 
πρὸ παιδὸς χϑονὶ χρύψαι 

Ν χ ΣΝ 
᾿ 2 ν ᾿ “«- 

δέμας, οὐδὲ πατρὸς γεραιοῦ, 
- Ἂ᾿ Ἂ ς 
ὃν ἔτεχον δ᾽, οὐκ ἔτλαν ῥύεσθαι 

470 σχετλίω, πολιὰν ἔχοντε χαίταν. 
σὺ δ᾽ ἐν ἤβᾳ 

γέᾳ προσ ουθς φωτὸς οἴχει. 

τοιαύτας εἴη μοι κῦρσαι 
συγνδυάδος φιλίας ἀλόχου" τὸ γὰρ 
ἐν βιότῳ σπάνιον μέρος " ἡ γὰρ ἐμοί γ᾽ ἄλυπος, 

475 δι᾿ αἰῶνος ὧν ξυνείη. 

ΠΡΑΚΖΗΣ. 

ξένοι, «Ῥεραίας τῆσδε χωμῆται χϑονὸς, 

ἤδμητον ἐν δόμοισιν ἄρα κιγχάνω; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔστ᾽ ἐν ϑόμοιαι παῖς «Ῥέρητος, “Πράκλεις. 

ἀλλ εἰπὲ χρεία τίς σε Θεσσαλῶν χϑόνα 
" ΄» 37 - ’ 

480 πέμπει, «Ῥεραίων ἄστυ προσβῆναι τοδε. 
ΠΡΑ͂ΚΜΛΑΗΣ. 

Τιρυνϑίῳ πράσσω τιν᾽ Πὐρυσϑεῖ πόνον. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ ποῖ πορεύει; τῷ ξυνέζευξαι πλάνῳ ; 
; ΠΡΆΑΚΜΗΣ. 
Θρηκὸς τέτρωρον ἅρμα “Ἰομήδους μέτα. 

ΧΟΡΟ Σ. 

πῶς οὖν δυγήσει; μῶν ἄπειρος εἰ ξένου; 

ΗΡΑΚΌΖΠ :Σ. 

485 ἄπειρος " οὔπω Βιστόνων ἦλθον χϑόνα. 

ΧΟΡΟ Σ. 

οὐχ ἔστιν ἵππων δεσπόσαι σ᾽ ἄνευ μάχης. 
ἩΡΆΚΟΖΎΤΕΟΕΣ,: 

ἀλλ οὐδ᾽ ἀπειπεῖν τοὺς πόνους οἷόν τέ μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

χταγὼν ἄρ᾽ ἥξεις ἢ ϑανὼν αὐτοῦ μενεῖς. 
ΠΡΑΚΜΖΗΣ. 

οὐ τόνδ᾽ ἀγῶνα πρῶτον ἂν δράμοιμ᾽ ἐγώ. 
ἜΘΟΣ, 

490 τί δ᾽ ἂν χρατήσας δεσπότην πλέον λάβοις ; 

ΗΡΑ͂ΚΜΛΗΣ. 

πώλους ἀπάξω χοιράνῳ Τιρυνϑέῳ. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ εὐμαρὲς χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάϑοις.. 
ΠΡΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

εἰ μή γε πῦρ πνέουσι μυχτήρων ἄπο. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ ὝΗ ἀρταμοῦσι λαιιψηραῖς γγνάϑοις. 

468 --- ἀθὅ. ΞΞΞ 466--- 475. 

εἰ χρή μὲ παισὶν οἷς “Ἵρης ἐγείνατο 
μάχην ξυνάνψαι, πρῶτα μὲν “Ἕυκάονι, 

αὖϑις δὲ Κύκνῳ, τόνδε δ᾽ ἔρχομαι τρίτον. 
ἀγῶνα πώλοις ϑεσπότῃ τε συμβαλῶν. 

ὅ05 ἀλλ᾿ οὔτις ἔστιν ὃς τὸν ᾿Δλχμήνης γόνον 
“τρέσαντα χεῖρα πολεμίων ποτ᾽ ὄψεται. 

ΧΟΡΟΣ. 
καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς τῆσδε κοίρανος χϑονὸς 
᾿“δμητος ἔξω δωμάτων πορεύεται. 

ΑΔΠΜΗΤΟΣ. 
Ἢ ἌΣ μὰ , το , ΕῚ ΕῚ . Σ , 
χαῖρ. ὦ Ζιος παῖ Περσέως ἀφ᾽ αἵματος. 

ἩΡΑΚΜΗΣ. 
διθδῥητε, χαὶ σὺ χαὶρε, Θεσσαλῶν ἄναξ. 

ΑἉΠΜΗΤΟ Σ. 

ϑέλοιμ᾽ ὧν" εὔνουν δ᾽ ὄντα σ᾽ ἐξεπίσταμαι. 

ΠΡΑ͂Κ.ΖΠΗΠΣ. 

τί χρῆμα χουρῷ τὴῆδε πενϑίμῳ πρέπεις ; 
ΔΑ ΜΗΤ7Τ ΟΣ. 

ϑάπτει» τιν᾽ ἐν τῆδ᾽ ἡμέρᾳ μέλλω γεχρόν. 
ΠΡΑ͂ΚΜΖΗΣ. 

ἀπ᾿ οὖν τέχνων σῶν πημονγὴν εἴργοι ϑεός. 
“ΠΤ ΟΣ ὁ. 

ὅ16 ζῶσιν κατ᾽ οἴχους παῖδες οὺς ἔφυσ᾽ ἐγώ. 

ΠΡΑ͂ΚΜΖΗΣ. 

πατήρ γε μὴν ὡραῖος, εἴπερ οἴχεται. 
ΔΗΜΗΤΊΟΣ. 

χἀχεῖνος ἔστι χὴ τεχοῦσά μ᾽, “Πράκλεις. 
ΠΡΑ͂ΚΜΛΜΗΣ. 

ὅλωλεν “Ἅλχηστις σέϑεν; 
ΔΩΗΜΗΤΟΣ. 

διπλοῦς ἐπ᾿ αὐτὴ μῦϑος ἔστι μοι λέγειν. 
ΤΩ ΠΡΑΚΛἍΗΣ. 

᾿ 520 πότερα ϑανούσης εἶπας ἢ ζώσης ἔτι; 

οὐ μὴν γυνή γ᾽ 

ΔΠΗΜΜΗΤΟ Σ. 

ἔστιν τε χοὐχέτ᾽ ἔστιν, ἀλγύνει δὲ με. 
ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ᾽ - ἄσημα γὰρ λέγεις. 
"5! 4 ΜΉηΠΤ ΟΣ. 

οὐκ οἶσϑα μοέρας ἧς τυχεῖν αὐτὴν χρεών; 

ἩΡΑ͂ΚΜἍΗΣ. 
οἶδ᾽ ἀντὶ σοῦ γε χατϑανεῖν ὑφειμένην. 

ΑΠΩΜΠΤΟΣ. 
5256 πῶς οὖν ἔτ᾽ ἔστιν, εἴπερ ἤνεσεν τάδε: 

| ἩΡΑΚΔἍΗΣ. 

ΑΠΜΗΤΟ Σ. 

τέϑνηχ᾽ ὃ μέλλων, χοὐχέτ᾽ ἔσϑ'᾽ ὁ κατϑαγών. 
ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

ἊΣ Ι ᾿ " ὦ, μὴ πρόκχλαι᾽ ἄχοιτι», ἐς τόδ᾽ ἀναβαλοῦ. 

{ 
! 

β εἰναι χαὶ τὸ μὴ γομίζεται. χωρὶς τὸ τ᾿ 

1 



ΔΑ ΑΙ ΨΣΕΣ ΞΟ 

4 ΔΑΜΗΤΌΟΣ. 

σὺ τῆδε χρίνεις, «Πράκλεις, χείνῃ δ᾽ ἐγω. 
ΠΡΑ͂Κ,ΠΕ:Σ. 

ὅ80 τἰ δῆτα χλαίεις ; τίς φίλων ὁ χκατϑαγών; 
ΜΩΗ͂ΜΗΤΌΟ  Σ. 

γυνή " γυναικὸς ἀρτίως μεμνήμεϑα. 
ΠΡΑΚΟ.ΗΣ. 

ὀϑνεῖος, ἢ σοὶ συγγενὴς γεγῶσά τις; 
4ΜΗΜΗΤΟ Σ. 

ὀϑνεῖος, ἄλλως δ᾽ ὴν ἀναγχαία δόμοις. 

ΠΡΩ͂Κ.Π:Σ. 

πῶς οὖν ἐν οἴχοις σοῖσιν ὥλεσεν βίον; 
ΑΠΜΙΠΎγΡΟ Σ. 

ὅ8ὅ πατρὸς ϑανόντος ἐνθάδ᾽ ὠρφανεύξτο. 

ἘΒΑΒΘΈΜΜΟΣ 12. 

φεῦ. 
εἴϑ᾽ εὕρομέν σ᾽, ᾿Ἄδμητε. μὴ λυπούμενον. 

“4 ΜΗ 17Έ0Ὸ Σ. 

ὡς δὴ τί δράσων τόνδ᾽ ὑπορράπτεις λόγον; 
ΠΡΑ͂ΚΑΠΗΙΣ. 

ξέ νων» πρὸς ἄλλην ἑστίαν πορεύσομαι. 

ΑΩ͂ΜΗΤΟΣ. 

οὐκ ἔστιν, ὦναξ" μὴ τοσόνδ᾽ ἔλϑοι καχόν. 
ΠΡΩΑΚΖΗ͂Σ. 

510 εὐλφρβανς (ω ὀχληρὸς. εἰ μόλοι, ξένος. 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 

ἜΝ ΑΝ οἱ ϑανόντες" ἀλλ᾽ ἴϑ᾽ ἐς δόμους. 
ΠΡΑΚΜΖΗΣ. 

αἰσχρὸν παρὰ χλαίουσι ϑοινᾶσϑαι φίλοις. 
ΑΖΜΗΤΟ Σ. 

- χωρὶς ξενῶγές εἰσιν οἱ σ᾽ ἐσάξομεν. 
ΠΡΩ͂ΚΜἍΜΗΣ. 

μέϑες με, χαΐ σοι μυρίαν ἕξω χάριν. 

ΔΦΗ͂ΜΠΤΟΣ. 

᾿ δή4δ οὐκ ἔστιν ἄλλου σ᾽ ἀνδρὸς ἑστίαν μολεῖν. 

' ἡγοῦ σὺ, τῶνδε δωμάτων ἐξωπίους 
| ξενῶνας ΠΥ τοῖς τ᾽ ἐφεστῶσιν φράσον 
| σίτων παρεῖναι πλῆϑος" ἐν δὲ χλήσατε 

ϑύρας μεσαύλους " οὐ πρέπει ϑοινωμένους 

ὅ650 κλύειν στεναγμῶν οὐδὲ λυπεῖσϑαι ξένους. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δρᾷς; τοσαύτης ξυμφορᾶς προχειμέγης, 
᾿δμητε, τολμᾷς ξενοδοχεῖν ; τέ μῶρος εἶ; 

ΔΖ ΜΜΗΤ'.Ο Σ. 

ἀλλ εἰ δόμων σφε χαὶ πόλεως ἀπήλασα 
ξένον μολόντα, μᾶλλον ἐν μ᾽ ἐπήνεσας; 

ὅδ6 οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι ξυμφορὰ μὲν οὐδὲν ἂν 
ΩΣ ἐγίγνετ᾽ , ἀξενώτερος 9 ἐγώ. 
χαὶ πρὸς χαχοῖσιν ἄλλο τοῦτ᾽ ἂν ἦν χαχὸν, 

δόμους χαλεῖσϑαι τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροξένους. 

αὐτὸς δ᾽ ἀρίστου τοῦδε τυγχάνω ξέγου, 
ὅ60 ὅτανπερ “Ἧργους διψίαν ἔλϑω χϑόνα. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς οὗν ἔχρυπτες τὸν παρόντα δαίμονα, 
φίλου μολόντος ἀνδρὸς, ὡς αὐτὸς λέγεις; 

4ΖΠΜΠΤΟΣ. 

οὐκ ἄν ποτ᾽ ἠϑέλησεν εἰσελϑεῖν δόμους, 
εἰ τῶν ἐμῶν τι πημάτων ἐγνώρισε. 

ὅθ6 χαὺὶ τῷ μὲν, οἶμαι, δρῶν τάδ᾽ οὐ φρονεῖν δοχῶ, 

εὐσςο 
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οὐδ᾽ αἰνέσει με" τἀμὰ δ᾽ οὐχ ἐπίσταται 
μέλαϑο᾽ ἀπωϑεῖν οὐδ᾽ ἀτιμάζειν ξέγους. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πολ ὕξεινος καὶ ἐλεύϑερος ἀνδρὸς ἀεί ποτ᾿ οἶχος, 
ὅ70 σέ τοι χαὶ ὁ Π|ύϑιος εὐλύρας -“Ἵπόλλων 

ἠξίωσε ναίειν, 

ἔτλα δὲ σοῖσι μηλονόμας 

ἐν δόμοις γενέσϑαι, 
5765 δοχμιῶν διὰ χλιτύων 

βοσχήμασι σοῖσι συρίζων 
ποιμνίτας ὑμεναίους. 

σὺν δ᾽ ἐποιμαίνοντο χαρᾷ μελέων βαλιαί τε λύγχες, 
ὅ80 ἔβα δὲ λιποῦσ᾽ Ὄϑρυος νάπαν λεόντων 

ἁ δαφοινὸς ἴλα" 

χόρευσε δ᾽ ἀμφὶ σὰν χιϑάραν, 
«Ῥοῖβε, ποιπκιλόϑοιξ 

ὅ85 νεβρὸς ὑψιχόμων πέραν 
βαίνουσ᾽ ἐλατᾶν σφυρῷ κούφῳ, 

χαίρουσ᾽ εὔφρονι μολπᾷ. 

τοιγὰρ πολυμηλοτάταν 

ἑστίαν οἱχεῖ παρὰ χαλλίναον 
ὅ90 δοιβίαν λίμναν" ἀρότοις δὲ γυῶν 

χαὶ πεδίων δαπέδοις ὅρον ἀμφὶ μὲν ἀελίου κνε- 
φαίαν 

ἱππόστασιν αἰϑέρα τὰν Πῆσλοσσῶν τύϑεται, 
ὅ96 πόντιόν τ᾿ ΑἰἸγαίων᾽ ἐπ᾽ ἀχτὰν 

ἀλίμενον Πηλίου χρατύνει. 
χαὶ νῦν δόμον ἀμπετάσας 
δέξεται ξεῖνον νοτερῷ βλεφάρῳ, 
τῶς φίλας κλαίων ἀλόχου νέκυν ἐν 

600 δώμασιν ἀρτιϑανῆ" τὸ γὰρ εὐγενὲς ἐκφέρεται 
πρὸς αἰδῶ. 

ἐν τοῖς ΠΝ δὲ πάντ᾽ ἔνεστιν σοφίας. 

πρὸς δ᾽ ἐμᾷ ψυχᾷ ϑάρσος ἧσται 

θ600ὅ τ τὴ φῶτα χεδνὰ πράξειν. 

ΑΠΜΗΤΟ Σ. 

ἀνδρῶν «Ῥεραίων εὐμενὴς παρουσία, 
γνέχυν μὲν ἤδη πάντ᾽ ἔχοντα πρόσπολοι 
φέρουσιν ἄρδην ἐς τάφον τε χαὶ πυράν" 
ὑμεῖς δὲ τὴν ϑανοῦσαν, ὡς νομίζεται, 

610 προσείπατ᾽ ἐξιοῦσαν ὑστάτην ὁδόν. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ὁρῶ σὸν πατέρα γηραιῷ ποδὲ 
στείχοντ᾽, ὀπαδούς τ᾽ ἐν χεροῖν δάμαρτι σῇ 
κόσμον φέροντας, νερτέρων ἀγάλματα. 

ΨΕΡΗΣ. 

ἥχω καχοῖσι σοῖσι συγκάμνων, τέκνον " 
61ὅ ἐσθλῆς γὰρ, οὐδεὶς ἀντερεῖ, καὶ σώφρονος 

γυναικὸς ἡμάρτηχας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
φέρειν ἀνάγκη, καίπερ ὄντα δύσφορα. 
δέχου δὲ κόσμον τόνδε, χαὶ κατὰ χϑονὸς 
ἴτω" τὸ ταύτης σῶμα τιμᾶσϑαι χρεὼν, 

620 ἥτις γε τῆς σῆς προὔϑανε ψυχῆς, τέχνον, 

καί μ᾽ οὐκ ἀπαιδ᾽ ἔϑηκεν, οὐδ᾽ εἴασε σοῦ 
στερέντα γήρᾳ πενϑίμῳ καταφϑίγειν, 
πάσαις δ᾽ ἔϑηχεν εὐκλεέστατον βίον 
γυναιξὶν, ἔργον τλᾶσα γενναῖον τόδε. 

θ2ὅ ὦ τόνδε μὲν σώσασ᾽, ἀναστήσασα δὲ 
569 --- 578. 579 --- 587. 

588 --- 596. 597 --- 000. 

-ππε-α 
π-τ---σ- 

------ 
--- 



210 ἘΥΡΙΠΙΔΟΎΥ. 
»"Ὗ - ; 

62ὅ ἡμᾶς πίτνοντας, χαῖρε, χὰν “ιδου δόμοις. 
ἐΣ , ν ᾿ ΄ 

εὖ σοι γένοιτο. φημὶ τοιούτους γάμους 
λύειν βροτοῖσιν, ἢ γαμεῖν οὐκ ἄξιον. 

ΑΙ ΜΗΤΟ Σ. 
3; δ γ “. - 

οὐτ᾽ ηλϑὲς ἐς τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ χληϑεὶς τάφον 
, ᾽ὕ ’ὔ » 

680 οὔτ᾽ ἐν φίλοισι σὴν παρουσίαν λέγω. 

χόσμον δὲ τὸν σὸν οὔποϑ᾽ ἥδ᾽ ἐνδύσεται" 
οὐ γάρ τι τῶν σῶν ἐνδεὴς ταφήσεται. 
τότε ξυναλγεῖν χρῆν σ᾽ ὅτ᾽ ὠλλύμην ἐγώ. 

σὺ δ᾽ ἐκποδὼν στὰς χαὶ παρεὶς ἄλλῳ ϑανεῖν 

6856 νέῳ γέρων ὧν, τόνδ᾽ ἀποιμώξει νεχρόν; 
2 τ Φ Κ δ Ὁ - - ᾿ Α 

οὐχ ησϑ᾽ ἀρ᾽ ὀρϑῶς τοῦδε σώματος πατὴρ, 
οὐδ᾽ ἡ τεχεῖν φάσχουσα χαὶ χεχλημένη 

᾿ γ» ᾿ 2 2 2 [Ὁ] 

μήτηρ μ᾽ ἔτιχτε" δουλίου δ᾽ ἀφ᾽ αἵματος 

μαστῷ γυναιχὸς σῆς ὑπεβλήϑην λάϑρα. 
640 ἔδειξας εἰς ἔλεγχον ἐξελϑὼν ὃς εἶ, 

χαΐί μ᾽ οὐ νομίζω παῖδα σὸν πεφυχέγαι. 
δ ἡ , , ἢ τἄρα πάντων διαπρέπεις ἀψυχέᾳ, 
ει ᾽ὕ 2 ΒΑ 2 4 " ΡΜ 1) ’ 

ος τηλίχοσδ᾽ ὧν χἀπὶ τέρμ᾽. ἥκων βίου 

οὐκ ἠϑέλησας, οὐδ᾽ ἐτόλμησας ϑαγεῖν 

645 τοῦ σοῦ πρὸ παιδὸς, ἀλλὰ τήνδ᾽ εἰάσατε 
γυναῖκ᾽ ὀϑνείαν, ἣν ἐγὼ χαὶ μητέρα 

τέοα τ᾽ ὰν ἐνθδῶ ἘΝ Ὁ , "ὮΝ 
σατξρ ἂν ἑνθίχως ἀν ἡθθοίμη»ν μογηνγ. 

’ Χ ΄ ε ᾿Ξ Σ 
καίτοι χαλὸν γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω, 
τοῦ σοῦ πρὸ παιδὸς χατϑανὼν,, βραχὺς δέ σοι 

, ἘΣ 

θό0 πάντως ὁ λοιπὸς ἡν βιώσιμος χρόνος" 
, Χ ΡΥ" 2)“ ι γ΄ 

χάγω τ᾿ ἂν ἔζην χῆδε τὸν λοιπὸν χρόνον, 
3 3ι » -» - 

χοὺχ ἂν μονωϑεὶς ἔστενον χαχοῖς ἐμοῖς. 
« " ΦΡ γα 3 ᾿ - 3 , 

χαὶ μὴν ὁσ᾽ ανδρα χρὴ παϑεῖν εὐδαίμονα 
» 4, , 

πέπογϑαφι βησᾶς μὲν ἕν τυραννίσι, 
- ΄ - , , 

θὅ6 παῖς δ᾽ ην ἐγώ σοι τῶνδε διάδοχος δόμων, 
““ .» » 27 ι 27 ΤΙ ΎΧΟΙ 
ὥστ οὐχ ἀτέχγος χατϑανὼν ἄλλοις δόμον 
λείψειν ἔμελλες ὀρραγὸν διαρπάσαι. 

τ ΝΣ -" ’ 

οὐ μὴν ἐρεῖς γέ μ᾽ ὡς ὠτιμάζοντο σὸν 
- - 2) 

γῆρας ϑανεῖν προύδωχας, ὅστις αἰδόφρων 
΄ δ Σ 2 -“ , 

660 πρός σ᾽ ἡν μάλιστα, χἀντὶ τῶνδέ μοι χάριν 
ΛΝ 

᾿ ν - 

τοιάνδὲ χαὶ σὺ γὴ τεκοῦσ᾽ ἠλλαξάτην. 
ι , Ἂξ ὧν; ΕΝ 

τοιγὰρ φυτεύων παῖδας οὐχέτ᾽ ἂν φϑάνοις, 
[4] ρον ἘΣΡΝ ΚΘ Τ() , 

οἱ γηροβοσχήσουσι. χαὶ ϑανοντα σὲ 

περιστελοῦσι καὶ προϑήσονται νεχρόν. 
ΕΣ ; , 2 2 “ 2 2 - η. ’ Ζς 

θθὅ οὐ γὰρ σ΄ ἔγωγε τῆδ᾽ ἐμὴ ϑάψω χερί 
. ᾿ κ ΕῚ ΟῚ 77 . 

τέϑνηχα γὰρ δὴ τοὐπὶ σ᾽" εἰ δ᾽ ἄλλου τυχὼν 
σωτῆρος αὐγὰς εἰσορῶ, χείνου λέγω 
καὶ παῖδα μ᾽ εἰναι καὶ φίλον γηροτρόφον. 

’ 27 , - 

μάτην ἄρ᾽ οἱ γέροντες εὔχονται ϑαγεῖν, 
670 γῆρας ψέγοντες καὶ μαχρὸν χρόνον βίου. 

Ὰ ; ᾿ » ΄ 3 4 , 

ἦν δ᾽ ἐγγὺς ἔλθη ϑάνατος, οὐδεὶς βούλεται 

ϑνήσχειν, τὸ γῆρας δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ αὐτοῖς βαού. 
ΧΟΡΟΣ. 

παύσασϑ'᾽ " ὅλ ἡ0 ἡ ὕὑσα συ ; ἅλις γὰρ ἡ παροῦσα συμφορὰ, 

' 

ξ, Ξ: ι μ᾽ , 
ὦ παῖ" πατρὸς δὲ μὴ παροξύνης φρένα. 

«ΕΡΗ͂Σ. 
Υ - » - ΄ ΄ 

θγόω παῖ, τίν᾽ αὐχεῖς, πότερα «Ζυδὸν ἢ «Ῥρύγα 
- ’ δ». 2 

χαχοῖς ἐλαύνειν ἀργυρώνητον σέϑεν; 
οὐχ οἶσϑα Θεσσαλόν με χἀπὸ Θεσσαλοῦ 

Α᾿ κω γ 

πατρὸς γεγῶτα, γνησίως ἐλεύϑερον; 
2 ς ΄ ν ᾿ 
ἀγαν ὑβοίζεις, καὶ νεανίας λόγους 

680 δίπτων» ἐς ἡμᾶς οὐ βαλὼν οὕτως ἄπει. 
ἐγὼ δέ σ᾽ οἴχων δεσπότην ἐγεινάμην 

7 Ζ ς 
χαϑρεψ᾽, ὀφείλω δ᾽ οὐχ ὑπερϑνήσκειν σέϑεν" 

οὐ γὰρ πατῤῷον τόνδ᾽ ἐδεξάμην νόμον, 
παίδων προοϑνήσχειν πατέρας, οὐδ᾽ “Πλληνιχόν. 

686 σαυτῷ γὰρ, εἴτε δυστυχὴς εἴτ᾽ εὐτυχὴς, 

ἔφυς - ἃ δ᾽ ἡμῶν χρῆν σε τυγχάνειν, ἔχεις. 
πολλῶν μὲν ἄρχεις, πολυπλέϑρους δέ σοι γύας 

λείννω " πατρὸς γὰρ ταῦτ᾽ ἐδεξάμην πάρα. 
τί δῆτά σ᾽ ἠδίχηχα; τοῦ σ᾽ ἀποστερῶ; 

690 μὴ ϑνῆσχ᾽ ὑπὲρ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, οὐδ᾽ ἐγὼ πρὸ σοῦ. 
χαίρεις ὁρῶν φῶς, πατέρα δ᾽ οὐ χαίρειν δοκεῖς; 
ἡ μὴν πολύν γε τὸν χάτω λογίζομαι 
χοόνον, τὸ δὲ ζὴν σμιχρὸν, ἀλλ᾽ ὅμως γλυκύ. 
σὺ γοῦν ἀναιδῶς διεμάχου τὸ μὴ ϑανεῖν, 

696 καὶ ζῆς παρελϑὼν τὴν πεπρωμένην τύχην, 
ταύτην χαταχτάς " εἶτ᾽ ἐιιὴν ἀνψυχίαν 
λέγεις, γυναικὸς, ὦ κάκισϑ'᾽, ἡσσημένος, 
ἢ τοῦ χαλοῦ σοῦ προὔϑανεν νεανίου; 
σοφῶς δ᾽ ἐφεῦρες, ὥστε μὴ ϑανεῖν ποτε, 

700 εἰ τὴν παροῦσαν χατϑανεῖν πείσεις ἀεὶ 
γυναῖχ᾽ ὑπὲρ σοῦ" χᾷτ᾽ ὀνειδίζεις φίλοις 
τοῖς μὴ ϑέλουσι δοᾶν τάδ᾽, αὐτὸς ὧν χαχὸς; 
σίγα " «νόμιζε δ᾽, εἰ σὺ τὴν σαυτοῦ φιλεῖς . 
ψυχὴν, φιλεῖν ἅπαντας" εἰ δ᾽ ἡμᾶς χαχῶς ᾿ 

706 ἐρεῖς, ἀχούσει πολλὰ κοὺ ψευδῆ καχά. 
ΧΟΡΟΙΣ. 

πλείω, λέλεχται νῦν τε καὶ τὰ πρὶν χακά ". 
παῦσαι δὲ, πρέσβυ, παῖδα σὸν καχοροοϑῶν. 

; ΤΑΗ͂ΜΗΤΟΣ. 

λέγ᾽, ὡς ἐμοῦ λέξαντος " εἰ δ᾽ ἀλγεῖς χλύων 
τἀληϑὲς, οὐ χοῆν σ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἐξαμαρτάνειν. 

ΣΡΕΡΗΣ. 
710 σοῦ δ᾽ ἂν προϑνήσχων μᾶλλον ἐξημάρτανον. 

“24 Μ]͵ΠΉΉΤ ΟΣ. 

ταυτὸν. γὰρ ἡβῶντ' ἄνδρα χαὶ πρέσβυν ϑανεῖν; 
ΦΦΈΡΗΣ. 

ψυχὴ μιᾷ ζῆν, οὐ δυοῖν, ὀφείλομεν. 
ΔΛΑΜΗΤΟΣ. 

καὶ μὴν “ιὸς γε μείζον᾽ ἄν ζῴης χρόνον. 

«ΕΡΠΙΣ. 
-“- 

( 
. 
γονεῦσιν, οὐδὲν ἔχδιχον παϑών;. 

ι ΑΔΜΗΤΟΣ. 
716 μαχροῦ βίου γὰρ ἠἡσϑόμην ἐρῶντα σε. 

3 

ἀρ 

ΦΊΈΠΡΗΣ. 
ἀλλ᾽ οὐ σὺ νεκρὸν ἀντὶ σοῦ τόνδ᾽ ἐχφέρεις ; 

ΑΠΜΉΗΤΟΣ. 

σημεῖα τῆς σῆς, ὦ χάκιστ᾽, ἀνυχίας. 
ΦΕΡΗ͂Σ. 

οὔτοι πρὸς ἡμῶν γ᾽ ὠλετ᾽ " οὐκ ἐρεῖς τόδε. 

" ΔΤΗΜΗΤΟΣ. 
φεῦ" ἱ 
εἴϑ᾽ ἀνδρὸς ἔλθοις τοῦδέ γ᾽ ἐς χοείαν ποτέ. 

ἐν “Ψ ΕΡΗ͂Σ. 

720 μνήστευε πολλὰς, ὡς ϑάνωσι πλείονες. 
ΑΠΜΜΗΤἝ.ΟΟ Σ. 

σοὶ τοῦτ᾽ ὄνειδος" οὐ γὰρ ἤϑελες ϑανεῖνγ'. 
«ΕΡΙ͂Σ. 

φίλον τὸ φέγγος τοῦτο τοῦ ϑεοῦ,, «φίλον. 
ΑΜ Π71760 Σ. 

᾿ Ἁ ᾿. -“- 2 ΕῚ » , ᾿Ὶ - 

καχὸν τὸ λῆμα χοὺχ ἐν ἀνδράσιν. τὸ σόν. 
ῬΠΡΠΗ͂ Σ. , 

οὐκ ἐγγελᾷς γέροντα βαστάζων νεχρόν. 

πα τΠὩτ 9 
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Ἁ ἘΔΘΌΙΕ ΕἸ 

Α(4ἹἩΜΗΤῸΟΣ.. 

725 ϑαγεῖ γε μέντοι δυσχλεὴς, ὅταν ϑάνης. 
«ῬΕΡΗ Σ. 

᾽ ; Ρ ΄ , 

ἄχουειν οὐ μέλει ϑανόντι μοι-ς 
-4 “1 ΠΗ Ξ᾽ [9] ὑ δα 

φεῦ φεῦ" τὸ γῆρας ὡς ἀναιδείας πλέων. 
ΦΕΡΗ͂Σ. 

ἣδ᾽ οὐχ ἀναιδής " τήνδ᾽ ἐφεῦρες ἄφοονγα. 
585 ΣΕ ἩΓΕ ΕΟ Σ. 

χαχῶς 

᾽ , 22 ’ ὔ 

ἄπελϑε, καί μὲ τόνδ᾽ ἔκ ϑάψαι νεχρόν. 

«“ῖΕΡΗΣ. 

730 ἄπειμι" ϑάψεις δ᾽ αὐτὸς ὧν αὐτῆς φονεύς. 
δίχας δὲ δώσεις σοῖσι χηδεσταῖς ἔτι. 
τ΄ Εν ὐλνϑ ἢ - 2 5. ΩΝ Ἀν τὰν δι; 2 ’ 

ἢ ταρ᾿ «ἄχαστος οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἕν ἀνδοασιν, 

εἰ μή σ᾽ ἀδελφῆς αἷμα τιμωρήσεται. 
ἌΡ ἘΡ ΤΊΘΕΣ: 

5» τ΄ Ἁ 2 “ , ’ 

ἑρροιῖς »υὺΟὕν αὐτὸς χῆὴ ξυγοισησασα σοι, 
͵ 3: , 3)... 

7835 ἀπαιδὲ, παιδὸς Ὄντος, ὥσπερ ἄξιοι, 
22) , ταί 2 ΠΝ δέ 2 ἐς ᾿ ὃν σ ἔωος 

γηράσχετ᾽ " οὐ γὰρ τῷδέ γ᾽ ἐς ταυτὸν στέγος 
- Ἀπ πξς τα δὲ ψνὰ πωνλᾶς το τς τ δι ΠΣ «; 

γεῖσθ᾽ " εἰ δ᾽ ἀπειπεῖν χρὴν μὲ χηρύχων ὕπο 
, , - 3} τὴν σὴν πατρῴαν ἑστίαν, ἀπεῖπον ὧν. 

ἡμεῖς δὲ, τοὺν ποσὶν “γὰρ οἰστέον χαχὸν, 
740 στείχωμεν, ὡς ἄν ἐν πυρᾷ ϑῶμεν γεχρόν. 

ΟΡ: 

ἰὼ Ἰώ. σχετλία τόλμης, 
Ξ3 ΄ Ξε. τὰ ον ον ἐξ ενυει εν ὦ γενναία καὶ μέγ᾽ ἀρίστη, 

- , , ΄ Ρ »“ι- - 

χαῖρε" προφρων σὲ χϑοόνιος ϑ' Εομῆς 

“Ἴδης τὲ δέχοιτ᾽ - εἰ δέ τι χἀχεῖ 

745 πλέον ἔστ᾽ ἀγαθοῖς, τούτων μετέχουσ᾽ 

τ τα 

“4ιὸ ᾿ δοεύ “4 δου γνύμφῳ παρεδρεύοις. 

ΘΕΡ 4 ΤΕ ΑἾ. 

. Α Α 3) 2 π᾿ ΄ὕ " 

πολλοὺς μὲν ηδὴ κἀπὸ παντοίας χϑογνὸς 

ξένους μολόντας οἶδ᾽ ἐς ᾿δμήτου δόμους. 
Ξ - 27 2 ἴα. ἃ --ω7 2 -“ 

οἷς δεῖπνα προυϑήηχκ᾽ - ἀλλὰ τοῦδ᾽ οὕπω ξένου 

750 καχίον᾽ ἐς τήνδ᾽ ἑστίαν ἐδεξάμην. 
ὃς πρῶτα μὲν πενθοῦντα δεσπότην ὁρῶν 
ἐσῆλθε χἀτόλιιησ᾽ ἀμείινασθϑαι πύλας. 
- 37 , ΕΣ 
ἕπειτες δ᾽ οὔτι σωφρόνως ἐδέξατο 

ν ’ “.΄ 3 ι 

τὰ προστυχόντα ξένια, συμφορῶν μαϑῶὼν, 
αν .ΚΑΛ[ 4.Ν} ΒΥ Α , Ὑ7 2 

79 αλλ᾽ εἴ τι μὴ φέροιμεν, ὠτρυγε» φέρειν. 
- δ᾽ 2 ΄ τῷ ἥς ποτῆρα ἐν χείρεσσι χκίσσινον λαβὼν 

΄. . 7 νὴ 23᾽ “, ΄᾽ 
πίνει μελαίνης πητροὸς εὐζωρον μέϑυ, 

ἕως ἐϑέρμην᾽ αὐτὸν ἀιιφιβᾶσα φλὸξ 

οἴνου " στέφει δὲ χρᾶτα μυρσίνης χλάδοις, 
760 ἄμουσ᾽ ὑλαχτῶν, δισσὰ δ᾽ ἣν μέλη κλύειν" 

- 

Ἵ 

« ι νι ἐξ - -- 

ὁ μὲν γὰρ ηδε, τῶν ἐν ᾿1διιήτου χακῶν 
οὐδὲν προτιμῶν, οἰχέται δ᾽ ἐχλαίοιιεν 

ἄν 5 ᾿΄ “-᾿ 

δέσποιναν “ομμα δ᾽ οὐκ ἐδείχνυμεν ξένῳ 
΄ 2 . τ » 

τέγγοντες " “Ἵδιιητος γὰρ ὧδ᾽ ἐφέετο. 
65 χαὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἐν δόμοισιν ἑστιῶ 

ξένον, πανοῦργον χλῶπω χαὶ ληστήν τινα, 
ἡ δ᾽ ἐχ δόμων βέβηχεν, οὐδ᾽ ἐφεσπόμην, 
οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ᾽, ἀποιμώζων ἐμὴν 
δέσποιναν, ἣ μοὶ πᾶσί τ᾽ οἱχέταισιν ἦν 

710 μήτηρ " χαχῶν γὰρ μυρίων ἐρούετο; 
ὀργὰς μαλάσσουσ᾽ ἀνδρός. ἀρα τὸν ξένον 
στυγῶ διχαίως, ἐν χαχοῖς ἀφιγμένον; 

2 ΡΡΡΟΚ ἘΡΈΟ 

οὗτος. τί σεμνὸν χαὶ πεφροντιχὸς βλέπεις ; 
οὐ χρὴ σκυϑρωπὸν τοῖς ξένοις τὸν τιρύσπολον 

ἘΞ ἜΝ ἜΣ, 

715 εἰναι, δέχεσθαι δ᾽ εὐπροσηγόρῳ φρενί. 
ν 2 «ς - ’ τὸ 

σὺ δ᾽ ἀνδρο᾽ ἑταῖρον δεσπότου παρόνϑ᾽ ὁρῶν, 
στυγνῷ προσώπῳ καὶ συνωφρουωμένῳ 

δέχει, ϑυραίου πήματος σπουδὴν ἔχων. 
δεῦρ᾽ ἔλθ᾽, ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος γένη." 

780 τὰ ϑνητὰ πράγματ᾽ οἶδας ἣν ἔχει φύσιν; 
οἶμαι μὲν οὔ" πόϑεν γάρ; ἀλλ᾽ ἄχουέ μου. 
βροτοῖς ἅπασι χαιϑανεῖν ὀφείλεται, 

χοὺχ ἔστι ϑνητῶν ὅστις ἐξεπίσταται 

τὴν αὔριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται" 
785 τὸ τῆς τύχης γὰο ἀφανὲς οἵ προβήσεται, 

χάστ᾽ οὐ διδακτὸν, οὐδ᾽ ἁλίσχεται τέχνη. 
ταῦτ᾽ οὖν ἀχούσας χαὶ μαϑὼν ἐμοῦ πάρα, 
εὔφραινε σαυτὸν, πῖνε, τὸν χαϑ᾽ ἡμέραν 
βίον λογίζου σὸν, τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς τύχης. 

790 τίμα δὲ χαὶ τὴν πλεῖστον ἡδίστην ϑεῶν 
Κύπριν βοοτοῖσιν " εὐμενὴς γὰρ ἡ ϑεός. 
τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἔασον ταῦτα, καὶ πείϑου λόγοις 
ἐμοῖσιν, εἴπερ ὀοϑά σοι δοκῶ λέγειν " 
οἴμαι μέν. οὔχουν τὴν ἄγαν λύπην ἀφεὶς. 

796 πιεῖ μεϑ᾽ ἡμῶν τάσδ᾽ ὑπερβαλὼν πύλας, 
στεφάνοις πυχασϑείς; χαὶ σάφ᾽ οἶδ᾽ ὁϑούγνεχα 
τοῦ νῦν σκυϑῷ καὶ ξυνεστῶτος φρενῶν 

μεϑοορμιεῖ σὲ πίτυλος ἐμπεσὼν σχύφου. 
327 κ ᾿ ΓΞ δι 5 κι - Ά Α 

οντας δὲ ϑνητοὺς ϑνητὼὰ καὶ φρονεῖν χρεῶν, 

δ00 ὡς τοῖς γὲ σεμγοῖς χαὶ ξυνωςουωμέγοις 
ε; ΄ : ἐξ μι « κω πᾷ - - 

ἁπασίν ἔστιν, ὡς γ᾽ ἐμοὶ χοῆσϑαι χοιτῆ, 
7) - «ς , ΕῚ . Γ' 

ἀληϑῶς ὁ βίος, ἀλλὰ συμίρορα. 

ΘΕΡΑ17ΙΕΩ Ν. 

ἐπιστάμεσθα ταῦτα" νῦν δὲ πράσσομεν 

οὐ βίος 

οὐχ οἷα κώμου καὶ γέλωτος ἄξια. 

ἜΠΙΕΣΟΚ ὙΈΕΡΕΟΣ: 

806 γυνὴ ϑυραῖος ἡ ϑανοῦσα" μὴ λίαν 
πένϑει" δόμων γὰρ ζῶσε τῶνδε δεσπόται. 

ΘΕΈ ΡΑΊΤΕΕΣΝ. 

τί ζῶσιν; οὐ χάτοισϑα τὰν δόμοις χαχά. 

ἘΡΡΧἊΚ ΖΈΡΣ: 

εἰ μή τι σός με δεσπότης ἐψεύσατο. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
ἄγων ἔχεῖνός ἐστ᾽ ἄγαν φιλόξενος. 

ΠΕΣ ΣΕ ΤῈ Χἃ ἘΤΩΣ. 
- ΄, - τ ’ -- 

810 οὐ χρῆν εὐ ὀϑνείου γ᾽ οὕνεκ εὖ πάσχειν γεχροῦ; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ἦ χάρτα μέντοι καὶ λίαν ϑυραῖος ἥν. 

ἘΓΡΟΕΚΖΉΣ. 

μῶν ξυμφοράν τιν᾽ οὖσαν οὐκ ἔφραζέ μοι; 

ΘΕΡ.“Π4.2 Ν. 

χαίρων ἴϑ᾽" ἡμῖν δεσποτῶν μέλει χαχά. 

ἜΜ ΚΦ ΡΡΟΣ, 

ὅδ᾽ οὐ ϑυραίων πημάτων ἄρχει λόγος. 

ΘΕΡΖΠ Ν. 

816 οὐ γάρ τι κωμάζοντ᾽ ἂν ἠἡχϑόμην σ᾽ ὁρῶ». 

ΠΡΑ4Κ.Η:Σ. 

ἀλλ᾽ ἡ πέπονθα δείν᾽ ὑπὸ ἐ αο , 

ΘΈΡΕΙ» “Ὁ ΟΣ 
τ ΥΣ ΄“ ,’ οὐχ ηλϑες ἐν δέοντι δέξασϑαι δόμοις" 

πένϑος γὰρ ἡμῖν ἔστε" καὶ χουρὰν βλέπεις 
μελαιπέπλους στολμούς τε. 

2711 



212 ϑ88: 

ΠΠΡΑΚΖΏΠΣ. 

τίς δ᾽ ὃ κατϑανών; 

820 μῶν ἢ τέχνων τις φροῦδος ἢ πατὴρ γέρων; 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

γυνὴ μὲν οὖν ὄλωλεν ᾿Αδμήτου,, ξένε. 
ἩΗΡΆΑΚΜΗΣ. 

τί φής; ἔπειτα δῆτά μ᾽ ἐξενίζετε; 

ΘΕΡ.ΑΠ6 Ν. 

ἠδεῖτο γάρ σε τῶνδ᾽ ἀπώσασϑαι δόμων. 
ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

ὧ σχέτλι᾽, οἵας ἤμπλακες ξυναόρου. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

8256 ἀπωλόμεσϑα πάντες, οὐ χείνη μόνη. 
ἩΡΆΑΚΜΗΣ. 

ἀλλ᾽ ἠσϑόμην μὲν, ομμ᾽ ἰδὼν δαχρυρροοῦν 
κουράν τὲ καὶ πρόσωπον" ἀλλ᾽ ἔπειϑέ μὲ 
λέγων ϑυραῖον χῆδος ἐς τάφον φέρειν. 
βίᾳ δὲ ϑυμοῦ τάσδ᾽ ὑπερβαλὼν πύλας 

880 ἔπινον ἀνδρὸς ἐν «φιλοξένου δόμοις, 
πράσσοντος οὕτω. κάτα χωμάζω χάρα 
στεφάνοις πυχασϑείς; ἀλλὰ σοῦ τὸ μὴ φράσαι, 
χκαχοῦ τοσούτου. δώμασιν προσχειμένου. 
ποῦ καί σφε ϑάπτει; εὑρήσω μολών; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

836 ὀρϑὴν παρ᾽ οἶμον, ἣ ̓πὶ «Τάρισσαν φέρει, 
τύμβον κατόψει ξεστὸν ἐκ προαστίου. 

ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 
ὦ πολλὰ τλᾶσα χαρδία ψυχή τ᾽ ἐμὴ, 
νῦν δεῖξον οἷον παῖδά σ᾽ ἡ Τιρυνϑία 

᾿Ηλεκτρύονος ἐγείνατ᾽ ᾿Δλχμήνη «εἴ. 
840 δεῖ γάρ μὲ σῶσαι τὴν θανοῦσαν ἀρτίως 

γυναῖχα κεὶς τόνδ᾽ αὖϑις ἰδοῦσαι δόμον 
“ἄλχηστιν, ᾿ἀδιμήτῳ ϑ8ϑ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν. 
ἐλθὼν δ᾽ ἄνακτα τὸν μελάμπεπλον νεχρῶν 
Θάνατον φυλάξω, καί νὲεν εὑρήσειν δοχῶ, 

846 πίνοντα τύμβου πλησίον προσφαγμάτωγ. 
κἄνπερ λοχησας αὐτὸν ἐξ ἕδρας συϑεὶς 
μάρψω, χύκλῳ δὲ περιβαλῶ χεροῖν ἐμαῖν, 
οὐ; ἔστιν ὅστις αὐτὸν ἐξαιρήσεται 

μογοῦντα πλευρὰ, πρὶν γυναῖκ᾽ ἐμοὶ μεϑῆ. 
860» δ᾽ οὖν ἁμάρτω τῆσδ᾽ ἄγρας, χαὶ μὴ μόλῃ 

πρὸς αἱματηρὸν πέλανον, εἶμι τῶν χάτω 

Κόρης ἄναχτός τ᾽ εἰς ἀνηλίους δόμους, 
αἰτήσομαξ τε" χαὶ πέποιϑ'᾽ ἄξειν ἄνω 
'Ἄλχηστιν, ὥστε χερσὶν ἐνθεῖναι ξένου, 

885 ὅς μ᾽ ἐς δόμους ἐδέξατ᾽ οὐδ᾽ ἀπήλασε, 
χαΐίπερ βαρείᾳ ξυμφορῷᾷ πεπληγμένος, 

ἔχρυπτε δ᾽, ὧν γεγναῖος, αἰδεσϑεὶς ἐμέ. 

τίς τοῦδε μᾶλλον Θεσσαλῶν φιλόξενος; 
τίς Ελλαδ᾽ οἱχῶν; τοιγὰρ οὐχ ἐρεῖ χαχὸν 

860 εὐεργετῆσαι (φῶτα γενναῖος γεγώς. 
ΑΖΜΗΤΟΣ. 

Ἰὼ Ἰώ. στυγναὶ πρόσοδοι, 
στυγναὶ δ᾽ ὄψεις χήρων μελάϑρων. 
Ἰώ μοί μοι, αἰαῖ αἰαῖ. 
ποὶ βῶ; ἥᾳ, στῶ; τί λέγω; τί δὲ μή; 

866 πῶς ἂν ὀλοίΐμαν. 

ἥ βαρυϑαίμονα μήτηρ μ᾽ ἔτεχεν. 
ζηλῶ φϑιμένους, κείνων ἔραμαι, 
χεῖν᾽ ἐπιϑυμῶ δώματα γαίειν. 

ΤΡΊΞΙ Κὶ ΔΙῸ ἐν 

οὔτε γὰρ αὐγὰς χαίρω προσορῶν, 
οὔτ᾽ ἐπὶ γαίας πόδα πεζεύων" 

- [χ ’ 2 δ ἣ , 

870 τοῖον ὁμήηρον μ'ὶἪ' ἀποσυλησας 
᾿ν Ἁ ΄ «Διδη Θάνατος παρέδωκεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πρόβα πρόβα" βᾶϑι χεῦϑος οἴχων, 

ΑΠΜΗΤΟ Σ. 
αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

πεπογϑὼς ἄξι᾽ αἰαγμάτων. 

ΔΠΜΗΤΟΣ. 
ἔ ἔ. } 

β ΧΟΡΟΣ. 
δι᾿ ὀδύνας ἔβας, 

876 σάφ᾽ οἶδα" ᾿ 
ΑΠΜΜΗΤΟ Σ. 

φεῦ φεῦ. 

τὰν νέρϑε δ᾽ οὐδὲν ὠφελεῖς, 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 
ἰώ μοί μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸ μήποτ᾽ εἰσιδεῖν φιλίας ἀλόχου 
πρόσωπον Ἔ Ἢ ἄντα [ λυπρόν]. 

ΤΑ ΠΜΗΤῸΟΣ. 

ἔμνησας ὅ μου φρένας ἥλκωσεν " 
τί γὰρ ἀνδρὶ κακὸν μεῖζον ἁμαρτεῖν 

᾿ 880 πιστῆς ἀλόχου; μή ποτὲ γήμας 
| ὠὦφελον οἱκεῖν μετὰ τῆσδε δόμους. 

ζηλῶ δ᾽ ἀγάμους ἀτέχνους τε βροτῶν. 
μία γὰρ ψυχή τῆς ὑπεραλγεῖν 

μέτριον ἄχϑος" 
885 παίδων δὲ νόσους καὶ νυμφιδίους 

εὐνὰς ϑανάτοις κεραϊζομένας 

οὐ τλητὸν ὁρᾶν, ἐξὸν ἀτέχνους 

ἀγάμους τ᾽ εἶναι διὰ παντός. 

ΧΟΡΟΣ 
τύχα τύχα δυσπάλαιστος ἥκει. 

ἢ ΑἸ ΜΗΤΟΣ. 

"- 

αἱαῖ. 
ι ΧΟΡΟΣ. 

᾿ 890 πέρας δ᾽ οὐδὲν τίϑης ἀλγέων. 

ΔΗΜΗΤΟΣ. 
ἔ ἔ. 

' ΧΟΡΟΣ. 
βαρέα μὲν. φέρειν, 
ὅμως δὲ 

Δ4ΑΠΜΗΤΟΣ. 

φεῦ φεῦ. ' ἡ 
ΧΟΡΟΣ. 

τλᾶϑ᾽ " οὐ σὺ πρῶτος 

ΑΠΜΜΗΤΟ Σ. 

ὦλεσας 

ἰώ μοί μοι. 
“ΧΟΡΟΣ: 

γυναῖχα " συμφορὰ δ᾽ ἑτέρους ἑτέρα 
πιέζει φανεῖσα ϑνατῶν. 

ΑΠΜΜΗΤΟΣ. 

896 ὦ μαχρὰ πένϑη λῦπαί τε φίλων 
τῶν ὑπὸ γαῖαν... 

872 --- 877. -ξΞΞ 889 --- 894. 



960τὰ μὲν χατ᾽ οἴχους τοιάδ᾽ " ἔξωϑεν δέ με 

ἷ 

τί μ᾽ ἐχώλυσας ῥῖψαι τύμβου 
τάφρον ἐς κοίλην, χαὶ μετ᾿ ἐχείνης 
τῆς μέγ᾽ ἀρίστης κεῖσϑαι φϑίμενον ; 

900 δύο δ᾽ ἀντὶ μιᾶς Ἅδης ψυχὰς 

τὰς πιστοτάτας σὺν ἂν ἔσχεν, ὁμοῦ 
χϑονίαν λίμνην διαβάντε. 

Χ Ο. ΡΟΣ. 

ξιιοί τις ἣν ἐν γένει, ᾧ χόρος ἀξιόϑρηνος 
905 ᾧχετ᾽ ἐν δόμοισι 

μονόπαις " ἀλλ᾽ ἔμπας 

ἔφερε χακὸν ἅλις, ἄτεκνος ὦν, 
πολιὰς ἐπὶ χαίτας 
ἤϑη προπετὴς ὧν 

910 βιότου τε πόρσω. 
ΑΔΊΜΜΗΤΟΣ. 

ὦ σχῆμα δόμων, πῶς εἰσέλϑω; 
πῶς δ᾽ οἱχήσω, μεταπίπτοντος 
δαίμονος; οἴμοι. πολὺ γὰρ τὸ μέσον " 

915 τότε μὲν πεύχαις σὺν Πηλιάσιν, 
σύν 8᾽ ὑμεναίοις ἔστειχον ἔσω, 
φιλίας ἀλόχου χέρα βαστάζων. 

πολυάχητος δ᾽ εἵπετο κῶμος, 
τήν τὲ ϑανοῦσαν κἄμ᾽ ὀλβίζων, 

920 ὡς εὐπατρίδαι καὶ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων 
ὄντες ἀριστέων σύζυγες εἶμεν, 
νῦν δ᾽ ὑμεναίων γόος ἀντίπαλος, 
λευκῶν τε πέπλων μέλανες στολμοὶὲ 
πέμπουσί μ᾽ ἔσω 

926 λέχτρων χοίτας ἐς ἐρήμους. 
ΧΟΡΟΣ. 

ΕΣ 3 “ ᾽ 2 ’ 7 

παρ᾽ εὐτυχῆ σοι πότμον ἤλϑεν ἀπειροχάχῳ τόδ 
ἄλγος" ἀλλ᾿ ἔσωσας 
βίοτον καὶ ψυχάν. 

980 ἔϑανε δάμαρ, ἔλιπε φιλέαν" 
τί νέον τόδε; πολλοῖς 
ἤδη παρέλυσεν 
ϑάνατος δάμαρτος. 

ΑΖ4ΠΜΗ͂ΤΟ Σ. 

935 φίλϑι; γυναικὸς δαίμον᾽ ἘΡΕΥΤΕΠΤΕΟΟτ 

τοὐμοῦ νομίζω, καίπερ οὐ δοχοῦνϑ'᾽ ὅμως" 
τῆς μὲν γὰρ οὐδὲν ἄλγος ἅψεταί ποτε, 
πολλῶν δὲ μόχϑων εὐχλεὴς ἐπαύσατο. 
ἐγὼ δ᾽, ὃν οὐ χρῆν ζῆν, παρεὶς τὸ μόρσιμον, 

940 λυπρὸν διάξω βίοτον " ἄρτι μανϑάνω. 

πῶς γὰρ δόμων τῶνδ᾽ εἰσόδους ἀνέξομαι; 
τίν᾽ ἂν προσειπὼν, τοῦ δὲ προσρηϑεὶς ὕπο, 

τερπνῆς τύχοιμ᾽ ἂν εἰσόδου; ποῖ τρέψομαι; 
ἡ μὲν γὰρ ἔνδον ἐξελᾷ μ᾽ ἐρημία, 

945 γυναιχὸς εὐνὰς εὐτ᾽ ἂν εἰσίϑω χενὰς 
ϑρόνους τ᾽ ἐν οἷσιν ἷζε, χαὶ κατὰ στέγας 

αὐχμηρὸν οὖδας, τέχνα δ᾽ ἀμφὶ γούνασι 
πίπτοντα χλαίη μητέρ᾽, οἱ δὲ δεσπότιν 
στένωσιν οἵαν ἐκ δόμων ἀπώλεσαν. 

γάμοι τ᾽ ἐλῶσι Θεσσαλῶν χαὶ ξύλλογοι 
γυναιχοπληϑεῖς " οὐ γὰρ ἐξανέξομαι 
λεύσσων δάμαρτος τῆς ἐμῆς ὁμήλιχας. 
ἐρεῖ δέ μ᾽ ὅστις ἐχϑρὸς ὧν χυρεῖ τάδε" 

ι 9δὅ ἰδοῦ τὸν αἰσχρῶς ζῶνϑ᾽, ὃς οὐκ ἔτλη θανεῖν, 

908 --- 910. ΞΞΞ 926. -- 994. 

ῬΟΕΤΑΕ 55ΟΕΝΙΟΙ- 

-- 

κι 

ἀλλ ἣν ἔγημεν ἀντιδοὺς εἰ ψυχίᾳ 
πέφευγεν “Ἵιδην" κᾷτ᾽ ἀνὴρ εἶναι δοκεῖ; 
στυγεῖ δὲ τοὺς τεχόντας, αὐτὸς οὐ ϑέλων 
ϑαγνεῖν. τοιάνδε πρὸς χακοῖσι χληϑόνα 

960 ἕξω. τί μοι ζῆν δῆτα χύδιον, φίλοι, 
χαχῶς χκλύοντι χαὶ χαχῶς πεπραγότι; 

; ΧΟΡΟΣ. 
ἐγὼ καὶ διὰ μούσας 

καὶ μετάρσιος ἣξ ξᾳς, χαὶ 

πλεῖστον ἁψάμενος λόγων͵ 
966 χρεῖσσον οὐδὲν ἀνάγχας 

εὗρον, οὐδέ τε φάρμακον 
Θρήσσαις ἐν σανίσιν, τὰς 
Ὀρφεία κατέγραψεν 

970 γῆρυς, οὐδ᾽ ὅσα «Ῥοῖβος ᾿σχληπιάδαις ἔδωχε 
φάρμαχα πολυπόνοις ἀντιτεμὼν βροτοῖσιν. 

μόνας δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ βωμοὺς 
ἐλϑεῖν οὔτε βρέτας ϑεῶς 

975 ἔστιν, οὐ σφαγίων κλύει. 
μή μοι, πότνια. μείζων 
ἔλθοις ἢ τὸ πρὶν ἐν βίῳ. 
καὶ γὰρ Ζεὺς ὅ τι νεύσῃ, 
σὺν σοὶ τοῦτο τελειτῷ. 

980 χαὶ τὸν ἐν Χαλύβοις δαμάζεις σὺ βίᾳ σίδαρον, 

οὐδέ τις ἀποτόμου λήματός ἐστιν αἰδώς. 
καὶ σ᾽ ἐν ἀφύχτοισι χερῶν εἶλε ϑεὰ δεσμοῖς" 

θ86 τόλμα δ᾽" οὐ γὰρ ἀνάξεις ποτ᾽ ἔνερϑεν 
χλαίων τοὺς φϑιμένους ἄνω. χαὶ ϑεῶν σχότιοι 

990 φϑίνουσι παῖδες ἐν ϑανάτῳ. 
φίλα μὲν ὅτ᾽ ἦν μεϑ᾽ ἡμῶν, 
φίλα δ᾽ ἔτι καὶ ϑανοῦσα" 
γενναιοτάταν δὲ πασᾶν 
ἐζεύξω χλισίαις ζκοιτιεν. 

9965 μηδὲ νεχρῶν ὡς φϑιμένων χῶμα νομιξέσϑω 
τύμβος σᾶς ἀλόχου, ϑεοῖσι δ᾽ ὁμοίως 

1000 τιμάσϑω, σέβας ἐμπόρων. χαΐ τις δοχμίαν 
κέλευϑον ἐμβαίνων τόδ᾽ ἐρεῖ" 
αὕτα ποτὲ προὔύϑαν᾽ ἀνδρὸς, 
γνὺν δ᾽ ἐστὶ μάχαιρα δαίμων, 
χαῖρ᾽, ὦ πότνι᾽, εὖ δὲ δοίης. 

10θό τοῖαί νιν προσεροῦσι φῆμαι. 
καὶ μὴν ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν, ᾿ἡλκμήνης γόνος, 
"ἄδμητε, πρὸς σὴν ἑστίαν πορεύεται. 

ΠΡΑΚ.Π:Σ. 

φίλον πρὸς ἄνδρα χρὴ λέγειν ἐλευϑέρως, 
ἐάδμητε, μομφὰς δ᾽ οὐχ ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν 

1010 σιγῶντ᾽. ἐγὼ δὲ σοῖς χαχοῖσιν ἠξίουν 
ἐγγὺς παρεστὼς ἐξετάζεσθαι φίλος " 
σὺ δ᾽ οὐκ ἔφραζες σῆς προχείμενον νέκυν 
γυναιχὸς, ἀλλά μ᾽ ἐξένιξες ἐν δόμοις, 

ὡς δὴ ϑυραίου πήματος σπουδὴν ἔχων. 
1016 χἄστεψα χρᾶτα καὶ ϑεοῖς ἐλευψάμην 

σπονδὰς ἐν οἴχοις δυστυχοῦσι τοῖσι σοῖς. 

χαὶ μέμφομαι μὲν μέμφομαι παϑὼν τάδε, 
οὐ μήν σε λυπεῖν ἐν καχοῖσι βούλομαι. 
ὧν δ᾽ οὕνεχ᾽ ἥχω δεῦρ᾽ ὑποστρέψας πάλιν 

1020 λέξω. γυναῖχα τήνδε μοι. σῶσον λαβὼν, 
ἕως ἂν ἵππους δεῦρο Θρηκίας ὥγων 

962 --- 972. ΞΞΞ 978 --- 982. 

984. 994. -ΞΞ 995.-- 1006. 
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ἐδώ τς ον δ το: ᾿ 
274 : τσὴ ΕΎ Ὁ ΠΗ ἃ ΟὐΥὰ 

ἔλϑω, τύραννον Βιστόνων καταχτανών. ς 
πράξας δ᾽ ὃ μὴ τύχοιμι, νοστήσειμι γὰρ,, 

δίδωμι τήνδε σοῖσι προσπολεῖν δόμοις. 

102ὅ πολλῷ δὲ μόχϑῳ χεῖρας ἦλϑεν εἰς ἐμάς" 

ἀγῶνα γὰρ πάνδημον εὑρίσκω τινὰς 
τιϑέντας ἀϑληταῖσιν, ἄξιον πόνου, 
ὅϑεν κομίζω τήνδε νικητήρια 

λαβών" τὰ μὲν γὰρ ΚοτΩΝΣ τοῖς γικῶσιν ἦν 

[1080 ἵππους ἐέγεσϑαι, τοῖσι δ᾽ αὖ τὰ μείζονα 

γνιχῶσι, πυγμὴν χαὶ πάλην, βουφόρβια" 
γυνὴ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς εἵπετ᾽ " ἐντυχόντι δὲ 
αἰσχρὸν παρεῖναι χέρδος ἦν τόδ᾽ εὐκλεές. 
ἀλλ, ὥσπερ εἶπον, σοὶ μέλειν γυναῖχα χρή" 

1036 οὐ γὰρ κλοπαίαν, ἀλλὰ σὺν πόνῳ λαβὼν 
ἥχω: χρόνῳ δὲ καὶ σύ μ᾽ αἰνέσεις ἴσως. 

᾿ΑΔΜΗΤΟΣ 
οὔτοι σ᾽ ἀτίζων οὐδ᾽ ἐν ἐχϑροῖσιν τιϑεὶς 

ἔχρυψ᾽ ἐμῆς γυναικὸς ἀϑλίους τύχας" 
ἀλλ ἄλγος ἄλγει τοῦτ᾽ ἂν ἥν προσχείμενον, 

1040 εἴ του πρὸς ἄλλου ϑώμαϑ᾽ ὡρμήϑης ξένου " 
ἅλις δὲ χλαίειν τοὐμὸν ἣν ἐμοὶ καχόν. 
γυναῖκα δ᾽, εἴ πως ἔστιν, αἰτοῦμαί σ᾽, ἄναξ, 

ἄλλον τιν᾽ ὅστις μὴ πέπονθεν οἷ᾽ ἐγὼ 

σώζειν ἄνωχϑε Θεσσαλῶν" πολλοὶ δέ σοι 
1046 ξένοι «Ῥεραίων" μή μ᾽ ἀναμνήσῃς κακῶν." 

οὐκ ἂν δυναίμην τήνδ᾽ ὁρῶν ἐν δώμασιν 

ὥδακρυς εἶναι" μὴ νοσοῦντί μοι νόσον 
προσϑῆς" ἅλις γὰρ συμφορᾷ βαρύνομαι. 
ποῦ καὶ τρέφοιτ᾽ ἂν δωμάτων νέα γυνή; 

1060 νέα γὰρ, ὡς ἐσϑῆτι καὶ κόσμῳ πρέπει. 

πότερα χατ᾽ ἀνδρῶν δῆτ᾽ ἐνοιχήσει στέγην; 
χαὶ πῶς ἀχραιφνὴς, ἐν νέοις στρωφωμένη, 
ἔσται; τὸν ἡβῶνϑ'᾽, Ἥράκλεις, οὐ ῥάδιον 
εἴργειν " ἐγὼ δέ σου προμηϑίαν ἔχω. 

1065 ἢ τῆς ϑανούσης ϑάλαμον εἰσβήσας τρέφω; 
χαὶ πῶς ἐπεισφρῶ τήνδε τῷ χείνης λέχει; 
διπλὴν φοβοῦμαι μέμιγιν, ἔκ τε δημοτῶν, 
μή τίς μ᾽ ἐλέγξη τὴν ἐμὴν εὐεργέτιν 

προδόντ᾽ ἐν ἄλλης δεμνίοις πίτνειν νέας, 
1060 χαὶ τῆς ϑανούσης, ἀξία δέ μοι σέβειν, 

πολλὴν πρόνοιαν δεῖ μ᾽ ἔχειν. σὺ δ᾽, ὦ γύναι, 
ἥτις ποτ᾽ εἰ σὺ, ταῦτ᾽ ἔχουσ᾽ ᾿4λκήστιδε 
μορφῆς μέτο᾽ ἴσϑι, καὶ προσήιξαι δέμας. 

οἴμοι. χόμιζε πρὸς ϑεῶν ἀπ᾿ ὀμμάτων 
1066 γυναῖχα τήνδε, μή μ᾽ ἕλης ἡρημένον. 

δοχῶ γὰρ αὐτὴν εἰσορῶν γυναῖχ᾽ ὁρῶν 
ἐμήν" ϑολοῖ δὲ καρδίαν, ἐχ δ᾽ ἘΠ}: 
πηγαὶ χατερρώγασιν" ὦ τλήμων ἐγὼ 
ὡς ἄρτι πέγϑους τοῦδε γεύομαι πικροῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

1070 ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχοιμ᾽ ἂν εὖ λέγειν τύχην " 
χρὴ δ᾽, ὅστις εἶσι, καρτερεῖν ϑεοῦ δόσιν. 

ἩΡΑ͂ΚἍΗΣ. 

εἰ γὰρ τοσαύτην δύναμιν εἶχον ὥστε σὴν 
ἐς φῶς πορεῦσαι νερτέρων ἐκ δωμάτων 
γυναῖχα, καί σοι τήνδε πορσῦναι χάριν. 

ΑΖΠΜΜΗΤἝΟΣ. : 

1076 σάφ᾽ οἶδα βοὐλεσϑαί σ᾽ ἄν. ἀλλὰ ποῦ τόδε; 
οὐχ ἔστι τοὺς θανόντας ἐς φάος μολεῖν. 
.-....---ὄ..... .....: Ξ«ἷὖ - --ς--ς-ςς-.-΄--.---.  ὁὃὃΞὅ . ͵ ͵ 

ἬΡΑΧΚΜΗΣ. 

μή νυν ὑπέρβαλ, ἀλλ᾿ ἐναισίμως φέρε. 
ΙΠΜΜΗΤΟΣ. 

ὅζον παραινεῖν ἢ παϑόντα χαρτερεῖν. 
ΤΟΡΖΚΖΧΉΗΣΣ 

τί δ᾽ ὧν προχόπτοις, εἰ ϑέλεις ἀεὶ στένειν; 
ΠΑ ΜΗΤΟΣ. 

.1080 ἔγγωχα καὐτὸς, ἀλλ᾿ ἔρως τις ἐξάγει. ᾿ 
ἩΠΡΆΑΚΟΑΉΗΣ. 

τὸ γὰρ φιλῆσαι τὸν ϑανόντ᾽ ἄγει δάχρυ. 
ΑΔ ΜΗΤΟΣ. 

| ἀπωλεσέν με, χἄτι μᾶλλον ἢ λέγω. 
Ἵ ΠΡΑΚΌΜΗΣ. 

γυναικὸς ἐσϑλῆς ἤμπλαχες" τίς ἀντερεῖ; 
ΔΙ ΜΗΤΟΣ. 

ὥστ᾽ ἄνδρα τόνδε μηκέϑ᾽ ἥδεσθαι βίῳ, 
ΠΡΑ͂ΚΛΗΣ. 

1086 χρόνος μαλάξει, νῦν δ᾽ ἔθ᾽ ἡβάσκει χαχόν. 
| ΑΠΜΗΤΟΣ. 

χρόνον λέγοις ἂν, εἰ χρόνος τὸ χατϑανγεῖν. 
ΠΡΑΩΑ͂ΚΑΗΣ. 

γυνή σὲ παύσει χαὶ νέου γάμου πόϑος. 
ΔΑΔΠΜΜΗΤΟΣ. 

σίγησον " οἷον εἶπας. οὐκ ἂν φόμη». 
| ΠΡΑΩΑ͂ΚΖΗΣ. 

τί δ᾽ ; οὐ γαμεῖς γὰρ, ἀλλὰ χηρεύσει λέχος; 
ΑΔΜΗΤΟΣ. : 

[1090 οὐκ ἔστιν ἥτις τῷδε συγκχλιϑήσεται. ᾿ 

ἩΡΑΚΔΗΣ. 
μῶν τὴν ϑανοῦσαν ὠφελεῖν τι προσδοχῷς; 

ἀ4  ΜΕΗΣΤΟΘΟΣ:  ν ; 

χείνην ὅπουπέρ ἔστι τιμᾶσϑαι χρεών. 
ΠΡΑΩΑΚΏΖΗΣ. 

αἰνῶ μὲν αἰνῶ" μωρίαν δ᾽ ὀφλισχάνεις. 
ΔΗΜΗΤΟΣ. 

| ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα τόνδε νυμφίον χαλῶν. 
| ΠΡΑ͂Κ.ΖΗΣ. 
1096 ἐπήνεσ᾽ ἀλόχῳ πιστὸς οὕνεχ᾽ εἶ φίλος. 

ΑΖΠΜΜΗΤΟΣ.. : 

“ϑάνοιμ᾽ ἐχείνην καίπερ οὐκ οὖσαν προδούς. 
] ΠΡΑ͂Κ.ΗΣ. 

τς γυν εἴσω τήνδε γενναίων δόμων. 
| το ΑΑ͂ΜΗΤΟΣ. 

μὴ. πρός σὲ τοῦ σπείραντος ἄντομαι Ζ1ιός. 
ΠΡΩἉΑ͂ΚΖΗΣ. ; 

καὶ μὴν ἁμαρτήσει γε μὴ δράσας τάδε. 
- ΑΖΠΠΜΜΗΤΟΣ. 

[1100 χαὶ δρῶν γε λύπῃ χαρδίαν δηχϑήσομαι. 

ΠΡΑΚ.“ΉΗΣ. 
πιϑοῦ" τάχ᾽ ἂν γὰρ ἐς δέον πέσοι χάοις. 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 

φεῦ. 
εἴϑ᾽ ἐξ ἀγῶνος τήνδε μὴ ᾿λαβές ποτε. 

ΠΡΑΚΖΗΣ. 

γικῶντι μέντοι χαὶ σὺ συννιχᾷς ἐμοί. 

“ΗΠ ΜΗΤΌ Σ. 

χαλῷς ἔλεξας" ἡ γυνὴ δ᾽ ἀπελϑέτω. 

ΠΡΑΚ.ΠΣ. 

1105 ἄπεισιν, εἰ χρή" πρῶτα δ᾽ εἰ χρεὼν ἄϑρει. 
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ΑΖ ΠΜΜΗΤΟΣ. ΑἉΔΜΜΗΤΟ Σ. 

χοὴ, σοῦ γε μὴ μέλλοντος ὀργαίνειν ἐμοί. ϑίγω, προσείπω ζῶσαν ὡς δάμαρτ᾽ ἐμήν; 
ΠΡΑΩΑΚΜΗ͂Σ. ΠΡΑ͂ΚΜΖΗΣ. 

εἰδώς τι χἀγὼ τήνδ᾽ ἔχω προϑυμίαν. πρόσειπ᾽. ἔχεις γὰρ πᾶν ὅσονπερ ἤϑελες. 
ΑΠΜΜΗΤΟ Σ. ΑΔΜΗΤΟΣ. 

νίχα νυν. οὐ μὴν ἁνδάνοντά μοι ποιεῖς. ὦ φιλτάτης γυναικὸς ὕμμα χαὶ δέμας, 
ἩΡΑΚΜΖΗΣ. ἔχω σ᾽ ἀέλπτως, οὔποτ᾽ ὄνεσϑαιε ϑοχῶν. 

ἀλλ ἔσϑ᾽ ὅϑ᾽ ἡμᾶς αἰνέσεις " πιϑοῦ μόνον. ΗΡΆᾺΑΊΚΏἍΗΣ. 

: ΑΔ ΜΜΗΤΟΣ. 1136 ἔχεις " φϑόνος δὲ μὴ γένοιτό τις ϑεῶν. 
1110 χομέζετ᾽, εἰ χρὴ τήνδε δέξασϑαι δόμοις. 

ΠΡ.“4Κ1Κ.,4Πη:. 

οὐκ ὧν μεϑείην σοῖς γυναῖχα προσπόλοις. 
4ΠΩΠΜΗΤΟ Σ. 

σὺ δ᾽ αὐτὸς αὐτὴν εἴσαγ᾽, εἰ δοχεῖ, δόμοις. 
ΠΡΑ͂ΚΙΩΊΠΣ. 

ἐς σὰς μὲν οὖν ἔγωγε ϑήσομαι χέρας. 
44“4“2ΜΠηΤῸΟ Σ. 

οὐκ ἂν ϑίγοιμι, δῶμα δ᾽ εἰσελϑεῖν πάρα. 
ΗΡΩΑ,ΚΜΖΗΣ. 

1116 τῇ σὴ πέποιϑα χειρὶ δεξιᾷ μόνη. 
ΑΖΠΜΖΗΤΟ Σ. 

ὥναξ, βιάζει μ΄ οὐ ϑέλοντα δρᾶν τάδε. 
ΠΡΑ͂ΚΜΗΣ. 

τόλμα προτεῖναι χεῖρα χαὶ ϑιγεῖν ξένης. 
ΑΖ4ΠΜΜΗΤΟ Σ. 

χαὶ δὴ προτείνω, Γοργόν᾽ ὡς, καρατόμῳ. 
ἩΡΆΑΚΑΗΣ. ᾿ 

ἔχεις; 
ΑΖΠΠΜΜΗΤΟΣ. 

ἔχω. 
ἩΡΩΑΚΆΗΣ. 

γαὶ, σῶζέ νυν, καὶ τὸν “Διὸς 
1120 φήσεις ποτ᾽ εἶναι παῖδα γενναῖον ξένον. 

βλέψον δ᾽ ἐς αὐτὴν, εἴ τι σῇ δοκεῖ πρέπειν 
γυναιχέ" λύπης δ᾽ εὐτυχῶν μεϑίστασο. 

ΑΠΜΗΤΟΣ. 

ὦ ϑεοὶ, τί λέξω; ϑαῦμ᾽ ἀνέλπιστον τόδε" 
γυναῖκα λεύσσω τήνδ᾽ ἐμὴν ἐτητύμως, 

1126 ἢ κέρτομός με ϑεοῦ τις ἐχπλήσσει χαρά; 

ΠΡΑ͂Κ.ΗΣ. 

οὐχ ἔστιν, ἀλλὰ τήνδ᾽ ὁρᾷς δάμαρτα σήν. 
ΑΖΠΜΜΗΤΟΣ. 

ὅρα γε μή τι φάσμα νερτέρων τόδ᾽ ἤ. 
ΗΠΡ4ΚΜΖΗΣ. 

οὐ ψυχαγωγὸν τόνδ᾽ ἐποιήσω ξένον. 
ΑΠΜΜΗΤΟ Σ. 

ἀλλ ἣν ἔϑαπτον εἰσορῶ δάμαρτ᾽ ἐμήν; 
ἩΨΟΚΙΥΙΕΣ, 

1130 σάφ᾽ ἴσθ᾽. ἀπιστεῖν δ᾽ οὔ σε ϑαυμάζω τύχην. 

ΑΠΜΜΗΤ.Ο Σ. 

ὦ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς εὐγενὲς τέχνον, 
εὐδαιμονοίης, χαί σ᾽ ὃ φιτύσας πατὴρ 

σώζοι" σὺ γὰρ τἄμ᾽ ἐξανώρϑωσας μόνος. 
πῶς τήνδ᾽ ἔπεμψας νέρϑεν ἐς φάος τόδε; 

ἩΡΑ͂ΚΜΊΗΣ. 

1140 μάχην ξυνάψας δαιμόνων τῷ κυρίῳ. 

ΑΙ ΜΗΤΟΣ. 

ποῦ τόνδε Θανάτῳ φὴς ἀγῶνα συμβαλεῖν; 

ΠΡΑ͂ΚΜΖΜΗΣ. 

τύμβον παρ᾽ αὐτὸν ἐχ λόχου μάρψας χεροῖν. 

ΑΠΠΜΠΤΟ Σ. 

τέ γάρ ποϑ᾽ ἥδ᾽ ἄναυδος ἕστηχεν γυνή; 

ΠΡΑ͂Κ.Π:. 

οὔπω ϑέμις σοι τῆσδε προσφωνημάτων 
1145 χλύειν, πρὺν ἂν ϑεοῖσι τοῖσι νερτέροις 

ἀφαγνίσηται καὶ τρίτον μόλη φάος. 
ἀλλ εἴσαγ᾽ εἴσω τήνδε" καὶ δίκαιος ὧν 
τὸ λοιπὸν, δμητ᾽, εὐσέβει περὶ ξένους. 
καὶ χαῖρ᾽ " ἐγὼ δὲ τὸν προκείμενον πόνον 

.11560 Σϑενέλου τυράννῳ παιδὶ πορσυνῶ μολών. 

| ΑΖΜΗΤΟΣ. 
μεῖνον παρ᾽ ἡμῖν καὶ ξυνέστιος γενοῦ. 

β ΗΡΑ͂Κ.,ΠΣ. 

αὖϑις τόδ᾽ ἔσται, νῦν δ᾽ ἐπείγεσθαί με δεῖ. 

ΑΔΜΗΤΟΣ. 
ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, νόστιμον δ᾽ ἔλθοις πόϑα. 
ἀστοῖς δὲ πάσῃ τ᾽ ἐννέπω τετραρχίᾳ ὁ 

1166 χοροὺς ἐπ᾿ ἐσϑλαῖς συμφοραῖσιν ἱστάναι 
βωμούς τε χνισᾶν βουϑύτοισι προστροπαῖς. 

τοῦ πρόσϑεν" οὐ γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 
.1160 πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσι ϑεοί. 

γῦν γὰρ μεϑηρμόσμεσϑα βελτίω βίον 

| χαὶ τὰ δοχηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσϑη, 
τῶν δ᾽ ἀδοχήτων πόρον εὗρε ϑεός. 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

ποκα. νλ............».0.0ὁ -ι..... “Ὁ. 
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ΕΥΡΙΠΡΑΘΥ ἩΡΑΜ ΑἹ 
μδιρυυυ σου δου προσνολμθραι 

πο φσσονςς ποτετοτεσοτο τοτετασεσταετε - -- αν 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

Ι0.Δ.ΛΟΣ. ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ΚΟΠΡΕΎΣ. ΙΚΜΗΝΗ͂. 
ΧΟΡΟΣ. 
Π0.1.12Ν. νων ἰώ, 
ΜΑΚΆΡΙ. ἀν αι... 

ΤΠ  Θι. ΕΑΝ 

“Ἰόλαος υἱὸς μὲν ἦν Ἰφικλέους, ἀδελφιδοῦς δὲ ᾿Ηρακλέους" ἂν νεότητι δ᾽ ἐχείνῳ συστρατευσάμενος ἂν 

γήρᾳ τοῖς ἐξ ἐχείγου βοηϑὸς εὔνους παρέστη. τῶν γὰρ παίδων ἐξ ἁπάσης ἐλαυνομένων γῆς ὑπ᾽ Εὐρυ- 

σϑέως, ἔχων αὐτοὺς ἦλϑεν εἷς ᾿ἀϑήνας, κἀκεῖ προσφυγὼν τοῖς ϑεοῖς ἔσχε τὴν ἀσφάλειαν, “]ημοφῶντος τῆς 

πόλεως χρατοῦντος. ἈΚοπρέως δὲ τοῦ Εὐρυσϑέως χήρυχος ἀποσπᾶν ϑέλοντος τοὺς ἱχέτας, ἐχώλυσεν αὐτόν. 

ὁ δὲ ἀπῆλθε, πόλεμον ἀπειλήσας προσδέχεσθαι. “Ἰημοφῶν δὲ τούτου μὲν ὠλιγώρει" χρησμῶν δὲ αὐτῷ 

γιχηφόρων γενηϑέντων, ἐὰν Ζήμητρι τὴν εὐγενεστάτην παρϑένων σφάξῃ, τοῖς λόγοις βαρέως ἔσχεν " οὔτε 

γὰρ ἰδέαν οὔτε τῶν πολιτῶν τινος ϑυγατέρα χάριν τῶν ἱκετῶν ἀποχτεῖναι δίκαιον ἡγεῖτο. τὴν μαντείαν δὲ 

προγνοῦσα μία τῶν Ἡραχλέους παίδων, Παχαρία, τὸν ϑάνατον ἑχουσίως ὑπέστη. ταύτην μὲν οὖν εὐὖγε-- 

γῶς ἀποθανοῦσαν ἐτίμησαν" αὐτοὶ δὲ τοὺς πολεμίους ἐπιγνόντες παρόντας, εἷς τὴν μάχην ὥρμησαν. 



ὅ0 στείχοντ᾽ ἐφ᾽ ἡμᾶς, οὗ διωχόμεσϑ᾽ ὕπο, 

.---..-.-Ξ.0ό....ὅ..........-ἝἙ Ἑ-.. ...,..... . 

υ 

Ἐρυαβυνμηδν τοῦς αὶ 

τς ανους,.,........ὲ-- -.....------------... 

᾿ρμ ὥρα Ἄρα ἢ 

10.4.20 Σ. 

ὙΠ λυ τοεὺ ἐοεὶ «τοῦτ᾽ ἐμοὶ δεδογμένον, 
ὁ μὲν δίχαιος τοῖς πέλας πέφυ:" ἀνὴρ, 
ὁ δ᾽ ἐς τὸ χέρδος λῆμ᾽ ἔχων ἀνειμένον 
πόλει τ᾿ ἄχρηστος καὶ συναλλάσσειν βαρὺς, 

δαύτῷ δ᾽ ἄριστος" οἶδα δ᾽ οὐ λόγῳ μαϑών. 
ἐγὼ γὰρ αἰδοῖ χαὶ τὸ συγγενὲς σέβων, 
ἐξὸν χατ᾽ Ἅργος ἡσύχως ναίειν, πόνων 

᾿ Ἢ Ξ δι ς ΄ 
- κρτ  ύτω εἰς πέίς Πρακλέει, Ν 

ὅτ᾽ ν μεϑ᾽ ἡμῶν" νῦν δ᾽ ἐπεὶ χατ᾽ οὐρανὸν 
10 ναίει, τὰ κείνου τέχν᾽ ἔχων ὑπὸ πτεροῖς 

σώζω τάδ᾽, αὐτὸς δεόμενος σωτηρίας. 
ἐπεὶ γὰρ αὐτῶν γῆς ἀπηλλάχϑη πατὴρ, 
πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἤϑελ᾽ Εὐρυσϑεὺς χταγεῖν" 
ἀλλ ἐξέδραμεν. χαὶ πόλις μὲν οἴχεται, 

15 ψυχὴ δ᾽ ἐσώϑη. φεύγομεν δ᾽ ἀλώμενοι, 
ἄλλην ἀπ᾽ ἄλλης ἐξορίζοντες πόλιν. 
πρὸς τοῖς γὰρ ἄλλοις χαὶ τόδ᾽ Εὐρυσϑεὺς χαχοῖς 
ὕβοισμ᾽ ἐς ἡμᾶς ἠξίωσεν ὑβρίσαι" 
πέμπων ὅπη γῆς πυνϑανοιϑ'᾽ ἱδουμένους 

20 χήρυχας ἐξαιτεῖ τε χἀξείργειν χϑονὸς, 
’ ΄᾽ 27 2 Ε ᾿. , 

πόλιν προτείνων “ἄργος, οὐ σμικρὰν φίλην 
» ΄ Χ ΕῚ - ἐχϑρᾶν τὲ ϑέσϑαι, χαὐτὸν εὐτυχοῦνϑ'᾽ 

οἱ δ᾽, ἀσϑενῆ μὲν τἀπ᾽ ἐμοῦ δεδορχότες, 
σμιχροὺς δὲ τούσδε καὶ πατρὸς τητωμένους, 

[“ 

κμ (. 

2ὅ τοὺς χρείσσονας σέβοντες ἐξείργουσι γῆς. 
ἐχὼ δὲ σὺν φεύγουσι συμφεύγω τέχνοις, 
χαὶ σὺν χαχῶς πράσσουσι συμπράσσω χαχῶς, 
ὀχνῶν ΟΝ ΘΩΜΕΣ μή τις ὧδ᾽ εἴη βροτῶν" 
ἔδεσϑ'᾽, ἐπειδὴ παισὶν οὐκ ἔστιν πατὴρ, 

80᾽ Ἰόλαος οὐχ ἤμυνε συγγενὴς γεγώς. 
πάσης δὲ χώρας Ἑλλάδος τητώμενοι, 
Μαραϑῶνα χαὶ σύγχκληρον ἐλθόντες χϑόνα 
ἑχέται χαϑεζόμεσθϑα βώμιοι ϑεῶν, 
προσωφελῆσαι" πεδία γὰρ τῆσδε χϑονὸς 

85 δισσοὺς χατοιχεῖν Θησέως παῖδας λόγος, 
χλήρῳ λαχόντας, ἐκ γένους Πανδίονος, 
τοῖσδ᾽ ἐγγὺς ὄντας" ὧν ἕχατι τέρμονας 
χλεινῶν ᾿4ϑηνῶν τήνδ᾽ ἀφιχόμεσϑ᾽ ὁδόν. 
δυοῖν γερόντοιν δὲ στρατηγεῖται φυγή" 

10 ἐγὼ μὲν ἀμφὶ τοῖσδε χαλχαίνων τέχνοις, 
ἡ δ᾽ αὖ τὸ ϑῆλυ παιδὸς ᾿Δλχμήνης γένος, 
ἔσωϑε ναοῦ τοῦδ᾽ ὑπηγχαλισμένη, 
σώζει" γέας γὰρ παρϑέγους αἰδούμεϑα 
ὕχλῳ πελάζειν χἀπιβωμιοστατεῖν. 

45 Ὕλλος δ᾽ ἀδελφοί 9᾽ οἷσι πρεσβεύει γένος 
ζητοῦσ᾽ ὅπη γῆς πύργον οἰχιούμεϑα, 
᾿Ὰ - Φ ῶ» Ω , », ΄ 
ἤν τῆσδ᾽ ἀπωθώμεσϑα πρὸς βίαν χϑονός. 
ὦ τέχνα τέχνα, δεῦρο, λαμβάνεσθϑ᾽ ἐμῶν 
πέπλων" ὁρῶ χήρυχα τόνδ᾽ Ἐὐρυσϑέως 

πάσης ἀλῆται γὴς ἀπεστερημένοι. 
ὦ μῖσος, εἴϑ᾽ ὅλοιο χὠ πέμψας σ᾽ ἀνήρ. 
ὡς πολλὰ δὴ χαὶ τῶνδε γενναίῳ πατρὺ 
ἐχ τοῦδε ταὐτοῦ στόματος ἤγγειλας καχά. 

ΚΟΠΡΕΎΣ. 

δδὴ που χαϑῆσϑαι τήνδ᾽ ἕδραν χαλὴν δοχεῖς 

πόλιν τ᾽ ἀφῖχϑαι σύμμαχον, χαχῶς φρογῶν" 
οὐ γάρ τις ἔστιν ὃς πάροιϑ᾽ αἱρήσεται 

τὴν σὴν ἀχρεῖον δύναμιν ἀντ᾽ Εὐρυσϑέως " 

χώρει" τέ μοχϑεῖς ταῦτ᾽ ; ἀνίστασϑαί σὲ χρὴ 

60 ἐς “2ργος, οὗ σε λεύσιμος μένει δίχη. 
10.1.20 Σ. 

δὺ δῆτ᾽ " ἐπεί μοι βωμὸς ἀρχέσει ϑεοῦ 
ἐλευϑέρα τε γαῖ᾽, ἐν ἢ βεβήχαμεν. 

ΚΟΠΡΕΥ Σ. 

βούλει πόνον μοι τῆδε προσϑεῖγαι χερί 
10.2.20 Σ. 

οὔτοι βίᾳ γέ μ᾽ οὐδὲ τοὐσδ᾽ ἄξεις λαβών. 
ΚΟΠΡΕΎῪΣ. 

66 γνώσει σύ" μάντις δ᾽ ἡσϑ᾽ ἄρ᾽ οὐ καλὸς τάδε. 
10.440 Σ. 

οὐκ ἂν γένοιτο τοῦτ᾽ ἐμοῦ ζῶντός ποτε. 
ΚΟΠΡΕΎῪΣ. 

ἅπαιρ᾽ " ἐγὼ δὲ “τούσδε, χῶἂῶν σὺ μὴ ϑέλης, 

ἄξω, νομίζων οὗπέρ εἰσ Ἑὐρυσϑέως. 

10.,..10 Σ. 

ὦ τὰς ᾿ϑήνας δαρὸν οἰχοῦντες χρόνον, 
10 ἀμύνεϑ' . ἱχέται δ᾽ ὄντες ἀγοραίου “Ιιὸς 

βιαζόμεσϑα, χαὶ στέφη μιαίνεται, 

πόλει τ᾿ ὄνειδος καὶ ϑεῶν ἀτιμία. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔα ἔα. τίς ἡ βοὴ βωμοῦ πέλας 
ἕστηχε; ποίων συμφορὰν δείξει. τάχα; 

10.1.40 Σ. 

ἴδετε τὸν γέροντ᾽ Η 
ὠμαλὸν ἐπὶ πέδῳ χύμενον" ὦ τάλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς τοῦ ποτ᾽ ὃν γῇ πτῶμα δύστηνον πίτνεις; 
Ἄ ε" Ε " Ἂ 

10.2.0 Σ. 

δδ᾽, ὦ ξένοι, με σοὺς ἀτιμάζων ϑεοὺς 

ἕλχει βιαίως Ζηνὸς ἔξ προβωμίων. 

ΧΟΡΟΣ. 

80 ὅδ᾽ ἐκ τίνος γῆς, ὦ γέρον, τετράπτολιν 
ξύνοιχον ἠλϑες 
λαόν; ἢ πέραϑεν ἁλίῳ πλάτᾳ 
ατέχετ᾽ ἐχλιπόντες Εὐβοῖδ᾽ ἀκτάν ; 

10.1.40 Σ. 

οὐ νησιώτην, ὦ ξένοι, τρίβω βίον, 
86 ἀλλ ἐκ ΜΠυχηνῶν σὴν ἀφίγμεθα χϑόνα. 

78-- 49. --ἰ 98. 110. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ὄνομα τί σε, γέρον, 
Ἰηυκηναῖος ὠνόμαζεν λεώς; 

10.140 Σ. 

τὸν «Πράκλειον ἔστε που παραστάτην 
Ἰόλαον" οὐ γὰρ σῶμ᾽ ἀκήρυχτον τόδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

10.1.3. ΟΣ. 

᾿Πραχλέους οἵδ᾽ εἰσὶ παῖδες, ὦ ξένοι, 
ἑχέται σέϑεν τε καὶ πόλεως ἀφιγμέργοι- 

ΧΟΡΟΣ. 

96 τί χρέος, ἢ λόγων 

πόλεος, ἔνεπέ μοι, μελόμενοι τυχεῖν; 
10.1.3 ΟΣ. 

μήτ᾽ ἐχδοϑῆναι μήτε πρὸς βίαν ϑεῶν 
τῶν σῶν ἀποσπασϑέντες εἰς ᾿ἄργος μολεῖν. 

ΚΟΠΡΕΎΣ. 

100 οἱ σοῦ κρατοῦντες ἐνθάδ᾽ εὑρίσπκουσί σε. 
᾿ ΧΟΡΟΣ. 

εἰχὸς ϑεῶν ἱχτῆρας αἰδεῖσθαι, ξένε, 

χαὶ μὴ βιαίῳ 
χειρὶ δαιμόνων ἀπολιπεῖν σ᾽ ἕδη" 

πότνια γὰρ ““ίκα ταδ᾿ οὐ πείσεται. 
ΚΟΠΡΕΥΣ. 

106 ἔχπεμπέ νυν γῆς τούσδε τοὺς Εὐρυσϑέως, 
κοὐδὲν βιαίῳ τῆδε χρήσομαι χερί. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἄϑεον ἱχεσίαν 
μεϑεῖναι πόλει ξένων προστροπάνγ.- 

ΚΟΠΡΕΎΣ. 

καλὸν δέ γ᾽ ἔξω πραγμάτων ἔχειν πόδα, 
110 εὐβουλίας τυχόντα τῆς ἀμείνονος. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχοῦν τυράννῳ τῆσδε γῆς φράσαντά σε 
χρῆν ταῦτα τολμᾶν, ἀλλὰ μὴ βίᾳ ξένους 
ϑεῶν ἀφέλκειν, γῆν σέβοντ᾽ ἐλευϑέραν. 

ΚΟΠΡΕΎΣ. 

τίς δ᾽ ἐστὶ χώρας τῆσδε καὶ πόλεως ἄναξ; 
ΧΟΡΟΣ. 

115 ἐσϑλοῦ πατρὸς παῖς “]ημοφῶν ὃ Θησέως. 

ΚΟΠΡΕΥΎΥΣ. 

πρὸς τόνδ᾽ ἀγών τις ἄρα τοῦδε τοῦ λόγου 
μάλιστ᾽ ἄν εἴη" τἄλλα δ᾽ εἴρηται μάτην. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς ἔρχεται σπουδὴν ἔχων 
᾿ἄχκάμας τ᾽ ἀδελφὸς, τῶνδ᾽ ἐπήκοοι λόγων. 

Ζ4ΦΗΠ ΟΦ ἢ Ν. 

120 ἐπείπερ ἔφϑης πρέσβυς ὧν νεωτέρους 

βοηδρομήσας τήνδ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάραν Διὸς, 

λέξον τίς ὄχλον τόνδ᾽ ἀϑροίζεται τύχη. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἱκέται κάϑηνται παῖδες οἵδ᾽ Ἡρακλέους, 
βωμὸν χαταστέψαντες, ὡς ὁρᾷς, ἄναξ, 

125 πατρός τε πιστὸς ᾿Ιλεως παραστάτης. 

ΑΙ ΠΙΙῸΟ ΦΩ Ν. 

τί δῆτ᾽ ἰυγμῶν ἥδ᾽ ἐδεῖτο συμφορά 

[Πτὰἃὰ Ὁ Τῇ 

90 οἱδ᾽ εἰσαχούσας καὶ πρίν" ἀλλὰ τοῦ ποτ᾽ ἐν 

χειρὶ σᾷ κομίζεις κόρους νεοτρεφεῖς, φράσον. 

ἀλλ οὔτι τοῖς σοῖς δεσπόταις τάδ᾽ ἀρκέσει, 

ΧΟΡΟΣ. 

βίᾳ νιν οὗτος τῆσδ᾽ ἀπ᾽ ἐσχάρας ἄγειν 
ζητῶν βοὴν ἔστησε, χασιφηλεν γόνυ 
γέθοψοον ὥστε μ᾽ ἐχβαλεῖν οἴχτῳ δάκρυ. 

ΤΙ ΠΜΟῸ ΦΩ Ν. 

180 χαὺὶ μὴν στολήν γ᾽ Ἕλληνα καὶ δυϑμὸν σιέπλων 

ἔχει" τὰ δ᾽ ἔργα βαρβάρου χερὸς τάδε. 
σὸν δὴ τὸ φράζειν ἐστὶ μὴ μέλλειν τ᾿ ἐμοὶ 
ποίας ἀφῖξαι δεῦρο γῆς ὅρους λιπών. 

ΚΟΠΡΕΎῪΣ. 

᾿ἀργεῖός εἶμι" τοῦτο γὰρ ϑέλεις μαϑεῖν. 

185 ἐφ᾽ οἷσι δ᾽ ἥχω χαὶ παρ᾽ οὗ λέγειν ϑέλω. 
πέμπει Μίυκηνῶν δεῦρό μ᾽ Εὐρυσϑεὺς ἄναξ, 
ἄξοντα τούσδε" πολλὰ δ᾽ ἤλθον, ὦ ξένε,.. 
δίχαι᾽ ὁμαρτῆ δρᾶν τὲ καὶ λέγειν ἔχων. 
᾿Δργεῖος ὧν γὰρ αὐτὸς ᾿Τργείους ἄγω, 

140 ἐχ τῆς ἐμαυτοῦ τούσδε δραπέτας ἔχων, 
γόμοισι τοῖς ἐχεῖϑεν ἐψηφισμένους 
ϑανεῖν " δίκαιοι δ᾽ ἐσμὲν οἱκοῦντες πόλιν 
αὐτοὶ καϑ'᾽ αὑτῶν κυρίους χραίνειν δίκας. 
πολλῶν δὲ κάλλων ἑστίας ἀφιγμένων, 

1Δδ ὲν τοῖσιν αὐτοῖς τοισίδ᾽ ἕσταμεν λόγοις, 
χοὐδεὶς ἐτόλμησ᾽ ἴδια προσϑέσϑαι κακά. 

ἀλλ᾿ ἢ τιν᾽ ἐς σὲ μωρίαν ἐσχεμμένοι. 
δεῦρ᾽ ἦλθον, ἢ κίνδυνον ἐξ ἀμηχάνων 
δίπτοντες, εἴτ᾽ οὖν εἴτε μὴ γενήσεται" 

180 οὐ γὰρ φρενήρη γ᾽ ὄντα σ᾽ ἐλπίζουσί που. 
μόνον τοσαύτης ἣν ἐπῆλθον Ἑλλάδος 
τὰς τῶνδ᾽ ἀβούλους ξυμφορὰς κατοικτιεῖν “ 
φέρ᾽ ἀντίϑες γὰρ, τούσδε τ᾽ ἐς γαῖαν παρεὶς 
ἡμᾶς τ᾽ ἐάσας ἐξάγειν, τί κερδανεῖς; 

185 τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν τοιάδ᾽ ἔστι σοι λαβεῖν" 
᾿ἄργους τοσήνδε χεῖρα τήν τ᾽ Εὐρυσϑέως 
ἰσχὺν ἅπασαν τῆδε πρυση θοῦ οι πόλει. 
ἢν δ᾽ ἐς λόγους τε καὶ τὰ τῶνδ᾽ οἰκτίσματα 
βλέψας πεπο θ 8. ἐς πάλην καϑίσταται 

100 δορὸς τὸ πρᾶγμα" μὴ γὰρ ὡς μεϑήσομεν 

δόξης ἀγῶνα τόνδ᾽ ἄτερ χαλυβϑικοῦ. 

τί δῆτα φήσεις, ποῖα πεδί᾽ ἀφαιρεϑεὶς 
Τιρυνϑίοις ϑεὶς πόλεμον ᾿Αργείοις τ᾽ ἔχειν, 
ποίοις δ᾽ ἀμύνων συμμάχοις, τίνος δ᾽ ὕπερ 

106 ϑάψεις νεχροὺς πεσόντας; ἦ χακὸν λόγον. 
χτήσει πρὸς ἀστῶν, εἰ γέροντος οὕνεχα 
τύμβου, τὸ μηδὲν ὄντος, ὡς εἰπεῖν ἔπος, 
παίδων τε τῶνδ᾽ ἐς ἄντλον ἐμβήσει πόδα. 
ἐρεῖς, τὸ λῷστον, ἐλπίδ᾽ εὑρήσειν μόνον... 

170 καὶ τοῦτο πολλῷ τοῦ παρόντος ἐνδεές " 

καχῶς γὰρ 1: )]ς ίοισιν οἵδ᾽ ὡπλισμένοι 
μάχοιντ᾽ ἂν ἡβήσαντες, εἴ τι τοῦτό σε 
ψυχὴν ἐπαίρει, χοὺν μέσῳ πολὺς χρόνος, 
ἐν ᾧ διεργασϑεῖτ᾽ ἄν. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ" 

176 δοὺς μηδὲν, ἀλλὰ τἄμ᾽ ἐῶν ἄγειν ἐμὲ 
χτῆσαι Μυκήνας, μηδ᾽ : ὅπερ φιλεῖτε δρᾶν, 
πάϑης σὺ τοῦτο, τοὺς ἀμείνονας παρὸν 

φίλους ἑλέσϑαι, τοὺς χαχίονας λάβης. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς ἂν δίχην πρένειεν ἤ γνοίη λόγον, 
180 πρὶ» ἂν παρ᾽ ἀμφοῖν μῦϑον ἐχμάϑη σαφῶς; 

10.,..40Σ. 

ἄναξ, ὑπάρχει μὲν τόδ᾽ ἐν τῇ σὴ χϑονὶ, 



β ο΄ ϑαχεῖς νεοσσῶν τήνδ᾽ ἔχων πανήγυριν, 

εἰπεῖν ἀκοῦσαί τ᾽ ἐν μέρει πάρεστί μοι, 
κοὐδείς μ᾽ ἀπώσει πρόσϑεν, ὥσπερ ἄλλοϑεν. 
ἡμῖν δὲ καὶ τῷδ᾽ οὐδέν ἔστιν ἐν μέσῳ" 

186 ἐπεὶ γὰρ “άργους οὐδέν ἐσϑ᾽ ἡμῖν ἔτι, 
- - Α ’ (ἃ 

ψήφῳ δοχῆσαν, ἀλλὰ φεύγομεν πάτραν, 
πῶς ἂν διχαίως ὡς Πυκηναίους ἄγοι 
ε΄ ἌΓ 28 « - εὶ 3 ’ ; 

δδ᾽ οντας ἡμᾶς, οὖς ἀπήλασαν χϑονός; 

ξένοι γάρ ἐσμεν. ἢ τὸν Ἑλλήνων ὅρον 
:- ἢ Ἷ “το 3ι 27 ᾿ 

190 φεύγειν δικαιοῦϑ'᾽ ὅστις ἂν ταργος φύγῃ; 
2 Ῥ , 3 Σ 2 ΣῪ τ ΄ ΄ 

οὐχου»ν ἄϑηνας γ " οὐκ ἂρ -Τργείων φοβῷ 

τοὺς «Ἡραχλείους παῖδας ἐξελῶσι γῆς. 
οὐ γάρ τι Τραχίς ἔστιν, οὐδ᾽ ᾿ἀχαϊκὸν 

΄ Ἴ ε κ᾿ ’; - ΄'' κ ἋἊ 

πόλισμ᾽, ὅϑεν σὺ τουσδε, τῆ δίκη μὲν οὗ, 

196 τὸ δ᾽ “4ργος ὀγχῶν, οἷά περ καὶ νῦν λέγεις, 
ἤλαυνες ἱχέτας βωμίους χαϑημέγους. 

εἰ γὰρ τόδ᾽ ἔσται καὶ λόγους χρανοῦσι σοὺς, 
οὐχ οἶδ᾽ ᾿άϑήνας τάσδ᾽ ἐλευϑέρας ἔτι. 
ἀλλ οἶδ᾽ ἐγὼ τὸ τῶνδε λῆμα χαὶ φύσιν" 

200 ϑνήσχειν ϑελήσουσ᾽ " ἡ γὰρ αἰσχύνη πάρος 
τοῦ ζῆν παρ᾽ ἐσϑλοῖς ἀνδοάσιν νομίζεται. 
πόλιν μὲν ἀρκεῖ" χαὶ γὰρ οὖν ἐπίφϑονον 

, - , κ λίαν ἐπαινεῖν ἔστε" πολλάχις δὲ δὴ 
Ρ] Α ὦν ΤΩ 32} 5» , 

χαῦτὸς βαουνϑεὶς οἱδ᾽ ἄγαν αἰνούμενος. 

206 σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάγχη τούσδε βούλομαι φράσαι 
’ -Ξ - ᾿ 

σώζειν, ἐπείπερ τῆσδε προστατεῖς χϑονός" 
Πιτϑεὺς μέν ἐστι Πέλοπος, ἐκ δὲ Πιτϑέως 
«Αἴϑρα, πατὴρ δ᾽ ἐχ τῆσδε γεννᾶται σέϑεν 

Θησεύς. πάλιν δὲ τῶνδ᾽ ἄνειμί σοι γένος. 
᾿ ἘΣ - 210 Ἡραχλέης ἣν Ζηνὸς ᾿Δλχμήνης τε παῖς, 

χείνη δὲ Πέλοπος ϑυγατρός " αὐτανεψίω 
πατὴρ ἂν εἴη σός τε καὶ τούτων γεγώς. 
γένους μὲν ἥκεις ὧδε τοῖσδε, “ημοφῶν " 
ει 2 " 2 - ᾿ , “-- 

ἃ δ᾽ ἐχτὸς ἡδὴ τοῦ προσηχοντός σε δεῖ 
216 τῖσαι λέγω σοι παισέ" φημὶ γάρ ποτε 

σύμπλους γενέσϑαι τῶνδ᾽ ὑπασπίζων πατρὶ, 
ζωστῆρα Θησεῖ τὸν πολυκτόνον μέτα, 
“ιδου τ᾽ ἐρεμνῶν ἐξανήγαγεν μυχῶν 
πατέρα σόν" Ἑλλὰς πᾶσα τοῦτο μαρτυρεῖ. 

220 ὧν ἀντιδοῦναί σ᾽ οἵδ᾽ ἀπαιτοῦσιν χάριν, 
μήτ᾽ ἐχδοϑῆναι μήτε πρὸς βίαν ϑεῶν 
τῶν σῶν ἀποσπασϑέντες ἐχπεσεῖν χϑονός. 

σοὶ γὰρ τόδ᾽ αἰσχρὸν, χωρὶς ἐν πόλει χαχὸν, 
᾿ ἔς τ; τ᾿: 

ἱχέτας ἀἄλήτας συγγενεῖς, οἴμοι χκαχῶν, 

225 βλέψον πρὸς αὐτοὺς βλέψον, ἕλκεσϑαι βέᾳ. 
᾽ 27 ᾿ ΄ - 

εἰλλ: ἀντομαί σε, καὶ χαταστέφω, χεροῖν 
χαὶ πρὸς γενείου, μηδαμῶς ἀτιμάσης 

" ς , -» ᾽ ΄ ’ 
τοὺς -Πραχλείους παῖδας ἐς χέρας λαβων. 
γενοῦ δὲ τοῖσδε συγγενὴς, γενοῦ φίλος, 

230 πατὴρ, ἀδελφὸς, δεσπότης" ἅπαντα γὰρ 
ταῦτ᾽ ἐστὶ κρείσσω πλὴν ὑπ᾽ ᾿4ργείοις πεσεῖν. 

:ΦῬΟΟΡΡΟΣ: 
ἌΡ γ 5» ΄ , »" 37 
ῳχτειρ᾽ ἀχούσας τοῦσδε συμφορᾶς, ἀναξ. 

τὴν δ᾽ εὐγένειαν τῆς τύχης νιχωμένην 
γῦν δὴ μάλιστ᾽ ἐσεῖδον " οἵδε γὰρ πατρὸς 

2356 ἐσϑλοῦ γεγῶτες δυστυχοῦσ᾽ ἀναξίως. 
ΤΉΗΜΜῸΟ Φ ὦ Ν. 

τρισσαί μ᾽ ἀναγχάζουσι συμφορᾶς ὁδοὺ, 
᾿Ιόλαε, τούσδε μὴ παρώσασϑαι ξένους " 
τὸ μὲν μέγιστον Ζεὺς, ἐφ᾽ οὗ σὺ βώμιος 

ΗΡΑΒΚΛΕΙΔΑΙ. 

240 τὸ συγγενές τε καὶ τὸ προὐφείλειν χαλῶς 
πράσσειν παρ᾽ ἡμῶν τούσδε πατρῴαν χάριν, 

’ 2 Ἁ ς - ’ ΄ 

τὸ τ αἰσχρὸν » οὗπερ δεῖ μάλιστα φροντίσαι" 
εἰ γὰρ παρήσω τόνδε συλᾶσϑαι βίᾳ 

ξένου πρὸς ἀνδρὸς βωμὸν, οὐκ ἐλευϑέραν 
245 οἱχεῖν δοχήσω γαῖαν, ᾿1ργείοις δ᾽ ὄχνῳ 

ἱκέτας προδοῦναι" χαὶ τόδ᾽ ἀγχόνης πέλας. 
ἀλλ ὠφελες μὲν εὐτυχέστερον μολεῖν " 
ὅμως δὲ χαὶ νῦν μὴ τρέσης ὅπως σέ τις 
σὺν παισὶ βωμοῦ τοῦδ᾽ ἀποσπάσει βίᾳ. 

᾿ 260 σὺ δ᾽ “Ἅργος ἐλθὼν ταῦτά τ᾿ Εὐρυσϑεῖ φράσον, 

--.--.....ὍὈ... .. . 

πρὸς τοῖσδέ τ᾽, εἴ τι τοισίδ᾽ ἐγκαλεῖ ξέγοις, 
δίχης χυρήσει" τούσδε δ᾽ οὐκ ἄξεις ποτέ. 

ΚΟΠΡΕΎΣ. 
3 ΒΕ. , : « - [4 

οὐκ, ἣν δίχαιον ἡ τὲ χαὶ νιχῶ λόγῳ; 
ΤΉ ΜΠ ΟΦ ἢ Ν. 

καὶ πῶς δίχαιον τὸν ἱχέτην ἄγειν βίᾳ; 
ΚΟΠΡΕΎΣ. 

255 οὔκουν ἐμοὶ τόδ᾽ αἰσχρὸν, ἀλλὰ σοὶ βλάβος. 
ΖΦΉΛΜΙΟΦ ἢ Ν. 

ἐμοί γ᾽, ἐάν σοι τούσδ᾽ ἐφέλκεσθαι μεϑῶ. 
ΚΟΠΡΕΎῪ Σ. 

σὺ δ᾽ ἐξόριζε, κᾷτ᾽ ἐχεῖϑεν ἄξομεν. 
ΔΗΜΟΦΩΝ. 

σχαιὸς πέφυχας, τοῦ ϑεοῦ πλείω φρονῶν. 

ΚΟΠΡΕῪ Σ. 
2 ν ὡς ἔοιχε, τοῖς χαχοῖσι φευχτέον. 

ΔΗ ΜΟΦΟΝ. 

δεῦρ 

260 ἅπασι χοινὸν ῥῦμα δαιμόνων ἕδρα. 
ΚΟΠΡΕΎΣ. 

ταῦτ᾽ οὐ δοκήσει τοῖς Μυχηναίοις ἴσως. 
ΤΉΙΙΟΦ ἢ Ν. 

οὔκουν ἔγὼ τῶν ἔνϑάδ᾽ εἰμὶ κύριος ; 
ΚΟΠΡΕΎΞΣ. 

βλάπτων ἐχείγους μηδὲν, ἣν σὺ σωφρονῆς. 
4 Π.ὺ Φἢ Ν. 

βλάπτεσϑ᾽, ἐμοῦ γε μὴ μιαίνοντος ϑεούς. 
ΚΟΠΡΕΎΣ. ' 

206 οὐ βούλομαί σε πόλεμον ᾿“ργείοις ἔχειν. 
ΦΖΉΜΟΦΩΝ. 

χἀγὼ τοιοῦτος" τῶνδε δ᾽ οὐ μεϑήσομιαι- 
ΚΟΠΡΕΎΣ. 

ἄξω γε μέντοι τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ λαβών. 
ΔΦΉΜΜΟΦ ὦ Ν. 

οὐχ ἄρ᾽ ἐς Ἄργος ῥᾳδίως ἄπει πάλιν. 
ΚΟΠΡΕΎΣ. 

πειρώμενος δὴ τοῦτό γ᾽ αὐτίκ᾽ εἴσομαι. 
ΔΗΜΜΟΦ Ν. 

270 χλαίων ἄρ᾽ ἅψει τῶνδε, κοὐκ ἐς ἀμβολάς. 
ΧΟΡΟΣ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν χκήρυχα τολμήσῃς ϑενεῖν. 
ΑἸ ΠΙΟ Φ ἢ Ν. 

εἰ μή γ᾽ ὁ χήρυξ σωφρονεῖν μαϑήσεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄπελθε" χαὶ σὺ τοῦδε μὴ ϑίγης, ἄναξ. 
ΚΟΠΡΕΎΥΣ. 

στείχω" μιᾶς γὰρ χειρὸς ἀσϑενὴς μάχη. 
275 ἥξω δὲ πολλὴν “άρεος ᾿4ργείου λαβὼν 

πάγχαλχον αἰχμὴν δεῦρο" μυρίοι δέ μὲ 
΄ - 32 

μένουσιν ἀσπιστῆρες, Ἐὐουσϑεύς τ᾽ ὠναξ 



Ε ἢ ΕῚ 

αὐτὸς στρατηγῶν" ᾿Δλχάϑου δ᾽ ἐπ᾿ ἐσχάτοις 
χαραδοχῶν τἀνϑένδε τέρμασιν μένει. 

280 λαμιπρὸς δ᾽ ἀχούσας σὴν ὕβριν φανήσεται 
σοὶ χαὶ πολίταις γὴ τε τῆδε χαὶ φυτοῖς " 

μάτην γὰρ ἥβην ὧδέ γ᾽ ἂν κεχτῴμεϑα 
πολλὴν ἐν άργει, μή σὲ τιμωρούμεροι. 

ΤΗΜΟΦΟΩΝ. 

φϑείρου" τὸ σὸν γὰρ “4ργος οὐ δέδοικ᾽ ἐγώ. 
280 ἐνθένδε δ᾽ οὐχ ἔμελλες αἰσχύνας ἐμὲ 

ἄξειν βίᾳ τούσδ᾽ - οὐ γὰρ ᾿Αργείων πόλεε 
ὑπήκοον τήνδ᾽, ἀλλ ἐλευϑέραν ἔχω. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὥρα προγοεῖν, πρὶν ὅροις πελάσαι 
στρατὸν ᾿1ργείων " μάλα δ᾽ ὀξὺς “ρης 

290 ὁ Π7]υχκηναίων, 
ἐπὶ τοῖσι δὲ δὴ μᾶλλον ἔτ᾽ ἢ πρίν. 
πᾶσι γὰρ οὗτος χήρυξι νόμος, 

δὲς τόσα πυργοῦν τῶν γιγνομένων. 
πόσα νιν λέξειν βασιλεῦσι δοκεῖς, 

295 ὡς δείν᾽ ἔπαϑεν χαὶ παρὰ μικρὸν 

ψυχὴν ἦλϑεν διαχναῖσαι. 

10.120 Σ. 

οὐχ ἔστι τοῦδε παισὶ κάλλιον γέρας, 
ἢ πατρὸς ἐσϑλοῦ χἀγαϑοῦ πεφυχέναι, 
γαμεῖν τ᾿ ἀπ᾿ ἐσϑλῶν" ὃς δὲ γιχηϑεὶς πόϑῳ 

800 χαχοῖς. ἐχοινώγησεν, οὐκ ἐπαινέσω, 
τέχνοις ὄνειδος οὕνεχ᾽ ἡδογῆς λιπεῖν. 
τὸ δυστυχὲς γὰρ ηὐὑγένει᾽ ἀμύνεται 
τῆς δυσγενείας μᾶλλον" ἡμεῖς γὰρ χαχῶγ 
ἐς τοὔσχατον πεσόντες εὕρομεν φίλους 

806 χαὶ ξυγγενεῖς τούσδ᾽, οἵ τοσῆσδ᾽ οἰκουμένης 
Ἑλληνίδος γῆς ἜΣ προύστησαν μόνοι. 

δότ᾽, ὦ τέχν᾽, αὐτοῖς χεῖρα δεξιὰν δότε, 

ἐμεῖς τε παισὶ. χαὶ πέλας προσέλϑετε. 

ὦ παῖδες, ἐς μὲν πεῖραν ἤλθομεν φίλων, 
810ἢν δ᾽ οὖν ποϑ᾽ ὑμῖν νόστος ἐς πάτραν φανῇ, 

χαὶ δώματ᾽ οἱχήσητε καὶ τιμὰς πατρὸς, 
σωτῆρας ἀεὶ χαὺὶ φίλους νομίζετε, 
χαὶ μήποτ᾽ ἐς γῆν ἐχϑρὸν αἴρεσθαι δόρυ, 
μεμνημένοι τῶνδ᾽, ἀλλὰ φιλτάτην πόλιν. 

8156 πασῶν νομίζετ᾽. ἄξιόν γ᾽ ὑμῖν σέβειν 
οἑ γῆν τοσήνδε χαὶ Πελασγικὸν λεὼν 
ἡμῶν ἀπηλλάξαντο πολεμίους ἔχειν, 
πτωχοὺς ἀλήτας εἰσορῶντες" ἀλλ᾽. ὅμως 
οὐκ ἐξέδωχαν, οὐδ᾽ ἀπήλασαν χϑονός. 

820 ἐγὼ δὲ χαὶ ζῶν καὶ ϑανὼν, ὅταν ϑάνγω, 
πολλῷ σ᾽ ἐπαίνῳ Θησέως, ὦ τᾶν, πέλας 

ὑψηλὸν ἀρῶ χαὶ λέγων τάδ᾽ εὐφρανῶ, 

ὡς εὖ τ᾽ ἐϑέξω χαὶ τέχνοισιν ἤρκεσας 

τοῖς “Πραχλείοις, εὐγενὴς δ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα 

826 σώζεις πατρῴαν δόξαν, ἐξ ἐσϑλῶν δὲ φὺς 
οὐδὲν χαχίων τυγχάνεις γεγὼς πατρὸς 
παύρων μετ᾽ ἄλλων" ἕνα γὰρ ἐν πολλοῖς ἴσως 

εὕροις ἂν ὅστις ἐστὶ μὴ χείρων πατρός. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀεί ποϑ᾽ ἥδε γαῖα τοῖς ἀμηχάνοις 

330 σὺν τῷ διχαίῳ βούλεται προσωφελεῖν. 

τοιγὰρ πόνους δὴ μυρίους ὑπὲρ φίλων 

ἥνεγκε, καὶ νῦν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ὁρῶ πέλας. 

ΓΠ ΠῚ τι Δι ῸῸ ᾧ 

ΠΟ ΩΝ. 
σοΐ τ᾿ εὖ λέλεχται, χαὶ τὰ τῶνδ᾽ αὐχῶ,, γέρον, 
τοιαῦτ᾽ ἔσεσϑαι" μνημονεύσεται χάρις." 

᾿ 886 χἀγὼ μὲν ἀστῶν σύλλογον ποιήσομαι, 
τάξω ϑ', ὅπως ἂν τὸν Μυκηναίων στρατὸν 

πολλῇ δέχωμαι χειρί. πρῶτα μὲν σχοποὺς 
πέμψω πρὸς αὐτὸν, μὴ λάϑῃ μὲ προσπεσών " 
ταχὺς γὰρ :1ργει πᾶς ὠνὴρ βοηδρόμος" 

840 μάντεις τ᾽ ἀϑροίσας ϑύσομαι. σὺ δ᾽ ἐς δόμους 
σὺν παισὶ χώρει, Ζηνὸς ἐσχάραν λιπών. 
εἰσὶν γὰρ οἱ σοῦ, χἂν ἐγὼ ϑυραῖος ὦ, 
μέριμναν ἕξουσ᾽. ἀλλ᾽ ἴϑ᾽ ἐς δόμους, γέρον. 

10.2.240Σ. 

οὐκ ἂν λίποιμε βωμόν. ἑξόμεσϑα δὴ 
845 ἱχέται μένοντες ἔνϑάδ᾽ εὖ πρᾶξαι πόλιν" 

ὅταν δ᾽ ἀγῶνος τοῦδ᾽ ἀπαλλαχϑῆς χαλῶς, 

ἔμεν πρὸς οἴχους" ϑεοῖσι δ᾽ οὐ χαχίοσε 
χροώμεσϑα συμμάχοισιν ᾿Αργείων, ἄναξ" 
τῶν μὲν γὰρ Ἥρα προστατεῖ. “ιὸς δάμαρ, 

860 ἡμῶν δ᾽ ᾿“ϑάνα. φημὶ δ᾽ εἷς εὐπραξίαν 

χαὶ τοῦϑ'᾽ ὑπάρχειν, ϑεῶν ἀμεινόνων τυχεῖν " 
γιχω μένη γὰρ Παλλὰς οὐκ ἀνέξεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰ σὺ μέγ᾽ αὐχεῖς, ἕτεροι 
σοῦ πλέον οὐ μέλονται, 

8δὅ ὦ ξεῖν᾽, ᾿4ργόϑεν ἐλϑών " 
μεγαληγορίαισιν δέ γ᾽ ἐμὰς 
φρένας οὐ φοβήσεις. 
μήπω ταῖς μεγάλαισιν οὕτω 
χαὶ χαλλιχόροις ᾿ϑάναις 

860 εἴη. σύ τ᾽ ἄφρων ὅ τ᾽ “άργει 
Σϑενέλου τύραννος " 
ὃς πόλιν ἐλϑὼν ἑτέραν 
οὐδὲν ἐλάσσον᾽ “4ργους, 

εϑεῶν ἱχτῆρας ἀλάτας 

866 χαὶ ἐμᾶς γϑονὸς ἀντισχομέγους 
ξένος ὧν βιαίως 

ἘΝ οὐ βασιλεῦσιν εἴξας, 

οὐχ ἄλλο δίχαιον εἰπών. 

ποῦ ταῦτα χαλῶς ἂν εἴη 

8170 παρά γ᾽ εὖ ̓ φρονοῦσιν; 
εἰρήνα μὲν ἔμοιγ᾽ ἀρέσχει" 
σὺ δ᾽, ὦ καχόφρων ἄναξ, 
ΤῊΝ εἰ πόλιν ἥξεις, 

οὐχ οὕτως ἃ δοχεῖς χυρήσεις. 

8756 οὐ σοὶ μόνῳ ἔγχος, οὐδ᾽ 
ἰτέα χαταχαλχός Τ ἐστιν. 
ἀλλ᾽, ὦ πολέμων ἐραστὰ, 
μή μοι δορὶ συνταράξης : 

᾿ ῈΣ , » τὰν εὖ χαρίτων ἔχουσαν 
880 πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνάσχου. 

10..20Σ. 

ὦ παῖ, τί μοι σύννοιαν ὄμμασιν φέρων 

ἥχεις ; νέον τι πολεμίων λέγεις πέρι; 
μέλλουσιν ἢ πάρεισιν ἢ τί πυνϑάνει; 
οὐ γάρ τι μὴ ψεύσῃ γε κήρυκος λόγος " 

886 ὁ γὰρ στρατηγὸς εὐτυχὴς τὰ πρόσϑεν ὧν 

εἶσιν, σάφ᾽ οἶδα, καὶ μάλ᾽ οὐ σμιχρὸν φρονῶν 
858 --- 801. -ΞξξΞ 862 --- 870. 

871 -- 378. -Ξ- 3874 ---376. 



: ἘϑΣνΣ | 

ἐς τὰς ᾿ϑήνας. ἀλλὰ τῶν φρονημάτων. πλὴν εἴ τι τέρψω τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ϑαγών. 
ὁ Ζεὺς κολαστὴς τῶν ἄγαν ὑπερφρόγων. 445 ὑμες δὲ. κλαίω καὶ κατοικτείρω.; τέχγα, | 

ΤΠΗΠΜΠΟΦΏΝ. καὶ τὴν γεραιὰν μητέρ᾽ ᾿Ἵλχμήνην πατρός. Ϊ 

ἥκει στρότευμ᾽ ζ2ργεῖον Εὐρυσϑεύς τ᾽ ἄναξ " ὦ δυστάλαινα τοῦ μακροῦ βίου σέϑεν" 
3": 8 ΄ι Ἃ Ὁ 2] κ Ἀγ ἡ , 

390 5 γιν αὐτὸς εἰδὸονγ. ᾿ἄνδοα γὰρ χρεῶν, τλήμων δὲ κα) ὡ, σολ λὰ μοχϑήσας μάτην. Ϊ 
«: " ΄, “ Ἵ 

ὅστις στρατηγεῖν φησ᾽ ἐπίστασθαι χαλῶς, χρῆν χρῆν ἄρ᾽ ἡμᾶς ἀνδοὸς εἰς ἐχϑοοῦ χέρας ὁ 

οὐχ ἀγγέλοισι τοὺς ἐναντίους ὁρᾶν. 450 πεσόντας αἰσχρῶς χαὶ καχῶς λιπεῖν βίον. 
πεδία μὲν οὖν γῆς ἐς τάδ᾽ οὐκ ἐφῆχέ πω ἀλλ᾽ οἶσϑ᾽ ὅ μοι σύμπραξον; οὐχ ἅπασα γὰρ 

Ἁ ᾿" τς Ὁ] ’ ’ ͵ 5 ἯΠΞ - " ᾿ ἢ στρατὸν. λεπαίαν δ᾽ ὀφρούην χαϑήμενος πέφευγεν ἐλπὶς τῶνδέ οὐ: ϑωτηρίαις: Ϊ 
Α - γ΄ κ γ 5Ὰ , 4 ἊΨ Ψ 2 » 2 ᾿ κ -Ὸο΄’ 2 3 “- Π 

895 σχοπεῖ., δόχησιν δὴ τόδ᾽ ἂν λέγοιμιίέ σοε, ἔμ΄. ἔκδος -“ργείοισιν ἀντὶ τῶνδ᾽, ἄναξ, ἱ 
ποίᾳ προσάξει στρατόπεδον τὰ γῦν δορὸς, χαὶ μήτε χκινδύνευε σωϑήτω τέ μοι 
ἐν ἀσφαλεῖ τε τῆσδ᾽ ἱδούσεται γϑονός. 45ὅ τέχν᾽ " οὐ φιλεῖν δεῖ τὴν ἐμὴν ψυχήν" ἔτω. 

Σ ι ΄ ᾿ ΞΣ - ΄. ) Ὶ ’ 7. 39 κι ΐ 

καὶ τἀμὰ μέντοι πάντ᾽ ἄραρ᾽ ἤδη χαλῶς" μάλιστα δ᾽ Εὐρυσϑεὺς μὲ βούλοιτ᾽ ἂν λαβὼν ὁ 
πόλις τ᾽ ἐν ὅπλοις σφάγιά ϑ᾽ ἡτοιμασμένα τὸν «Ηράκλειον σύμμαχον καϑυβοίσαι " ἱ 
«“ κε - - “ ᾿ χ κοῖς» - ἈΟΝΗ Κα κως 

400 ἕστηχεν οἷς γρὴ ταῦτα τέμνεσϑαι ϑεῶν, σκαιὸς γὰρ ἄνηρ. τοῖς σοφοῖς δ᾽ εὐχτὸν σοφῷ ᾿ 
᾿ᾳὉῳ 2) ΄ ΒΥ ,,.; 5» - ,ὔ ᾿ 

ϑυηπολεῖται δ᾽ ἄστυ μάντεων ὕπο, ἔχϑοαν συνάπτειν, μὴ μαϑεῖ φοογηματι" ἱ 
-- ἈΠΡΘΣ - , « , ᾿ - Ν ΠῚ πα ἐς ὧΣ ΕΣ 9ι ΟΝ : 

τροπαῖς τ΄ ἐχϑρῶν χαὶ πόλει σωτήρια. 400 πολλῆς γὰρ αἰδοῦς κατυχής τις ἂν τύχοι. 
- γχ:0 ι ’ ἜΡΙΣ, 

χοησμῶν δ᾽ ἀοιδοὺς πάντας εἰς ἕν ἁλίσας ΧΟΡΟΣ 
37 “ ΄ Έ - ΄ 

ἡλεγξὰ χαὶ βέβηλα χαὶ κεχρυμιμένα 

406 λόγια παλαιὰ, τῆδε γῆ σωτήριω. 
.Σ - γος 32Γ α ΄ ς ΟΣ Ἢ ᾿ : 

χαὶ τῶν μὲν αἀλλων διάφορ᾽ ἐστὶ ϑεσφατων 

πόλλ᾽ " ἕν δὲ πάντων γνῶμα ταυτὸν ἐμπρέπει" 

κπ " ; ’ 2 -. ΓῚ 

ὦ πρέσβυ, μὴ νυν τηνδ᾽ ἐπαιτιῶ πόύλιν" 
’ » ᾿ ἘΚΤΥῚ , . 7 

τάχ᾽ ἂν γὰρ ἡμῖν χέρδος, ἀλλ᾽ διίίως χκαχὸν 
, 37 ᾿ - “ς᾽ ’ Β 

γένοιτ᾽ ονειδος ὡς ξένους προὐδώχαμεν. 

σφάξαι χελεύουσίν μὲ παρϑένογν χόρη ΔΉ ΟΦ Ν. 
“ήμητρος, ἥτις ἐστὶ πατρὸς εὐγενοῦς. γενναῖα μὲν τάδ᾽ εἶπας, ἀλλ᾽ ἀμήχανα. 

41:0 ἐγὼ δ᾽ ἔχω μὲν, ὡς δρᾷς, προϑυμίαν ἀ4θὅ οὐ σοῦ χατίζων δεῦρ᾽ ἄναξ στρατηλατεῖ, 
τοσήνδ᾽ ἐς ὑμᾶς" παῖδα δ᾽ οὔτ᾽ ἐμὴν κτενῶ τί γὰρ γέροντος ἀνδρὸς Εὐρυσϑεῖ πλέον 
οὔτ᾽ ἄλλον ἀστῶν τῶν ἐμῶν ἀναγκάσω ϑανόντος ; ἀλλὰ τούσδε βούλεται χτανεῖν. 
ἄχονϑ᾽ - ἑχὼν δὲ τίς χαχῶς οὕτω φρονεῖ, δεινὸν γὰρ ἐχϑροῖς βλαστάνοντες εὐγενεῖς 
ὅστις τὰ φίλτατ᾽ ἐκ χερῶν δώσει τέχνα; γεανέαι τε καὶ πατρὸς μεμνημένοι 

416 χαὶ νῦν πιχρὼς ἂν συστάσεις ἂν εἰσίδοις, || 4θλύμας:" ἃ χεῖνον πάντα προσχοπεῖν χρεών. 
τῶν μὲν λεγόντων ὡς δίχαιον ἦν ξένοις ἀλλ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλην οἶσϑα καιριωτέραν : 

ἱχέταις ἀρήγειν, τῶν δὲ μωρίαν ἐμὴν βουλὴν, ἑτοίμαζ᾽, ὡς ἔγωγ᾽ ἀμήχανος 
χατηγορούντων" εἰ δὲ δὴ δράσω τόδε, χοησμῶν ἀκούσας εἰμὴ καὶ φόβου πλέως. 
οἰχεῖος ἤδη πόλεμος ἐξαρτύεται. ἭΩΚΑΡΙΖ. 

- δ π ΄ 

420 ταῦτ᾽ .οὺν ὅρα σὺ καὶ συνεξεύρισγ᾽ ὅπως 

αὐτοί τε σωϑήσεσϑε χαὶ πέδον τόδε, 
κἀγὼ πολίταις μὴ διαβληϑήσομιαι. 

οὐ γὰρ. τυραννίδ᾽ ὥστε βαρβάρων ἔχω" 
2 ΟΣ ΄ ᾿ , " πλλ᾽ ἣν δίχαια δρῶ, δίχαια. πείσομαι. 

ΘΟ: 

426 ἀλλ᾽ ἡ πρόϑυμον οὖσαν οὐχ ἐᾷ ϑεὸς 
“ιν ᾿ ΄ , ἥς. 

ξένοις ἀρήγειν τήνδε χρήζουσαν πόλιν; 
ΤΌ ΟΣ. 

ἐδ " , ΄ 
ὦ τέχν᾽, ἔοιγμεν ναυτέλοισιν, οἵτινες 

“,» ν “- ἢ -ὖ 

ξένοι, ϑοάσος μοι μηδὲν ἐξόδοις ἐμαῖς 

, 475 ποοσϑῆτε" πρῶτον γὰρ τόδ᾽ ἐξαιτήσομαι" 
Ν ι ’ ΝΣ ΗΞ 

γυναικὶ γὰρ σιγή τὲ καὶ τὸ σωφρονεῖν 

χάλλιστον, εἴσω 8᾽ ἥσυχον μένειν δόμων. 
τῶν σῶν δ᾽ ἀχούσασ᾽, ᾿Ιόλεως, στεναγμάτων, 
ἐξῆλθον, οὐ ταχϑεῖσα πρεσβεύειν γένους. 

ἀδὺ ἀλλ᾽ εἰμὴ γάρ πως πρόσφορος " μέλει δέ μοι 
μάλιστ᾽ ἀδελφῶν τῶνδε, χἀμαυτῆς πέρι 

ϑέλω πυϑέσϑαι, μὴ ᾽πὶ τοῖς πάλαι χακποῖς 

ἢ ᾿ Ἄ προσχείμενόν τι πῆμα σὴν δάχγει φρένα. 
χειμῶνος ἐχιρυγόντες ἄγριον μένος 

ἐς χεῖρα γῆ συνῆψαν, εἶτα χερσόϑεν 10.4.40. 
- ’, ΄ φ- τ 4 Α . ὔ 

480 πγνοαῖσιν ἠλάϑησαν ἐς πόντον πάλιν. ὦ: παῖ, μάλιστα σ᾽ οὐ νεωστὶ δὴ τέχνων 
οὕτω δὲ χἠμεῖς τῆσδ᾽ ἀπωθούμεσϑα γῆς, 485 τῶν “Πραχλείων ἐνδίχως αἰνεῖν ἔχω. 
ἤδη πρὸς ἀχταῖς ὄντες, ὡς σεσωσμένγοι. ἡμῖν ᾿ δόξας εὖ προχωρῆσαι δόμος 
οἴμοι" τί δῆτ᾽ ἔτεοψας ὦ τάλαινά με πάλιν μεϑέστηχ᾽ αὖϑις ἐς τἀμήχανον" 
ἐλπὶς τότ᾽, οὐ μέλλουσα διατελεῖν χάριν; χρησμῶν γὰρ φδούς φησι σημαίνειν ὅδε, 

485 συγγνωστὰ γάρτοι χαὶ τὰ τοῦδ᾽, εἰ μὴ ϑέλει οὐ ταῦρον οὐδὲ μόσχον, ἀλλὰ παρϑένον 

“τείνειν πολιτῶν παῖδας. αἱνέσας δ᾽ ἔχω ᾿ 490 σφάξαι χελεύειν πατρὸς ἥτις εὐγενοῦς, 

καὶ τἀνϑάδ᾽" εἰ ϑεοῖσι δὴ δοχεῖ τάδε | εἰ χρὴ μὲν ἡμᾶς, χρὴ δὲ τήνδ᾽ εἶναι πόλιν. 
πράσσειν ἔμ᾽, οὔτοι σοί γ᾽ ἀπόλλυται χάρις. ταῦτ᾽ οὖν ἀμηχανοῦμεν " οὔτε γὰρ τέχνα 

ὦ παῖδες, ὑμῖν δ᾽ οὐχ ἔχω τί χρήσομαι. σφάζειν ὅδ᾽ αὑτοῦ φησιν οὔτ᾽ ἄλλου τινός. 

440 ποῖ τρεψόμεσθα; τίς γὰρ ἄστέπτος ϑεῶν; κἀμοὶ λέγει μὲν οὐ σαφῶς, λέγει δέ πως, 

ποῖον δὲ γαίας ἕρχος οὐκ ἀφίγμεθα; 496 εἰ μή τι τούτων ἐξαμηχανήσομεν, 
ὀλούμεϑ'᾽, ὦ τέχν᾽, ἐχδοϑησόμεσϑα δή. ἡμᾶς μὲν ἄλλην γαῖαν εὑρίσχειν τινὰ, 
κἀμοῦ μὲν οὐδὲν εἴ με χρὴ ϑανεῖν μέλει, αὐτὸς δὲ σῶσαι τήνδε βούλεται χϑόνα. 

- οὶ ὑὕΣ:σ᾽ηἧοςς-.ς.ς..-.. 

ΡΟΕΤΑΕ βΒΟΕΧΙΟΙ, 30 



ΜΑΚΟΩΑΡΙἍΖ.. 

ἐν τῷδε χἀχόμεσϑα σωϑῆναι λόγῳ; 
ΤΟΥΨΦΖΡΘΙΣ. 

ἐν τῷδε, τἄλλα γ᾽ εὐτυχῶς πεπραγότες. 
: Μ4“ψ.Κ4Ρ1.. 

500 μή νυ» τρέσης ἔτ᾽ ἐχϑρὸν ᾿“ργεῖον δόρυ" 
ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρὶν χελευσϑῆναι, γέρον, 
ϑνήσχειν ἑτοίμη καὶ παρίστασϑαι σφαγῆ- 
τί φήσομεν γὰρ, εἰ πόλις μὲν ἀξιοῖ 
κίνδυνον ἡμῶν οὕνεχ᾽. αἴρεσϑαι μέγαν, 

ὅθ06 αὐτοὶ δὲ προστιϑέντες ἄλλοισιν πόνους, 
παρὸν σεσῶσϑαι, φευξόμεσϑα μὴ θανεῖν; 

οὐ ἘΞ . ἐπεί τοι χαὶ γέλωτος ἄξια, 

στένειν μὲν ἱχέτας δαιμόνων καϑημένους, 
΄ - , πατρὸς δ᾽ ἐκείνου φύντας οὗ πεφύχαμεν, 

810 χαχοὺς ὁρᾶσϑαι" ποῦ τάδ᾽ ἐν χρηστοῖς πρέπει; 
᾿ ς Ὁ - 2 ει κ ὔ Α 

χαλλιον: οἰμιαι 5 τῆσδ᾽, ἃ μὴ τύχοι ποτὲ, 

πόλεως ἁλούσης χεῖρας εἷς ἐχϑρῶν πεσεῖν. 
κιίτειτα δεινὰ πατρὸς οὖσαν εὐγενοῦς 

παϑοῦσαν “Ἴδην μηδὲν ἧσσον εἰσιδεῖν. 

515 ἀλλ᾽ ἐχπεσοῦσε τῆσδ᾽ ἀλητεύσω χϑονὸς, 
ΕΣ ΞΞΟΝΣ ἘῊ Ὁ ΠΡΟΣ ΕΝ δ ΣΦ ν χοὺχ αἰσχυνοῦμαι δῆτ᾽, ἐὰν δὴ τις λέγη, 

͵ το 32 , ΄ὔ ἈΝ ΠΣ τί δεῦο᾽ ἀφίχεσϑ᾽ ἱχεσίοισι σὺν κλάδοις, 
αὐτοὶ φιλοψυχοῦντες ; ἔξιτε γϑονός" 
παχοὺς γὰρ ἡμεῖς οὐ προσωφελήσομεν. 

520 ἀλλ᾽ οὐδὲ μέντοι, τῶνδε μὲν τεϑνηχότων, 
αὐτὴ δὲ σωϑεῖσ᾽, ἐλπέδ᾽ εὖ πράξειν ἔχω " 

Η ι 37 - 3) ᾿ 
πολλοὶ γὰρ δὴ τῆδε προύδοσαν φίλους. 
τίς γὰρ κόρην ἔρημον ἢ δάμαρτ᾽ ἔχειν 
3ι ΓΈ ξ ὃ τὰ ὔ 
ἢ παιδοποιεῖν ἐξ ἑμοῦ βουλήσεται; 

ὅ2ὅ οὐχοῦν ϑανεῖν ἄμεινον ἢ τούτων τυχεῖν 
ἀναξίαν. ἄλλη δὲ καὶ πρέπει τινὲ. 

μᾶλλον τάδ᾽, ἥτις μὴ ᾽πίσημος ὡς ἐγώ. 

ἡγεῖσϑ'᾽ ὅπου δεῖ σῶμα χατϑανεῖν τόδε, 
χαὶ στεμματοῦτε καὶ κατάρχεσϑ᾽ ; εἰ δοχεῖ" 

ὅ80 νικᾶτε δ᾽ ἐχϑοούς" ἦδε γὰρ ψυχὴ πάρα 
ἑχοῦσα κοὐχ ἄχουσα" κἀξαγγέλλομαι 
ϑνήσχειν ἀδελφῶν τῶνδε κἀμαυτῆς ὕπερ. 
ΡΝ , ᾿ ἘΡΑ ΞΕΣΝ ΕΣ ᾿ 

εὕρημα γάοτοι μὴ φιλοψυχοῦσ᾽ ἐγὼ 
,« « 2 Ὁ, ὡς ἢ -" - ͵ 

κάλλιστον εὑρηκ΄. εὐχλεῶς λιπεῖν βίον. 

ἈΦΟΥΡΌΟΝΣ: 

ὅ8δ φεῦ φεῦ, τί λέξω, παρϑένου μέγαν λόγον 
, " . - [5] ᾿ , “- 

κλύων, ἀδελφῶν ἡ πᾶρος ϑέλει θανεῖν; 

τούτων τίς ἂν λέξειε γενναίους λόγους 
μᾶλλον, τίς ἂν δράσειεν ἀνθρώπων ἔτει; 

ΤΟ. ΖΧ,50ΟΣ. 

ὦ τέχνον, οὐκ ἔστ᾽ ἄλλοϑεν τὸ σὸν χάρα, 
ὅ40 ἀλλ ἐξ ἐχείψου σπέρμα τῆς ϑείας φρενὸς 

, ς -- ΒῚ ᾿ 5» ’ 

πέφυκας Ἡρακλῆος " οὐδ᾽ αἰσχυνομεε 

τοῖς σοῖς λόγοισι, τῇ τύχη δ᾽ ἀλγύνομει. 
3 5 ΤΩΣ ΄ 2. Ὁ Ὗ " , ξ. ἀλλ᾽ ἢ γένοιτ᾽ ἂν ἐνδισωτέρως φούσω 

᾿ Ἴ . ᾿ -“ - ᾿ - 

πάσας ἀδελφὰς τῆσδε δεῦρο χοὴ χαλεῖν, 

δλδ καθ᾽ ἡ λαχοῦσα ϑνησχέτω γένους ὕπερ» 
σὲ δ᾽ οὐ δίκαιον χατϑανεῖν ἄνευ πάλου. 

ΠΑΚΑΡ14. 
5. ΒΩ 2. ̓ - κὶ λ ϑ ΄᾽ 5 ΠῚ ᾿ ᾿ 

οὐκ ἂν ϑάνοιμι τῇ τύχη λεχοῦσ᾽ ἐγώ 
χάρις γὰρ οὐ πρόσεστι" μὴ λέξης, γέρον. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐνδέχεσϑε, καὶ βούλεσϑέ μοι 

ὅδ0 γρῆσϑαι προϑύμῳ,, τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐγὼ 
΄, - - - 5», 

δίδωμ᾽ ἑκοῦσω τοῖσδ᾽, ἀναγχασϑεῖσα δ᾽ οὗ. 

5Ξξ : Ξε δι: ΞΡ Θερδ στο πτν τι ὀκτννς ταστοτενυμονης σεις βπυεσεεεςςεε: τῶνις γον τς σῆς. πε τεαυσιοτετορ ας ειεατοδειυσεῖεε, αἰκὴ να. ε:-- --- -- .΄ ----- -- “--- "᾿ς ο΄ -- -- τ - -ττπτς- 

Ἐ Ἡ ΑΘΕΤΙΕ Δ Ὁ ΓΕ 

1ΟΖ.40Σ. 
φεῦ. ἃ 
ὅδ᾽ αὖ λόγος σοι τοῦ πρὶν , εὐγενέστερος" 

. κἀχεῖνος ἦν ἄριστος, ἀλλ᾽ ὑπερφέρεις 

δδδ τόλμη τὲ τόλμαν χαὶ λόγῳ χρηστῷ λόγον. 
οὐ μὴν κελεύω γ᾽, οὐδ᾽ ἀπεννέπω,, τέκνον, 
ϑνήσχειν σ᾽ " ἀδελφοὺς δ᾽ ὠφελεῖς ϑανοῦσα σούς. 
ΥΣα ΟὩΜΑΚΑΡΙ Δ. 
σοφῶς χελεύεις " μὴ τρέσης μιάσματος 
τοὐμοῦ μετασχεῖν, ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως ϑάνω. 

ὅ600 ἕπου δὲ, πρέσβυ σὴ γὰρ ἐνθανεῖν χερὲ 
ϑέλω " πέπλοις δὲ σῶμ᾽ ἐμὸν ἢ τ τρνν παρών" 
ἐπεὶ σφαγῆς γε πρὸς τὸ δεινὸν εἶμ᾽ ἐγὼ, 
εἴπερ πέφυχα πατρὸς οὗπερ εὔχομαι. 

ΙΟΑΟΣ. 
οὐχ ἂν δυναίμην σῷ παρεστάναι μόρῳ. 

Α4ΚΑΡΓΙΑ. ᾽ 
ὅθ6 σὺ δ᾽ ἀλλὰ τοῦδε χρῆζε, μή μ᾽ ἐν ἀρσένων, 

ἀλλ᾽ ἐν γυναικῶν χερσὶν ἐχπνεῦσαι βίον. 
ΧῸΤ ΘῈΣ: 

ἔσται τεδ᾽, ὦ τάλαινα παρϑένωγ" ἐπεὶ 

καμοὶ τόδ᾽ αἰσχρὸν, μή σε ΠΠΗΜΏΜΗΝ χαλῶς, 
πολλῶν ἕχατι, τῆς τε σῆς εὐψυχίας 

570 χαὶ τοῦ διχαίου " τλημονεστάτην δὲ σὲ 
πασῶν γυναιχῶν εἶδον ὀφϑαλμοῖς ἐγώ. 
ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει τούσδε τὸν γέροντά τε, 
χώρει προσειποῦσ᾽ ὕστατον πρόσφϑεγμα δή 

ΪΜΜ.4Κ.}ὉΡ14. γ 

ὦ χαῖρε, πρέσβυ, χαῖρε, καὶ δίδασχέ μοι 

570 τοιούσδε τούσδε παῖδας, ἐς τὸ πᾶν σοφοὺς, 
ὥσπερ σύ" μηδὲν μᾶλλον " ἀρχέσουσι γάρ. 

πειρῶ δὲ σῶσαι μὴ ϑανεῖν πρόϑυμος ὧν" 
σοὶ παῖδές ἔσμεν " σαῖν χεροῖν τεϑράμμεϑα. 
ὁρᾷς δὲ κἀμὲ τὴν ἐμὴν ὥραν γάμου 

ὅ80 διδοῦσαν ἀντὶ τῶνδε χατϑαγουμέγην. 
ὑμεῖς τ᾽, ἀδελφῶν ἡ παροῦσ᾽ ὁμιλέα, 

εὐδαιμονοῖτε, χαὶ γένοιϑ'᾽ ὑμῖν ὅσων 
ἡ ̓ μὴ πάροιϑεν χαρϑδία σφαγήσεται.. 
χαὶ τὸν γέροντα τήν τ᾿ ἔσω γραῖαν δόμων 

ὅϑό τιμᾶτε πατρὸς μητέρ᾽ “Δλχμήνην ἐμοῦ 
ξένους τε τούσδε. χἂν ἀπαλλαγὴ πόνων 

“καὶ γόστος ὑμῖν εὑρεϑῆ ποτ᾽ ἕκ ϑεῶν,; 

μέμνησϑε τὴν σώτειρα» ὡς ϑάψαι χρεών " 
κάλλιστά τοι δίχαιον " οὐ γὰρ ἐνδεὴς 

ὅ90 ὑμῖν παρέστην, ἀλλὰ προὔϑανον γένους. 

τάδ᾽ ἀντὶ παίδων ἐστί μοι χεεμήλια 
καὶ παρϑενείας, εἴ τε δὴ χατὰ χϑονός" 
εἴη γε μέντοι μηδέν. εἰ γὰρ ἕξομεν 
κἀχεῖ μερίμνας οἱ ϑανούμεγοι βροτῶν, 

ὅϑ6 οὐχ οἶδ᾽ ὅποι τις τρέψεται" τὸ γὰρ ϑαγνεῖν 

χακῶν μέγιστον φάρμαχον γομέζεταιε. 
10...40Σ. 

ὠλλ᾽, ὦ μέγιστον ἐκπρέπουσ᾽ εὐψυχίᾳ, 
πασῶν ρράώνΣ ἔσϑι, τιμιωτάτη 

- χαὶ ζῶσ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν καὶ ϑαγοῦσ᾽ ἔσει πολύ" 

600 χαὶ ΜΌΡΘΕ . δυσφημεῖν γὰρ ἄζομαι ϑεὼν, 

ἡ σὸν κατῆρχτειιε σῶμα; “Τ“ήμητρος χόρην. 

ὦ παῖδες, οἰχόμεσϑα" λύεται μέλη 

λύπῃ" λάβεσϑε κεὶς ἕδραν μ᾽ ἐρείσατε 
αὐτοῦ πέπλοισι τοῖσδε χρύψαντες, τέχνα. 



ἩΒΑΆΑΑΣ ΜΠ ΕΙΓᾺ Ἃ 1Σ 

05 « 3 ΄ ΠΣ , , 

606 ὡς οὐὑτὲ τουτοις ἡθομαι πεπραγμένοις, 

χοησμοῦ τὲ μὴ χρανϑέντος οὐ βιώσιμον " 
μείζων γὰρ ἄτη " συμφορὰ δὲ χαὶ τάδε. 

νὼ ὑφ ξεδοιο ΡΆΘΕΣ,» 
37 , “- 27 37 ᾽ ᾿ 

οὐτινὰ φημι ϑεῶν ἄτερ ολβιον, οὐ βαρυποτμον 
32, , 

ανδρα γενέσθαι, 
2 ᾿ » ν ’ Ι 

610 οὐδὲ τὸν αὐτὸν ἀεὶ βεβάναι δόμον 
ΕῚ ᾽ κ ἜΝ 9) 3) 

εὐτυχίᾳ " παρὰ δ᾽ ἄλλαν ἀλλα 
μοῖρα διώχει" 

τὸν μὲν ἀφ᾽ ὑψηλῶν βραχὺν ᾧχκισε, 
τὸν δ᾽ ἀλήταν εὐδαίμονα τεύχει. 

615 μόρσιμα δ᾽ οὔτι φυγεῖν ϑέμις" οὐ σοφίᾳ τις 
ἀπώσεται" 

Ε] , ΄ ε ’ ΕΓ τ ο ’ {7 “. 

ἀλλὰ ματαν ὁ προϑυμος ἀεὶ πόνον ἕξει, 
2 κ . ᾿] ΄ὕ᾽ κ - ᾿) 2 

ἀλλὰ σὺ μὴ προπίτνων τὰ ϑεῶν φέρε, μηδ 
ὑπεραλγει 

620 φροντίδα λύπᾳ" ι 
εὐδόκιμον γὰρ ἔχει ϑανάτου μέρος 
ἃ μελέα πρό τ᾽ ἀδελφῶν καὶ γᾶς, 
οὐδ᾽ ἀχλεής γιν 
δόξα πρὸς ἀνθρώπων ὑποδέξεται" 

625 ἁ δ᾽ ἀρετὰ βαίνει διὰ μόχϑων" 
ἄξια μὲν πατρὸς. ἄξια δ᾽ εὐγενίας τάδε γίγνεται. 
εἰ δὲ σέβεις ϑανάτους ἀγαθῶν. μετέχω σοι. 

ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

680 ὦ τέχνα. χαίρετ᾽. ᾿Ιόλεως δὲ ποῦ γέρων 
, κ᾿ - 3... δ᾿ 2 - 

μητὴρ τὲ πατρὸς τῆσδ᾽ ἕδρας ἀποστατεῖ; 

10.440 Σ. 

πάρεσμεν, οἵα δή γ᾽ ἐμοῦ παρουσία. 
ΘΕΡΑΠ. Ν. 

τί χρῆμα χεῖσαι χαὶ χατηφὲς ὄμμ᾽ ἔχεις; 
ΤΟΣ Ξ4ΟἿΣ. 

φροντίς τις ηλϑ᾽ οἰχεῖος, ἡ συνεσχόμην. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

6836 ἔπαιρέ νυν σεαυτὸν, ὄρϑωσον χάρα. 

10.405. 

γέροντές ἐσμεν χοὐδαμῶς ἐρρώμεϑα. 
᾿ ΘΕΡΑΠ.Ω Ν.. 

ἥχω γε μέντοι χάρμα σοι φέρων μέγα. 
10.3.20 Σ. 

τίς δ᾽ εἰ σύ; ποῦ σοι συντυχὼν ἀμνημονῶ; 
͵ ΘΕΡΑΠῺΩ Ν. 

Ὕλλου πενέστης" οὔ μὲ γιγνώσχεις ὁρῶν; 

10..240Σ. 

610 ὦ φίλταϑ᾽, ἥκεις ἄρα σωτὴρ νῷν βλάβης; 
ΘΕΡ.Ππ. }. 

μάλιστα" καὶ πρός γ᾽ εὐτυχεῖς τὰ γῦν τάδε. 
10.240 Σ. 

ὦ μῆτερ ἐσϑλοῦ παιδὸς, ᾿λχμήνην λέγω, 
ἔξελϑ᾽, ἄχουσον τούσδε φιλτάτους λόγους. 
πάλαι γὰρ ὠδίνουσα τῶν ἀφιγμένων 

645 ψυχὴν ἐτήχου γόστος εἰ γενήσεται. 
ΑΧΚΙΜΗΝΉΗ. 

τί χρῆμ᾽ ἀὐτῆς πᾶν τόδ᾽ ἐπλήσϑη στέγος; 
᾿Ιόλαε, μῶν τίς σ᾽ αὖ βιάζεται παρὼν 

κήρυξ ἀπ᾽ Ἴζργους; ἀσϑενὴς μὲν ἥ γ᾽ ἐμὴ 

ῥώμη, τοσόνδε δ᾽ εἰδέναι σ᾽ ἐχρῆν, ξένε, 

660 οὐχ ἔστ᾽ ἄγειν σε τούσδ᾽ ἐμοῦ ζώση. ποτέ. 
ἡ τἄρ᾽ ἐκείνου μὴ νομιζοίμην ἐγὼ 

608 --- 617. ΞξΞΞ 618 --- 629. 

μήτηρ ἔτ᾽ - εἰ δὲ τῶνδε προσϑίξεις χερὶ, 

δυοῖν γερόντοιν οὐ καλῶς ἀγωγιεῖ. 
10.2.40 Σ. 

ϑάρσει,, γεραιὰ, μὴ τρέσης, οὐκ ᾿“ργόϑεν 
0565 χήρυξ ἀφῖχται, πολεμίους λόγους ἔχων. 

Α ΖΚΙΜΗΝΗ.. 

τί γὰρ βοὴν ἔστησας ἄγγελον φόβου; 
᾿ 10...40 Σ. 

σὲ, πρόσϑε ναοῦ τοῦδ᾽ ὅπως βαίης πέλας. 
ΑΔ ΥΚΙΜΙΗΔΝΗ. 

οὐκ ἥσμεν ἡμεῖς ταῦτα " τίς γάρ ἔσϑ᾽ ὅδε; 
1Τ10.1.4Ζ005Σ. 

ἥχοντα παῖδα παιδὸς ἀγγέλλει σέϑεν. 
ΔΙ ΚΙΙΠΗ ΝΗ. 

660 ὦ χαῖρε καὶ σὺ τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν. 
ἀτὰρ τί χώρᾳ τῇδε: προσβαλὼν πόδα 
ποῦ νῦν ἄπεστι; τίς γιν εἶργε συμφορὰ 
σὺν σοὶ φανέντα δεῦρ᾽ ἐμὴν τέρψαι φρένα; 

ΘΕΡΆΑΠΩ Ν. 

στρατὸν χαϑίζει τάσσεταί ϑ᾽ ὃν ἡλϑ᾽ ἔχων. 
41 ΚΊΜΗ ΝΗ. 

066 τοῦδ᾽ οὐχέϑ᾽ ἡμῖν τοῦ λόγου μέτεστι δή. 
10.240 Σ. 

μέτεστιν" ἡμῶν δ᾽ ἔργον ἱστορεῖν τάδε. 
ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

τί δῆτα βούλει τῶν πεπραγμένων μαϑεῖν; 
10.1.40 Σ. 

πόσον τι πλῆϑος συμμάχων πάρεστ᾽ ἔχων; 
ΘΕΡΑΠΩ. ἣν. 

πολλούς" ἀριϑμὸν δ᾽ ἄλλον οὐχ ἔχω φράσαι. 
10.4.0 . 

670 ἴσασιν, οἶμαι, ταῦτ᾽ ᾿“ϑηναίων πρόμοι.-. 
ΘΕΡΩΖΠπΠῶώΩ Ν. 

ἔσασι" καὶ δὴ λαιὸν ἕστηκεν πέρας. 
10.2.20 Σ. 

ἤδη γὰρ ὡς ἐς ἔργον ὥπλισται στρατός; 
ΘΕΡΆΑΠΩ Κα. 

καὶ δὴ παρῆχται σφάγια τάξεων ἕχάς. 
10.1.20 Σ᾿ 

πόσον τι δ᾽ ἔστ᾽ ἄπωϑεν ᾿Δργεῖον δόρυ; 
ΘΕΡΆΠΩΝ, 

675 ὥστ᾽ ἐξορᾶσϑαι τὸν στρατηγὸν ἐμφαγῶς. 
10.2.0 Σ. 

τί δρῶντα; μῶν τάσσοντα πολεμίων στίχας; 
ΘΕΡΆΠΩΝ, 

ἠχάζομεν ταῦτ᾽ " οὐ γὰρ ἐξηκούομεν. 

ἀλλ᾽ εἴμ᾽ - ἐρήμους δεσπότας τοὐμὸν μέρος 
οὐκ ἂν ϑέλοιμι πολεμίοισι συμβαλεῖν. 

10.2.0 Σ. 

680 χἄγωγε σὺν σοί" ταὐτὰ γὰρ φροντίζομεν, 
φίλοις παρόντες, ὡς ἔοιγμεν, ὠφελεῖν. 

ΘΕΡ.ΑΠῶ Ν. 

ἥκιστα πρὸς σοῦ μῶρον ἣν εἰπεῖν ἔπος. 

1Τ10..2420Σ. 

χαὶ μὴ μετασχεῖν γ᾽ ἀλκίμου μάχης φίλοις ; 

ΘΕΡΆΠΩ Ν. 

οὐκ ἔστ᾽ ἐν ὄψει τραῦμα, μὴ δρώσης χερός. 

10.1.2 ΟΣ. 

685 τί δ᾽; οὐ ϑένοιμι κἂν ἐγὼ δι᾽ ἀσπίδος; 

2883 
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-᾿᾿᾿β8 παππ δία δ ὉΠ 

ὶ ΘΕΡΑΠΠΏ Ν. 

ϑένοις ἂν, ἀλλὰ πρόσϑεν αὐτὸς ἂν “«πέσοις. 
10.24.40 Σ. 

οὐδεὶς ἔμ᾽ ἐχϑροῶν ἀδλενηρεθ ἀνέξεται. 
ΘΕΡΑΠΩΝ.. 

οὐχ ἔστιν, ὡ τῶν, ἢ ποτ᾽ ἣν ῥώμη σέϑεν. 

Ι Ο0.1.1240Σ. 
ἀλλ οὖν μαχοῦμαί γ᾽ ἀριϑμὸν οὐκ ἐλάσσοσι. 

ΘΕΡΑ͂ ἼΓΩ Ν. 

690 σμιχρὸν τὸ σὸν σήχωμα προστίϑης φίλοις. 

10.4.40 Σ. 
χε δρῶν παρεσχευασμένον. 

ΘΕΡΑ͂ Π - ΙΝ. 
δρᾶν μὲν σύ γ᾽ οὐχ οἷός τε, βούλεσϑαι δ᾽ 

ΤῸ 440 Σ. 
ὡς μὴ μεγοῦντα τἄλλα σοι λέγειν πάρα. 

ΘΕΡΖΠῸ Ν. 

πῶς οὖν ὁπλίταις τευχέων ἄτερ φανεῖ; 

10...20 
696 ἔστ᾽ ἐν δόμοισιν ἔνδον ΠΣ, μτδλ ωϑ᾽ ὅπλα 

τοῖσδ᾽, οἷσι χρησόμεσϑα ἀποδώσομεν 

ζῶγτες " ϑαγόντας δ᾽ οὐχ ἀπαιτήσει ϑεός. 

ἀλλ εἴσιϑ'᾽ εἴσω χἀπὸ πασσάλων ἑλὼν 
ἔνεγχ᾽ ὁπλίτην κόσμον ὡς τάχιστά μοι. 

» 

μή" τοί μ᾽ ἔο 

700 αἰσχρὸν γὰρ οἰχούρημα Ὁ, τόδε, 

τοὺς μὲν ΜΒ σ᾽ τοὺς δὲ δειλίᾳ μέγειν- 

ΣΕΘΙΡ ΟΣ Σ: 

λὴμ μα μὲν οὕπω στόρνυσι γρόνος 

τὸ σὸν, ἀλλ ἈΡΣ σῶμα δὲ φροῦδον- 
τί πογεῖς ἄλλως; ἃ σὲ μὲν βλάψει, 

705 σμικρὰ δ᾽ ὀνήδει πόλιν ἡμετέραν. 

ὙΠ να τ ὦ σὴν ἡλικίαν, 

τὰ δ᾽ ἀμήχαν᾽ ξᾶν. οὐκ ἔστιν ὅπως 
ἥβην κτήσει πάλιν αὖϑις. 

4,3 ΚΗ ΠΔΝΉΗ͂. 

τί χρῆμα τος σῶν ἐρρεγῶν οὐχ ἔνδον ὧν 

710 λιπεῖν μ᾽ ἔρημον σὺν τέχνοισι. τοῖς ἐμοῖς; 

10.1.0. 

ἀνδρῶν γὰρ ἀλκὴ" σοὶ δὲ χοὴ τούτων μιέλειν. 

44. ΚΉΜΠ ΝΗ. 

τί δ᾽, ἢν ϑάνης σὺ, πῶς ἐγὼ σωθήσομαι; 
ΤΟ.Ζ.20Σ. 

ΣΣΕΩΣ μελήσει παισὶ τοῖς λελ εμμένοις. 

ΔΑ ΚΜΜΗΝΉ. 

ἢν δ᾽ οὖν, ὃ μὴ γένοιτο, γρήσωνται τύχη; 
ΤΟΑ͂ΖΟΣ. 

716 οἵδ᾽ οὐ προδώσουσίν σε, μὴ τρέσης, ξένοι. 
ΖΦ 3 ΚΙΜΗ ΝΗ. 

τοσόνδε γάρτοι ϑάρσος, οὐδὲν ἄλλ᾽ ἔχω. 
Του 0 Σ. 

χαὶ Ζηνὲ τῶν σῶν, οἱδ᾽ ἐγὼ, μέλει πόνων. 
ϑῊΡ5 ΚΙΉΝΗ. 

φεῦ" 
Ζεὺς ἐξ ἐμοῦ μὲν οὐκ ἀχούσεται χαχῶς" 
εἰ δ᾽ ἐστὶν ὅσιος αὐτὸς οἷδεν εἷς ἐμέ. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

720 ὅπλων μὲν ἤδη τήνδ᾽ ὁρᾷς παντευχίαν, 
φϑάγοις δ᾽ ἄν οὐκ ἂν τοῖσδε συγερύπτων δέμας. 
ὡς ἐγγὺς ἁγὼν, χαὶ μάλιστ᾽ “ἄρης στυγεῖ 
μέλλοντας" εἰ δὲ τευχέων φοβεῖ βάρος, 

ἴσως. 

ἘΥΡΙΠΙΔΟΎ 

γὺν μὲν πορεύου πυυνῦθθῦ ἐν δὲ τάξεσιν 

72 χόσμῳ πυχάζου τῷδ᾽ - ἐγὼ δ᾽ οἴσω τέως. 
10.240 Σ.. 

καλῶς ἔλεξας" ἀλλ᾽ ἐμοὶ πρόχειφ᾽ ἔχων 
τεύχη κόμιζε, χειρὶ δ᾽ ἔνϑες ὁ ὀξύην. 

λαιόν τ᾽ ἔπαιρε πῆχυν, εὐθύνων πόδα. 

δ ΘΕΡΆΠΩ Ν. 

ἡ παιδαγωγεῖν γὰρ τὸν ὁπλίτην χοεών; 
Τ0 3.20 Σ-. 

730 ὄργνιϑος οὕνεκ᾽ ἀσφαλῶς πορευτέον. 

ΘΕΡΑ͂ πῶ Ν. 

εἴϑ᾽ ἦσθα δυνατὸς δρᾶν ὅσον πρόϑυμος εἶ. 
10..0Σ. 

ἔπειγε" λειφρϑεὶς δεινὰ πείσομαι μάχης. 
ΘΕΡΑ͂ΠΟ.Ν, 

σύ τοι βραδύγεις χοὺκ ἐγὼ δοχῶν τι δρᾶν. 
10.4.40. 

οὔχουν ὁρᾷς μου κῶλον ὡς ἐπείγεται; 

ΘΕΡ.ΑΠ  Ν. 

788 ὁρῶ δοχοῦντα μᾶλλον ἢ σπεύδοντα σέ. 
10.4.40 Σ. 

οὐ ταὐτὰ λέξεις, ἡνίχ᾽ ἂν λεύσσης μι ἐκεῖ. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

τί δρῶντα; βουλοίμην δ᾽ ἂν εὐτυχοῦντα γε. 
10.,..40Σ. 

δι᾿ ἀσπίδος ϑείψοντα πολεμέων τενά- 
ΘΕΡΑ͂ΠῸΩ Ν. 

εἰ δήποϑθϑ᾽ ἥξομέν γε. τοῦτο γὰρ φόβος. 

10..40Σ. 
φεὺ " 

740 εἴϑ.᾽, ὦ βουχίων; οἷο» ἡβήσαντά σε 
μεμνήμεϑ'᾽ ἡμεῖς, ἡνέχα ξὺν “Ἡρακλεῖ 

Σπάρτην ἐπόρϑεις, σύμμαχος γένοιό μο8 

τοιοῦτος, οἷος ἂν τροπὴν Εὐρυσϑέως 

ϑείην" ἐπεί τοι χαὶ χαχὸς το δόρυ. 

74δ ἔστιν δ᾽ ἐν ὄλβῳ χαὶ τόδ᾽ οὐκ ὀρϑῶς ἔχον, 
εὐψυχίας δόκησις " οἱόμεσϑα γὰρ 
τὸν τς πάντ᾽ ἐπίστασϑαε καλῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 
γῷ χαὺ παννύχιος σελάνα 

'ξαὲ λαμπρόταται ϑεοῦ 

750 φοεσήμβθοσον αὐγαὶ, 

ἀγγελίαν. μοι ἐνέγκατε, 

Ἰαχήσατε δ᾽ οὐρανῷ 

καὶ παρὰ ϑοόνον ἀρχέταν 
γλαυκᾶς ἕν ᾿ϑάνας. 

785 μέλλω τᾶς πατριώτιδος γᾶς, 
μέλλω περὶ τῶν δόμων 
ἱκέτας ὑποδεχϑεὶς, 
κίνδυνον πολιῷ τεμεῖν σιδάρῳ. 
δεινὸν μὲν πόλιν ὡς Μυκήνας 

760 εὐδαίμονα καὶ δορὸς 
πολυαίνετον ἀλχᾷ 

μῆνιν ἐμᾷ χϑονὶ χεύϑειν" 
χαχὸν δ᾽, ὦ πόλις, εἰ ξένους 
ἱστῆρας παραδώσομιεν, 

7606 χελεύσιμὸν “4ργος. 
Ζεύς μϑι ξυμμᾶχος, οὐ φοβοῦμει, 

Ζεύς μοι χάριν ἐνδίχως 

7148 --- 758. -ΞξΞ γ69. 769. 
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5» 5) -- 

ἔγχει" οὕποτε ϑνατῶν 

ἥσσονές ποτ᾽ ἂν εἴτ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται. 
770 ἀλλ, ὦ πότνια. σὸν γὰρ οὐδας 

γᾶς σὸν χαὶ πόλις, ἃς σὺ μάτηρ 
δέσποινά τὲ χαὶ φύλαξ, 

’ 3 Χ ΒῚ ͵ὕ 

πορευσον ἀλλᾳ τὸν οὐ δικαίως 

τῇδ᾽ ἐπόγοντα δορύσσοντα Ξ 
775 στρατὸν ᾿10γόϑεν ἄρετίᾷ 

δίχαιός εἰμ᾽ ἐχπεσεῖν ιιελάϑοων. 
σεεί σοι πολύϑυτος ἀεὶ 

ι ᾿ γον ᾿ 
τιιὰ χραίνεται. οὐδὲ λήϑει 

μηνῶν φϑινὰς ἀιιέρα, 
780 νέων τ᾽ ἀοεδαὶ χορῶν τε μολπαΐ. 

3 [ἐ Α - 2 

ἄνεμόεντι δὲ γᾶς ὀχϑῳ 

ὀλολύγματα παννυχίοις 
ϑένων Ἰαχεῖ ποδῶν χρότοισιν. 

ΘΕΡΆΑΠ Ν. 
’ ᾿ , δέσποινα. μύϑους σοί τε συντομωτάτους 

785 χλύειν ξιιοί τε τῷδε καλλίστους, φέρω. 

γικῶμεν ἐχθροὺς, χαὶ τροπαῖ᾿ ἱδούεταε 
παγτευχίαν ἔχοντες ΕΥ̓ σέϑεν. 

ΑΙ ΖΦΚΙΜΗ ΝΗ. 

ὦ φίλταϑ᾽, ἥδε σ᾽ ἡμέρα διήλασεν 
9.4 

λε 

3 ἜΝ » -Ὁ νη 

οὐ γαρ ἕμᾳ 7 

ὑπὸ παρ-- 

ευϑερῶσϑαι τοῖσδε τοῖς ἀγγέλιιασιν. 

790 μιᾶς ς μ᾽ οὔπω συμφορᾶς ἐλευϑεοροῖς " 

φόβος γὰρ εἴ μοι ζῶσιν οὃς ἐγὼ ϑέλω. 
ΘΕΡΑ͂ΠΩ Ν. 

ζῶσιν μέγιστόν γ᾽ εὐκλεεῖς χατὰ στρατόν. 
ΑΚΜΗΝΗ. 

ὃ μὲν γέρων οὐχ ἔστιν ᾿Ιόλεως ὅδε; 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

μάλιστα, πράξας δ᾽ ἐχ ϑεῶν κάλλιστα δή. 
41ΆΚΜΜΗΔΝΗ. | 

7965 τί δ᾽ ἔστι; μῶν τι χεδνὸν ἠγωνίζετο; 
ΘΕΡΑΠώΩ Ν. 

γέος μεϑέστηχ᾽ ἐκ γέροντος αὖϑις αὖ. 
ΑΚ ΗΝΏΠ. 

ϑαυμάστ᾽ ἔλεξας ἀλλά σ᾽ εὐτυχῆ φίλων 

μάχης ἀγῶνε: πρῶτον ἀγγεῖλαι ϑέλω. 

ΘΕΡΑΠῸΩ Ν. 

εἰς μου λόγος σοι πάντα σημαίψγει τάδε " 
800 ἐπεὶ γὰρ ἀλλήλοισιν ὁπλίτην στρατὸν 

κατὰ στόιι᾽ ἐχτείγοντες ἀγτετάξαμεν, 

ἔχβὰς τεθρίππων Ὕλλος ἁρμάτων πόδα, 

ἔστη μέσοισιν ἕν μδεριχμίοις ϑορός. 
χἄπειτ᾽ ἔλεξεν, ὦ στρατήγ » ὃς ᾿ργόϑεν 

805 ἥχε εἰς, τ τυ γαῖαν οὐχ εἰάσαμεν; 
χαὶ τὰς ἡυχύήγας οὐδὲν ξογάσει χαχὸν 

ἀνδρὸς στερήσας " ἀλλ ἐμοὶ μόνος μόνῳ 

μάχην συνάινας, ἢ χτανὼν ἄγου λαβὼν 
τοὺς Ἡοαχλείους παῖδας, ἢ ϑανὼν ξιιοὶ 

810 τιμὰς πατοῴους “αὶ δόμους ἔχειν ἄφες. 

ἐπήνεσ᾽ Ἄ Ἐξ τ᾽ ἀπαλλαγὰς πόνων 

εὐννυχίων. 

στοατὸς δ᾽ 

χαλῶς .λελέχϑαι μῦϑον ἔς τ᾽ 
ὃ δ᾽ οὔτε τοὺς χλύοντας αἱδεσϑεὶς λόγων 

οὔτ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ δειλίαν, στρατηγὸς ὧν, 

81 ἐλϑεῖν ἐτόλμησ᾽ ἐγγὺς ἀλχέμου δορὸς, 

ἀλλ ἣν χάχιστος" εἶτα τοιοῦτος γεγὼς 

τοὺς «Πραχλείους ἦλϑε δουλώσων γόνους- 

Τ10 --- 776. τε 777 ---- 789. 

ἜὐΞ σσ τν τ νου οὐ νν νμμ ΞΞΘ ΘΘ - - σε 

Ὕλλος μὲν οὖν ἀπῴχετ᾽ ἐς τάξιν πάλιν" 

μάντεις δ᾽, ἐπειδὴ μονομάχου δι᾽ ἀσπίδος 
820 διαλλαγὰς ἔγνωσαν οὐ τελουμένας, 

ἔσφαζον, οὐχ ἔμελλον, ἀλλ᾿ ἀφίεσαν 
λαιμῶν βροτείων εὐθὺς οὔριον φόνον. 
οἱ δ’ ἄρμιατ᾽ εἰσέβαινον, οἱ δ᾽ ὑπ᾽ ἀσπίδων 
πλευραῖς ἔχρυπτον πλεύρ᾽ " 

826 στρατῷ παρήγγελλ᾽ οἷα χρὴ τὸν εὐγενῆ, 
ὦ ξυμπολῖται, τῆ τε βοσχούση γχγϑονὶ 

καὶ τῇ τεκούσῃ νῦν τιν᾽ ἀρχέσαι γρεών. 
ὁ δ᾽ αὖ τό τ᾿ ἼἌργος μὴ καταισχῦναι ϑέλειν 
χαὶ τὰς ἤῆοσκήνας συμμάχους ἐλίσσετο. 

880 ἐπεὶ δ᾽ ἐσήμην᾽ ὄρϑιον Τυρσηνιχῇ 
σάλπιγγι, χαὶ συνῆνναν ἀλλήλοις μάχην, 
πόσον τιν᾽ αὐχεῖς πάταγον ἀσπίδων βρέμιειν, 
πόσον τινὰ στεναγμὸν οἱμωγήν ϑ᾽ ὁμοῦ; 
τὰ πρῶτα μέν νυν πίτυλος ᾿Πργείου δορὸς 

886 ἐρρήξαϑ᾽ ἡμᾶς" εἶτ᾽ ἐχώρησαν πάλιν. 

τὸ δεύτερον δὲ ποὺς ἐπαλλαχϑεὶς ποσὶ, 
ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδοὶ στὰς, ἐκαρτέρει μάχη" 
πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον. ἣν δὲ δύο χελεύσματα, 

ὦ τὰς ᾿άἀϑήνας, ὦ τὸν ᾿Τργείων γύην 
840 σπείροντες, οὐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύνην πόλει; 

μόλις δὲ πάντα δοῶντες οὐκ ἄτερ πόνων 
ἐτρεινάμεσϑ'᾽ ᾿“ργεῖον ἐς φυγὴν δόρυ. 
χἀνταῦϑ᾽ ὁ πρέσβυς Ὕλλον ἐξορμώμενο» 
ἰδὼν, ὀρέξας ἱχέτευσε δεξιὰν 

845 Ἰόλαος ἐμιβῆσαί νιν ἵππειον δί(ξρον. 
λαβὼν δὲ χερσὶν ἡνίας Εὐρυσϑέως 

πώλοις ἐπεῖχε. τἀπὸ τοῦδ᾽ ἤδη κλύων 
λέγοιμ᾽ ἂν ἄλλων, δεῦρο δ᾽ αὐτὸς εἰσιδών. 
Παλληνίδος γὰρ σεμνὸν ἐχπερῶν πάγον 

850 δίας ᾿ϑάνας. ἄρμἢ ἰδὼν Εὐρυσϑέως, 

ἠοάσαϑ᾽ Ἥβη Ζηνέ ϑ᾽, ἡμέραν μίαν 

γέος γενέσθαι χαποτίσασϑαι δίχην 
ἐχϑοούς" χλύειν δὴ ϑαύματος πάρεστί σοι- 
δϑισσὼ γὰρ ἀστέρ᾽ ἱππικοῖς ἐπὶ ζυγοῖς 

8565 σταϑέντ᾽ ἔχουψοαν ἄομα λυγαίῳ. νέφει" 
σὸν δὴ λέγουσι παῖδά γ᾽ οἵ σοφώτεροι 
Ἥβην 8᾽ " ὃ δ᾽ δρῴνης ἐκ δυσαεϑρίου νέων 
βοαχιόνων ἔδειξεν ἡβητὴν τύπον. 
αἱρεῖ δ᾽ ὁ χλειγὸς ᾿Ιόλεως Εὐρυσϑέως 

860 τέτρωρο» ἅρμα πρὸς πέτραις “ΖΣχειρωγίσι- 
δεσμοῖς τε δήσας χεῖρας ἀχροϑίνιον 

χάλλιστον ἥχει τὸν στρατηλάτην ἄγων, 
τὸν ὄλβιον πάροιϑε" τῇ δὲ νῦν τύχη 
βοοτοῖς ἅπασι λαμπρὰ χηρύσσει μαϑεῖν, 

86ὅ τὸν εὐτυχεῖν δοχοῦντα μὴ ζηλοῦν, πρὶν ἂν 
ϑανόντ᾽ ἴδη τις" ὡς ἐφήμεροι τύχαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ζεῦ τροπεῖε, νῦν ἐμοὶ δεινοῦ φόβου 
᾿εὐϑερον πάρεστιν ἤμαρ εἰσιδεῖν. 

ΤΑ ΚΜΜΗ ΝΠ. 

ὦ Ζεῦ, χρόνῳ μὲν τἄμ᾽ ἐπεσχέψω χαχά" 
870 χάριν δ᾽ ὅμως σοι τῶν πεπραγμένων ἔχω. 

τ᾿ ξϑοι 

Α “ ν - τ 

καὶ παῖδα τὸν ἐμὸν ποόσϑεν οὐ δοχοῦσ᾽ ἔγω 
ϑεοῖς ὁμιλεῖν νῦν ἔπίσταμαι σαφῶς. 
ὦ τέχνα, νῦν δὴ νῦν ἐλεύϑεροι πόνων, 
ἐλεύϑεροι δὲ τοῦ χαχῶς ὀλουμιένου 

876 Εὐρυσθέως ἔσεσϑε, χαὶ πόλιν πατρὸς 
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᾿ἀϑηναίων δ᾽ ἄναξ 

“ποσσν κυ σοι ποτα, ον 
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ὄψεσϑε, κλήρους δ᾽ ἐμβατεύσετε χϑονὸς, 
χαὺ ϑεοῖς πατρῴοις ϑύσεϑ', ὧν ἀπειργμένοι 
ξένοι πλανήτην εἴχετ᾽ ἄϑλιον βίον. 
ἀτὰρ τέ χκεύϑων Ἰόλεως σοφόν ποτε 

880 Εὐρυσϑέως ἐφείσαϑ'᾽ ὥστε μὴ χτανεῖν 
λέξον " παρ᾽ ἡμῖν μὲν γὰρ οὐ σοφὸν τόδε, 
ἐχϑροὺς λαβόντα μὴ ᾿ποτίσασϑαι δίκην. 

ΘΕΡΖΠ6ωΩ Ν. 

τὸ σὸν προτιμῶν, ὥς νιν ὀφϑαλμοῖς ἴδοις 
χρατοῦντα χαὶ σῆ δεσποτούμενον χερί. 

8856 οὐ μὴν ἕχόντα γ᾽ αὐτὸν, ἀλλὰ πρὸς βίαν 
ἔζευξ᾽ ἀνάγκῃ" καὶ γὰρ οὐκ ἐβούλετο 

ζῶν ἐξ σὸν ἐλϑεῖν ὄμμα χαὶ δοῦναι δίχην. 

ἀλλ, γώ γεραιὰ, ΔΈΘΕΣ καὶ μέμνησό μοι 

“ὃ πρῶτον εἶπας, ἡνίχ᾽ ἠρχόμην λόγου" 

890 ἐλευϑέρωσόν μ᾽ " ἐν δὲ τοῖς τοιοῖσδε χρὴ 
ἀψευδὲς εἶναι τοῖσι γενναίοις στόμα. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐμοὶ χορὸς μὲν ἡδὺς, εἰ λίγεια 
λωτοῦ χάρις εἶνὶ δαιτί. 
εἴη δ᾽ εὔχαρις ᾿ἀφροϑίτα. ν᾽ 

896 τερπνὸν δέ τι χαὶ φίλων αρ᾽ 
εὐτυχίαν ἰδέσθαι 

τῶν πάρος οὐ δοκούντων, 
πολλὰ γὰρ τέστει 
Μοῖρα τελεσσιδωτειρ᾽ 

900 “ἰών τε Κρόνου παῖς. 
ἔχεις ὁδόν τιν᾽, ὦ πόλις, δίχαιον " 
οὐ χρή ποτε τόδ᾽ ἀφελέσϑαι, 

τιμᾶν ϑεούς" ὁ δὲ μή σὲ φάσχων 
ἐγγὺς μανιῶν ἐλαύνει, 

906 δεικνυμένων ἐλέγχων 

τῶνδ᾽ " ἐπίσημα γάρτοι 
ϑεὸς παραγγέλλει, 
τῶν ἀδίχων παραιρῶν 
φρονήματος ἀεί. 

910 ἔστιν ἐν οὐρανῷ βεβαχὼς 
ι ΄ ἘΦ ᾿ 

τεὸς γόγος, ὦ γεραιὰ, 
φεύγει λόγον ὡς τὸν “Αϊιδα 
δόμον χατέβα, πυρὸς 
δεινῷ. φλογὶ σῶμα δαισϑεὶς, 

915 Ἥβας τ᾽ ἐρατὸν χροΐζει 
λέχος χρουσέαν χατ᾽ αὐλάν. 
ὦ Ὑμέγαιε, δισσοὺς 
παῖδας Ζ᾽ιὸς ἠξίωσας. 

συμφέρεται τὰ πολλὰ πολλοῖς» 
920 χαὶ γὰρ πατρὶ τῶνδ᾽ ᾿“ϑάναν 

λέγουσ᾽ ἐπίκουρον εἶναι, 
χαὺ τούσδε ϑεᾶς πόλις 
χαὶ λαὸς ἔσωσε χείψας, 

ἔσχεν δ᾽ ὕβριν ἀνδρὸς, ᾧ ϑυ-- 
925 μὸς ἦν πρὸ δίχας βιαίως. 

μήποτ᾽ ἐμοὺ φρόνημα 
ψυχά τ᾽ ἀκόρεστος εἴη. 

ΑΓΓΕΜ.ΖΟΣ. 

δέσποιν᾽, ὁρᾷς μὲν. ἀλλ ὅμως εἰρήσεται, 
Εὐρυσϑέα σοι τόνδ᾽ ἄγοντες ἥκομεν, 

980 ζελπτον ὄψιν, τῷδέ τ᾽ οὐχ ἧσσον τυχεῖν» 
892 --- 900, --ΞΞ 901 --- 909. 

910 ----918. ΞξξΞ 919 --- 927. 976 οὐ πόλιν τήνδ᾽ " 

Ἢ Χ ΔᾷΙΓΥΤΙΧΑΙ αὶ Ἦ 

οὐ 780 ποτ᾽ ηὔχει χεῖρας ἵξεσϑαι σέϑεν, 
ὅτ᾽ ἐκ Ιυχηνῶν πολυπόνῳ σὺν ἀσπίδι 

ἔστειχε, μείζω τῆς τύχης φρονῶν πολὺ, 
πέρσων ᾿άϑήνας. ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν 

93ὅ δαίμων ἔϑηχε καὶ μετέστησεν τύχην. 
Ὕλλος μὲν οὖν ὅ τ᾽ ἐσϑλὸς ᾿Ιόλεως βρέτας 
“ιὸς τροπαίου καλλίνικον ἵστασαν " 

ἐμοὶ δὲ πρὸς σὲ τόνδ᾽ ἐπιστέλλουσ᾽ ἄγειν, 

τέρψαι ϑέλοντες σὴν φρέν᾽. ἐξ γὰρ εὐτυχοῦς 
940 ἥδιστον ἐχϑρὸν ἄνδρα δυστυχοῦνϑ'᾽ ὁρᾶν. 

4. 1 ΚΊΏΤΠΗ ΝΗ. 

ὦ μῖσος, ἥχεις ; εἷλέ σ᾽ ἡ Δίχη χρόνῳ; 

πρῶτον μὲν οὖν Ἅμον δεῦρ᾽ ἐπίστρεψον χάρα, 

χαὶ τλῆϑι τοὺς σοὺς προσβλέπειν ἐναντίον 

ἐχϑρούς" κρατεῖ γὰρ νῦν γε χοὺ χρατεῖς ἔτι" 
946 ἐχεῖνος εἰ σὺ, βούλομαι γὰρ εἰδέναι, 

ὃς πολλὰ μὲν τὸν ὄνϑ'᾽ ὅπου ᾽στὶ νῦν ἐμὸν 
παῖδ᾽ ἠξίωσας, ὦ πανοῦργ᾽, ἐφυβρίσαι; 

τί γὰρ σὺ χεῖνον οὐχ ἔτλης καϑυβρίσαι; 

ὃς χαὺὶ παρ᾽ “Δ4ιδην ζῶντά νιν χατήγαγες; 

960 ὕδρας λέοντάς τ᾽ ἐξαπολλύναι λέγων 

ἔπεμπες; ἄλλα δ᾽ οἷ᾽ ἐμηχανῶ χαχὰ 
σιγῶ" μαχρὸς γὰρ μῦϑος ἂν γένοιτό μοι, 
κοὐκ ἤρχεσέν σοι ταῦτα τολμῆσαι μόνον, 
ἀλλ ἐξ ἁπάσης κἀμὲ χαὶ τέχν᾽ Ἑλλάδος 

9656 ἤλαυνες, ἱχέτας δαιμόνων χαϑημένγους, 
τοὺς μὲν γέροντας, τοὺς δὲ νηπίους ἔτι. 

ἀλλ᾽ εὗρες ἄνδρας χαὶ πόλισμ᾽ ἐλεύϑερον, 

οἵ σ᾽ οὐχ ἔδεισαν. δεῖ σε χατϑαγεῖν χαχῶς. 

καὶ κερδανεῖς ἅπαντα" χρὴ γὰρ οὐχ ἅπαξ 
960 ϑνήσχειν σὲ, πολλὰ πήματ᾽ ἐξειργασμένον. 

ΑΓΓΕΟ.ΟΣ. 
οὐκ ἔστ᾽ ἀνυστὸν τόνδε σοι χατακτανεῖν- 

4 ΠΚΙΜΗΝ΄.. 

ἄλλως ἄρ᾽ αὐτὸν αἰχμάλωτον εἵλομεν. 
εἴργει. δὲ δὴ τίς τόνδε μὴ ϑανεῖν νόμος; 

Φῳ0 ΤΈΖΧΟΙ:.: 

τοῖς τῆσδε χώρας προστάταισὶν οὐ δοχεῖ. 

4 2 ΚΠΗ ΝΗ. 

9θό τί δὴ τόδ᾽ ; ἐχϑροὺς τοισίδ᾽ οὐ καλὸν χτανεῖν; 
Ξ Α͂ΓΓΕ.ΖΟΣ.. 

οὐχ ὅντιν᾽ ἄν γε ζῶνϑ᾽ ἕλωσιν ἐν μάχης 
4 ΙΚΠΜΗ ΝΗ. 

καὶ ταῦτα δόξανϑ᾽ Ὕλλος ἐξηνέοσχετο; 

ΔΑ ΓΡΓΕ.0Σ. 

χοὴν δ᾽ αὐτὸν, οἶμαι, τῇδ᾽ ἀπιστῆσαι χϑονί. 
4 ΔΚΜ ΉΗΝΗ. 

χροὴν τόνδε μὴ ζὴν μηδὲ φῶς ὁρᾶν ἔτιω 
ΑΓΓΕ.“ΖΟΣ. 

970 τότ᾽ ἠδιχήϑη πρῶτον οὐ ϑανὼν ὅδε. 
᾿ 4271 ΚΊΗΜΉ ΜΗ. 

οὐχοῦν ἔτ᾽ ἐστὶν ἐν χαλῷ δοῦναι δίκην, 
᾿ φοα  ΟἿΣΨ 

οὐκ ἔστι τοῦτον ὅστις ἂν χαταχτάνοι. 
“4.2 το ὼς. 

ἜΘΟΣ καίτοι φημὶ χαμ᾽ εἶναί τινα, 
ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

πρλεν ἄρ᾽ ἕξεις μέμψιν, εἰ δράσεις τόδε». 
“44 ἸΑΚΙΜΗΉΗ ΝΗ. 

οὐδὲν ἀντιλεχτέον. 



Ι: ἩΡ ΧΗ ΕΓΔ ΚΙ 

τοῦτον δ᾽, ἐπείπερ χεῖρας ἦλϑεν εἷς ἐμιὰς, 
οὐκ ἔστι ϑνητῶν ὅστις ἐξαιρήσεται. 
πρὸς ταῦτα τὴν ϑρασεῖαν ὅστις ἂν ϑέλη 

καὶ τὴν φρονοῦσαν μεῖζον ἢ γυναῖχα χρὴ 
980 λέξει" τὸ δ᾽ ἔργον τοῦτ᾽ ἔιιοὶ πεπράξεται. 

ΧΟ ΟΣ. 
δ ἢ Ψὕὔ δεινόν τι χαὶ συγγνωστὸν, ὦ γύγαι, σ᾽ ἔχειν 

γεῖχος πρὸς ἄνδρα τόνδε γιγνώσχω χαλῶς. 

' ἘΣ ΡΟΥΕΣΘΕΝΣ ΔΕΣ, 

γύναι, σάφ᾽ ἴσϑι μή με ϑωπεύσοντά σε, 
μηδ᾽ ἄλλο μηδὲν τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι 

9856 λέξονϑ᾽ ὅϑεν χρὴ δειλίαν ὀφλεῖν τινα. 
Χ . - 2 ς ᾿ θιξχν .5 [ Ἑ 

ἐγὼ δὲ γνεῖχος οὐχ ἑχὼν τόδ᾽ ἠράμην 
Α κ 2 ΄΄ τ ηδὴ γὲ σοὶ μὲν αὐτανέψιος γεγὼς, 

τῷ σῷ δὲ παιδὶ συγγενὴς Ἡραχλέει. 
ἀλλ εἴτ᾽ ἔχρηζον εἴτε μὴ, ϑεὸς γὰρ ἢν, 
᾿ , ΄ . ὩΡ̓ ΄ 

990 Ἥρα με χόύάμνειν τήνδ᾽ ἔϑηχε τὴν νόσον. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐχείνῳ δυσμένειαν ἠράμην 
χάγνων ἀγῶνα τόνδ᾽ ἀγωνιούμενος, 
πολλῶν σοφιστὴς πημάτων ἐγιγνόμην, 

Α γα. 2᾽ κι - 

χαὶ πόλλ ἔτιχτον νυχτὶ συνθαχῶν ἀεὶ 
995 ὅπως διώσας καὶ χαταχτείνας ἐμοὺς 

ἐχϑροὺς τὸ λοιπὸν μὴ συνοικοίην φόβῳ, 
» Ι 4 5» Ὕ } 2 3- 5» ; 

εἰδὼς μὲν οὐχ ἀριϑμον, ἀλλ ἐτητύμως 

᾿ 

Ι 

ΕῚ , , »“..5 κ κ ΒΕ {ΜῈ Φ' 
ἀχουσεται ταὶ γ᾽ ἔσϑλα, χρηστὸς ὧν ἀνήρ. 

β ͵
 , - 

ἔνδρ᾽ ὄντα τὸν σὸν παῖδα " χαὶ γὰρ ἐχϑοὸς ὧν 

" , 2 32 Ὰ , ἘΣῚ ᾿Ξ Οὐ πξοῚ 27 

1000 χείνου δ΄ ἀπαλλαχϑέντος οὐκ ἐχρῆν μ΄ ἄρα, 

ἱ μισούμενον πρὸς τῶνδε καὶ ξυνειδότα 
ἔχϑραν πατρῴαν, πάντα κινῆσαι πέτρον, 
χτείνοντα χάχβάλλοντα χαὶ τεχνώμεγον ; 

| τοιαῦτα δοῶντι τάμ᾽ ἐγίγνετ᾽ ἀσφαλῆ. 
[1006 οὐχοῦν σύ γ᾽ ἂν λαβοῦσα τὰς ἐμὰς τύχας 

ἐχϑοοῦ λέοντος δυσμενῆ βλαστήματα 

ἤλαυνες ὧν χκαχοῖσιν, ἀλλὰ σωφρόνως. 
εἴασας οἱχεῖν “41ργος" οὔτι»᾽ ἂν πίϑοιςι, 
γῦν οὖν ἐπειδή μ᾽ οὐ διώλεσαν τότε 

1010 πρόϑυμον ὄντα, τοῖσιν Ἑλλήνων νόμοις 
οὐχ ἁγνός εἶμι τῷ χτανόντι χατϑανών. 
πόλις τ᾽ ἀφῆχε σωφρονοῦσα, τὸν ϑεὸν 
μεῖζον τίουσα τῆς ἐμῆς ἔχϑρας πολύ. 
ἅ γ᾽ εἴπας ἀντήκουσας" ἐντεῦϑεν δὲ χοὴ 

[1016 τὸν προστρύπαιον τόν τε γενναῖον καλεῖν. 
οὕτω γε μέντοι τἄμ᾽ ἔχει" ϑανεῖν μὲν οὐ 

| ,.- ι ψ ὁ 9ὲ γον " ΄᾿ », 
χρήζω, λιπὼν δ᾽ ἂν οὐδὲν ἀχϑοίμην βίαν. 

ΧΟΡΟΣ: 

παραινέσαι σοι σμιχρὸν, ᾿Δλχμήνη, ϑέλω, 
τὸν ἄνδρ᾽ ἀφεῖναι τόνδ᾽, ἐπεὶ πόλει δοκεῖ. 

ΚΤ ΕΓ ΝῊ: 

1020 τί δ᾽, ἣν ϑάνῃ τε καὶ πόλει πειϑώμεϑα; 
ΧΟΡΟΣ. 

κ »Ἥ ΔΝ ΕΝ » ΕΣ ττ ᾽ 

τὰ λῷστ᾽ ἂν εἴη" πῶς ταδ᾽ οὖν γενήσεται; 
ἜΣ “51 ΚΕ ΝῊ. 

ἐγὼ διδάξω ῥᾳδίως" χτανοῦσα γὰρ 

τόνδ᾽ εἶτα νεχρὸν τοῖς μετελϑοῦσιν φίλων 
δώσω" τὸ γὰρ σῶμ᾽ οὐκ ἀπιστήσω χϑονέ" 

1025 οὗτος δὲ δώσει τὴν δίκην ϑανὼν ἐμοί. 

ἊΣ ΏΡΕΥΕΣΣ ΘΟΡΎΌΣ. 

χτεῖν᾽. οὐ παραιτοῦμαί σε" τὴν δὲ δὴ πόλιν, 
ἐπεί μ᾽ ἀφῆχε χαὶ χατηδέσϑη κτανεῖν, 
χρησμῷ παλαιῷ «“1οξίου δωρήσομαι, 

ὃς ὠφελήσει μεῖζον ἢ δοχεῖν χρόνῳ. 
1030 ϑανόντα γάρ μὲ ϑάψεϑ'᾽ οὗ τὸ μόρσιμον, 

δίας πάροιϑε παρϑένου Παλληγνίδος. 

καὶ σοὶ μὲν εὔνους χαὶ πόλει σωτήριος 
μέτοιχος ἀεὶ χείσομαι κατὰ χϑογὸς, 
τοῖς τῶνδε δ᾽ ἐχγόνοισι πολεμιώτατος, 

1035 ὅταν μόλωσι δεῦρο σὺν πολλὴ χερὶ, 
χάριν προδόντες τήνδε" τοιούτων ξένων 
προὔστητε. πῶς οὖν ταῦτ᾽ ἐγὼ πεπυσμένος 

δεῦρ᾽ ἦλθον, ἀλλ᾽ οὐ χρησμὸν ἠδούμην ϑεοῦ 
Ἥραν γομίζων ϑεσφάτων χρείσσω πολὺ, 

1040 χκοὺκ ἂν προδοῦναΐ μ΄. ἀλλὰ μήτε μοι χοὰς 
μήϑ'᾽ αἴμ᾽ ἔάσης εἰς ἐμὸν στάξαι τάφον. 

χαχὸν γὰρ αὐτοῖς νόστον ἀντὶ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δώσω" διπλοῦν δὲ κέρδος ἕξετ᾽ ἐξ ἐμοῦ, 

ὑμᾶς τ᾽ ὀνήσω τούσδε τε βλάψω ϑαγών. 
4 ,ΚΊΜΜΗΝ ἢ. 

1045 τί δῆτα μέλλετ᾽, εἰ πόλει σωτηρίαν 
Ὅν ΡῈ ΠΡ τς -» 3 χατεργάσασϑαι τοῖσί τ᾿ ἐξ ὑμῶν χρεὼν, 

, ν, 27 ΄ ΄ - , 

χτείνγειν» τὸν ὠνδρα τόνδ᾽, ἀχούοντες τάδε; 
δείχνυσι γὰρ χέλευϑον ἀσφῳ αλεστάτην. 

Χ κ Ἐν ΡΩΝ 3 - Χχ ᾿ 
ἐχϑοὸς μὲν ἀνὴρ, ὠφελεῖ δὲ χατϑανῶν. 

1050 κομίζετ᾽ αὐτὸν, διιῶες, εἶτα χοὴ χυσὶ 
δοῦναι χτανόντας" μὴ γὰρ ἐλπίσης ὅπως 

αὖϑις πατρῴας ζῶν ἔμ᾽ ἐχβαλεῖς χϑονός. 
ΧΟΡΟΣ. 

ταῦτα δοκεῖ μοι. στείχετ᾽. ὀπαδοί. 
τὰ γὰρ ἐξ ἡμῶν 

.1065 χαϑαρῶς ἔσται βασιλεῦσεν. 
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καυνοοσιυ..δονκνν ὐἱνο...- 

᾽ ᾽ - ε Ὁ ᾿ ͵ , - δ .. ΄ Ἶ , 
» σχηνὴ ἐν ᾿Ελευσῖνι" ὁ δὲ χορὸς ἐξ ᾿ἀργείων γυναιχῶν, εὖὐὲ μητέρες ἡσαν τῶν ὃν Θήβαις πεπτωχότων 

ιστέων. τὸ δὲ δοᾶμα ἐγχώμιον ᾿4ϑηνῶν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ ἹΚΕΥΙΔΙ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

«4109Ὀ 4. Ζ4“ΓΓΕΟ.“0ΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ. ΕΥ̓Α4ΝΗ. 

ΘΗΣΕΎΣ. ΤΙΣ. 

ΑΔΡΑΆΑ͂ΣΤΟΣ. ΠΑΙΖῈΕΣ. 

ΚΙΗΡΎΞ. ΑΘΗΝ Ἅ. 

7 ΘΕ Ξ 

ΓῚ -π Α͂Ν ὰ 



τὴ τη θ Π Ὁ ἀἀπνϑα, ΓΝ ων ἘΣ, 

“4.16 }.. 

Χ ἀχητερ ἑστιοῦχ᾽ Ἐλευσῖνος χϑονὸς 
τῆσδ᾽, οἵ τε ναοὺς ἔχετε πρόσπολοι ϑδᾶς, 
εὐδαιμονεὲν μὲ Θησέα τὲ παῖδ᾽ ἐμὸν 
πόλιν τ᾿ ᾿ϑηνῶν τήν τε Πιτϑέως χγϑόνα, 

ὅ ἐν ἣ μὲ ϑρέψας ὀλβίοις ἐν δώμασιν 

αἴϑραν πατὴρ δίδωσι τῷ 1Π1|{νϑδίονος 

«Αϊγεῖ δάμαρτα «Τοξίου μαντεύμασιν. 

ἐς τάσδε γὰρ βλέψασ᾽ ἐπηυξάμην τάδε 
γραῦς, αὲ λιποῦσαι δώματ᾽ ᾿4ργείας χϑονὸς 

10 ἑχτῆοε ϑαλλῷ προσπίτνουσ᾽ ἐμὸν γόνυ, 

πάϑος παϑοῦσωι δεινόν" ἀμφὶ γὰρ πύλας 
Κάδμου ϑανόντων ἑπτὰ γενναίων τέκνων 
ἀπαιϑές εἶσιν, οὕς ποτ᾽ ᾿Δργείων ἄναξ 
Ἰάδραστος ἡγαγ᾽, Οἰδίπου παγχληρίας. 

16 μέρος κατασχεῖν φιγώδι Πολυνείχει ϑέλων 
γαμβοῷ" νεχοοὺς δὲ τοὺς ὀλωλότας δορὶ 
ϑάψαι ϑέλουσι τῶνδε μητέρες χϑονί" 
εἴργουσε δ᾽ οἱ χρατοῦντες, οὐδ᾽ ἀναίρεσιν 
δοῦναι ϑέλουσι, νόμιμ᾽ ἀτίζοντες ϑεῶν. 

20 χοινὸν δὲ φόρτον ταῖσδ ἔχων χρείας ἐμῆς 

ῤδραστος, ὕμμα δάκρυσιν τέγγων, ὅδε 
χεῖται, τό τ᾽ ἔγχος τήν τε δυστυχεστάτην 
στέγων στρατείαν ἣν ἔπεμψεν ἐκ δόμων" 
ὅς μ᾽ ἐξοτρύγνει παῖδ᾽ ἐμὸν πεῖσαι λιταῖς 

26 γεχρῶν χομιστὴν ἢ λόγοισιν ἢ δορὸς 
ῥώμη γενέσθαι χαὶ τάφου μεταίτιον, 
μόνον τόδ᾽ ἔργον προστιϑεὶς ἐμῷ τέχνῳ 
πόλει τ᾿ ᾿“ϑηνῶν. τυγχάνω δ᾽ ὑπὲρ χϑονὸς 
ἀρότου προϑύουσ᾽ ἐκ δύμων ἐλϑοῦσ᾽ ἐμῶν 

80 πρὸς τόνδε σηχὸν, ἔνϑα πρῶτα φαίνεται 
φρίξας ὑπὲρ γῆς τῆσδε χάρπιμος στάχυς. 

' δεσμὸν δ᾽ ἄδεσμον τόνδ᾽ ἔχουσα φυλλάδος 
| μένω πρὸς ἁγναῖς ἐσχάραις δυοῖν ϑεαῖν, 

Αύρης τε χαὶ “ήμητρος, οἰχτείρουσα μὲν 

8ὅ πολιὰς ἀπαιδας τάσδε μητέρας τέχγνων, 
σέβουσα δ᾽ ἱρὰ στέμματ᾽. οἴχεται δέ μοι 
κήουξ πρὸς ἄστυ δεῦρο Θησέα καλῶν, 
ὡς ἢ τὸ τούτων λυπρὸν ἐξέλη χϑονὸς, 
ἢ τάσδ᾽ ἀνάγκας ἱχεσίους λύση, ϑεοὺς 

40 ὅσιόν τε δράσας" πάντα γὰρ δι᾽ ἀρσένων 
γυναιξὶ πράσσειν εἰχὸς, αἵτινες σοιραί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἱχετεύω σε, γεραιὰ, γεραρῶν ἐκ 
στομάτων πρὸς γόνυ πίπτουσα τὸ σὸν, 
ἄνα μοι τέχνα λῦσαι φϑιμένων 

46 νεχύων, οὲ χαταλείπουσι μέλη 
ϑανάτῳ λυσιμελεῖ ϑηρσὶν ὀρείοισι βορὰν, 
ἐσιδοῦσ᾽ οἰχτρὰ μὲν ὄσσων δάχρυ᾽ ἀμφὶ 
βλεφάροις, δυσὰ δὲ σαρχῶν πολιῶν 

42. -47. ---: 48 -- 84. 

καταδρύμματα χειρῶν" τί γάρ; ἃ 
φϑιμένους παῖδας ἐμοὺς οὔτε δόμοις 
προϑέμαν, οὔτε τάφων χώματα γαίας ἐσορῶ. 

δδ ἔτεχες χαὶ σύ ποτ᾽, ὦ πότνια, σοῦρον 
φίλα ποιησαμένα λέχτρα πόσει σῷ " 
μέτα νυν δὸς ἐμοὶ σῶς διανοίας, 

μετάδος δ᾽, ὅσσον ἐπαλγῶ μελέα τῶν φϑιμέγων 

οὃς ἔτεχον " 
60 παράπεισον δὲ σὸν, ὃν λισσόμεϑ᾽, ἐλϑεῖν 

τέκνον ᾿Ισμηνὸν, ἐμάν τ᾽ εἰς χέρα ϑεῖναι 
γεχύων ϑαλερῶν σῶμα ταλαίνας ἄταφον " 

68 ὁσίως οὔχ, ὑπ᾽ ἀνάγκας δὲ προπίπτου--᾿ 
σα προσαιτοῦσ᾽ ἔμολον δεξιπύρους ϑεῶν 

6ὅ ϑυμέλας" ἔχομεν δ᾽ ἔνδιχα " χαὶ σοί 
τι πάρεστε σϑένος ὥστ᾽ εὐτεχνίᾳ δυστυχίαν τὰν᾿ 

παρ᾽ ἐμοὶ 

χαϑελεῖν " οἰχτρὰ δὲ πάσχουσ᾽ ἱκετεύω 
τὸν ἐμὸν παῖδα τάλαιν᾽ ἐν χερὶ ϑεῖναι 

70 »έκυν ἀμφιβαλεῖν λυγρὰ μέλη παιδὸς ἐμοῦ. 
ἀγὼν ὅδ᾽ ἄλλος ἔρχεται γόων γόοις 
διάδοχος" ἀχοῦσιν προπόλων χέρες. 
ἴτ᾽ ὦ ξυνῳδοὶ κακοῖς, 

ἔτ᾽ ὦ ξυναλγηδόνες, 

75 χορὸν, τὸν “Ἧιδας σέβει, 
διὰ παρῆδος ὄνυχα λευκὸν 
αἱματοῦτε χρῶτά τε φόνιον" 
τὰ γὰρ φϑιτῶν τοῖς ὁρῶσι χόσμος. 
ἄπληστος ἅδε μ᾽ ἐξάγει χάρις γόων 

80 πολύπονος, ὡς ἐξ ἀλιβάτου πέτρας 

ὑγρὰ ῥέουσα σταγὼν, 
ἅπαυστος ἀεὶ γόων " 
τὸ γὰρ ϑανόντων τέκνων 
ἐπίπονόν τι χατὰ γυναῖκας 

8ὅ εἰς γόους πέφυχε πάϑος. ὃ ἔν" 
ϑανοῦσα τῶνδ᾽ ἀλγέων λαϑοίμαν. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

τίνων γόων ἤκουσα χαὶ στέρνων χτύπον 
γεχρῶν τε ϑρήνους, τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ἄπο 
ἠχοῦς ἰούσης; ὡς φόβος μ᾽ ἀναπτεροῖ 

90 μή μοί τι μήτηρ, ἣν μεταστείχω ποδὺ 
χρονίαν ἀποῦσαν ἐκ δόμων, ἔχῃ γέον. 
ἔα. 
τί χρῆμα; καινὰς ἐσβολὰς ὁρῶ λόγων, 

μητέρα γεραιὰν βωμίαν ἐφημένην, 
ξένους ϑ᾽ ὁμοῦ γυναῖχας, οὐχ ἕνα δυϑμὸν 

θὅ χκαχῶν ἐχούσας" ἔχ τε γὰρ γερασμίων 
ὄσσων ἐλαύνουσ᾽ οἰχτρὸν ἐς γαῖαν δάχου, 
χουραὶ δὲ καὶ πεπλώματ᾽ οὐ ϑεωρικά. 
τί ταῦτα, μῆτερ; σὸν τὸ μηνύειν ἐμοὶ, 
ἡμῶν δ᾽ ἀκούειν" προσδοχῶ τι γὰρ γέον- 

ὅδ- 62. --ΞΞ 68 --- 70. 
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100 ὦ παῖ, γυναῖχες αἵϑε μητέρες τέκνων, 

τῶν χκατϑανόντων ἀμφὶ Καδμείας πύλας 

ἑπτὰ στρατηγῶν. ἱχεσίοις δὲ σὺν χλάδοις 
ουροῦσί μ᾽. ὡς δέδορκας, ἐν κύκλῳ. τέχγνογν. 

φρο Ν μ ". 3 ΤΠ ο. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

τίς δ᾽ ὁ στενάζων οἱχτρὸν ἐν πὐΐς ὅδε; 
410ὉἙῈἉ Ρ4. 

106 Ἤθυσαο: , ὡς λέγουσιν, ᾿Δργείων ἄναξ. 
ΘΗ͂ΣΕ εἴ 

οἱ δ᾽ ἀμφὶ τόνδε παῖδες ἦ τούτου τέχνα; 
Α19ΡΑ. ἱ 

οὔκ, ἀλλὰ νεχρῶν τῶν ὀλωλότων χόροι. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

τί γὰρ πρὸς ἡμᾶς ἦλθον ἱχεσίᾳ χερί; 
.“10ὉὉ.. 

οἶδ᾽ - ἀλλὰ τῶνδε μῦϑος οὑντεῦϑεν ; τέχνον. 
ι τ ΘΗ ΣΈ ΎΥΣ. 

110 σὲ τὸν κατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ. 
λέγ᾽ ἐχκαλύψας κρᾶτα χαὶ πάρες γόον" 

: πέρας γὰρ οὐδὲν μὴ διὰ γλώσσης ἰόν. 
5. 2 9... Σ ΟἿΣ, 

ὦ χαλλίνιχε γῆς ᾿“ϑηναίων ἄναξ, 

Θησεῦ, σὸς ἱχέτης χαὶ πόλεως ἤχω σέϑεν. 

ΘΠΣΕΎΥΣ. 

11ὅ τί χρῆμα ϑηρῶν, χαὶ τίνος χρείαν ἔχων; 

; ὩΦΦΡΑΣΊΎΟΘΕ. 

οἶσϑ᾽ ἣν στρατείαν ἐστράτευσ᾽ ὀλεθρίαν; 
ΘΤΣ ΠΙΣΙΝ 

οὐ γάρ τι σιγὴ διεπέρασας Ἑλλάδα. 
2.2.1 ΒΕ Σ ΟἿΣΙ 

ἐνταῦϑ᾽ ἀπώλεσ᾽ ἄνδρας ᾿“ργείων ὥχρους. 

ΘΗΣΕῪΣ. Ἶ 

τοιαῦϑ᾽ ὁ τλήμων πόλεμος ἐξεργάζεται. 
ΑΖ ΡΆΑΣΊΟΘΣ. 

120 τούτους ϑανόντας ἤλϑον ἐξαιτῶν πόλιν. 

ἰ ΘΗΣΕΎΣ. 
κήρυξιν “Ἑρμοῦ πίσυνος, ὡς ϑάψης νεχρούς; 

ΔΑ ΠΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

χἄπειτά γ᾽ οἱ χτανόντες οὐχ ἐῶσί με... 
ΘΗΣΕΎΣ. 

τί γὰρ λέγουσιν, ὅσια χρήζοντος σέϑεν; 
ἌΖΡΑΣΤΟΣ. 

τί δ᾽; εὐτυχοῦντες οὐκ ἐπίστανται φέρειν. 
ΘΗΣΕΎῪΣ.. 

126 ξύμβουλον οὖν μ᾽ ἐπῆλϑες; ἢ τίνος χάριν; 
44 ΡΑ͂ΣΤΊΟ Σ. 

χομίσαε σε, Θησεῦ, παῖδας ᾿Ἰργείων ϑέλωνγ.. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τὸ δ᾽ ἤἄργος ὑμῖν ποῦ ᾽στιν; ἢ χκόμποι μάτην; 
42 ΡΖΧΣΤΟΣ. 

σφαλέντες οἰχόμεσϑα. πρὸς σὲ δ᾽ ἥχομεν. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. . 

ἰδίᾳ δοχῆσάν σοι τόδ᾽ ἢ πάσῃ πόλει; 
᾿ ΑΙ͂ΡΑΣΤΟΣ. 

130 πάντες σ᾽ ἱχνοῦνται “Ιαναίδαι ϑάψαι νεχρούς. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

ωτοῦ, δ» ἐλαύνεις ἑπτὰ πρὸς Θήβας ὄχους; 
ΑΠΡΑΣΤΟΣ. 

δισσοῖσι. γαμβροῖς τήνδε πορσύνων χάριν. 

β 

ἘΥΡΙ ΠΤ ΔΟΥ 

ΘΗΣΕῪΣ. 

τῷ δ᾽ ἐξέδωχας παῖδας ᾿Αργείων σέϑεν ; 
ἌΡΑΣ ΊΟΝΣ. 

οὐχ ἐγγενῆ ξυνῆψα χηδείαν δόμοις. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

Ι 185 ἀλλὰ ξένοις ἔδωκας ᾿Δργείας κόρας; 

ΡΟΣ ΣῈ 

Τυδῆι Πολυγείχει τε τῷ Θηβαγενεῖ. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

τίν᾽ εἰς ἔρωτα τῆσδε κηδείας μολών; 

Ῥοίβου μ᾽ ὑπῆλθε δυστόπαστ᾽ αἰνίγματα. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

τί δ᾽ εἶπ᾽ ᾿Αἀπόλλων, παρϑένοις χραίνων γάμον; 
ΔΠΙΡΆΑ͂ΣΤΟ Σ. 

| 

] 
] 
Ϊ 

ΑΔΡΑΣΤΟΣ. 

| 

110 κάπρῳ με δοῦναι καὶ λέοντι παῖδ᾽ ἐμώ. 
| 

| 
, 
Ι 

Ι 

εὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ᾽ εὐβουλίας, 
ὃ δὴ γε πολλοὺς ὠλεὲσε στρατηλάτας. 

ΘΠΗΣΕΎ Σ. 

σὺ δ᾽ ἐξελέσσεις πῶς ϑεοῦ ϑεσπίσματα; 

“ΜΡ ΣΉ ΘΙΕΣ, 

᾿ἐλϑόντε φυγάδε γυκτὸς εἰς ἐμὰς πύλας, 
ΘΗΣΕῪΣ. 

τίς καὶ τίς εἶπέ" δύο γὰρ ἐξαυδᾷς ἅμα. 

ἽΖΦ«ΡΟΗΙΣΙΊΟΝΣΣ 

Τυδεὺς μάχην ξυνῆψε Πολυνείχης ὃ» ἅμα. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

1415 ἡ τοῖσδ᾽ ἔδωχας ϑηρσὶν ὡς χόρας σέϑεν; 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ. 

μάχην γε δισσοῖν χνωδάλοιν ἀπειχάσας. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

ἦλθον δὲ δὴ πῶς πατρίδος ἐχλιπόνϑ᾽ ὅρους; 
- ΡΙ ΣΟ ΟΣ 

Τυδεὺς μὲν αἶμα συγγενὲς φεύγων χϑονός. β 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ὁ δ᾽ Οἰδίπου παῖς τένι τρόπῳ Θήβας λιπών; 
ΑΔΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

; 160 ἀραῖς πατρφῳαις, μὴ χασίγνητον κτάγη. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

σι ἢ, γ᾽ ἔλεξας τήν γ᾽ ἑκούσιον φυγήν. 
ΦΜΗΙΡΑ͂ΣΤΟΣ. , 

ἀλλ οἱ μένοντες τοὺς ἀπόντας ἠδίχουν. 
| ΘΗΣΕΥΎΣ. 

ἡ πού σφ᾽ ἀδελφὸς χρημάτων νοσφίζεται; 
“ΒΑ ΣΤΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἐχδιχάζων ἦλθον, εἶτ᾽ ἀπωλόμην. 

ΘΗΣΕΎΣ. | 
186 μάντεις δ᾽ ἐπῆλθϑες ἐμπύρων τ᾽ εἶδες φλόγα; | 

ὩΦΡΑΣΤΟΌΣ ΙΝ 
οἴμοι" διώχεις μ᾽ ἣ μάλιστ᾽ ἐγὼ ᾽σφάλην. 

ΘΗΣΕΎΣ. | 

οὐχ ηλϑὲς, ὡς ἔοικεν, εὐνοίᾳ ϑεῷγ. 

τον ΧΦ 0ΠΡΟΙ͂Σ ΤΊ ΘΩΕΣ, ' 

τί δὲ πλέον; ἦλϑον ᾿ἡμφιάρεώ γε πρὸς βίαν. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

οὕτω τὸ θεῖον ῥᾳδίως ἀπεστράφης; 

ΑΖΡΑΣΤΟΣ. 
100 νέων γὰρ ἀνδρῶν ϑόρυβος ἐξέπλησσέ με. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

β 
Ι 
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ΖΡ ΡΕΤΥΤ ΟἿΣ. 

ἀλλ ὦ καϑ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἀλκιμώτατον κάρα, 
ἄναξ ᾿ϑηνῶν ἐν μὲν αἰσχύναις ἔχω 

1665 πίέτινων πρὸς οὖδας γόνυ σὸν ἀμπίσχειν χερὶ, 
πολιὸς ἀνὴρ τύραννος εὐδαίμων πάρος" 
ὅμως δ᾽ ἀνάγχη συμφοραῖς εἴχειν ἐμαῖς. 

σῶσον νεχρούς μοι, τἀμά τ᾽ οἱχτείρας χαχὰ 
καὶ τῶν ϑανόντων τάσδε μητέρας τέχνων,. 

170 αἷς γῆρας ἥχει πολιὸν εἰς ἀπαιδίαν, 

ἐλϑεῖν δ᾽ ἕτλησαν δεῦρο καὶ ξένον πόδα 
ϑεῖναι, μόλις γεραιὰ χινοῦσαι μέλη, 
πρεσβεύματ᾽ οὐ “ήμητρος ἐς μυστήρια, 
ἀλλ ὡς νεχροὺς ϑάψωσιν, ὧν αὐτὰς ἐχρὴν 

176 κείνων ταφείσας χερσὶν ὡραΐων τυχεῖν. 
σοφὸν δὲ πενίων τ᾽ εἰσορῶν τὸν ὄλβιον, 

πένητά τ᾽ ἐς τοὺς πλουσίους ἀποβλέπειν 
ζηλοῦνϑ᾽, ἵν᾿ αὐτὸν γρημάτων ἕρως ἔχη, 

τά τ᾽ οἷἴχτρὰ τοὺς μὴ δυστυχεῖς δεδορχέναι " 
180 τόν 9᾽ ὑμνοποιὸν αὐτὸς ὧν τίχτη μέλη 

χαίροντα τίχτειν " ἣν δὲ μὴ πάσχη τόδε, 
οὔτοι δύναιτ᾽ ἂν οἴχοϑέν γ᾽ ἀτώμενος 
τέρπειν ἂν ἄλλους" οὐδὲ γὰρ δίχην ἔχει. 
τάχ᾽ οὖν ἂν εἴποις, Πελοπίαν παρεὶς χϑόνα 

186 πῶς ταῖς ᾿ϑήναις τόνδε προστάσσεις πόνον; 
ἐγὼ δίκαιός εἰμ᾽ ἀφηγεῖσϑαι τάδε. 
Σπάρτη μὲν ὠμὴ χαὶ πεποίχιλται τρόπους" 
τὰ δ᾽ ἀλλα μικρὰ χἀσϑενῆ. πόλις δὲ σὴ 
μόνη δύναιτ᾽ ἂν τόνδ᾽ ὑποστῆναι πόνον". 

190 τά τ᾽ οἰχτρὰ γὰρ δέδορπκε “χαὶ νεανίαν 

ἔχει σὲ ποιμέν᾽ ἐσϑλόν- οὗ χρείᾳ πόλεις 
πολλαὶ διώλοντ᾽ ἐνδεεῖς στρατηλάτου. 

ΧΟΡΟΣ. 

κἀγὼ τὸν αὐτὸν τῷδέ σοι λόγον λέγω» 
Θησεῦ, δι’ οἴχτου τὰς ἐμὰς λαβεῖν τύχας. 

ΘΠΣΕΥΣ. 

196 ἄλλοισι δὴ ᾿᾽πόνησ᾽ ἁμιλληϑ εὶς λόγῳ 
τοιῷ δ᾽. ἔλεξε γάρ τις ὡς τὰ χείρογα 
πλείω βροτοῖσίν ἔστι τῶν ἀμεινόνων. 
ἐγὼ δὲ τούτοις ἀντίαν γνώμην. ἔχω, 
πλείω τὰ χρηστὰ τῶν σαχῶν. εἶναι βροτοῖς: 

200 εἰ μὴ γὰρ ἢν τόδ᾽, οὐκ ἂν ἦμεν ἐν φάει. 

αἰνῶ δ᾽ ὃς ἡμῖν βίοτον ἐκ περυρμένου 
καὶ ϑηριώδους ϑεῶν διεσταϑμήσατο, 
πρῶτον μὲν ἐνθεὶς σύνεσιν, εἶτα δ᾽ ἄγγελον 
γλῶσσαν λόγων δοὺς, ὥστε γιγνώσχειν ὅπα, 

206 τροφήν τε χαρποῦ, τῇ τροφῇ τ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ 
σταγόνας δου θαι ὡς τά τ᾽ ἐκ γαίας τρέφῃ 
ἄρδη τε νηδύν" πρὸς δὲ τοῖσι χείματος 

προβλήματ᾽, αἶϑόν τ᾽ ἐξαμύνασϑαι ϑεοῦ, 
πόντου τε ναυστολήμαϑ᾽, ὡς διαλλαγὰς 

210 ἔχοιμεν ἀλλήλοισιν ὧν πένοιτο γῆ. 
ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἄσημα χοὐ σαφῶς γιγνώσχομεν, 
ἐς πῦρ βλέποντες χαὶ κατὰ σπλάγχνων πτύχας 
μάντεις προσημαίνουσιν οἰωνῶν τ᾿ ἄπο. 
ἄρ᾽ οὐ τρυφῶμεν. ϑεοῦ κατασχευὴν βίῳ 

215 ϑόντος τοιαύτην, οἷσιν οὐχ ἀρχεῖ τάδε; 

ἀλλ ἡ φρόνησις τοῦ ϑεοῦ μεῖζον ΡΣ 

ζητεῖ, τὸ γαῦρον δ᾽ ἐν φρεσὶν χεχτημένοι, 
δοχοῦμεν εἶναι δαιμόνων σοφώτεροι. 
ἧς καὶ σὺ φαίνει δεχάδος, οὐ σοφὸς γεγὼς, 

220 ὅστις χόρας μὲν. ϑεσφάτοις «Ῥοίβου ζυγεὶς 

ξένοισιν ὧδ᾽ ἔϑωχας, ὡς ζώντων ϑεῶν, 

λαμπρὸν δὲ ϑολερῷ δῶμα συμμίξας τὸ σὸν 
ἥλκωσας οἴχους " χρῆν γὰρ οὔτε σώματα 
ἄδιχα δικαίοις τὸν σοφὸν συμμιγνύναι, 

226 εὐδαιμονοῦντας δ᾽ ἐς δύμους κτᾶσϑαι φίλους. 
κοινὰς γὰρ ὁ ϑεὸς τὰς τύχας ἡγούμενος, 
τοῖς τοῦ νοσοῦντος πήμασιν διώλεσε 
τὸν οὐ νοσοῦντα χοὐδὲν ἠδικηκότα. 
ἐς δὲ στρατείαν πάντας ᾿“ργείους ἄγων, 

280 μάντεων λεγόντων ϑέσφατ᾽, εἶτ᾽ ἀτιμάσας 
βίᾳ παρελθὼν ϑεοὺς ἀπώλεσας πόλιν, 

, ΐ Α « ’ 
νέοις παραχϑεὶς, οἵτινες τιμωμένοι 

,΄ ΄ 2 ΠΥ, ΕῚ 37 

χαίρουσι, πολέμους τ᾿ αὐξάνουσ᾽ ἀνεὺυ δίσης, 
᾿ ᾿ 2 Ἁ ς χ «' - 

φϑείροντες ἀστοὺς, ὁ μὲν ὅπως στρατηλατῇ, 
28ὅ ὁ δ᾽ ὡς ὑβοίζη δύναμιν ἐς χεῖρας λαβὼν, 

Μ Α , εἶ »] ΕῚ ΕῚ - 

ἄλλος δὲ χέρδους οὕνεχ᾽, οὐκ ἀποσχοπῶν 
ι - » , ’ , 

τὸ πλῆϑος εἴ τι βλάπτεται πάσχον τάδε. 
τρεῖς γὰρ πολιτῶν μερίδες " οἱ μὲν ὄλβιοι 
ἀνωφελεῖς τὲ πλειόνων τ᾽ ἐρῶσ᾽ ἀεί" 

240 οἱ δ᾽ οὐχ ἔχοντες χαὶ σπανίζοντες βίου, 
δεινοὶ, νέμοντες τῷ φϑόνῳ πλεῖον μέρος, 
ἐς τοὺς ἔγοντας χέντο᾽ ἀφιᾶσιν χαχὰ χ ς ; 
γλωσσαις πονηρῶν προστατῶν φηλούμεγοι" 

τριῶν δὲ μοιρῶν ἡ ̓ ν μέσῳ σώζει πόλεις, 
245 χόσμον (φυλάσσουσ᾽ ὕντιν᾽ ἂν τάξη πόλις. μ ἢ Φ. 

κασειτ᾽ ἐγώ σοι ξύμμαχος γενήσομαι; 
τί πρὸς πολίτας τοὺς ἐμοὺς λέγων καλόν; 
χαίρων ἴϑ᾽. εἰ γὰρ μὴ βεβούλευσαι καλῶς 
Ε -᾿ ἢ" 

αὐτὸς, πιέζειν τὴν τύχην ἡμᾶς λίαν. 

250 ἥμαρτεν. ἐν γνέοισι δ᾽ ἀνθρώπων τόδε 
ἔνεστι" συγγνώμην δὲ τῷδ᾽ ἔχειν χρεών. 
ἀλλ᾽ ὡς ἰατρὸν τῶνδ᾽, ἄναξ, ἀφίγμεϑα. 

4ΔΙΗΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

οὔτοι δικαστήν σ᾽ εἱλόμην ἐμῶν χαχκῶν, 
οὐδ᾽, εἴ τι πράξας μὴ χαλῶς εὑρίσκομαι, 

25 τούτων πα ἐν κἀπιτιμητὴν, ἄναξ, 

ἀλλ ὡς ὀναίμην. εἰ δὲ μὴ βούλει τάδε," 
στέργειν ἀνάγχη τοῖσι σοῖς" τί γὰρ πάϑω; 
ἄγ᾽, ὦ γεραιαὶ, στείχετε, γλαυχὴν χλόην 
αὐτοῦ λιποῦσαι φυλλάδος χαταστεφῆ, 

, 260 ϑεούς τὲ χαὶ γῆν τήν τε πυρφόρον ϑεὰν 
4ἡμητρα ϑέμεναι μάρτυρ᾽ ἡλίου τε φῶς, 
ὡς οὐδὲν ἡμῖν ἤρχεσαν λιταὶ ϑεῶν, 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἑ Ἁ ἕ Ἑ 

ὃς Πέλοπος ἣν παῖς, Πελοπίας δ᾽ ἡμεῖς χϑογὸς; 
ταυτὸν πατρῷον αἷμα σοὶ κεχτήμεϑα. 

2θό τί δρᾷς; προϑώσεις ταῦτα, κἀχβαλεῖς χϑονὸς 
γραῦς, οὐ τυχούσας οὐδὲν ὧν αὐτὰς ἐχρῆν; 
μὴ δῆτ᾽ - ἔχει γὰρ καταφυγὴν ϑὴρ μὲν πέτραν, 
δοῦλος δὲ βωμοὺς ϑεῶν, πόλις δὲ πρὸς πόλιν 
ἔπτηξε χειμασϑεῖσα " τῶν γὰρ ἐν βροτοῖς 

270 οὐκ ἔστιν οὐδὲν διὰ τέλους εὐδαιμονοῦνγ. μ 

βᾶϑι, τάλαιν᾽, ἱερῶν δαπέδων ἄπο Περσεφονείας, 
βᾶϑι καὶ ἀντίασον γονάτων, ἔπι χεῖρα βαλοῦσα, 

᾿) ’ 2, δ τ 3 ι 

τέχνων τεϑνεώτων χομίσαι δέμας, ὦ μελέα γω, 

271 --- 274. -:Ξ-ΞΞ 282 --- 289. 



292 ΠΥ ΙΠΙΔΟΥ 

οὗς ὑπὸ τείχεσι Καδμείοιαιν ἀπώλεσα χούρους. 

2͵δϊ᾽ώ μοι" λάβετε, φέρετε, πέμπετ,, ἀείρετε 
ταλαίνας χερὸς γεραιᾶς. 
πρός σὲ γενειάδος, ὦ φίλος, ὦ δοκιμώτατος 

Ἑλλάδι, 

ἐντομαι, ἀμφιπίτνουσα τὸ σὸν γόνυ. χαὶ χέρα 

ὶ δειλαία" 

280 οἴχτισαι ἀμφὶ τέχνων μ᾽ ἱχέταν, 
ἡ τιν" ἀλάταν, οἰχτρὸν Ἰήλεμον οἱχτρὸν ἱεῖσαν, 
βῆθν ἀτάφους, τέχνον, ἐν χϑονὶ Κάδμου χαρ-- 

ματα ϑηρῶν 

παῖδας ἐν ἡλικίᾳ τῷ σᾷ χατίδης, ἱχετεύω. 
βλέψον ἐμῶν βλεφάρων ἔπι δάκρυον, ἃ περὶ 

σοῖσι 
285 γούνασιν ὧδε πίτνω, τέχνοις τάφον ἐξανύσασϑαι. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

μῆτερ, τί κλαίεις, λέπτ᾽ ἐπ᾿ ὀμμάτων ςρἀρη 
βαλοῦσα τῶν σῶν; ἄρα δυστήνους γόους 
χλύουσα τῶνδε; χἀμὲ γὰρ διηλϑέ τι. 

ἔπαιρε λευκὸν χρῶτα, μὴ δακρυρρόξε, 
290 σεμναῖσι “1ηοῦς ἐσχάραις παρημένης 

.“4.1Θ0ὈἉὉἉΔ 4. 
“ 

αϊαῖ, 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τὰ τούτων οὐχὶ σοὶ στεναχτέον. 
.“41Θ9ὈὉἙ 4. 

ὦ τὶ... γυναῖπες. 

ΘΙΠΣΕΎῪΣ. 

οὐ σὺ τῶνδ᾽ ἔφυς. 

Α1Θ9ὈῬῈ ΆΑ. 

εἴπω τι. τέχνον, σοί τε χαὶ πόλει χαλόν; 
ΘΗΣΕΎΣ. 

τ πολλά γ᾽ ἐστὶ χἀπὸ ϑηλειῶν σοφά. 
Δ1ΘὉὈ) 4. 

295 “7 εἰς ὕκνον μοι μῦϑος ὃν χεύϑω φέρει. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

αἰσχρόν γ᾽ ἔλεξας, χρήστ᾽ ἐπιχρύπτειν φίλους. 

“4.1909᾽)»Ὲ 4. 

οὔτοι σιωπῶσ᾽ εἶτα μέμψομαί ποτε 

τὴν νῦν σιωπὴν ὡς ἐσιγήϑη καχῶς, 
οὐδ᾽ ὡς ἀχρεῖον τὰς γυναῖχας εὖ λέγειν 

800 δείσασ᾽ ἀφήσω τῷ φόβῳ τοὐμὸν χαλόν. 
ἔγωγέ σ᾽, ὦ παῖ, πρῶτα μὲν τὰ τῶν ϑεῶν 
σχοπεῖν χελεύω μὴ σφαλῆς ἀτιμάσας" 
σφάλλει γὰρ ἐν τούτῳ μόνῳ, τἄλλ εὖ φρονῶν. 
πρὸς τοῖσδε δ᾽, εἰ μὲν μὴ ᾿δικουμένοις ἐχρῆν 

806 τολμηρὸν εἶναι, χάρτ᾽ ἂν εἶχον ἡσύχως " 
γυνὶ δὲ σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν φέρει, 
κἀμοὶ παραινεῖν οὐ φόβον φέρει, τέκνον, 
ἄνδρας βιαίους καὶ κατείργοντας νεχροὺς 
τάφου τε μοίρας χαὶ χτερισμάτων λαχεῖν, 

810 ἐς τήνδ᾽ ἀνάγκην σῇ καταστῆσαι χερὶ, 
γόμιμά τὲ πάσης συγχέοντας Ἑλλάδος 
παῦσαι" τὸ γάρ τοι συνέχον ἀνϑοώπων πόλεις 

τοῦτ᾽ ἔσϑ'᾽, ὅταν τις τοὺς νόμους σώζη καλῶς. 

ἐρεῖ δὲ δή τις ὡς ἀνανδρίᾳ χερῶν, 

315 πόλει παρόν σοι ΠΡ ον εὐχλείας λαβεῖν, 

δείσας ἀπέστης, χαὶ συὸς μὲν ἀγρίου 
ἀγῶνος ἥψω, φαῦλον ἀϑλήσας πόνον, 
οὗ δ᾽ ἐς χράνος βλέψαντα χαὶ λόγχης ἀμὴν 

χρῆν ἐχπονῆσαι, δειλὸς ὧν ἐφευρέϑης. 
820 μὴ δῆτ᾽ ἐμὸς Ἢ" ὦν, ὦ τέχνον, δράσῃς τάδε. 

ὁρᾷς, ἄβουλος ὡς ἘΣ ἐθπη μὴ δὴ 

᾿ τοῖς χκερτομοῦσι γοργὸν ὡς ἀναβλέπει 
σὴ πατρίς; ἐν γὰρ τοῖς πόνοισιν αὔξεται. 
αἱ δ᾽ ἥσυχοι σχοτεινὰ πράσσουσαι πόλεις 

826 σχοτεινὰ καὶ βλέπουσιν εὐλαβούμεναι. ᾿ 
οὐχ εἰ νεχροῖσι καὶ γυναιξὶ» ἀϑλίαις 
προσωφελήσων, ὦ τέχνον, ΧΕΧΘΝΜΈΜΟΙΟΣ 

ὡς. οὔτε ταρβῶ σὺν δίκη σ᾽ ὁρμώμενον, 

Καόμου ϑ᾽ ὁρῶσα λαὸν εὖ πεπραγότα, 

330 ἔτ᾽ αὐτὸν ὥϑ: βλήματ᾽ ἂν χύβοις βαλεῖν 

πέποιϑ᾽" ὁ γὰρ ϑεὸς πάντ᾽ ἀναστρέφει πάλιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ φιλτάτη μοι, τῷδέ τ᾽ εἴρηκας καλῶς 

κἀμοί" διπλοῦν δὲ χάρμα γίγνέται τόδε. 
ΘΗ ΣΈ 

885 ἐμοὶ λόγοι μὲν, μῆτερ, οἱ λελεγμένοε 
ὀρϑῶς ἔχουσ᾽ ἐς τόνδε, χἀπεφρηνάώμην 
γνώμην ὑφ᾽ οἵων ἐσφάλη 'βουλευμάτων " 

ὁρῶ δὲ κἀγὼ ταῦϑ᾽ ἅπερ με γουϑετεῖς, 
ὡς τοῖς ἐμοῖσιν οὐχὶ πρόσφορον τρόποις 

840 φεύγειν τὰ δεινά. πολλὰ γὰρ δράσας χαλὰ, 
ἔϑος τόδ᾽ εἷς Ἕλληνας ἐξελεξάμην, 

ἀεὶ κολαστὴς τῶν κακῶν χαϑεστάναι. 

οὔχουν ἀπαυδᾶν δυνατόν ἐστί μοι πόνους. 

τί γάρ μ᾽ ἐροῦσιν οἵ γε δυσμενεῖς βροτῶν, 
ὅϑ᾽ ἡ τεχοῦσα χὐπερορρωδοῦσ᾽ ἐμοῦ 

8λ6 πρώτη χελεύεις τόνδ᾽ ὑποστῆναι πόνον; 
δράσων τάδ᾽ εἶμι, χαὶ νεχροὺς ἐχλύσομαι, 
λόγοισι πείσας " εἰ δὲ μὴ, βίᾳ δορὸς 

ἤδη τόδ᾽ ἔσται. χοὐχὶ σὺν φϑόνῳ ϑεῶμ., 
δόξαι δὲ χρήζω καὶ πόλει πάσῃ τάδε. 

860 δόξει δ᾽, ἐμοῦ ϑέλοντος" ἀλλὰ τοῦ λόγου 
προσδοὺς ἔχοιμ᾽ ἂν δῆμον εὐμενέστερον. 
χαὶ γὰρ χατέστησ᾽ αὐτὸν ἐς μοναρχίαν, 

ἐλευϑερώσας τήνδ᾽ ἰσόψηφον πόλιν. 
λαβὼν. δ᾽ Ἄδραστον δεῖγμα τῶν ἐμῶν λόγων, 

8δ5 ἐς πλῆϑος αὐτῶν εἶμι" καὶ πείσας τάδε, 
λεχτοὺς ἀϑροίσας δεῦρ᾽ ᾿1ϑηναίων χόρους 

ἤξω" παρ᾽ ὅπλοις ϑ᾽ ἥμενος πέμψω λόγους 
Ἀρέοντι., νεχρῶν σώματ᾽ ἐξαιτούμενος. 
ἀλλ᾽, ὦ γεραιαὶ, σέμν᾽ ἀφαιρεῖτε στέφη 

860 μητρὸς, πρὸς οἴχους ὥς νιν «Αϊγέως ἄγω, 
φίλην προσάψας χεῖρα" τοῖς τεκοῦσι γὰρ 
δύστηνος, ὅστις μὴ ᾽ντιδουλεύει. τέκνων" 
χκαλλιστον ἔρανον δοὺς γὰρ ἀντιλάζυται 

παίδων παρ᾽ αὑτοῦ τοιάδ᾽, ἂν τοχεῦσι δῷ. 

Χ ΟΡΟ Σ. 

865 ἑππόβοτον [Άργος, ὦ πάτριον ἐμὸν πέδον, 
ἐχλύετε τάδε γ᾽ ἐκλύετ᾽ ἄνακτος 

ὅσια περὶ ϑεοὺς' καὶ μεγάλᾳ “Πελασγέᾳ αὶ χατ᾽ 
.4ργος. 

εἰ γὰρ ἐπὶ τέρμα χαὶ τὸ πλέον ἐμῶν καχῶν 
870 ἱκόμενος ἔτι ματέρος ἄγαλμα 

φύλου ἐξέλοι, γὰν δὲ φίλαν τὰν ᾿Ινάχου ϑεῖτ᾽ 
ὀνήσας. 

878 ὡς δ᾽ ἄγαλμα πόλεσιν εὐσεβὴς πόνος, 
866 .---- 308. Ξ-ΞΞ 8369 - 372, 

878 --- 876. τες: 877.--- 380. 



ΓΕ λ Έ 

χάριν τ᾽ ἔχει ταν ἐσαεί. 

875 τί μοι πόλις κρανεῖ ποτ᾽; ἄρα φίλιά μοὲ 

τεμεῖ χαὶ τέκνοις τα ἃς ἀηνιϑερθ διε. 

ἄμυνε ματρὶ, πόλις, ἄμυνε, Παλλάδος, 
νόμους βροτῶν μὴ μιαίνειν. 
σύ τοι σέβεις δίχαν, τὸ δ᾽ ἧσσον ἀδικίᾳ 

880 »έμεις, τόν τε δυστυχῆ πάντα ῥύει. 
Θ᾿ ΤΣΣΕΥΟΣΣ 

τέχνην μὲν ἀεὶ τήνδ᾽ ἔχων ὑπηρετεῖς 
πόλει τε χἀμοὶ, διαφέρων χηρύγματα" 
᾿λλθὼν δ᾽ ὑπέρ τ᾽ ᾿ἡσωπὸν ᾿Ισμηνοῦ ϑ᾽ ὕδωρ 
σεμνῷ τυράννῳ φράζε Καδμείων τάδε" 

885 Θησεύς σ᾽ ἀπαιτεῖ πρὸς χάριν ϑάινναι »εχροὺς, 

συγγείτον᾽ οἰχῶν γαῖαν, ἀξιῶν τυχεῖν, 

φίλον τε ϑέσϑαι πάντ᾽ ᾿Βρεχϑειδῶν λεών. 
χἂν ππ ϑέλωσιν οὐσ σας, παλίσσυτος 

στεῖχ᾽, ἢν δ᾽ ἀπιστῶσ᾽, οἵδε δεύτεροι λόγοι, 

390 χῶμον δέχεσϑαι τὸν ἐμὸν ἀσπιδηφόρον" 
στρατὸς δὲ ϑάσσει χἀξετάζεται παρὼν 

ἊΣ 2 Α νι 2 5 Α ΄“ 

Καλλίχορον ἀμφὶ σεμνὸν εὐτρεπῆς δε. 

χαὶ μὴν ἑχοῦσά γ᾽ ἀσμένη τ᾽ ἐδέξατο 
’ ΄ ᾿ ΕῚ « 2 αν, 2 7) 

πόλις πόνον τονδ΄, ὡς ϑέλοντα μ᾽ ἡσϑετο. 
3965 ἔκ " λόγων τίς ἐμποδὼν ὅδ᾽ ἔρχεται; 

- - « "ἢ 2 “ ΕῚ ’ 

Καδμεῖος, ὡς ἔοιχεν οὐ σας εἴδοτι, 
᾽ ΤῊΣ ΕΣ δ᾽... ,. , 

κήρυξ. ἐπίσχες, ἡν σ᾽ ἀπαλλάξῃ πονου"» 
2 « - - - ᾽ 

μολὼν δ᾽ ὑπαντᾷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν. 
ΚΗΡΎΞ. 

τίς γῆς τύραννος; πρὸς τίν᾽ ἀγγεῖλαί μὲ χρὴ 
400 λόγους Κρέοντος, ὃς χρατεῖ Κάδμου χϑονὸς, 

’ « 

᾿Ετεοχλέους ϑανόντος ἀμφ᾽ ἑπταστόμους 
ΩΣ τῇ ᾽ δ 4 - ς ε 
πύλας ἀδελφοῦ χειρὶ Πολυνείχους ὕπο; 

ΘΗΣΕΥΎΥΣ. 

πρῶτον μὲν ἤρξω τοῦ λόγου ψευδῶς, ξένε, 
“Ξ »" ’ ΄ 27 

ζητῶν τύραννον ἐνθάδ᾽. οὐ γὰρ ἄρχεται 
406 ἑνὸς πρὸς ἀνδρὸς, ἀλλ᾿ ἐλευϑέρα πόλις. 

- 2 γ ’ - 

δῆμος δ᾽ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν μέρει 
ἐνιαυσίαισιν, οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς 

τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ χὠ πένης ἔχων ἴσον. 
ΚΗΡΎΞ. 

ἕν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν, ὥσπερ ἐν πεσσοῖς, δίδως 
ἀτὺ “οεἴσσον " πόλις γὰρ ἧς ἐγὼ πάρειμ᾽ ἄπο 

γι Ἀ - Ἴ" φΦ Ἀ 3 [2 

ἑνὸς πρὸς ἀνδρὸς, οὐχ ὀχλῷ, χοατυνεται" 
οὐδ᾽ ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐχγαυνῶν λόγοις 

πρὸς χέρδος ἴδιον ἄλλος ἄλλοσε στρέφει. 
ε 3 3. χὰ 5 Ὡρα εΥᾺ ΣΆ, τὰ ᾿ ι τάν 
ο 1 τ δὺς «αὶ διδοὺς πολλὴν χάριν 

416 ἐσαῦϑις ἔβλαψ᾽, εἰτα διαβολαῖς νέαις 

χλέψας τὰ πρόσϑε σφάλματ᾽ ἐξέδυ δίκης. 
3: - ΒΩ ᾿ [ ΄ 

ἄλλως τε πῶς ἂν μὴ διορϑεύων λόγους 
»] “ ’ Ψ’ Βο - Ε] ΄ ’, 

ὀρϑῶς δύναιτ᾽ ἂν δῆμος εὐϑυνειν πόλιν» 
ς ᾿ , , Ἴ Η͂ -ω ᾿ 
γάρ χρόνος μαϑησιν Οὐτας Ἐθις τάχους 

420 χρείσσω δίδωσι. γαπόνος δ᾽ ἀνὴρ πένης, 

εἰ χαὶ γένοιτο μὴ ᾿μαϑὴς, ἔργων ὕπο 
45 ὃν ΄ ν ᾿ ἍΝ 
οὐκ ὧν δύναιτο πρὸς τὰ χοίν᾽ ἀποβλέπειν. 

ἢ δὴ νοσῶδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν, 
ὅταν πονηρὸς ἀξίωμ᾽ ἀνὴρ ἔχη, 

, 4 - 2 " Ἃ ᾿ 

425 γλωσσῃ κατασχὼν δῆμον οὐδὲν ὧν τὸ πρίν. 
ΘΈΕΕΣΈΙΣ. 

χομψός γ᾽ ὃ κήρυξ χαὶ παρεργάτης λόγων. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀγῶνα καὶ σὺ τόνδ᾽ ἠγωνίσω, 
2 ͵ ΤΉ, 

ἄχου᾽" ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔϑηκας λόγων. 

ΕΔ ἜΣ Σ. 

ὙἘῊ τυράννου δυσμενέστερον πόλ ει; 

480 ὅπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ εἰσὶν νόμοϊ 

κοινοὶ, κρατεῖ δ᾽ εἰς τὸν νόμον χεχτημένος 

αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ, καὶ τόδ᾽ οὐχέτ᾽ ἔστ᾽ ἴσον. 
γεγραμμένων δὲ τῶν νόμων ὕ τ᾽ ἀσϑενὴς 

ὁ πλούσιύς τε τὴν δίχην ἴσην ἔχει, 
486 ἔστιν δ᾽ ἐνισπεῖν τοῖσιν ἀσϑενεστέροις 

τὸν εὐτυχοῦντα ταῦὔϑ᾽, ὅταν χλύη χαχῶς, 
γιχᾷ δ᾽ ὁ μείων τὸν μέγαν δίχαι᾽ ἔχων. 
τοὐλεύϑερον δ᾽ ἐχεῖνο" τίς ϑέλει πόλει 
χρηστόν τι βούλευμ᾽ ἐς μέσον φέρειν ἔχων; 

440 χαὶ ταῦϑ᾽ ὁ χρήζων λαμπρός ἐσϑ', 
σιγᾷ. τί τούτων ἔστ᾽ ᾿σαίτερον πόλει; 

καὶ μὴν ὅπου γε δῆμος αὐϑέντης χϑονὸς, 
ὑποῦσιν ἀστοῖς ἥδεται γεανίαις. 
ἀνὴρ δὲ βασιλεὺς ἐχϑρὸν ἡγεῖται τόδε, 

446 χαὶ τοὺς ἀρίστους, οὺς ὧν ἡγῆται φρονεῖν, 

“τείνει. δεδοικὼς τῆς τυραννίδος πέρι. 
πῶς οὐν ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἰσχυρὰ πόλις, 
ὕταν τις ὡς λειμῶνος ἠρινοῦ στάχυν 
τόλμας ἀφαιρὴ χἀπολωτίζῃ νέους; 

450 κτᾶσθαι δὲ πλοῦτον χαὶ βίον τί δεῖ τέχνοις, 
ὡς τῷ τυράννῳ πλείον᾽ ἐχμοχϑῆ βίον; 
ἢ παρϑενεύειν παῖδας ἐν δόμοις καλῶς, 
τερπνὰς τυράννοις ἡδονὰς, ὅταν ϑέλῃ, 
δάχρυα δ᾽ ἑτοιμάζουσι, μὴ ζῴην ἔτι, 

4δὅ εἰ τἀμὰ τέχνα πρὸς βίαν νυμφεύσεται. 
καὶ ταῦτα μὲν δὴ πρὸς τάδ᾽ ἐξηκόντισα. 
ἥκεις δὲ δὴ τί τῆσδε γῆς χεχοημένος; 
χλαίων γ᾽ ἂν ἦλϑες, εἴ σε μὴ ᾽'πεμψεν πόλις, 
περισσὰ φωνῶν " τὸν γὰρ ἄγγελον χρεὼν 

4600 λέξανϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν τάξη τις ὡς τάχος πάλιν 

χωρεῖν. τὸ λοιπὸν δ᾽ εἷς ἐμὴν πόλιν Κρέων 
ἧσσον λάλον σου πεμπέτω τιν᾽ ἄγγελον. 

ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ φεῦ" χαχοῖσιν ὡς ὅταν δαίμων διδῷ 
ὡς ἀεὶ πράξοντες εὖ. 

ἱ Ὑ 7 9 79) ΔΘ ΣῈ 

4θὅ λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. τῶν μὲν ἠγωνισμένων 
σοὶ μὲν δοχείτω ταῦτ᾽, ἐμοὶ δὲ τἀντία. 

. ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ πᾶς τε Καδιιεῖος λεὼς 

[άδραστον ἐς γῆν τήνδε μὴ παριέναι" 
εἰ δ᾽ ἐστὶν ἐν γῆ, πρὶν ϑεοῦ δῦναι σέλας, 

470 λύσαντα σεμνὰ στεμμάτων μυστήρια 
τῆσδ᾽ ἐξελαύνειν, μηδ᾽ ἀναιρεῖσϑαι νεχροὺς 
βίᾳ, προοσήχοντ᾽ οὐδὲν ᾿“ργείων πόλει. 
χἂν μὲν πίϑη μοι, χυμάτων ἄτερ πόλιν 
σὴν ναυστολήσεις" εἰ δὲ μὴ, πολὺς χλύϑων. 

476 ἡμῖν τὲ χαὶ σοὶ ξυμμάχοις τ᾽ ἔσται δορός. 
σχέιναι δὲ, καὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς ϑυμοίμενος 
“λόγοισιν, ὡς δὴ πόλιν ἐλευϑέραν ἔχων, 
σφριγῶντ᾽ ἀμείψη μῦϑον ἐχ βραχιόνων. 

ἐλπὶς βροτοῖς χάκιστον, ἣ πολλὰς πόλεις 
480 ξυνῆψ᾽, ἄγουσα ϑυμὸν εἰς ὑπερβολάς. 

ὅταν γὰρ ἔλϑη πόλεμος ἐς ψῆφον πόλεως, 
οὐδεὶς ἔϑ᾽ αὑτοῦ ϑάνατον ἐκλογέζεται, 
τὸ ϑυστυχὲς δὲ τοῦτ᾽ ἐς ἄλλον ἐχτρέπει" 
εἰ δ᾽ ἣν παρ᾽ ὕμμα ϑάνατος ἐν ψήφου φορῷ, 

485 οὐκ ἄν ποϑ᾽ Ἑλλὰς δοριμανὴς ἀπώλλυτο. 

χαίτοι δυοῖν γε πάντες ἄνϑρωποι λόγοιν 

- « ὕ 

χαλῶς, ὑβρίζουσ᾽, 

293 

ο μὴ ϑέλων 
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τὸν χρείσσον᾽ ἴσμεν παὶ τὰ χρηστὰ καὶ χακὰ, 
ὅσῳ τε πολέμου χρεῖσσον εἰρήνη βροτοῖς " 
ἢ πρῶτα μὲν μούσαισι προσιιλεστάτη, 

490 γόοισι δ᾽ ἐχϑρὰ, τέρπεται δ᾽ εὐπαιδίᾳ, 
χαίρει δὲ πλούτῳ. ταῦτ᾽ ἀφέντες οἱ χαχοὶ 
πολέμους ἀναιρούμεσϑα,, καὶ τὸν ἥσσονα 
δουλούμεϑ᾽ ἄνϑοες ἄνδρα χαὶ πόλις πόλιν. 

σὺ δ᾽ ἄνδρας ἐχϑοοὺς χαὶ ϑανόντας ὠφελεῖς, 
496 ϑάπτων χομίζων ϑ᾽ οὺς ὕβρεις ἀπώλεσαν. 

οὔ τἄρ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑῶς Καπανέως χεραύνιον 
δέμας καπνοῦται χλιμάχων ὀρϑοστάτων, 
ἃς προσβαλὼν πύλαισιν ὥμοσεν πόλιν 
πέρσειν, ϑεοῦ ϑέλοντος ἢν τὲ μὴ ϑέλῃ, 

500 οὐδ᾽ ἥοπασεν χάρυβϑις οἰωνοσχόπον, 
τέϑοιππον ἅρμα περιβαλοῦσα χάσματι, 
ἄλλοι τὲ χεῖνται πρὸς πύλαις λοχαγέται, 

πέτροις καταξανϑέντες ὀστέων ῥαφαᾶς. 

ἤ νυν φρονεῖν ἄμεινον ἐξαύχει “ιὸς, 
ὅ06 ἢ ϑεοὺς δικαίως τοὺς κακοὺς ἀπολλύναι. 

φιλεῖν μὲν οὖν χρὴ τοὺς σοφοὺς πρῶτον τέχγα, 
ἔπειτα τοκέας πατρίδα ὃ᾽, ἣν αὔξειν χρεὼν 

καὶ μὴ κατᾶξαι. σφαλερὸν ἡγεμὼν ϑρασὺς 
γεώς τε ναύτης" ἥσυχος καιρῷ σοφός. 

510 χαὶ τοῦτό τοι τἀγδρεῖον, ἡ προμηϑία. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐξαρχέσας ἦν Ζεὺς ὁ τιμωρούμενος, 
ἡμᾶς δ᾽ ὑβρίζειν οὐκ ἐχρῆν τοιάνδ᾽ ὕβριν. 

44 ΡάΑΣΤΟ Σ. 

ὦ παγχάκιστε 
ΘΗΣΕΎΣ. 

σῖγ᾽, Ἄδραστ᾽, ἔχε στόμα, 
χαὶ μὴ ᾽πίπροσϑε τῶν ἐμῶν τοὺς σοὺς λόγους 

616 ϑῆς" οὐ γὰρ ἥκει πρὸς σὲ κηρύσσων ὅδε, 
ἀλλ ὡς ἔμ᾽" ἡμᾶς χἀποχρίνασϑαι χρεών. 
καὶ πρῶτα μέν σὲ πρὸς τὰ πρῶτ᾽ ἀμείψομαι" 
οὐχ οἶδ᾽ ἐγὼ Κρέοντα δεσπόζοντ᾽ ἐμοῦ, 
οὐδὲ σϑένοντα μεῖζον, ὥστ᾽ ἀναγχάσαι 

ὅ20 δρᾶν τὰς ᾿ϑήνας ταῦτ᾽" ἄνω γὰρ ἂν δέοι 
τὰ πράγμαϑ'᾽ οὕτως, εἰ ᾽πιταξόμεσϑα ϑή. 
πόλεμον δὲ τοῦτον οὐχ ἐγὼ χαϑίσταμαι, 
ὃς οὐδὲ σὺν τοῖσδ᾽ ἦλθον ἐς Κάδμου χϑόγα. 
γεχροὺς δὲ τοὺς ϑανόντας, οὐ βλάπτων πόλιν, 

ὅ26 οὐδ᾽ ἀνδοοχμῆτας προσφέρων ἀγωνίας, 
ϑάψαι διχαιῶ, τὸν Πανελλήνων νόμον 
σώζων. τί τούτων ἐστὶν οὐ καλῶς ἔχον; 
εἰ γάρ τι χαὶ πεπόνθϑατ᾽ ᾿4ργείων ὕπο, 
τεθνᾶσιν, ἠἡμύνασϑε πολεμίους καλῶς, 

5820 αἰσχρῶς δ᾽ ἐχείγοις, χὴ δίχη διοίχεται. 

ἐάσατ᾽ ἤδη γῆ καλυφϑῆναι νεχρούς. 

ὅϑεν δ᾽ ἕχαστον ἐς τὸ σῶμ᾽ ἀφίχετο, 
ἐνταῦϑ'᾽ ἀπῆλϑε, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰϑέρα, 

τὸ σῶμα δ᾽ ἐς γῆν" οὔτι γὰρ κεχτήμεϑα 
ὅ8ὅ ἡμέτερον αὐτὸ, πλὴν ἐνοιχῆσαι βίον, 

χἄπειτα τὴν ϑρέψασαν αὐτὸ δεῖ λαβεῖν. 
, δοχεῖς καχουργεῖν Ἄργος οὐ ϑάπτων γεχρους; 

ἥκιστα" πάσης Ελλάδος κοινὸν τόδε, 

εἰ τοὺς ϑανόντας νοσφίσας ὧν χρῆν λαχεῖν 
δά0 ἀτάφους τις ἕξει" δειλίαν γὰρ τ} 

τοῖς ἀλχίμοισιν, οὗτος ἢν τεϑῆ γόμος. 

κἀμοὶ μὲν ἤλϑες δείν᾽ ἀπειλήσων ἔπη, 

τ Νὴς κ᾿ - » ΄ δ. ΄“χ 

γεκροὺς δὲ ταρβεῖτ᾽ εἰ χρυβησονται χϑογέ; 

τί μὴ γένηται; μὴ χατασχάψωσι γῆν 

ὅ46 ταφέντες ὑμῶν; , τέχν᾽ ἐν μυχῷ χϑογνὸς 
φύσωσιν, ἐξ ὧν εἰσί τις τιμωρία; 

σχαιόν γε τἀνάλωμα τῆς γλωσσης τόδε, 
φόβους πονηροὺς χαὶ χενοὺς δεδοιχέναι. 
ἀλλ, ὦ μάταιοι, γνῶτε τἀγϑρώπων χαχά" 

δ60 παλαίσμαϑ᾽ ἡμῶν ὁ βίος, εὐτυχοῦσι δὲ 
οἱ μὲν τάχ᾽, οἱ δ᾽ ἐσαῦϑις, οἱ δ᾽ ἤϑη βροτῶν. 

ὡς εὐτυχήσῃ, τίμιος γεραίρεται, 
ὅ τ᾿ δλβιός νιν πνεῦμα δειμαίνων λιπεῖν 
ε Α » ΄ ἢ ἿΣ κ , 

ὅδό ὑψηλὸν αἴρει. γνόντας οὐν χρεὼν ταῦδε 

ἀδιχουμένους τε μέτρια μὴ ϑυμῷ φέρειν, 
ἀδικεῖν τε τοιαῦϑ'᾽ οἷα μὴ βλάψαι πόλιν. 
πῶς οὖν ἂν εἴη; τοὺς ὀλωλότας νεχροὺς 
ϑάψαι δὸς ἡμῖν τοῖς ϑέλουσιν εὐσεβεῖν. 

᾿ ὅθ0ὴ δῆλα τἀνϑένδ᾽" εἶμι χαὶ ϑάψω βίᾳ. 
οὐ γάρ ποτ᾽ εἷς Ἕλληνας ἐξοισϑήσεται, 

ὡς εἰς ἔμ᾽ ἐλθὼν χαὶ πόλιν Πανδίονος 
γόμος παλαιὸς δαιμόνων διεφρϑάρη. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει" τὸ γάρτοι τῆς δίκης σώζων φάος, 
) ς ΄ Ὁ 3) ’ , 

ὅθὅ πολλοὺς ὑπεχφυγοις ἂν ἀνϑρώπων λογους. 

᾿ 

ΚΗΡΎΞ. 
βούλει συνάψω μῦϑον ἐν βραχεῖ σέϑεν;. 

| ΘΠΗΠΣΕΥΎΥΣ. 

λέγ᾽, εἴ τι βούλει" καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἶ. 
! ΚΗΡῪ Ξ. 

οὐχ ἂν ποτ᾽ ἐχ γῆς παῖδας ᾿“ργείων Ἔ τας 

| ΘΗΣΕῪΣ. 
κἀμοῦ νυν ἀντάχουσον, εἰ βούλει, πάλιν. 

ΚΗΡΎῪΞΞ. 

᾿ 570 χλύοιμ᾽᾽ ἄν" οὐ γὰρ ἀλλὰ δεῖ δοῦναι μέρος. 
| ΘΗΣΕΎΣ. 

ϑάψω γεχροὺς γῆς ἐξελὼν ᾿ἀσωπίας., 

ΚΗΠΡῪ Ξ. 

ἐν ἀσπίσιν σοι πρῶτα χινδυνευτέογ. 
ΘΗΣΕΥΣ 

᾿ στολλοὺς ἔτλην δὴ χἀτέρους ἄλλους πόνους. 
] : ΚΗΡΥῪΎΥΞ. 

' ἢ πᾶσιν οὖν σ᾽ ἔφυσεν ἐξαρχεῖν πατήρ; 
ΘΠΣΕΎΣ. 

87 ὅσοι γ᾽ ὑβρισταί" χρηστὰ δ᾽ οὐ χολάζομεν. 
ΚΠΡῪ Ξ. 

ἡ τῷ σὺ πόλλ᾽ εἴωϑας ἢ τε σὴ πόλις. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

᾿ τοιγὰρ πονοῦσα πολλὰ πόλλ᾽ εὐδαιμονεῖ. 
ΚΗΡΎΞ. 

ἔλϑ᾽, ὥς σε λόγχη σπαρτὸς ἐν πόλει λάβη. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

τίς δ᾽ ἐκ δράκοντος ΟΝ ἂν γένοιτ᾽ “Ἅρης; 
ΚΠΡΥΞἙΞ 

ὅ80 »θος σὺ πάσχων. νῦν δ᾽ ἔτ᾽ εἶ νεανίας. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

οὔτοι μ᾽ ἐπαίρεις ὥστε ϑυμῶσαι φρένας 
τοῖς σοῖσι κόμποις. ἀλλ᾿ ἀποστέλλου χϑονὸς, 

λόγους ματαίους οὕσπερ ἠνέγκω λαβών. 
περαίνομεν γὰρ οὐδέν. ὁρμᾶσθαι χρεὼν 

ὅδό πάντ᾽ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην ἁρμάτων τ᾽ ἐπεμβάτην, 

τοῦφο δ᾽ ὁ δαίμων" πρός τε γὰρ τοῦ δυστυχοῦς, 
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μοναμπύκων τε φάλαρα κινεῖσθαι στόμα 

ἀφρῷ καταστάζοντα, Καδμείαν χϑόνα. 

χωρήσομαι γὰρ ἑπτὰ πρὸς Κάδμου πύλας 
αὐτὸς σίδηρον ὀξὺν ἐν χεροῖν ἔχων 

590 αὐτός τε κήρυξ . σοὶ δὲ προστάσσω μένειν, 
᾿ἄδραστε, χἀμοὶ μὴ ᾿ναμίγνυσϑαι τύχας 
τὰς σάς" ἐγὼ γὰρ δαίμονος τοὐμοῦ μέτα 

στρατηλατήσω χλεινὸς ἐν χλεινῷ ϑορί. 
ὃν δεῖ μόνον μοι, τοὺς ϑεοὺς ἔχειν, ὅσοι 

ὅθ6 δίχην σέβονται" ταῦτα γὰρ ξυνόνϑ᾽ ὁμοῦ 
νίχην δίδωσιν. ἀρετὴ δ᾽ οὐδὲν φέρει 
βροτοῖσιν, ἣν μὴ τὸν ϑεὸν χρήζοντ᾽ ἔχη. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ 
ὦ μέλεαι μελέων ματέρες λοχαγῶν, 

ὡς μοι ὑφ᾽ ἥπατι δεῖμα χλοερὸν ταράσσει. 

ΠΗΙΙΧΟΡΙΟΝ. 

600 τίν᾽ αὐδὰν τάνδε προσφέρεις νέαν; 
ΠΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

στράτευμα πᾶ Παλλάδος χριϑήσεται; 
ΠΗΜΙΧΟΡΙΟ Ν. 

διὰ δορὸς εἴπας, ἢ λόγων ξυναλλαγαῖς; 
ΠΗΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

γένοιτ᾽ ἂν χέρδος" εἰ δ᾽ ἀρείφατοι 
φόνοι, μάχαι στερνοτυπεῖς τ᾽ ἀνὰ τόπον 

606 πάλιν φανήσονται χτύποι, 
τάλαινα, τίνα λόγον 
τίν᾽ ὧν τῶνδ᾽ αἰτία λάβοιμι; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀλλὰ τὸν εὐτυχίᾳ λαμπρὸν ἄν τις αἵροῖ 
μοῖρα πάλιν" τόδε μοι τὸ ϑράσος ἀμφιβαίγει. 

ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

610 δικαίους δαίμονας σύ γ᾽ ἐννέπεις. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
τίγες γὰρ ἄλλοι νέμουσι συμφοράς; 

ΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

διάφορα πολλὰ ϑεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ, 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

φόβῳ γὰρ τῷ πάρος διόλλυσαι" 
δίχα δίχαν ἐξεκάλεσε χαὶ φόνος 

ΟΙὅ φόνον, χαχῶν δ᾽ ἀναψυχὰς 
ϑεοὶ βροτοῖς νέμουσ᾽, 
ἁπάντων τέρμ᾽ ἔχοντες αὐτοί. 

ἩΜΊΧΟΡΙΟ Ν. 

τὰ χαλλίπυργα πεδία πῶς ἱχοίμεϑ' ἄν, 
620 Καλλίχορον ϑεῶς ὕδωρ λιποῦσαι. 

ΠΉΙΧΟΡΙΟ  Ν. 

ποτανὰν εἴ μέ τις ϑεῶν χτίσαι, 
διπόταμον ἵνα πόλιν μόλω. 

ΠΉΠΙΧΟΡΙΟ Ν. 

εἰδείης ἂν φίλων 

εἰδείης ἂν τύχας. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

τίς ποτ᾽ αἶσα, τίς ἄρα πότμος 
ἐπιμένει. τὸν ἄλχιμον 

Θ2ὅ τῶσδε γᾶς ἄναχτα; 
Π ΙΧ ΟΡΙΟ Ν. 

χεχλημένους μὲν ἀναχαλούμεδ᾽ αὖ ϑεούς" 
ἀλλὰ φόβων πίστις ἅδε τιρώτα. 

598 -- 607. ΞξΞ 808. 618. 

619. 0625. ΞΞεΞ 028--- 653. 

ΠΠΜΠΓΊΧΟΡΙΟ Ν. 

ἰὼ Ζεῦ. τᾶς παλαιομάτορος 

παιδογόνε πόριος Ἰνάχου. 
ΠΆΊΠΙΓΧΟΡΙΟ Ν. 

πόλει. μοι ξύμμαχος 
680 γενοῦ τῷδ᾽ εὐμενής. 

ΠΗΙΧΟΡΙΟΝ. 

τὸ σὸν ἵδρυμα 
πόλεος ἐχχομίομιαι 

πρὸς πυρὰν ὑβρισϑέν. 
ΑΓΓΕΜ.ΖΟΣ. 

γυναῖχες, ἥχω πόλλ᾽ ἔχων λέγειν φίλα, 
6090 αὐτὸς τε σωϑεὶς, ἠρέϑην γὰρ ἐν μάχῃ, 

ἵν᾽ οἱ ϑανόντων ἑπτὰ δεσποτῶν λόχοι 
ἠγωνίσαντο, δεῦμα “ιρκαῖον πάρα, 

γίχην τε Θησέως ἀγγελῶν. λόγου δέ σε 
μακροῦ ᾽ποπαύσω" Καπανέως γὰρ ἦν λάτρις, 

040 ὃν Ζεὺς χεραυνῷ πυρπόλῳ χαταιϑαλοῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ φίλτατ᾽, εὖ μὲν νόστον ἀγγέλλεις σέϑεν 
τήν τ᾽ ἀμφὶ Θησέως βάξιν" εἰ δὲ καὶ στρατὸς 

σῶς ἔστ᾽ ᾿1ϑηνῶν, πάντ᾽ ἂν ἀγγέλλοις φίλα. 
ΖΓΓΕ.0 Σ. 

σῶς, χαὶ πεπραγμέν᾽ ὡς ᾿Αδραστος ὠφελε 
θ46 πρᾶξαι ξὺν ᾿Πργείοισιν, οὺς ἀπ᾿ ἸΙνάχου 

στείλας ἐπεστράτευσε Καδμείων πόλιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς γὰρ τροπαῖα Ζηνὸς «Δϊγέως τόκος 

ἔστησεν οἵ τε συμμετασχόντες δορός; 

λέξον " παρὼν γὰρ τοὺς ἀπόντας εὐφραγεῖς. 

ΑΤΓΓΕ.ΟΣ. 

660 λαμπρὰ" μὲν ἀχτὶς ἡλίου, χανὼν σαφὴς, 

ἔβαλλε γαῖαν" ἀμφὶ δ᾽ ᾿Ηλέχιρας πύλας 

ἔστην ϑεατὴς, πύργον εὐαγῆ λαβών. 
ὁρῶ δὲ φῦλα τρία τριῶν στρατευμάτων, 

τευχεσφόρον μὲν λαὸν ἐχτείνοντ᾽ ἄνω 
θὅ5᾽ Ισμήνιον πρὸς ὄχϑον, ὡς μὲν ἦν λόγος, 

αὐτόν τ᾽ ἄναχτα, παῖδα κλεινὸν Αϊγέως, 
χαὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ δεξιὸν τεταγμένους 

᾿ ᾿ 3 

τὸ σὸν ἀγαλμία, 

κέρας παλαιᾶς Κεχροπίας οἴχήτορας" 

λαιὸν δὲ Πάραλον, ἐστολισμένον δορὶ, 

660 χρήνην παρ᾽ αὐτὴν “ἄρεος, ἱππότην τ᾽ ὄχλον. 
πρὸς κρασπέδοισι στρατοπέδου τεταγμένον 
ἴσους ἀριϑμόν" ἁρμάτων δ᾽ ὀχήματα 
ἔνερϑε σεμνῶν μνημάτων ᾿Αμφίονος., 
πόϑμου δὲ λαὸς ἧστο πρόσϑε τι εἴο 

666 νγεχροὺς ὁπισϑε ϑέμενος, ὧν ἔχειτ᾽ ἀγών.. 

ἱππεῦσι δ᾽ ἱππῆς ἦσαν ἀνϑωπλισμένοι, 

τετραύόροισί τ᾽ ἀντί ἅρμαϑ᾽ ἅρμασιν». 
χήρυξ δὲ Θησέως εἶπεν ἐς πάντας τάδε" 
σιγᾶτε, λαοὶ, σῖγα, Καδμείων στίχες, 

670 ἀχούσαϑ᾽ - ἡμεῖς ἥκομεν νεχροὺς μέτα, 
ϑάναι ϑέλοντες, τὸν “Πανελλήνων νόμον 
σώζοντες ; οὐδὲν δεόμενοι τεῖναι «(όνον. 

κοὐδὲν Κρέων τοῖσδ᾽ ἀντεχήρυξεν λόγοις, 

ἀλλ ἧστ᾽ ἐφ᾽ ὅπλοις σῖγα. ποιμένες δ᾽ ὄχων. Ϊ 
0γύ τετραύρων χατῆρχον ἐντεῦϑεν μάχης" | 

πέραν δὲ διελάσαντες ἀλλήλων ὕχους, 

παραιβάτας ἔστησαν ἐς τάξιν δορός. 

χοὶ μὲν σιδήρῳ διεμόάχονθ᾽, οἱ δ᾽, ἔστρειρον 
᾿Ξ Τ  Ξ ΞΗ --------- --- τς 

ὅστς----------π--  -- - --- 
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πώλους ἐς ἀλκὴν αὖϑις ἐς παραιβάτας. 

680 ἰδὼν δὲ «Ῥόρβας, ὃς μογαμπύχων ἄναξ 
ἣν τοῖς ᾿Ερεχϑείδαισιν, ἁρμάτων ὄχλον, 

οἵ τ᾽ αὖ τὸ Κάδμου διεφρύλασσον ἱππικὸν, 
συνῆψαν ἀλκὴν, κἀχράτουν ἡσσῶντό τε. 
λεύσσων δὲ ταῦτα κοὐ χλύων, ἐκεῖ γὰρ ἣν 

686 ἔνϑ᾽ ἄρματ᾽ ἡγωνίζεϑ᾽ οἵ τ᾿ ἐπεμβᾶται, 
τἀχεῖ παρόντα πολλὰ πήματ᾽, οὐκ ἔχω 
τί πρῶτον εἴπω, πότερα τὴν ἐς οὐρανὸν 
κόνιν προσαντέλλουσαν, ὡς πολλὴ παρῆν, 

ἢ τοὺς ἄνω τὲ χαὶ χάτω φορουμένους 
690 ἱμᾶσιν, αἵματός τὲ φοινίου ῥοὰς, ᾿ 

τῶν μὲν πιτνόντων, τιὺν δὲ ϑραυσϑέντων δίφρων 
ἐς χρᾶτα πρὸς γῆν ἐχκυβιστώντων βίᾳ, 
πρὸς ἁρμάτων τ᾽ ἀγαῖσι λειπόντων βίον. 
γιχῶντα δ᾽ ἵπποις ὡς ὑπείϑετο στρατὸν 

696 Κρέων τὸν ἐνθένδ᾽, ἱτέαν λαβὼν χερὶ 
χωρεῖ, πρὶν ἐλϑεῖν ξυμμάχοις δυσϑυμίαν. 

χαὶ τὴν τὰ Θησέως γ᾽ οὐκ ὄκνῳ διεφϑάρη, 
ἀλλ ἵετ᾽ εὐθὺς λάμπρ᾽ ἀναρπάσας ὅπλα" 
χαὶ συμπατάξαντες μέσον πάντα στρατὸν 

700 ἔχτεινον, ἐχτείνοντο, χαὶ παρηγγύων 
κελευσμὸν ἀλλήλοισι σὺν πολλῇ βοῆ, 
ϑεῖν᾽, ἀντέρειδε τοῖς ᾿Ερεχϑείδαις δόου. 
λόχος δ᾽ ὀδόντων ὄφεος ἐξηνδρωμένος 
δεινὸς παλαιστὴς ἦν" ἔχλινε γὰρ χέρας 

706 τὸ λαιὸν ἡμῶν" δεξιοῦ δ᾽ ἡσσώμενον 
φεύγει τὸ χείνων, ἦν δ᾽ ἀγὼν ἰσόρροπος. 
χὰν τῷδε τὸν στρατηγὸν αἰνέσαι παρῆν " 
οὐ γὰρ τὸ νικῶν τοῦτ᾽ ἐχέρϑδαινεν μόνον, 
ἀλλ ᾧχετ᾽ ἐς τὸ χάμνον οἰχείου στρατοῦ. 

710 ἔρρηξε δ᾽ αὐδὴν, ὥσϑ᾽ ὑπηχῆσαι χϑόνα, 
ὦ παῖδες, εἰ μὴ σχήσετε στερρὸν δόρυ 
σπαρτῶν τόδ᾽ ἀνδρῶν, οἴχεται τὰ Παλλάδος. 

ϑάρσος δ᾽ ἐνῶρσε παντὶ “Ζ]αναϊδῶν στρατῷ. 

αὐτός ϑ᾽ ὅπλισμα τοὐπιδαύριον λαβὼν 
716 δεινῆς χορύνης διαφέρων ἐσφενδόνα, 

ὁμοῦ τραχήλους χἀπικείμενον κάρα 
κυνέας ϑερίζων χἀποκαυλίζων ξύλῳ. 

μόλις δέ πως ἔτρεψαν ἐς φυγὴν πόδα. 
ἐγὼ δ᾽ ἀνηλάλαξα χἀνωρχησάμην ᾿ 

720 χάχρουσα χεῖρας. οἱ δ᾽ ἔτεινον ἐς πύλας. 

βοὴ δὲ χαὶ κωχυτὸς ἦν ἀνὰ πτόλιν 
γέων, γερόντων, ἱρά τ᾽ ἐξεπίμπλασαν 

φόβῳ. παρὸν δὲ τειχέων εἴσω μολεῖν, 
Θησεὺς ἐπέσχεν " οὐ γὰρ ὡς πέρσων πόλιν 

726 μολεῖν ἔφασχεν, ἀλλ ἀπαιτήσων γνεχρούς. 
τοιόνδε τὸν στρατηγὸν αἱρεῖσθαι χρεὼν, 
ὃς ἔν τε τοῖς δεινοῖσίν ἔστιν ἄλκιμος, 
μισεῖ 8᾽ ὑβριστὴν λαὸν, ὃς πράσσων χαλῶς 
ἐς ἄχρα βῆναι χλιμάχων ἐνήλατα 

730 ζητῶν ἀπώλεσ᾽ ὄλβον, ᾧ χρῆσϑαι παρῆν. 
ΧΟΡΟΣ. 

νῦν τήνδ' ἄελπτον ἡμέραν ἰδοῦσ᾽ ἐγὼ 
ϑεοὺς νομίζω, χαὶ δοκῶ τῆς συμφορᾶς 

ἔχειν ἔλασσον, τῶνδε τισάντων δίκην. 
4ΠΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

ὦ Ζεῦ, τί δῆτα τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 
735 φρονεῖν λέγουσι; σοῦ γὰρ ἐξηρτήμεϑα, 

δρῶμέν τε τοιαῦϑ᾽ ἃν σὲ τυγχάνης ϑέλων. 

- πιτστς,.  -ὋοΠΠ Πρ ........ν0.0.0..0.....ὕβ..ὕ...ὲ..ο,-. 

ἡμῖν γὰρ ἦν τὸ τ᾽ [άργος οὐχ ὑποστατὸν, 
αὐτοί τε πολλοὶ χαὶ γέοι βοαχίοσιν,. 
᾿Ετεοχλέους τε σύμβασιν ποιουμένου, 

740 μέτρια ϑέλοντος οὐκ ἐχρήζομεν λαβεῖν, 
χάπειτ᾽ ἀπωλόμεσϑ'᾽. ὁ δ᾽ αὐ τότ᾽ εὐτυχὴς 

λαβὼν πένης ὡς ἀρτίπλουτα χρήματα, ᾿ 
ὕβοιζ᾽, ὑβοίζων τ᾿ αὐϑις ἀνταπώλετο 
Κάδμον χακόφρων λαός. ὦ κενοὶ βροτῶν," 

745 οἱ τόξον ἐντείνοντες ὡς χαιροῦ πέρα, 
καὶ πρὸς δίχης γε πολλὰ πάσχοντες χαχὰ, 
φίλοις μὲν οὐ πείϑεσϑε, τοῖς δὲ πράγμασι, 
πόλεις τ᾽, ἔχουσαι διὰ λόγου χάμψαι χαχὰ, 
φόνῳ χκαϑαιρεῖσϑ᾽, οὐ λόγῳ, τὰ πράγματα. 

750 ἀτὰρ τί ταῦτα; χεῖνο βούλομαι μαϑεῖν, 

πῶς ἐξεσώϑης " εἶτα τἄλλ᾽ ἐρήσομαι. 
ἌΓΓΕ.ΟΣ. 

ἐπεὶ ταραγμὸς πόλιν ἐχέίνησεν δορὶ, ᾿ 

πύλας διῆλθον, ἧπερ εἰσήει στρατός. 
ὙΦ ΡΎΉΣΙΣΟΣΣ: 

ὧν δ᾽ οὕνεχ᾽ ἁγὼν ἦν, γεχροὺς χομέζετε; 
ΑΓΓΕ.ῸΟΣ. 

786 ὕσοι γε κλειγοῖς ἕπτ᾽ ἐφέστασαν λόχοις. 
ΤΡ ΣΙ ΘΕΣΣ. 

πῶς φής; ὃ δ᾽ ἄλλος ποῦ χεχμηκότων ὄχλος; 
ΑΤΓΙΓΕ 0 Σ. 

τάφῳ δέδονται πρὸς Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς: 
ἜΣ ΡΣ ΘΙ: 

τοὐχεῖϑεν ἢ τοὐνθϑένδε; τίς δ᾽ ἔϑαψέ νιν; 
ΑΓΓΕ.ΟΣ. 

Θησεὺς, σκιώδης ἔνϑ᾽ ᾿Ελευϑερὶς πέτρα. 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ. 

760 οὕς δ᾽ οὐκ ἔϑαψε πῆ νεχροὺς ἥκεις λιπών; 
ἌΓΙΓΕΟ.ῸΟΣ. 

ἐγγύς " πέλας γὰρ πᾶν ὅ τι σπουδάζεται. 

ΑΖ4ΡΆΑ͂ΣΤΟ Σ. 

ἢ που πικρῶς γιν ϑέραπες ἦγον ἐξ φόνου. 
ΦΓΓΙΓΈΖΟΣ. 

οὐδεὶς ἐπέστη τῷϑε δοῦλος ὧν πόνῳ. 
{ΡΣ 

“ Ἑ ᾿ Ἑ 

ΑΓΓΕΟ.ΤΟΣ. 

φαίης ἂν, εἰ παρῆσϑ᾽ ὅτ᾽ ἠγάπα νεχρούς. 
ΖΡ ΣΙΕΟΣ, 

766 ἔνιψεν αὐτὸς τῶν ταλαιπώρων σφαγᾶς; 
ΑΓΓΕ.ΖΟΣ. 

κἄστρωσέ γ᾽ εὐνὰς χἀχάλυψε σώματα. 
ΠΡ ΣΙ ΧΟΘΣΣ 

δεινὸν μὲν οὖν βάσταγμα κᾳσχύνην ἔχον. 
ΖΓΓΕ.Ὸ Σ. 

τέ δ᾽ αἰσχρὸν ἀνθρώποισι τὠλλήλων κακά; 
44 ΡΆΑΣΊΤΟΣ, 

οἴμοι " πόσῳ σφῖν συνϑανεῖν ἂν ἤϑελον, 
,Ο  ΆΓΓΕ.0 Σ. ' 

770 ἄκραντ᾽ ὀδύρει ταῖσϑθέ τ᾿ ἐξάγεις δάχου. 
Α4ἽΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

δοχῶ μὲν, αὐταί γ᾽ εἰσὶν αἱ διδάσκαλοι, 
ἀλλ εἶεν, ἀρῶ χεῖρ᾽ ἀπαντήσας νεκροῖς, 
“Ἅιδου τε μολπὰς ἐχχέω δαχρυρρόους, 
φίλους προσαυδῶν, ὧν λελειμμένος τάλας 

776 ἔρημα κλαίω" τοῦτο γὰρ μόνον βροτοῖς 

ἰκεξος το υσουος νος τος τος ες εεέςωνοτξευξες εσρσφειῖσσεεςς τοι κεις εις δ οδίτί, τς στο στο τα πε σδεσοωττασφσετοος ἀ- στος τος τὶ υρνμισυνρ ας τῇ, ἀρ νος ὑυνὐ ον τε τα ὑφούξετος ἐαινουλοίς τ βροίνοδ ἀδεηεὶ ἐφ Ι ΑΙΝ 



ΤΡ ΎΚ ΕΣ 

οὐκ ἔστι τἀνάλωμ᾽ ἀναλωϑὲν λαβεῖν, 
ψυχὴν βροτείαν " χρημάτων δ᾽ εἰσὶν πόροι. 

ΧΟΡΟΣ. : 

τὰ μὲν εὖ, τὰ δὲ δυστυχῆ" 
πόλει μὲν εὐδοξία 

780 χαὶ στρατηλάταις δορὸς. 

διπλάζεται τιμά. 

ἐμοὶ δ᾽ ἐμῶν παίδων μὲν εἰσιδεῖν μέλη 
πιχρὸν, χαλὸν ϑέαμα δ᾽, εἴπερ ὄψομαι 

785 τὰν ἄελπτον ἁμέραν, 
δοῦσα πάντων μέγιστον ἄλγος. 
ἄγαμόν μ᾽ ἔτι δεῦρ᾽ ἀεὶ 
χοόνος παλαιὸς πατὴρ 
ὦφελ ἁμερᾶν χτίσαι- 
τί γάρ μ᾽ ἔδει παίδων; 

790 τὸ μὲν γὰρ οὐχ ἤλπιζον ἂν πεπονϑέναι 
πάϑος περισσὸν, εἰ γάμων ἀπεζύγην. 
νῦν δ᾽ ὁρῶ σαφέστατον 
χαχὸν, τέχνων φιλτάτων στερεῖσα. 
ἀλλὰ τάδ᾽ ἤϑη σώματα λεύσσω 

796 τῶν οἰχομένων παίδων " μελέα 
πῶς ἄν ὀλοίμαν σὺν τοῖσδε τέχνοις 

ποιγὸν ἐς “Διδην χαταβᾶσα. 
“44 ΡῬΑ͂ΣΤΟ Σ. 

στεναγμὸν, ὦ ματέρες, 
τῶν χατὰ χϑονὸς γεχοῶν 

800 ἀύσατ᾽, ἀπύσατ᾽ ἀντίφων᾽ “τῶν 
στεναγμάτων κλύουσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ παῖδες, ὦ πικρὸν φίλων 
προσηγόρημα ματέρων 
προσαυϑῶ σε τὸν ϑανόντα. 

᾿ΑΖΡΑΆΑΣΤΟΣ. 

806 ἰὼ ἰὼ ! 
ΧΟΡΟΣ. 

τῶν γ᾽ ἐμῶν χαχῶν ἐγώ. 
ΖΗ͂ΡΆΑ͂ΣΤΌΟΣ. 

αξαῖ. 

| ΧΟΡΟΣ. 
] ᾿ Ξ " 

ἌΔΡΑΣΤΟΣ. 
ἐπάϑομεν ὦ 

| ΧΟΡΟΣ. 

' τὰ χύνταε᾽ ἄλγη χαχῶν. 
ΑΔΡΑΣΤΟΣ. 

τ ΄ ι ᾿ Ε] : ἂν 
ὦ πόλις ᾿ἀργεία, τὸν ἐμὸν πότμον οὐχ ἐσορῶτε; 

Ὁ ΟΟΣΣ. 
δοῶσι δῆτα χἀμὲ τὴν 

810 τάλαιναν, τέχνων ἀπαιδα. 
ΦΧΟΡΩΖΑΣΤΟΌΟΣ. 

προσάγετε τῶν δυσπότμων 
σώμαϑ᾽ αἱματοσταγῆ., 
σφαγέντα τ᾽ οὐκ ἄξι᾽, οὐδ᾽ ὑπ᾽ ἀξ 
ἐν οἷς ἀγὼν ἐχράνϑη. 

ΧΌΤΡΟΣ: 

816 δόϑ᾽, ὡς περιπτυχαῖσι δὴ 

χέρας προσαομόσασ᾽ ἐμιοῖς 

ἐν ἀγχῶσι τέχνα ϑῶμαι. 
7718. 788. 

798 --- 810. 

ἕων, 

761 ----7993. 

811 -- 823. ---- 
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ΑΔΡΑ͂ΣΤΟΣ. 
ἔχεις ἔχεις 

ΧΟΡῸΟΣ. 

πημάτων γ᾽ ἅλις βάρος. 
ΑἸΣΓΡΖΩΙ͂ΣΤΟΣ: 

αἷἰαῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

τοῖς τεχοῦσι δ᾽ οὐ λέγεις. 

0 ΡΣ ΤΌΣ: 

820 ἀΐετέ μου. 
; ΧΟΡΟΣ. 

στένεις ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἄχη. 
ΑΔΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

εἴϑε με Καδμείων ἔναρον στίχες ἐν χονίαισιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐμὸν δὲ μήποτ᾽ ἐζύγη 
δέμας γ᾽ εἴς τιν᾽ ἀνδρὸς εὐνάν. 

ΖΦ, ΡΟΣΈΘΙΣ. 

ἴδετε χαχῶν πέλαγος, ὦ 
826 ματέρες τάλαιναι τέκνων. 

ΧΟΡΟΣ. 

κατὰ μὲν ὄνυξιν ἠλοχίσμεϑ᾽, ἀμφὶ δὲ 
σποδὸν κάρα χεχύμεϑα. 

ΔΊΉΡΑΣΤΟ Σ. 

Ἰὼ Ἰώ μοί μοι. 
κατά μὲ πέδον γᾶς ἕλοι, 

830 διὼ δὲ ϑύελλα σπάσαι, 
πυρός τε φλογμὸς ὁ “πὸς ἐν κάρᾳ πέσοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

πιχροὺς ἐσεῖδες γάμους, 
πιχρὰν δὲ «Ῥοίβου φάτιν " 

885 ἔρημά σ᾽ ἃ πολύστονος Οἰδιπόδα 
δώματα λιποῦσ᾽ ἦἠλϑ᾽ Ἐρινύς.. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

μέλλων σ᾽ ἐρωτᾶν, ἡνίχ᾽ ἐξήντλεις στρατῷ 
γόους, ἀφήσω, τοὺς ἐκεῖ μὲν ἐχλιπὼν 

840 ἐς τὰ σώ γε μύϑους" νῦν δ᾽ ἄδραστον ἱστορῶ" 
πόϑεν ποϑ' οἵδε διαπρεπεῖς εὐψυχίᾳ 
ϑνητῶν ἔφυσαν; εἰπέ γ᾽, ὡς σοφώτερος, 
νέοισιν ἀστῶν τῶνδ᾽" ἐπιστήμων γὰρ εἶ. 
εἶδον γὰρ αὐτῶν κρείσσον᾽ ἢ λέξαι λόγῳ 

815 τολμήμαϑ'᾽, οἷς ἤλπιζον αἱρήσειν πόλιν. 
ἕν δ᾽ οὐκ ἐρήσομαί σε, μὴ γέλωτ᾽ ὄφλω, 
ὅτῳ ξυνέστη τῶνδ᾽ ἕχαστος ἐν μάχῃ, 
ἢ τραῦμα λόγχης πολεμίων ἐδέξατο. 

χενοὺὶ γὰρ οὗτοι τῶν τ᾽ ἀκουόντων λόγοι 
ἐν μάχη βεβὼς 

λόγχης Ἰούσης πρόσϑεν ὀμμάτων πυκνῆς 
σαφῶς ἀπήγγειλ᾽ ὅστις ἐστὶν ἀγαϑὸός. 
οὐχ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ ἐρωτῆσαι τάδε 
οὔτ᾽ ἂν πιϑέσϑαι τοῖσι τολμῶσιν λέγειν" 

85ὅ μόλις γὰρ ἄν τις αὐτὰ τἀναγχαϊῖ᾽. ὁρῶν 
δύναιτ᾽ ἂν ἑστὼς πολεμίοις ἐναντίος. 

: 23 ΖΡ. ΣΎΓΙΟΙΣΣ: 

ἔχουε δή νυν. καὶ γὰρ οὐκ ἄκοντέ μοι 
δίδως ἔπαινον ὧν ἔγωγε βούλομαι 
φίλων ἀληϑῆ καὶ δέχαι᾽ εἰπεῖν πέρι. 

8600 ὁρᾷς τὸ Ζϊον οὗ βέλος διέπτατο; 
Καπανγεὺς ὅδ᾽. ἐστίν - ᾧ βίος μὲν ἣν πολὺς, 
ἤἥχιστα δ᾽ ὄλβῳ γαῦρος ἦν" φρόνημα δὲ 

838 
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τος. πσασυν ὐὐνσνθον 

298 
οὐδέν τι μεῖζον εἶχεν ἢ πένης ἀνὴρ, 
φεύγων τραπέζαις ὕστις ἐξογχοῖτ᾽ ἔγαν 

865 τἀρχοῦντ᾽ ἀτίζων" οὐ γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾷ 

τὸ χφηστὸν εἶναι. μέτρια δ᾽ ἐξαρχεῖν ἔφη. 
φίλοιει τ᾽ ἀληϑὴς ἤν φίλος παροῦσί τὲ 

χαὶ μὴ παροῦσιν" ὧν ἀριϑμὸς οὐ πολύς. | 
ἀψευδὲς ΠΥ εὐπροσήγορον στόμα, 

810 ὥχραντον οὐδὲν οὔτ᾽ ἐς οἰχέτας ἔχων 
οὔτ᾽ ἐς πολίτας. τὸν δὲ δεύτερον λέγω, ᾿ 
Ἐτέοχλον, ἄλλην χρηστότητ᾽ ἠσχηκότα" 

γεανίας ἣν. τῷ βίῳ μὲν ἐνδεὴς, 
πλείστας δὲ τιμὰς ἔσχεν “4ργείᾳ χϑογί. 

876 φίλων δὲ χρυσὸν πολλάκις δωρουμέγνων, 

οὐκ εἰσεδέξατ᾽ οἶχον, ὥστε τοὺς τρόπους 

δούλους παρασχεῖν χρημάτων ζευχϑεὶς ὕπο. 
τούς τ᾽ ἐξαμαρτάνοντας. οὐχὶ τὴν πόλιν, 
ἤχϑαιρ᾽ " ἐπεί τοι κοὐδὲν αἰτία πόλις, 

880 χαχῶς χλύουσα διὰ χυβερνήτην χαπκὸν. 
ὁ δ᾽ αὖ τρίτος τῶνδ᾽ Ἱππομέδων τοιόσδ᾽ ἔφυ" 
παῖς ὧν ἐτόλμησ᾽ εὐθὺς οὐ πρὸς ἡδονὰς 
μουσῶν τραπέσϑαι, πρὸς τὸ μαλϑαχὸν βίου, 
ἀγροὺς δὲ ναίων, σχληρὰ τῇ φύσει διδοὺς 

885 ἔχαιρε πρὸς τἀνδρεῖον, ἔς τ᾽ ἄγρας ἐὼν 

ἵπποις τὲ χαίρων τόξα τ᾽ ἐγντείνων χεροῖν, 

πόλει παρασχεῖν σῶμα χρήσιμον ϑέλων. 
ὁ τῆς χυναγοῦ δ᾽ ἄλλος ᾿“ταλάντης γόγος, 
ΤΠΙῈαρϑενοπαῖος, εἶδος ἐξοχώτατος, 

890᾽Τρχὰς μὲν ἦν, ἐλθὼν δ᾽ ἐπ᾿ Ἰνάχου δοὰς. 
παιδεύεται κατ᾽ “4ργος. ἐχτραφεὶς δ᾽ ἐχεῖ, 
πρῶτον μὲν, ὡς χρὴ τοὺς μετοιχοῦντας ξέγους, 
λυπηρὸς οὐκ ἡν, οὐδ᾽ ἐπίφϑονος πόλει, 

οὐδ᾽ ἐξεριστὴς τῶν λόγων, ὅϑεν βαρὺς 

895 μάλιστ᾽ ἂν εἴη δημότης τε χαὶ ξένος". 
λόχοις δ᾽ ἐνεστὼς ὥσπερ ὡργεῖος γεγὼς 
ἤμυνε χώρᾳ, χὠπότ᾽ εὖ πράσσοι πόλις, 

ἔχαιρε, λυπρῶς δ᾽ ἔφερεν. εἴ τι δυστυχοῖ. 
πολλοὺς δ᾽ ἐραστὰς κἀπὸ ϑηλειῶν ὅσας 

900 ἔχων, -ἐφρούρει μηδὲν ἐξαμαρτάνειν. 
Τυδέως δ᾽ ἕπαινον ἐν βραχεῖ ϑήσω μέγαν" 
οὐχ ἐν λόγοις ἦν λαμπρὸς, ἀλλ᾽ ἐν ἀσπίδι 
δεινὸς σοφιστὴς πολλά τ᾽ ἐξευρεῖν σοφά. 
γνώμῃ δ᾽ ἀδελφοῦ Μελεάγρου λελειμμένος, 

905 ἴσον παρέσχεν ὄνομα διὰ τέχνης δορὸς, 
εὑρὼν ἀκριβῆ μουσικὴν ἐν ἀσπίδι" 
φιλότιμον ηϑος; πλούσιον φρόνημα δὲ 

ἐν τοῖσιν ἔργοις, οὐχὶ τοῖς λόγοις ἴσον. 
ἐχ τῶνδε μὴ ϑαύμαζε τῶν εἰρημένων, 

910 Θησεῦ, πρὸ πύργων τούσδε τολμῆσαι ϑαγεῖν " 
τὸ γὰρ τραφῆναι μὴ χακῶς αἰδῶ φέρει" 
αἰσχύνεται δὲ τἀγαϑ᾽ ἀσχήσας ἀνὴρ 
καπὸς γενέσϑαι πᾶς τις. ἡ δ᾽ εὐανδρία 

διδάκτουι, εἴπερ καὶ βρέφος διδάσχεται 

916 λέγειν. ἀκούειν ϑ᾽ ὧν μάϑησιν οὐκ ἔχει. 
ἣ δ᾽ ἂν μάϑῃ τις, ταῦτα σώζεσϑαι φιλεῖ 

| 

Ξισσξυς ας, 

πρὸς γῆρας. οὕτω παῖδας εὖ παιδεύετε. 
ΧΟΡΟΣ. 

3 - 

ἑὼ τέχνον, δυστυχῆ σ᾽ 

ἔτρεφον, ἔφερον ὑφ᾽ ἥπατος 

920 πόνους ἐνεγχοῦσ᾽ ἐν ὠδῖσι" καὶ νῦν 
εἰ Ἁ ΦΡΥ ΞΟΝ »»ἢ᾿ 
“«4ιδας τὸν ἑμὸν ἔχει 

Ἔ ΤΥ ΒΒ ΤΎΠΟΣ ΟΟΥ̓Υ 

μόχϑον ἀϑλίας, ἐγὼ δὲ 
γηροβοσχὸν οὐχ ἔχω 

τεχοῦσ᾽ ἃ τάλαινα παῖδα. 

ΘΗΣΕΥΣ. Ὁ Ι 
92ὅ χαὶ μὴν τὸν Οἰχλέους γε γενναῖον τόχον 

ϑεοὶ ζῶντ᾽ ἀναρπάσαντες ἐς μυχοὺς χϑονὸς 
αὐτοῖς τεϑρίπποις εὐλογοῦσιν ἐμφανῶς" 
τὸν Οἰδίπου δὲ παῖδα, Πολυνείκην λέγω, 
ἡμεῖς ἐπαινέσαντες οὐ ψευδοίμεϑ'᾽ {ν΄ 

980 ξένος γὰρ ἡν μοι, πρὶν λιπὼν Κάδμου πόλιν 
φυγῆ πρὸς “Αἄργος διαβαλεῖν αὐϑαίρετος. 
ἀλλ᾽ οἰσϑ᾽ ὃ δρᾶν σε βούλομαι τούτων πέρι; 

Ἂ 

ΔΠΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

οὐχ οἶδα πλὴν ἕν, σοῖσι πείϑεσϑαι λόγοις. 
ΘΠΣΕΎΥΣ. 

τὸν μὲν Ζιὸς πληγέντα Καπανέα᾽ πυρὶ 
ἌΔΡΑΣΤΟΣ. 

985 ἢ χωρὶς ἱρὸν ὡς νεχρὸν ϑώιναι ϑέλεις; 
ΘΗΣΕῪΣ. 

γναΐ" τοὺς δέ γ᾽ ἄλλους πάντας ἂν μιᾷ πυρᾷ. 
“ΖΦ ΡΟΑ͂Σ ΤΟΙΣ: 

ποῦ δῆτα ϑήσεις μνῆμα τῷδε χωρίσας ; 
ΘΠΣΕΎΣ. 

αὐτοῦ παρ᾽ οἴχους τούσδε συμπήξας τάφον. 
ΑΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

οὗτος μὲν ἤδη δμωσὶν ἂν μέλοι πόνος.. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

940 ἡμῖν δέ γ᾽ οἵδε" στειχέτω δ᾽ ἄχϑη νεκρῶν. 
ΖΑ ΠΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

ἔτ᾿, ὦ τάλαιναι μητέρες, τέχνων πέλας. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ἥκιστ᾽, ᾿Ἴδραστε, τοῦτο πρόσφορον λέγεις. 
ΑΠΡΆΑ͂ΣΤΟΣ. 

πῶς τὰς τεχούσας οὐ χρεὼν ψαῦσαι τέκνων; 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ὄλοιντ᾽ ἰδοῦσαι τούσδ᾽ ὧν ἡλλοιωμένους " 
945 πιχραὶ γὰρ ὄψεις χάμα τῷ τέλει νεχρῶν. 

τί δῆτα λύπην ταῖσδε προσϑεῖναι ϑέλεις; 
ΑΠΡΑΣΤΟΣ. 

νικᾷς. μένειν χρὴ τλημόνως" λέγει γὰρ εὖ 
Θησεύς. ὅταν δὲ τούσδε προσϑῶμεν πυρὶ, 
ὀστᾶ προσάξεσϑ'.. ὠ ταλαίπωροι βροτῶν, 

950 τί χτᾶσϑε λόγχας χαὶ χατ᾽ ἀλλήλων φόνους 
τίϑεσϑε; παύσασϑ'. ἀλλὰ λήξαντες πόνων 
στὴ φυλάσσεϑ᾽ ἥσυχοι μεϑ' ἡσύχων. 
σμικρὸν τὸ χρῆμα τοῦ βίου" τοῦτον δὲ χρὴ 
ὡς ῥᾷστα χαὶ μὴ σὺν πόνοις διεχπερᾶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οδὅ οὐχέτ᾽ εὔτεκχνος, οὐχέτ᾽ εὔπαις, 
οὐδ᾽ εὐτυχίας μέτεστίν μοι 

χουροτόκοις ἐν ᾿4ργείαις " 

οὐδ᾽ “4ρτεμις λοχία 
προσφϑέγξαιτ᾽ ὧν τὰς ᾿ποωἰδυξ, 

960 δυσαίων δ᾽ ὁ βίος, 
πλαγχτὰ δ᾽ ὡσεί τις νεφέλα, 
πνευμάτων ὑπὸ δυσχίμων ἀΐσσω. 
ἑπτὰ ματέρες ἑπτὰ χούρους 

ἐγεινάμεϑ'᾽ αἵ ταλαίπωροι 
965 χλειγοτάτους ἕν ᾿4ργείοις " 

959 --- 9602. ΞΞΞ 968 --- 970. 
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καὶ νῦν ἄπαις. ἄτεχνος 
γηράσχω δυστηνοτάτως, 

οὔτ᾽ ἐν τοῖς φϑιμένοις 
οὔτ᾽ ἐν ζῶσιν κρινομιένη, : 

970 χωρὶς δή τινὰ τῶνδ᾽ ἔχουσα μοῖραν. 
ὑπολελειμμένα μοι δάχρυα" 
μέλεα παιδὸς ἐν οἴχοις 

χεῖται μνήματα, πένϑιεμοι 
χουραὶ χαὶ στέφανοι κόμας, 

975 λοιβαί τε νεχύων φϑιμένων, 
ἀοιδαὶ, τὰς χρυσοχόμας 
Ἀπόλλων οὐκ ἐνδέχεται " 
γόοισιν δ᾽ ὀρϑρευομένα 
δάκρυσι νοτερὸν ἀεὶ πέπλων 
πρὸς στέρνῳ πτύχα τέγξω. 

980 χαὶ μὴν ϑαλάμας τάσδ᾽ ἐσορῶ δὴ 
Καπανέως ἤδη τύμιβον 8᾽ ἱερὸν, 
μελάϑῥων τ᾽ ἐχτὸς 
Θησέως ἀναϑήματα νεχροῖς, 

χλεινήν τ᾿ ἄλοχον τοῦ χαπφϑιμένου. 
986 τοῦδε κεραυνῷ πέλας Εὐάδνην, 

ἣν Ἶφις ἄναξ παῖδα φυτεύει. 

τί ποτ᾽ αἰϑερίαν ἕστηχε πέτραν, 
ἢ τῶνδε δόμων ὑπεραχρίζει, 
τήνδ᾽ ἐμβαίνουσα χέλευϑον; 

ΕΥ̓ ΆΑΖΝΗ. 

990 τί φέγγος. τίν᾽ αἴγλαν 
ἐδίφοευε τόϑ᾽ ἅλιος 
σελάνα τε κατ᾽ αἰϑέρα, 
λαμπάδ᾽ ἵν᾽ ὠκυϑόαι νύμφαι, 
ἱππεύουσι δι᾽ ὄρφνας, 

995" Ἐ ἁνίχα γάμων 
τῶν ἐμῶν πόλις '“ργους 
ἀοιδὰς εὐδαιμονίας 
ἐπύργωσε χαὶ γαμέτα 
χαλχεοτευχοῦς Καπανέως. 

1000 προσέβαν δρομὰς ἐξ ἐμῶν 
οἴχων ἐχβα;χχευσαμένα, 
πυρὸς (ρῶς τάφον τε 

ματεύουσα τὸν αὐτὸν, 
ἐς “1΄ δῶν χαταλύσουσ᾽ 
ἔμμοχϑον 

1006 βίοτον αἰῶνός τε πόνους" 

ἥδιστος γάρ τοι ϑάνατος 
συνϑνήσχειν ϑνήσχουσι φίλοις, 
εἰ δαίμων τάδε δὴ πραίνοι. 

“ ΧΟΡΟΣ. 

χαὺ μὴν ὁρᾷς τήνδ᾽, ἧς ἐφέστηχας πέλας 
1010 πυρὰν, “Τ“πὸς ϑησαυρὸν, ἔνϑ᾽ ἔνεστι σὸς 

πόσις, δαμασϑεὶς λαμπάσιν χεραυγίοις. 

ΕΥΑἉΑ͂ 4 ΝΗ. 

ὁρῶ δὴ τελευτὰν, 

ἕν᾽ ἕσταχα" τύχα δέ μοι 
ξυνάπτει ποδός" ἀλλὰ τῆς 

101ὅ εὐχλείας χάριν ἔνϑεν ὃρ-- 
μάσω τἄσδ᾽ ἀπὸ πέτρας. 
πηϑδήσασα πυρὸς ἔσω. 

σῶμά τ᾽ αἴϑοπι φλογμῷ 

1020 πόσει συμμίξασα φίλον, 

990... 1008. --ΞΞ- 1012 .--- 1030. 

--» 

ΠΑ, ΤΣ: 
τεσσ -- τ --τ -- τ΄ 

χοῶώτω χρωτὶ πέλας ϑειμένα 

Ι ΠῈερσεφονείας [ἥξω] ϑαλάμους, 
| σὲ τὸν ϑαγόντ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ 

ποοδοῦσα ψυχᾷ χατὰ γᾶς. 
ἯΡΕ: ἴτω φῶς γάμοι τε. 

Ι εἴϑε τινὲς εὐναὶ 

διχαίων ὑμεναίων 
ἐν Ἄργει 

φανῶσιν τέχνοισιν ὅσιος δ᾽ 

Ἐ εὐναῖος γαμέτας 

συντηχϑεὶς αὔραις ἀδόλοις 
1080 γενναίας ἀλόχῳ ψυχᾶς. 

ΧΟΡΟΣ. 
χαὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς σὸς πατὴρ βαίνει πέλας 
γεραιὸς Ἶφις ἐς νεωτέρους λόγους, 

οὕς οὐ χατειδὼς πρόσϑεν ἀλγήσει κλύων. 
ΤΟΙ͂Σ. 

ὦ δυστάλαινα, δυστάλας δ᾽ ἐγὼ γέρων, 
ο86 ἡ ἥχω, διπλοῦν πένϑημα δωμάτων ἔχων, 

τὸν μὲν ϑανόντα παῖδα Καδιιείων δορὶ 

᾿Ετέοχλον ἐς γῆν πατρίδα ναυσϑλώσών νεχρὸν, 
ζητῶν τ᾽ ἐμὴν παῖδ᾽, ἢ δόμων ἐξώπιος 

βέβηχε πηδήσασα, Καπανέως δάμαρ, 
- - ᾿" ’ ’ ν ἐδ 

1040 ϑανεῖν ἐρῶσα σὺν πόσει. χρόνον μὲν οὖν 
τὸν πρόσϑ' ἐφοουρεῖτ᾽ ἐν δόμοις " ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ 

| 

Ι 

| φυλακὰς ἀνῆχα τοῖς παρεστῶσιν χακοῖς, 

βέβηκεν. ἀλλὰ τῆδέ νιν δοξάζομεν 
μάλιστ᾽ ὧν εἶναι" φράζετ᾽ εἰ κατείδετε. 

ἙἘΥΔΑΖΔΧΝΗ. 
[1046 τί τάσδ᾽ ἐρωτᾷς; ἥδ᾽ ἐγὼ πέτρας ἔπι, 

ὄρνις τις ὡσεὶ, Καπανέως ὑπὲρ πυρᾶς 
δύστηνον αἰώρημα χουφίζω, πατερ. 

β ; ΤΙΣ. 
, ’ 3) , ΄ ἃ , Ξ ᾿ 

ΤΈΧΚΟΥ ἡ τὸς λους τίς στολος; ΦΉ 05 ὙλΉ01 

δόμων ὑπερβᾶσ᾽ ἠλϑὲς ἐς τηνδὲ χϑόνα; 

ΕὙ.Ἁ“,Ζ ΝΠ. 

1050 ὀογὴν λάβοις ἂν τῶν ἐμῶν βουλευμάτων 
κλύων. ἀκοῦσαι δ᾽ οὔ σε βούλομαι, πάτερ. 

' ΤΟΙΣ. 

| εἰ δ᾽; οὐ δίχαιον πατέρα τὸν σὸν εἰδέναι; 
' ΕΥ̓Α44ΝΗ. 

κριτὴς ἂν εἴης οὐ σοφὸς γνώμης ἐμῆς. 
: ΤΟΙ͂Σ. 

σσευῖ, δὲ τῆδε τοῦ χάριν κοσμεῖς δέμας; 
ἘΥΆΑΖΔΝΗ. 

[1056 ϑέλει τι χαινὸν οὗτος ὁ στολμὸς., πάτερ. 
Ι ΤΙΣ. 

| ὡς οὐκ ἐπ᾽ ἀνδοὶ πένϑιμιοος πρέπεις ὁρᾶν. 
ΕΥ̓Α44ΝΗ. 

ἐς 19} τι πρᾶγμα γνεοχμὸν ἐσχευάσμεϑα. 

ἘΈΡΊΣ: 
κἄπειτα τύμβῳ καὶ πυρᾷ φαίνει πέλας; 

; Ε ΥᾺ Ζ ΝΗ. 

ἐνταῦϑα γὰρ δὴ καλλίνικος ἔρχομαι. 
ΤῸΙ͂Σ. 

1060 νιχῶσα νίχην τίνα; μαϑεῖν χρήζω σέϑεν. 
ΕΥ̓Δ4ΝΗ. 

πάσας γυναῖκας ἃς δέδορχεν ἥλιος. 
ΤΟΙ͂Σ. 

ἔργοις ᾿ϑανως ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ; 



800. ΒΕΓ ΤῸΝ 

ΠΥ. Δ ΝΗ. 

ἀρετῇ " πόσει γὰρ συνθανοῦσα κείσομαι. 
ΤῸΡΙΣ. 

τί φής; τί τοῦτ᾽ αἴνιγμα ᾿ρορα σαϑρόν; 

ΕὙΖΠΖ.ΜΝΗ. 

1065 ζσσω ϑανόντος Καπανέως τήνδ᾽ ἐς πυρᾶν. 
ΤΙΣ. 

ὦ ϑύγατερ, οὐ μὴ μῦϑον ἐπὶ πολλοὺς ἐρεῖς; 

ΣΕΥ. ΖΖ.ΝΉΗ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ χρήζω, πάντας ᾿Ἵργείους μαϑεῖν. 

ΤΙΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδέ τοί σοι πείσομαι δρώσῃ τάδε. 

᾿ 

ΕΥὙΔΆΑΠΝΗ. 

ὅμοιον" οὐ γὰρ μὴ κίχης μ᾽ ἑλὼν χερί. 
1070 χαὶ δὴ παρεῖται σῶμα, σοὶ μὲν οὐ φίλον,. 

ἡμῖν δὲ χαὶ τῷ συμπυρουμένῳ πόσει. 
ΧΟΡΟΣ. 

Σὼ γύναι, δεινὸν ἔργον ἐξειργάσω. 
ΤΊΣ. 

ἀπωλόμην δύστηνος. ᾿“ργείων χόραι.- 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔ ὃ, σχέτλια. τάδε παϑὼν, 
107ὅ τὸ πάντολμον ἔργον ὄψει τάλας. 

ΓΙΙ͂Σ. 

οὐκ ἄν τιν᾽ εὕροιτ᾽ ἄλλον ἀϑλιώτερον. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἰὼ τάλας" 
μετέλαχες τύχας Οἰδιπόδα., γέρον, 
μέρος χαὶ σὺ χαὶ πόλις ἐμὰ τλάμων. 

ν᾿ ΤΦΙΣ. 
1080 οἴμοι" τέ δὴ βροτοῖσιν οὐκ ἔστιν τόδε, 

γέους δὶς εἶναι καὶ γέροντας αὖ πάλιν; 
ἀλλ᾽ ἐν δόμοις μὲν ἤν τι μὴ χαλῶς ἔχη, 
γνώμαισιν ὑστέραισιν ἐξορϑούμεϑα, 
αἰῶνα δ᾽ οὐχ ἔξεστιν. εἰ δ᾽ ἥμεν γέοι 

1085 δὶς χαὺ γέροντες, εἴ τις ἐξημάρταγε, 

διπλοῦ βίου λαχόντες ἐξωρϑούμεϑ᾽ ἂν. 
ἐγὼ γὰρ ἄλλους εἰσορῶν τεχγνουμέγους, 
παίδων τ᾽ ἐραστὴς ἦν πόϑῳ τ᾽ ἀπωλλύμην. 
εἰ δ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦλθον χἀξεπειράϑην τεχὼν 

1090 οἷον στέρεσϑαι πατέρα γίγνεται τέκνων, 
οὐχ ἂν ποτ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦλθον εἰς ὃ γῦν χακόν" 
ὅστις φυτεύσας χαὶ νεανίαν τεχὼν 
ἄριστον, εἶτα τοῦδε νῦν στερίσκομιαι. 
εἶεν. τέ δὴ χρὴ τὸν ταλαίπωρόν με δρῶν; 

1096 στείχειν πρὸς οἴχους; χᾷτ᾽ ἐρημίαν ἴδω 

πολλὴν μελάϑρων ἀπορίαν τ᾿ ἐμῷ βίῳ; 

ἢ πρὸς μέλαϑρα τοῦδε Καπανέως μόλω; 
ἥδιστα πρίν γε δῆϑ'᾽, ὅτ᾽ ἦν παῖς ἥδε μοι. 
ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽ ἔστιν " ἥ γ᾽ ἐμὴν γενειάδα 

1100 προσήγετ᾽ ἀεὶ ατόματι., χαὶ χάρα τόδε 
χατεῖχε χειρέ" πατρὶ δ᾽ οὐδὲν ἥδιον 
γέροντι ϑυγατρός " ἀρσένων δὲ μείζονες 
ψυχαὶ, γλυκεῖαι δ᾽ ἧσσον ἐς ϑωπεύματα. 

οὐχ ὡς τάχιστα δῆτά μ᾽ ἄξετ᾽ ἐς δόμους, 
1106 σχότῳ δὲ δώσετ᾽, ἔνϑ᾽ ἀσιτίαις ἐμὸν 

δέμας γεραιὸν συνταχεὶς ἀποφϑερῶ; 
τί μ᾽ ὠφελήσει παιδὸς ὀστέων θυ»; 
ὦ δυσπάλαιστον γῆρας, ὡς μισῶ σ᾽ ἔχωγ. 

μισῶ δ᾽ ὅσοι χρήζουσιν ἐχτείγειν βίον, 

--....ο...------- 

Ι πιὰ ἢ 

1110 βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι χαὶ μαγεύμασι 
τι ἀρερεθέθεοντες ὀχετὸν ὥστε μὴ ϑανεῖν". 

οὃς χρῆν, ἐπειδὰν μηδὲν ὠφελῶσι γῆν, 

ϑανόντας ἔρρειν χἀχποδὼν εἶναι γέοις. 

ΧΟΡΟΣ. 
ϊὼ Ἰώ. 

τάδε δὴ παίδων χαὶ δὴ μϑν 
1116 ὀστᾶ φέρεται" λάβετ᾽, ἀμφίπολοι 

γραίας ἀμεγοῦς, οὐ γὰρ ἕνεστιν 
ῥώμη παίδων ὑπὸ πένϑους, 
πολλοῦ δὲ χρόνου ζωσας μέτα δὴ, 
καταλειβομένας τ᾿ ἄλγεσι πολλοῖς. 

1120 τί γὰρ ἂν μεῖζον τοῦδ᾽ ἔτι ϑνατοῖς 

πάϑος ἐξεύροις, : 

ἢ τέχνα ϑανόντ᾽ ἐσιδέσϑαι; 

, ΠΑ͂ΙΣ. 
φέρω φέρω, 
τάλαινα μᾶτερ, ἐκ πυρὸς πατρὸς μέλ 

1125 βάρος μὲν οὐκ ἀβριϑὲς ἀλγέων ὕπερ; 
ἐν δ᾽ ὀλίγῳ τἀμὰ πάντα συνϑείς. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰὼ ἴω. 
πῶ δάχρυα φέρεις φίλᾳ 
ματρὶ τῶν ὀλωλότων, 

1180 σποδοῦ τε πλῆϑος ὀλίγον ἀντὶ σωμάτων 
εὐλο γέ τον δήποτ᾽ ἐν Πυχήναις; 

Ὑπὸ ἜΣ: 
παπαῖ παπαῖ. 
ἐγὼ δ᾽ ἔρημος. ἀϑλίου πατρὸς τάλας 

ἔρημον οἶχον ὀρφανεύσομαι λαβὼν 

οὐ πατρὸς ἐν χερσὶ τοῦ τεχόντος. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰὼ Ἰώ. 

1186 ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τέχνων, 
ποῦ νυχευμάτων χάρις, 
τροφαί τε ματρὸς, ἄὐπνά τ᾽ ὀμμάτων τέλη 
χαὶ φίλιαι προσβολαὶ προσώπων; 

ΠΑ͂ΙΣ. 

βεβῶσιν, οὐχέτ᾽ εἰσί σοι, μᾶτερ, τέχνα, 
1140 βεβᾶσιν " αἰϑὴρ ἔχει νιν ἤδη 

πυρὸς τεταχύτας σποδῷ " 
ποτανοὶ δ᾽ ἤνυσαν τὸν “Διδαν. 

Π.1Σ.- 

πάτερ, [σὺ μὲν] τῶν σῶν χλύεις τέχνων γόους" 
ἀρ᾽ ἀσπιδοῦχος ἔτι ποτ᾽ ἀντιτάσσομαι 

1145 σὺν φόνον; 
ΧΟΡΟΣ. 

εἰ γὰρ γένοιτο, τέχγνον. 

Π7.4:1Σ. 

ἔτ᾽ ἂν ϑεοῦ ϑέλοντος ἔλϑοι μοι δίχα 
πατρῷος" οὔπω χκαχὸν τόδ᾽ εὕδει. 

“ ΧΟΡΌΘΣΣ 

αἰαῖ. γόων ἅλις τύχας, 
1180 ἅλις δ᾽ ἀλγέων ἐμοὶ πάρεστιν- 

Π.4Α͂1ΙΣ. 

ἔτ᾽ ᾿ἀσωποῦ με δέξεται γάνος 
Εἰ κτ ὅπλοισι “αναϊδῶν στρατηλάταν, 
τοῦ φϑιμένου πατρὸς ἐχδιχαστάν; 

1123- 1131. ΞξξΞ 1132 --- 1138. 

1139 --- 1145. ΞξΞ 1140 .--- 11δ8. 



Ἰπ π ἀΡ ὑσόσ ον 

ΠΑ͂ΙΣ. 

ἔτ᾽ εἰσορῶν σε, πάτερ, ἐπ᾿ ὀμμάτων δοχῶ 
ΧΟΡΟΣ. 

1155 φίλον φίλημα παρὰ γένυν τιϑέντα σόν. 
Π.Α͂1Σ. 

λόγων Ἂ παραχέλευσμα σῶν 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀέρι φερόμενον οἴχεται. 
ΠΑ͂ΙΣ. 

ὥν δ᾽ ἄχη, ματέρι τ᾽ ἔλιπε, 
ΧΟΡΟΣ. 

σέ τ᾽ οὔποτ᾽ ἄλγη πατρῷα λείψει. 
ἔχω τοσόνδε βάρος ὅσον μ᾽ ἀπώλεσεν. 

1160 φέρ᾽, ἀμφὶ μαστὸν ὑποβάλω σποδὸν Ἔ 
ΕΠ ΤΣ: 

ἔχλαυσα, τόδε κλύων ἔπος 
στυγνότατον" ἔϑιγέ μου φρενῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τέχνον, ἔβας" οὐχέτι φίλον 
φίλας ἄγαλμ᾽ ὄψομαί σε ματρός. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

τό άδραστε, χαὶ γυναῖκες ζργεῖαι γένος, 

ὁρᾶτε παῖδας τούσδ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν 
πατέρων ἀρίστων σώμαϑ᾽ ὧν ἀγειλόμην " 

τούτοις ἐγώ σὲ χαὶ θλις δωρούμεϑα. 

ὑμᾶς δὲ τῶνδε χρὴ χάριν μεμτημένους 
1170 σώζειν, ὁρῶντας ὧν ἐχύρσατ᾽ ἐξ ἐμοῦ. 

παισίν 9᾽ ὑπεῖπον ΠΣ τοὺς αὐτοὺς λόγους, 

τιμῶν πόλιν τήνδ᾽, ἐκ τέχνων ἀεὶ τέχνοις 
μνήμην παραγγέλλοντας ὧν ἐχύρσατε. 
Ζεὺς δὲ ξυνίστωρ οἵ τ᾽ ἐν οὐρανῷ ϑεοὶ 

1175 οἵων ὑφ᾽ ἡμῶν στείχετ᾽ ἠξιωμέγοι. 

4ΔΡΑ͂ΣΤΟΣ. 

Θησεῦ. ξύνισμεν πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ᾿“ργείων χϑόνα 
δέδραχας ἐσϑλὰ δεομένην εὐεργετῶν, 
χάριν τ᾿ ἀγήρων ἕξομεν" γενναῖα γὰρ 
παϑόντες ὑμᾶς ἀντιδρᾶν ὀφείλομεν. 

ΘΠΗΠΣΕΎΥΣ. 

1180 τί δή ποϑ᾽ ὑμῖν ἀλλ᾽ ὑπουργῆσαί μὲ χρή; 

ΠΤ ΡΑΣΤΌΟΣ.:. 

χαῖρ᾽. ἄξιος γὰρ καὶ σὺ καὶ πόλις σέϑεν. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

ἔσται τάδ᾽. ἀλλὰ χαὶ σὺ τῶν αὐτῶν τύχοις. 

ΑΙ ΘΗΝ 4. 

ἄχουε, Θησεῦ, τούσδ᾽ ᾿“ϑηναίας λόγους, 
ἃ χρή σε δρᾶσαι, δρῶντα δ᾽ ὠφελεῖν τάδε. 

1186 μὴ δῷς τάδ᾽ ὀστῶ τοῖσδ᾽ ὃς ᾿“ργείαν χϑόνα 

παισὶν χομίζειν, ῥᾳδίως οὕτω μεϑεὶς, 
1154 --- 1158. ΞΞΞ 1169 --- 1164. 

ἑ 

ἑ 

ΕΣ ΕΣ, 

ἀλλ᾽ ἀντὶ τῶν σῶν χαὶ πόλεως μοχϑημάτων 
πρῶτον λάβ᾽ ὅρχον. τόνδε δ᾽ ὀμνύναι χρεὼν 
᾿ἄδραστον " οὗτος κύριος, τύραννος ὧν, 

1190 πάσης ὑπὲρ γῆς την ορχωμοτῶγ. 

ὁ δ᾽ ὄρχος ἔσται, μήποτ᾽ ᾿Δργείους χϑόγα 
ἐς τήνδ᾽ ἐποίσειν πολέμιον παντευχίαν, 
ἄλλων τ᾽ ἰόντων ἐμποδὼν ϑήσειν. δόρυ. 
ἢν δ᾽ ὅρχον ἐχλιπόντες ἔλθωσιν πος 

1196 καχῶς ὀλέσϑαι πρόστρεπ᾽ Πρ γείων, χϑόνα. 

ἐν ᾧ δὲ τέμνειν χρὴ σφάγιά σ᾽ ἄκουέ μου" 
ἔστιν τρίπους σοι χαλκόπους εἴσω δόμων, 
ὃν Ἰλίου ποτ᾽ ἐξαναστήσας βάϑοα 

σπουδὴν ἐπ᾿ ἄλλην Ἡρακλῆς ὁρμώμενος 
1200 στῆσαί σ᾽ ἐφεῖτο Πυϑικὴν πρὸς ἐσχάραν. 

ἐν τῷδε λαιμοὺς τρεῖς τριῶν μήλων τεμὼν 
ἔγγραψον ὅρκους τρίποδος ἐν χοίλῳ κύτει, 
κἄπειτα σώζειν ϑεῷ δὸς ᾧ Ζελφῶν μέλει, 
μνημεῖά ϑ᾽ ὅρχων μαρτύρημά ϑ᾽ Ἕλλαϑι. 

1206 ἡ δ᾽ ἂν διοίξης σφάγια καὶ τρώσῃς φόνον, 
ὀξύστομον μάχαιραν ἐς γαίας μυχοὺς 
χρύψον παρ᾽ αὐτὰς ἑπτὰ πυρχαιὰς νεχρῶν" 
φόβον γὰρ αὐτοῖς, ἤν ποτ᾽ ἔλθωσιν πόλιν, 
δειχϑεῖσα ϑήσει χαὶ χαχὸν γόστον πάλιν. 

[1210 δράσας δὲ ταῦτα πέμπε γῆς ἔξω νεκρούς. 

! 

β 

τ: Ωρ ς-ς.6........... ὅτ. ὕὅ..ὕ. 

' 

οὔατα τιον λυκσ κε... ζιδς δτι ϑατάνε ταν καα δ οζὰ τον ο λοι κα, να -..5.- Ὁ -“ΦᾳΦᾳᾷΨρ4}7ΨσὋορ«ΨἉΨεΦ«οοὺΡρνὦνο 0 - ----- δ, ΡΈΕΙ 

τεμένη δ᾽, ἵν᾽ αὐτῶν σώμαϑ᾽ ἡγνίσϑη πυρὶ, 
μέϑες παρ᾽ αὐτὴν τρίοδον ᾿Ισϑμίαν ϑεῷ. 
σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον" παισὶ δ᾽ ᾿“ργείων λέγω" 
πορϑήσεϑ'᾽ ἡβήσαντες Ἰσμηνοῦ πόλιν, 

.121ὅ πατέρων ϑανόντων ἐχδικάζοντες φόνον, 

σύ τ᾿ ἀντὶ πατρὸς, «Αϊγιαλεῦ, στρατηλάτης 
γέος καταστὰς, παῖς τ᾽ ἀπ᾿ «Αἰτωλῶν μολὼν 

Τυδέως, ὃν ὠνόμαζε “ιομήδην πατήρ. 
ἀλλ᾽ οὐ φϑάνειν χρὴ συσκιάζοντας γένυν, 

1920 χαὶ χαλκοπληϑῆ Ζαναϊδῶν ὁρμᾶν στρατὸν 

ἑπτάστομον πύργωμα ΤΌ ΠΕ Οὐ ἔπι. 
πιχροὶ γὰρ αὐτοῖς ἥξετ᾽, ἐχτεϑραμμένγοι 
σχύμνοι λεόντων, πόλεος ἐχπορϑήτορες. 
χοὐχ ἔστιν ἄλλως" ᾽᾿Επίγονοι δ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα 

.1226 χληϑέντες ᾧῳδὰς ὑστέροισι ϑήσετε ἢ 
τοῖον στράτευμα σὺν ϑεῷ πορεύσετε. 

ΘΠΣΕΎΣ. 

δέσποιν᾽ ᾿ϑάνα, πείσομαι λόγοισι σοῖς" 
σὺ γάρ μ᾽ ἀνορϑοῖς, ὥστε μὴ ᾿ξαμαρτάγειν. 
χαὶ τόνδ᾽ ἐν ὅρχοις ζεύξομαι" μόνον σύ με 

.1280 ἐς ὀρϑὸν ἢ ἵστη. σοῦ γὰρ εὐμενοῦς πόλει 
οὔσης τὸ λοιπὸν ἀσφαλῶς οἱκήσομεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

στείχωμεν, “Ἧδρασϑ'᾽, ὅρκια δῶμεν 
τῷ δ᾽ ἀνδρὶ πόλει τ᾽. ἄξια δ᾽ ἡμῖν 
προμεμοχϑήκασι σέβεσϑαι. 

801 



μον πλοσ πατστ' κον 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ ΤΡΩΙΑΔε,- 

πο σσλιαιν ταν 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΞΩΠΑᾺΑ 

ΠΟΣΕΙΖΩΝ. ΟΠ ΚΑΣΑ͂ΝΖ4Ρ 4. 

᾿ΑΘΗΝ Δ. ΑΝΠΡΟΜΆΑΧΗ. 
ἘΚΖ8ΒΗ. δας ΜΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ ΦΙΧΗΜΑΖΩΤΙΔΩΝ ΤΡΩ] 4.12 Ν. ἘΖΕΝΗ. 

24,2 ΘΥΒ,1ΟΣ. 
--ν νυ ον σον ουσεουσον τττν ποέοὥΨστουν μοσπακον κμο....»...............κζΚ.0κ.ὉὁθΠ-.- ὙΠ τ τ. -ὄ.. 

.ν..5........ϑὕ».ὕ.0..«“ποννννοσνυνυνν»»ο.»ὐταννατσνν τ σενυκ αβξείξ τ ναν ὐὐῶν ἐσι κούντην 

----- τ Οὐ ΣΝ ς 
“Μετὰ τὴν Ἰλίου πόρϑησιν ἔδοξεν ᾿Ιϑηνᾷ τε χαὶ Ποσειδῶνε τὸ τῶν ᾿Ιχαιῶν στράτευμα διαφϑεῖραι, τοῦ 

μὲν εὐνοοῦντος τῇ πόλει διὰ τὴν. κτίσιν, τῆς δὲ μισησάσης τοὺς Ἕλληνας διὰ τὴν «Αἴαντος εἰς Κασάνδραν. 

ὕβοιν. οἱ δὲ Ἕλληνες ἐχληρώσαντο τὰς αἰχμαλωτίδας τῶν γυναιχῶν " τοῖς γὰρ ἐν ἀξιώμασιν. ἔδωχαν, 

᾿ἀγαμέμνονι μὲν Κασάνδραν, ᾿Ανδρομάχην δὲ Νεοπτολέμῳ, Πολυξένην δὲ τῷ ᾿ἀχιλλεῖ. ταύτην μὲν οὖν 

ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ ἔσφαξαν: ᾿ἡστυάναχτα δὲ τὸν Ἕχτορος ἀπὸ τῶν τειχῶν ἔρριψαν, Ἕλένην δὲ ὡς 

ἀποχτενῶν Μενέλεως ἤγαγεν, ᾿ἡγαμέμνων δὲ τὴν χρησμῳδὸν ἐνυμφαγώγησεν, Ἑχάβη δὲ, τῆς μὲν Ἑλένης 

χατηγορήσασα, τοὺς ἀναιρεϑέντας δὲ χατοδυραμέγη τε καὶ ϑοηνήσασα καὶ χηδεύσασα, πρὸς τὰς τοῦ Ὀϑδυο-- 

σέως ἤχϑη σχηνὰς, τούτῳ λατρεύειν δοϑεῖσα. : 

Ι 

μρσννν τ κν υαρύτυνιοι 



τ Δ ΔΝ Ὸ Σ, 

ΠΟΣΕΙΖῶ2Ω Ν. 

Ἴω λιπὼν «Αἴγαιον ἁλμυρὸν βάϑος 
πόντου Ποσειδῶν. ἔνϑα Νηρήδων χοροὶ 

κάλλιστον ἴχνος ἐξελίσσουσιν ποδός" 
ἐξ οὗ γὰρ. ἀμφὶ. τήνδε Τρωικὴν χϑόνα 

ὅ Ῥοῖβός τὲ χἀγὼ λαΐνους πύργους πέριξ 

ὀρϑοῖσιν. ἔϑεμεν χανόσιν, οὕποτ᾽ ἐκ φρενῶν 
εὔνοι᾽ ἀπέστη τῶν ἐμῶν Φρυγῶν πόλει, 

ἣ νὺν χαπνοῦται χαὶ πρὸς ᾿4ργείου δορὸς 
ὄλωλε πορϑηϑεῖσ᾽. ὁ γὰρ Παονάσιος 

10 Φωχεὺς Ἐπειὸς μηχαναῖσι Παλλάδος 
ἐγκύμον᾽ ἕππον τευχέων ξυναρμόσας 
πύργων ἔπεμψεν ἐντὸς, ὀλέϑοιον βάρος" 

ὅϑεν πρὸς ἀνδρῶν ὑστέρων πε πέσοι 

δούρειος ἵππος, κρυπτὸν ἀμπισχὼν δόρυ. 
16 ἔρημα δ᾽ ἄλση χαὶ ϑεῶν ἀνάκτορα 

φόνῳ χαταρρεῖ" πρὸς δὲ χρηπίδων βάϑροις 
πέπτωχε Πρίαμος Ζηνὸς ἑοκείου ϑανών. 
πολὺς δὲ χρυσὸς «Ῥρύγιά τε σχυλεύματα 

πρὸς ναῦς ᾿χαιῶν πέμπεται" μένουσι δὲ 
20 πρύμνηϑεν οὖρον, ὡς δεκασπόρῳ χρόνῳ 

ἀλόχους τὲ καὶ τέκν᾽ εἰσίδωσιν ἄσμενοι, 
οἱ τήνδ᾽ ἐπεστράτευσαν Ἕλληνες πόλιν. 
ἐγὼ δὲ, νικῶμαι γὰρ ᾿Αργείας ϑεοῦ 
Ἥρας ᾿ἀϑάνας ϑ8ϑ΄. αὖ συνεξεῖλον «Ρρύγας, 

268 λείπω τὸ “λεινὸν Ἴλιον βωμούς τ᾽ ἐμούς" 
ἐρημία γὰρ πόλιν ὅταν λάβη κακὴ, 
γοσεῖ τὰ τῶν ϑεῶν οὐδὲ τιμῶσϑαι ϑέλει. 

πολλοῖς δὲ χωχυτοῖσιν αἰχμαλωτίδων 

βοᾷ Σχάμανδρος δεσπότας χληρουμένων. 
30 χαὶ τὰς μὲν ᾿“ρχὰς, τὰς δὲ Θεσσαλὸς λεὼς 

εἴληχ᾽ ᾿1ϑηναίων τε Θησεῖδαι πρόμοι. 
ὅσαι δ᾽ 

τοῖσδ᾽ 

στρατοῦ, σὺν αὐταῖς δ ἡ “άχαινα Τυνδαρὶς 
86 Ἑλένη, νομισϑεῖσ᾽ αἰχμάλωτος ἐνδίκως. 

τὴν δ᾽ ἀϑλίαν τήνδ᾽ εἴ τις εἰσορᾶν ϑέλει, 
πάρεστιν, Ἔ χάβην χειμένην πυλῶν πάρος, 

ϑάχρυα ΠΕΘΡΣΡ πολλὰ χαὶ πολλῶν ὕπερ" 

ἣ 1 παῖς μὲν ἀμφὶ μνῆμ᾽ ᾿Αχιλλείου τάφου 

40 λάϑρα τέϑνηχε τλημόνως Πολυξένη, 

, , , 

ἄχληροι Τρῳάδων, ὑπὸ στέγαις 
αὐτος - ᾿ 9: ΄ 

εἰσὶ. τοῖς πρωτοισιν ξξηρημέγναι 

φροῦδος δὲ Πρίαμος χαὶ τέκν᾽ " ἣν δὲ παρϑένον 

μεϑῆχκ᾽ ᾿πόλλων δρομάδα Κασάνδραν ἄναξ, 
Ἁ - “- ᾿ ’ Ε] ᾿ 

τὸ τοῦ ϑεοῦ τε παραλιπὼν τὸ τ᾿ εὐσεβὲς 

γαμεῖ βιαίως σχότιον ““γαμέμνων λέχος. 
4 3} 4.9 Ξὰ 7 9 να -φ.ῳ Ψ 
δαλλ, ὦ ποτ εὐτυχουσᾶ, χαιρὲ μοι, πόλις, 

΄ , ᾿ ΤῊ » ι , 

ξεστόν τε πύργωμ᾽ " εἴ σε μὴ διωλεσε 
.] - ἘΣ ΄ 

Παλλὰς Διὸς παῖς, ἡσϑ᾽ ἂν ἐν βάϑροις ἔτι. 

4ΘΗΝ 4. 

ἔξεστι τὸν γένει μὲν ἄγχιστον πατρὸς, 
μέγαν τὲ δαίμον᾽ ἐν ϑεοῖς τε τίμιον, 

ὅ0 λύσασαν ἔχϑοαν τὴν πάρος, προσεννέπειν; 

---...-. 

β 

' 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 
ἔξεστιν " αἱ γὰρ συγγενεῖς ὁμιλίαι, 
ἀνασσ᾽ ᾿ϑάνα, φίλτρον οὐ σμιχρὸν φρενῶν. 

κ ἕδΥ ΑΘΗΝ 4. 

ἐπήνεσ᾽ ὀργὰς ἠπίους " φέρω δὲ σοὶ 
χοιγοὺς ἐμαυτῇ τ᾽ ἐς μέσον λόγους, ἄναξ. 

ΠΟΣΕΊΙΖ2 Ν. 

δομῶν ἐκ ϑεῶν του χαινὸν ἀγγέλλεις ἔπος, 
ἢ Ζηνὸς, ἢ καὶ δαιμόνων τινὸς πάρα; 

“4 Θ ΗΝ 4. 

οὔκ, ἀλλὰ Τροίας οὕνεχ᾽, ἔνϑα βαίνομεν, 
πρὸς σὴν ἀφῖγμαι δύναμιν, ὡς κοινὴν λάβω. 

ΠΟΣΕΙ͂Ζ.Ω Ν. 

ἢ πού γιν ἔχϑραν τὴν πρὶν ἐχβαλοῦσα νῦν 
39 Ξ "Ξ) κι , 

60 ἐς οἶκτον ἡλϑὲς πυροὶ χατηϑαλωμέγης; 

ΑΘΗΝ΄Ι͂. 
5 - - ΡῚ ᾿ ᾿ 

ἐχεῖσε πρῶτ᾽ ἀνελϑε" χοινώσει λογους 
᾿ ᾿ [4] 3 « “ο - 

καὶ συνϑελήσεις ἂν ἐγὼ πρᾶξαι ϑέλω; 

ΠῸΣΕΙΖ.2 Ν. 

μάλιστ᾽ - ἀτὰρ δὴ καὶ τὸ σὸν ϑέλω μαϑεῖν, 
πότερον ᾿᾿χαιῶν οὕνεκ᾽ ἡλϑες ἢ Φρυγῶν. 

ΑΘΗΝ 4. 

θὅ τοὺς μὲν πρὶν ἐχϑροὺς Τρῶας εὐφρᾶναι ϑέλω, 

ἀμνοΣ δ᾽ ᾿“χαιῶν νόστον ἐμβαλεῖν πικρόν. 
ΠΟΣΕΙΖὼ Ν. 

τί δ᾽ ὧδε πηδᾷς ἄλλοτ᾽ εἰς ἄλλους τρόπους, 
μισεῖς τε λίαν χαὶ φιλεῖς ὃν ἂν τύχη; 

4ΘΗΝ 4. 

οὐκ οἶσθ᾽ ὑβρισϑεῖσάν μὲ χαὶ ναοὺς ἐμούς; 
ΠΟΣΕΙΖΩ Ν. 

70 οἶδ᾽, ἡνίχ᾽ «Ἅἴας εἴλκε Κασάνδραν βίᾳ. 

ΑΘΗΝΑ. 
κοὐδέν γ᾽ ᾿ἀχαιῶν ἔπαϑεν οὐδ᾽ ἤχουσ᾽ ὕπο. 

ΠΟΣΕΙΖ.Ω Ν. 

χοὺ μὴν ἔπερσάν γ᾽ Ἴλιον τῷ σῷ σϑένει. 
4 ΘΗΝ 4. 

τοιγάρ σφε σὺν σοὶ βούλομαι δρᾶσαι χαχῶς. 

ΤΡΟΣΣ ΤΣ ΓΖ ΤΩΝ. 

ἕτοιμ᾽ ἃ βούλει τἀπ᾽᾿ ἐμοῦ. δοάσεις δὲ τί; 
ΑΘΗΝ ΔΖ. 

7ὅ δύσνοστον αὐτοῖς νόστον ἐμβαλεῖν ϑέλω. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

ἐν γῆ μενόντων ἢ καϑ' ἁλμυρὰν ἅλα; 
“Α΄ ΘΗΝ 4. 

ὅταν πρὸς οἴχους ναυστολῶσ᾽ ἀπ᾽ Ἰλίου. 
χαὶ Ζεὺς μὲν ὄμβρον χαὶ χάλαζαν ἄσπετον 
πέμψει γνοφώδη τ᾽ αἰϑέρος φυσήματα, 

80 ἐμοὶ δὲ δώσειν φησὶ πῦρ περαύνιον, 
βάλλειν ᾿Αχαιοὺς ναῦς τε πιμπράναι πυρί. 
σὺ δ᾽ αὖ τὸ σὸν παράσχες Αἴγαιον πόρον 
τοιπυμίαις βρέμοντα χαὶ δίναις ἁλὸς, 

πλῆσον δὲ νεχρῶν κοῖλον Εὐβοίας μυχὸν, 

ἜΕΡΕΞ ΞΕΣΞΕΘΘᾺ ΎΡΕΘΙ παν αὐ συν ΜΉ ον ΨῃΝ 

ρΕρέρέρππεΕέΨσ“«εΕεαοΨΕΨΡἘ τος π0νϑν...ὐὐὐὔὐπεσνι τ “ὐ -α5..---τ ταν ποκυσνυκις 

ν᾿ “μδλαϑρλωλαν δι, λας λνινσίον ρα υνυτοτά υτὰ ἀσιλλλεν ανῤφεννδισ υντηνανννκωσο τ στον ονουνοαρα λανο λάντν δ ἀνμὰλ αἰ νακα Δ ἐλδιημαθμννωι αὐ Δναα ων μην ϑμαδιλῤλιλ, δευλλν τἱλ.. 
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86 ὡς ἂν τὸ λοιπὸν τἄμ᾽ ἀνάχτορ᾽ εὐσεβεῖν 
εἰδῶσ᾽ ᾽Αχαιοὶ ϑεούς τε τοὺς ἄλλους σέβειν. 

ΠΟΣΕ.ΙδΔω Ν. 

ἔσται τάδ᾽ " ἡ χάρις γὰρ οὐ μαχρῶν λόγων 
δεῖται" ταράξω πέλαγος «Αϊγαίας ἁλός. 
ἀχταὶ δὲ Μυχόνου 4]ἠλιοί τε χοιράδες 

90 Σχῦρός τε “ῆμνός ϑ᾽ αἱ Καφήρειοί τ᾿ ἄκραι 

πολλῶν ϑανόντων σώμαϑ᾽ ἕξουσιν νεχρῶν. 

ἀλλ ἕρπ᾽ Ὄλυμπον, χαὶ κεραυνίους βολὰς 
λαβοῦσα πατρὸς ἐκ χερῶν χαραδόχει, 
ὅταν στράτευμ᾽ ᾿4ργεῖον ἐξίη χάλως. 

95 μῶρος δὲ ϑνητῶν ὅστις ἐχπορϑεῖ πόλεις, 
γαούς τὲ τύμβους 8ϑ᾽, ἱρὰ τῶν χεχμηκότων, 
ἐρημίᾳ δοὺς αὐτὸς ὠλεϑ᾽ ὕστερον. 

ΕΚ.48ηΠ. 

ἄνα, δυσδαίμων, πεδόϑεν χεφραλὴν, 
100 ἐπάειρε δέρην" οὐχέτι Τροία 

τάδε χαὶ βασιλεῖς ἐσμεν Τροίας. 
μεταβαλλομένου δαίμονος ἀνέχου. 

πλεῖ κατὰ πορϑμὸν, πλεῖ κατὰ δαίμονα, 
μηδὲ προσίστη πρῷραν βιότου 
πρὸς κῦμα, πλέουσα τύχαισιν. 

108 αἰαῖ αἵαῖ. 

τί γὰρ οὐ πάρα μοι μελέᾳ στενάχειν, 
ἣ πατρὶς ἔρρει χαὶ τέχνα καὶ πόσις; 

Ε ΑἹ 3) ’ 

ὦ πολὺς ογχος συστελλόμενος 
΄ ς ἠδὲ ὥ)', 20 9. 

προγόνων, ὡς οὐδὲν ἀρ᾽ ἡσϑα.ς 
110 τέ με χρὴ σιγᾶν, 

τί δὲ μὴ σιγᾶν; τέ δὲ ϑρηνῆσαι; 
’ ι - 

δύστηνος ἐγὼ τῆς βαρυδαίμονος 

ἄρϑρων χλίσεως, ὡς διάκειμαι, 
γῶτ᾽ ἐν στερροῖς λέχτροισι ταϑεῖσ᾽.. 

115 οἴμοι κεφαλῆς, οἴμοι χροτάφων 
πλευρῶν ϑϑ'᾽, ὥς μοι πόϑος εἱλίξαι, 

κ τον ΤΑ - 2, 2 
χαὶ διαδοῦναι νῶτον ἀχαγϑὰν τ 
εἷς ἀμφοτέρους τοίχους μελέων, 
ἐπὶ τοὺς ἀεὶ δαχρύων ἐλέγους. 

120 μοῦσα δὲ χαὔτη τοῖς δυστήγοις, 

ἄτας κελαδεῖν ἀχορεύτους. 
πρῷραι ναῶν ὠχεῖαι, 
Ἴλιον ἱερὰν οἷ κώπαισιν 
δι᾿ ἅλα τε πορφυροειδέα λιμένας 8 

1256 Ἑλλάδος εὐόρμους 
αὐλῶν παιᾶνι στυγνῷ 
συρίγγων τ᾽ εὐφϑόγγῳ φωνᾷ 
πλεχτὰν «“Φἰγύπτου παιδείαν 

΄ ΄ ο) 

ἐξηρτήσασϑ'᾽, ᾿ 
180 αἰαῖ, Τροίας ὃν πολποισιν, 

τὰν Τενελάου μετανισσόμεναι 
στυγνὰν ἄλοχον, Κάστοορι λώβαν, 
τῷ τ᾽ Εὐρώτᾳ δύσχλειαν, 
ἃ σφάζει μὲν ᾿ 

135 τὸν πεντήκοντ᾽ ἀροτῆρα τέχνων 
Ποίαμον, ἐμέ τε τὰν μελέαν Εχάβην 
9 »" 2 ΡῚ Χ' έν 93 

ὃς τανδ᾽ ἐξώχειλ᾽ ὅταν. 
Ξ ᾿ “ ’ 

ὦμοι ϑάχους οὺς ϑαάσσω 

σχηναῖσιν ἔφεδρος ᾿Ζγαμεμνονίαις. 
εν 2) Ἀν Ἐ ᾿ς 

140 δούλα δ᾽ ἄγομαι γραῦς ἐξ οἴχων, 
χουρῷ πεγϑηρει 

1229. .-Ξ 1397. ΞΞΞ 139-:---:152΄ 

δ 4 ΒΥ ΠῚ 

β 
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ΑΓ ΘΙ 

χρᾶτ᾽ ἐχπορϑηϑεῖο᾽ οἱχτρῶς. 

ἀλλ ὦ τῶν χαλχεγχέων Τρώων 
ἄλοχοι μέλεαι, μέλεαι κοῦραι 

115 χαὶ δύσνυμφοι, 
τύφεται Ἴλιον, αἰάζωμεν" 
μάτηρ δ᾽ ὡς τις πτανοῖς κλαγγὰν 
ὄρνισιν ὅπως ἐξάρξω ᾿γὼ 

μολπὰν οὐ 
οἵαν ποτὲ δὴ 

180 σχήπτρῳ Ποιάμου διερειδομένα 
ποδὸς ἀρχεχόρου πλαγαῖς Φρυγίαις 
εὐχόμποις ἐξῆρχον ϑεούς. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

Ἐχάβη, τί ϑροεῖς; τί δὲ ϑωὕὔσσεις ; 
ποῖ λόγος ἤχει; διὰ γὰρ μελάϑρων 

155 αἵον οἴχτους οὺς οἰχτίζει, 

διὰ δὲ στέρνων φόβος ἀΐσσει 
Τρῳάσιν; αὲ τῶνδ᾽ οἴχων εἴσω 
δουλείαν αἰάζουσιν. 

ΕᾺΚΟ.8 ῊΗ. 

160 ὦ τέων᾽, ᾿Δργείων πρὸς ναῦς δὴ 
χινεῖται κωπήρης χείρ. 

ἩΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐ ᾽γὼ τλάμων. 
τί ϑέλουσ᾽ : ἦ που δή με τάλαιναν 
γαυσϑλώσουσιν πατρῴας ἀπὸ γᾶς; 

ι ΠΕ 
ταν αυταν 

ΕΚ.48Η. 

106 οὐκ οἱδ᾽. εἰχάζω δ᾽ ἄταν. 
ΠΙΜΙΣΧΟΡΙΟ Ν. 

Σὼ ἰώ. 
μέλεαι μόχϑων ἐπακουσόμεναι 
Τρῳάδες, ἔξω χομίσασϑ'᾽ οἴχων " 
στέλλουσ᾽ ᾿4ργεῖοι νόστον. 

ΕἘΚ.Ά8ΒΗ. 

ἢ ἔ. 
μή νύν μοι τὰν βαχχεύουσαν 

170 Κασάνδοαν πέμινασϑ'᾽ ἕξω, 
αἰσχύναν ᾿“ργείοισιν, 
μαινάδ᾽, ἐπ᾿ ἄλγεσι δ᾽ ἀλγυνθῶ, 
ἑὼ Τροία δύσταν᾽, ἔρρεις, 
δύστανοι δ᾽ οἵ σ᾽ ἐχλείποντες 

175 χαὶ ζῶντες χαὶ διιαϑέντες. 

ΠΙΊΙΧΟΡΙΟ Ν. 

οἴμοι. τρὸμερὰ σχηνὰς ἔλιπον 
τασδ᾽ “γαμέμνονος ἐπαχουσομέγα, 
βασίλεια, σέϑεν, μή μὲ κτείνειν 
δόξ᾽ ᾿ἀργείων χεῖται μελέαν, 

180 ἢ κατὰ πρύμνας ἤδη ναῦται 
στέλλονται χινεῖν κώπας. 

ἘΚ.,4}ὴΠ. 

ὦ τέχνον, ὀρϑρεύουσαν ψυχὰν 

ἐχπληχϑεῖσ᾽ ἦλθον φρέχᾳ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
4 ἄοΝ ' 

ἤδη τις ἔβα “αναῶν κήρυξ; 
186 τῷ πρόσχειμαι δούλα τλάμων; 

ΕἘΚ.Ζ8η. 

ἐγγύς που κεῖσαι κλήρου. 
158 --- 175. ΞΞΞ 176 ---- 196. 
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ΤΥ 305 Ὡ ἘΠΑΥ ΑΕ ἜΣ ὭΣ. 

ἩΠΜΙΧΟΡΙΟΝ. ὃ φόβος ἣν μοι πάλαι. 
Ἰὼ Ἰώ. 4 ΖΘΥΒΙΟ Σ. 

τίς μ᾽ ᾿ἀργείων ἢ Φϑιωτῶν 240 ἤδη χκεχλήρωσϑ'᾽, εἰ τόδ᾽ ἦν ὑμῖν φόβος. 
ἢ νησαίαν ἄξεε χώραν ἘΚ.48ΒΗ. 
δύσταγον πόρρω Τροίας; αἴαῖ. τίνα γ᾽ ἢ Θεσσαλίας πόλιν ἢ 

ἘΚΑΒΗ͂. «οϑιάδος εἶπας ἢ Καδμείας γϑονός; 
φεῦ φεῦ. 

190 τῷ δ᾽ ἁ τλάμων ποῦ ποῦ γαίας 
᾿Α ; - «ες Χ 

δουλεύσω γραῦς, ὡς χηφὴν, 
᾿ : ᾿ Α δειλαία νεχροῦ μορφὰὼ, 

’ 27 Ὰ 

γεχύων ἀμενηνὸν ἀγαλμ᾽, ἢ 
τὰν παρὰ προϑύροις φυλαχὰν κατέχουσ᾽, 
ΒΑ ͵ ΄ 3 εἰ ΄ 

1θὅ6 παίδων ϑρέπτειρ᾽. ἃ Τροίας 
2 Ἁ ἐν ’ 

ἀρχαγοὺς εἶχον τιμάς; 

ΧΟΡΟΣ. 

αἰαῖΐ αἱαῖ. ποίοις δ᾽ οἴχτοις 
Ἁ Ἁ “ἢ ΄ ΄ 

ταν σὰν λυμαν ἕξαιαζεις; 
» ΞΔ 2 ΄ ς Ξ2 ᾺΥ οὐκ ᾿Ιδαίοις ἱστοῖς κερχίδα 

200 δινεύουσ᾽ ἐξαλλάξω. 

γνέατον τεχέων σώματα λεύσσω, 
γέατον" μόχϑους ἕξω χρείσσους, 

ἢ λέχτροις πλαϑεῖσ᾽ Ἑλλάνων" 
ἔρροι νὺξ αὕτα καὶ δαίμων " 
ΒΥ ὍΣ ῸἊὰ ε ᾿ 

206 ἡ ΠΙειρηνᾶς ὑδοευσομένα 
ἡ ἣ »-»οὔΡΠΟ ε ; 

προόσπολος οἰκτρὰ σεμνῶν ὑδάτων. 

τὰν χλεινὰν εἴϑ' ἔλθοιμεν 
Θησέως εὐδαίμονα χώραν. 

210 μὴ γὰρ δὴ δίναν γ᾽ Εὐρώτα, 
" " Ἁ ᾽) Β 

τὰν ἐχϑίσταν ϑεράπναν “Ελένας, " 
ἔνϑ᾽ ἀντάσω Μενέλᾳ δούλα, 
τῷ τὰς Τροίας πορϑητᾷ. 

κ -- Α ’ 

ταν Πηνειοῦ σεμνὰν χωραν, 
ΞᾺ 35) ; ΄ 

216 χρηπῖδ᾽ Οὐλυμπου χαλλίσταν, 
5' « , ΄ 27 2 

οολβῷ βροίϑειν φαμαν ἡχουσ 
2 : 2 ΕῚ 2 

εὐθϑαλεῖ τ΄ εὐχαρπείᾳ" 
ἣΡ, - ΄ [4 Α κ ε 8 

ταδε δεύτερά μοι μετὰ τὰν ἱεραν 

Θησέως ζαϑέαν ἐλϑεῖν χωραν. 

220 καὶ τὰν Δϊτναίαν «Πφαίστου 
Ζι ᾽ ΄ ,ὔ - 

«Ροινίχας ἀντηρὴ χωραν, ᾿ 
υ». "Ὁ κω 2 ΄ ὥιϑ, ΣΦ 

“ιχελῶν ὀρέων ματέρ᾽, ἄχουω 
Ξ ’ ᾿ 4 ’, γ τρις 

“ηουσσεσϑαι τι 2.5 ἀρξετας. 

22ότον τ᾽ ἀγχιστεύουσαν γᾶν 
᾿Ιονίῳ ναύταις πόντῳ, 
ἂν ὑγραίνει χαλλιστεύων 
ὁ ξανϑὰν χαίταν πυρσαίνων 
Κρᾶϑις, ζαϑέαις παγαῖσι τρέφων 

εὐανδοόν τ᾽ ὀλβίζων γᾶν. 
2380 χαὶ μὴν “Ιαναῶν ὅδ᾽ ἀπὸ στρατιᾶς 

χήουξ, νεοχγμῶν μύϑων ταμίας, 
στείχει ταχύπουν ἴχνος ἐξανυων. 

΄ ΄ ͵ :- 95) 3 Ἂ τί φέρει; τί λέγει; δοῦλαι γαρ δὴ 
Ἂ 4 ᾿ 2 

ΖΙωρίδος ἐσμὲν χϑονὸς ηδη.- 

Ἰ24,ΘΥΎΥΒΙ͂ΟΣ. 

286 Ἑχάβη, πυκνὰς γὰρ οἶσθά μ᾽ ἐς Τροίαν ὁδοὺς 

ἐλθόντα χκήουχκ᾽ ἐξ ᾿Δ4χαϊχοῦ στρατοῦ, 
ἐγνωαμένος δὲ καὶ πάροιϑέ σοι, γύναι, 

- Ταλϑύβιος ἥκω, χοινὸν ἀγγελῶν λύγον. 
ἘΚΑΒΗ. 

τόδε τόδε, φίλαι γυναῖχες, 
197 ---213. --- 214--- 229. 

ῬΟΕΤΆΕ ΒΟΕΝΊΟΙς 

ΤΑ ΘΎΒΙΟΣ. 

κατ᾽ ἄνδρ᾽ ἑχάστη χοὺὐχ ὁμοῦ λελόγχατε. 
ΕΚ.8η. 

τίν᾽ ἄρα τίς ἔλαχε; τίνα πότμος εὐτυχὴς 
245 Ιλιάδων μένει; ᾿ 

ΤΑΚΘΥΒΙΟΣ. 

οἶδ᾽ - ἀλλ᾿ ἕχαστα πυνϑάνου, μὴ πάνϑ᾽ ὁμοῦ. 
ἘΚ.48ηΏΗ. 

τοὐμὸν δὲ τίς ἄρ᾽ ἔλαχε τέχος, ἔνγεπε, 
τλάμονα Κασάνδραν; 

ΤΑΖΘΥΒΙΟΣ. 

ἐξαίρετόν γιν ἔλαβεν ᾿“γαμέμνων ἄναξ. 
ΕΚ.8η. 

260η τῷ «Ταχεδαιμονίᾳ νύμφῳᾳ 

δούλαν; ὦμοι μοι. 
ς ΤΑ͂ΧΘΥΒΙΟΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ λέχτρων σχότια νυμφευτήρια. 
ἘΚΆ8ΒΗ. 

ἢ τὰν «Ῥοίβου παρϑένον, ᾧ γέρας ὃ 
χοὺυσοχόμας ἔδωκ᾽ ἄλεχτρον ζόαν; 

ΤΑΘΥΒΊΙΟΣ, 

26ὅ ἔρως ἐτόξευσ᾽ αὐτὸν ἐνϑέου χόρης. 
ΕΚ4Ζ8Η. 

δῖπτε, τέκνον. ζαϑέους 

χλῆϑδας καὶ ἀπὸ χροὸς ἐν-- 
δυτῶν στεφέων ἱεροὺς στολμούς. 

134,4 ΘΎῪΥΒΙΟ Σ. 

αὐτῇ βασιλικῶν λέχτρων τυχεῖν ; 
ΕΚΖΒΗ. 

260 τέ δ᾽, ὃ νεοχμὸν ἀπὶ ἐμέϑεν ἐλάβετε τέχος, ποῦ μοι; 
ΤΦΗΑΘΥΒΊΙΟΣ. 

Πολυξένην ἔλεξας, ἢ τίν᾽ ἱστορεῖς; 

ἘΜΚ.484. 

ταύταν τῷ πάλος ἔζευξεν; 

ΖΑ ΘΥΒΙ͂ΟΣ. 

τύμβῳ τέταχται προσπολεῖν ᾿ἀχιλλέως. 
ΕΚ.4846η. 

205 ὦμοι ἐγώ. τάφῳ πρόσπολον ἐτεκόμαν. 
ἀτὰρ τίς ὅδ᾽ ἦν νόμος ἢ 
τί ϑέσμιον, ὦ φίλος, Ἑλλάνων; 

124... ΘῪΒ10Ο Σ. 

εὐδαιμόνιζε παῖδα σήν" ἔχει χαλῶς. 
ΕΚ.Α8η. 

τί τόδ᾽ ἔλαχες; ἀρά μοι ἀέλιον λεύσσει; 
ΤἸ4ΛΘΥΒΙΟ Σ. 

ὥστ᾽ ἀπηλλάχϑαε πόγνωγ.᾽ 
ΕΚ48η. 

τί δ᾽, ἡ τοῦ χωλχεομίτορος Ἕχτορος δάμαρ, 
᾿ἀνδρομάχη τάλαινα, τίν᾽ ἔχει τύχαν; 

ΤΑΙ ΘΥῪΎΥΒΊΙΟΣ. 

χαὶ τήνδ᾽ ᾿Δχιλλέως ἔλαβε παῖς ἐξαέρετον. 

ΕΚΑ8ΒΗ. ͵ 
276 ἐγὼ δὲ τῷ πρόσπολος, ἃ τριτοβάμονὸς χερὴὺ 

δευομέγα βάκτρου γεραιῷ κάρᾳ; 

φ 5 » Ἄ 

οὐ γὰρ μέγ 

270 ἔχει πότμος νιν; 

ΕΣ ΘΝ ΤΠ 

39 

Ϊ 
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306 ον τὰς Ὁ ΒΡ ΠῚ Δ ΟἿ Ὑ" 

ΤΑΜΘΎΒΊΙΟΣ. ἄγε σὺ «Ῥοῖβέ νιν" κατὰ σὸν ἐν ϑάφναις 
᾿Ιϑάκης Ὀδυσσεὺς ἔλαχ᾽ ἄναξ δούλην σ᾽ ἔχειν. | 380 ἀ ἀνάστορον. ϑυηπολῶ, 

: ἘΚΆΒΗ. Ὑμὴν, ὦ Ὑμέναϊ᾽, Ὑμήν. 

᾿ ᾿, χόρευε, μᾶτερ, ἄναγε, πόδα σὸν 
ἄρασσε χρᾶτα κούριμον, ᾿ τς ἕλισσε τῷδ᾽ ἐκεῖσε. μετ᾽ ἐμέϑεν ποδῶν 

280 ἕλκ᾽ ὀνύχεσσι δίπτυχον παρειάν. φέρουσα φιλ τάταν βᾶσιν. 
ἰώ μοί μοι. 835 βοάσατ᾽ εὖ τὸν “Ὑμέναιον ὦ, 

μυσαρῷ δολίῳ τε λέλογχα φωτὶ δουλεύειν μακαρίαις ἀοιδαῖς 
πολεμίῳ δίχας, παρανόμῳ δάκει, Ἰαχαῖς τε γύμφαν.. 

288 ὃς πάντα ταἀκεῖϑεν ἐνϑάδ᾽ ; ἵτ᾽, ὦ χκαλλίσπεπλοι «Ῥουγῶν 
ἀντίπαλ᾽ αὐὖϑις τ 18 διπτύχῳ 2 γλώσόσᾳ ἄθθ: δ. μέλπετ᾽ ἐμὸν γώμον 

φίλα τὰ πρότερ᾽ ἄφιλα τιϑέμενος πάγτωγ. 841 τὸν πεπρωμένον εὐνῷ ἼΟΒΕΡ ἐμέϑεν.. 

γοῶσϑ'᾽, ὦ Το δ εξ μι. ΧΟΡΟΣ. 

290 βέβαχα δύσποτμος, οἴχομαι ' βασίλεια, βαχχεύουσαν οὐ λήψει κόρην, 

ἃ τάλαιν᾽, ἃ δυστυχεστάτῳ ; μὴ κοῦφον αἴρῃ βῆμ᾽ ἐς ᾿Δργείων στρατόν; 

προσέπεσον κλήρῳ. " ἘΚΙ.Α͂ΒΗ. 

πὐπαμμδενωδι: τος “- ἀμ να; Ἥφαιστε, δαϑουχεῖς μὲν ἐν γάμοις βροτῶν, 
20 γε» σον οι ποῖ κα Ἰ τας δ ἐμὰς τυχας ἀτὰρ λυγράν γε τήνδ᾽ ἀναιϑύσσεις φλόγα, 

τίς ἀρ᾽ ᾿Αχαιῶν ἢ τίς Ἑλλήνων ἔχει; 84ὅ ἔξω τε πε οὶ ἐλπίδων. οἰπιοις τέκνον, 
ΤΑΖΘΥΒΙΟΣ. ὡς σ᾽ οὐχ ὑπ᾽ αἰχμῆς οὐδ᾽ ὑπ᾽ ᾿Δργείου δορὸς 

ἔτ᾽, ἐχχομίζειν δεῦρο Κασάνδραν χρεὼν γάμους γαμεῖσϑαι τούσδ᾽ ἐδόξαζόν ποτε. 
296 ὅσον τάχιστα, δμῶες, ὡς στρατηλάτῃ σιαράδος ἐμοὶ φῶς" οὐ γὰρ ὀρϑὰ πυρφορεῖς 

ἐς χεῖρα δούς νιν εἶτα τὰς εἰληγμένας μαινὰς ϑοαζουσ᾽, οὐδὲ σαὶ τύχαι, τέχνον, 
καὶ τοῖσιν ἄλλοις αἰχμαλωτίδων ἄγω. 880 σεσωφρογνήχασ᾽, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένεις. 
ἔα, τί πεύκης ἔνδον αἴϑεται σέλας ; ἐσφέρετε πεύχας, δάκρυά τ᾽ ἀνταλλάσσετε 
πιμπρᾶσιν ἢ τί δρῶσι Τρῳάδες μυχοὺς, τοῖς τῆσδε μέλεσι, Τρῳᾶδες, γαμηλίοις. 

800 ὡς ἐξάγεσθαι τῆσδε μέλλουσαι χϑονὸς ΚΑΣΟΑΝΜἍΡ Α. 
Α 2) «ς - 2 - τι ; ν 

σέρος 0 γὺς: αὐτῶν. τ ἘΠ ΠΡ αι σωματα, μῆτερ, πύχαϊε χρῶτ᾽ ἐμὸν νικηφόρον, 

ϑανεῖν ϑέλουσαι; χαρταὰ τοι τοὐλευϑερον χαὶ χαῖρε τοῖς ἐμοῦοι βαϊημμπομεῦο ἀμκῦν. 
ἀπάται ρα υδον γὰ ᾧ ᾿; χ οτ τοῖς πΘουτυ. φὺν ᾿ 
κά ἤθε ΣΟ Οὐ ΠΟΙ ΘΝ " ἤ φος φ θ δὴ ἀρ οςς Ι 8δὅ καὶ πέμπε, κἂν μὴ τἀμά σοι πρόϑυμᾶ γ᾽ ῇ, 
ἀγοιγ᾽ ἄνοιγε, μὴ τὸ τς προσφοροῦ, 
ὃ δ᾽ : ὦὧϑει βιαίως " εἰ γὰρ ἔστι «Τοξίας, 

805 ἐπὴν -Ἰχαιοῖς, εἰς ἔμ᾽ αἰτίαν βάλῃ. Ἑλένης γαμεῖ μὲ δυστυχέστερον γάμον 

ν᾿ ----- 

ἘΚΑ͂ΒΗ. ὃ τῶν ᾿Δἀγαιῶν χλεινὸς ᾿γαμέμνων ἄναξ. 
5 » 3 1 » 4 Υ ᾿ , 

οὐκ ἔστιν, οὐ. πιμπρᾶσιν, ἀλλὰ παῖς ἐιιὴ χτεγῶ γὰρ αὐτὸν χἀντιπορϑήσω δόμους 
μαινὰς ϑοαξει δεῦρο Κασανδρὰ δρόμῳ. 860 ποινὰς ἀδελφῶν καὶ πατρὸς λαβοῦσ᾽ ἐμοῦ" 

ΚΑΣΑ͂ΧΝΕἍΙ͂Ρ 4. ὠλλ αὐτ᾽ ἐάσω" πέλεχυν οὐχ ὑμνήσομεν, 
ἄνεχε, πάρεχε, φῶς φέρε" σέβω, φλέγω, ὃς ἐς τράχηλον τὸν ἐμὸν. εἶσι χἀτέρων, 

- --------- - -- {τ 0 00ὺὕ00. 

Ἰδοὺ ἰδοὺ, μητροχτόγους τ᾽ ἀγῶνας, οὗς οὑμοὶ γώμον 

810 λαμπάσι τόδ᾽ ἱερόν. ϑήσουσιν, οἴχων τ᾽ ᾿Δτρέως ἀνάστασιν" 
Ἢ 4: , Ὑμὴν, ὦ Ὑμέναι᾽ ἄναξ, Ι 365 πόλιν δὲ δείξω τήνδε μακαριωτέραν 

μαχάρίος ὃ γαμέτας, ἢ τοὺς ᾿Αἀχαιοὺς, ἔνϑεος μὲν, ἀλλ᾿ ὅμως 
μαχαρία δ᾽ ἐγὼ βασιλικοῖς λέκτροις τοσόνδε γ᾽ ἔξω στήσομαι βαχχευμάτω», 
κατ᾽ ᾿ργος ἃ γαμουμένα. οἱ διὰ μίαν γυναῖκα καὶ μίαν Κύπριν 

Ὑμὴν, ὦ Ὑμέναι᾽ ἄναξ. ϑηρῶντες λένήν μυρίους ἀπώλεσαν. 

81 ἐπεὶ σὺ, μᾶτερ, ἐπὶ δάχουσι καὶ 870 ὁ δὲ στρατηγὸς ὁ σοφὸς ἐχϑίστων ὕπερ 
΄ . ΟΣ ΣΙ - Ν ᾿ » -2 17 3 ε . ᾿ 5 ᾿ 

ψοοισι τὸν ϑανοόντα πατέρα πατρίδα τὰ τὰ φίλτατ᾽ ὠλεσ΄, ἡδονὰς τὰς οἴχοϑεν 

φίλαν καταστένουσ᾽ ἔχεις, τέχνων ἀδελφῷ δοὺς γυναικὸς οὕνεκα, 
ἐγὼ τόδ᾽ ἐπὶ γάμοις ἐμοῖς χαὶ ταῦϑ᾽ ἑκούσης κοὺ βίᾳ λελησμένης. 

220 ἀναιρλέγω πυρὸς φῶς ἐπεὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀχτὰς ἤλυϑον Σχαμανδρίους, 
ἐς αὐγὲν. ἐς αἴγλαν 875 ἔϑνηοσ! ἡ γῆς δοι᾿ ἀποστερούμενοι 
« 4 ΄ το) «ς 5 7 « ) ἢ ΤῸΝ ᾽ ὉῸ 715 ᾿ ᾿ ἢ τι ᾿ Γι μὴν, ὦ Ὑμέναιε, σοί. | οὐδ᾽ ὑψιπύργου πατρίδος" οὺς δ᾽ «ρης ἕλοι, 

΄ : . » ΄ 2 ἘΝ Ξ ΕἸ ᾿Ξ δίδου δ᾽, ὦ Ἑχάτα, φάος, οὐ παῖδας εἶδον, οὐ δάμαρτος ἕν χεροῖν 
σίαρϑένων ἐπὶ λέχτροις, ὥ νόμος ἔχει. σιέπλοις συνεστάλησαν, ὃν ξένη δὲ γῆ 

3225 πάλλε πόδ᾽ αἰϑέριον, ἄναγε χορὸν, ἢ χεῖνται. τὰ δ᾽ οἴχοι τοῖσδ᾽ ὅμοι᾽ ἐγίγνετο " 
εὐὰν εὐοῖ, 380 χῆραί τ᾽ ἔϑνησχον, οἱ δ᾽ ἄπαιδες ἐν ϑόμοις, 
ὡς ἐπὶ ποτρὸς ἐμοῦ ἄλλοις τέκν᾽ ΓΤ ΡΣ οὐδὲ πρὸς τάφους 

᾽ ΄ ' 

μαχαριωτάταις τύχαις. ἔσϑ᾽ ὅστις αὐτοῖς αἶμα γῇ δωρήσεται. 

ὁ χορὸς ὅσιος, " : ἷ : ἢ τοῦδ᾽ ἐπαίνου τὸ στράτευμ᾽ ἐπάξιον. 
808 --- 328. -ΞξΞ Ξ- 825-84. σιγᾶν ἄμεινον τἀσχρὰ, μηδὲ μοῦσά μοι 

«ν---. 



νος .ὅ.ὕ-- υἐςς.-««0...0ὕ.0ό0-... 

ΤΡῶωΩ, 

885 γένοιτ᾽ ἀοιδὸς ἥτις ὑμνήσει χαχά. 

Τρῶες δὲ πρῶτον μὲν, τὸ χάλλιστον τως 

ὑπὲρ πάτρας ἔϑνησχον" οὺς δ᾽ ἕλοι δόρυ, 

»εχροί γ᾽ ἐς οἴκους φερόμενοι φιλῶν ὕπο 
ἐν γῆ πατρῴᾳ περιβολὰς εἶχον χϑογὸς, 

890 χερσὶ» περισταλέντες ὧν ἐχρῆν. ὕπο. 
ὅσοι δὲ μιὴ ϑάνοιεν ἐν μάχη Φρυγῶν, 
ἀεὶ χατ᾽ ἦμαρ σὺν. δάμαρτι χαὶ τέχνοις 
ᾧχουν. ᾿ἀχαιοῖς ὧν ἀπῆσαν ἡδοναί. 
τὰ δ᾽ Ἕχτορός σοι λύπρ᾽ ὥκουσὸν ὡς ἔχει " 

89ὅ δόξας ἀνὴρ ἄριστος οἴχεται ϑανῶν. 

χαὶ τοῦτ᾽ ᾿Αχαιῶν ἵξις ἐξεργάζεται" 

εἰ δ᾽ ἦσαν οἴκοι, χρηστὸς ἔλαϑεν ἂν γεγώς. 

Πάρις δ᾽ ἔγημ με τὴν “Τιὸς, γήμας δὲ μὴ, 
σιγώμενον τὸ κῆδος εἶχεν ἐν δόμοις. 

400 φεύγειν μὲν οὖν χρὴ πόλεμον, ὅστις εὖ ΠΟΟ ΕΣ Ὶ 

χαλῶς ὀλέσϑαι, μὴ καλῶς δὲ δυσκλεές. 
᾿Ξ ἔν - , τ ὧν οὕνεχ᾽ οὐ χρὴ, μῆτερ, οἰκτείρειν σὲ γὴν 
ΕΝ 3 Υ) ᾿ δ᾿ ΄ 

ἢ τἀμὰ λέχτρα" τοὺς γὰρ ἐχϑίστους ἐμοὶ 
κ κ᾿ ’ - -“ρ΄ ω 

405 καὶ σοὶ γαμοισι τοῖς ἐμοῖς διαφϑερῶ. 
ΧΟΡΟΣ... 

ὡς ἡδέως καχοῖσιν οἱχείοις γελᾷς, 
μέλπεις ϑ᾽ ἃ μέλπουσ᾽ οὐ σαφῆ δείξεις ἴσως. 

724,2 ΘΥ ΒΟ Σ. 
᾽ . 

εἰ μή σ᾽ Ἀπόλλων ἐξεβάχχευσεν φρένας, 
οὐχ ἂν ἀμισϑὺὶ τοὺς ἐμοὺς στρατηλάτας 

- ; ΞΞ: Ὁ Ξ ’ . 

410 τοιαῖσδε φήμαις ἐξέπεμπες ἂν χϑονος. 
ἀτὰρ τὰ σεμνὰ χαὶ δοχήμασιν σοφὰ 

582 , - κ ἀν πότ μὴ 37 

οὐδέν τι κρείσσω τῶν τὸ μηδὲν ἣν ἀρα. 
ε ι - τ , 2 - 
ὁ γὰρ μέγιστος τῶν Πανελλήνων ἄναξ, 
᾿Ατρέως φίλος παῖς, τῆσδ᾽ ἔρωτ᾽ ἐξαίρετον 

416 Παινάδος ὑπέστη " καὶ πένης μέν εἶμι ἐγώ, 
ἀτὰρ λέχος γε τῆσδ᾽ ἂν οὐκ ἐχτησάμην Ν ᾿ξχ ς 7 ῆ τ αἰ 41} [Δ] τ 

κ κ 2 δ , Ψ, , 

χαὶ σοὶ μὲν, οὐ γὰρ ἀρτίας ἔχεις φρένας, 
ἀ4ργεῖ᾽ ὀνείδη χαὶ Φρυγῶν ἐπαινέσεις 
ἀνέμοις φέρεσθαι παραδίδωμ᾽. ἕπου δέ μοι 

420 πρὸς ναῦς, καλὸν νύμφευμα τῷ στρατηλάτῃ. 
" ΡῚ «ς , 27 , ΄ 

σὺ δ᾽, ἡνίχ᾽ ὥν σε “αρτίου χρήζη τόπος 
ἄγειν, ἕπεσϑαι" σώφρονος δ᾽ ἔσει λάτρις 
γυναιχὸς, ὥς φασ᾽ οἱ μολόντες Ἴἴλιον. 

ΚΑΣΑ.4ΝΔΝΕΩ͂Ρ 4. 
Ὁ ᾿ «ε , - 4. “» 9) ἣ 

ἡ δεινὸς ὁ λάτρις" τέ ποτ᾽ ἔχουσι τουνομὰ 

425 κήρυκες; ἕν ἀπέχϑημα πάγχοινον βοοτοῖς 

οἱ περὺ τυράννους χαὶ πόλεις ὑπηρέται. 
σὺ τὴν ἐμὴν φὴς μητέρ᾽ εἰς Ὀδυσσέως 

ἥξειν μέλαϑροα; ποῦ δ᾽ ᾿ἀπόλλωνος λόγοι, 
οἵ φασιν αὐτὴν εἰς ἔμ᾽ ἡρμηνευμένοι 

430 αὐτοῦ ϑανεῖσθαι; τἄλλα δ᾽ οὐχ ὀνειδιώ. 
δύστηνος, οὐχ οἶδ᾽ οἷά νιν μένει παϑεῖν " 
ὡς χρυσὸς αὐτῷ τἀμὰ χαὶ «Ῥρυγῶν χαχὰ 
δόξει ποτ᾽ εἶναι. δέχα γὰρ ἀντλήσας ἔτη 
πρὸς τοῖσιν ἐνθάδ᾽, ἵξεται μόνος πάτραν, 

ἀδδοὺ δὴ στενὸν δίαυλον ᾧχισται πέτοας 

δεινὴ Χάρυβδις, ὠμοβρώς τὶ ὀρειβάτης 
Κύχλωινν, “1 ἰγυστίς ϑ᾽ ἡ συῶν μορφώτρια 

Κίρκη, ϑαλάσσης θ᾽ ἁλμυρᾶς ναυάγια, 

λωτοῦ τ᾽ ἔρωτες, ἡλίου 8᾽ ἁγναὶ βοξς, 
4410 αἱ σάρχα φωνήεσσαν ἥσουσίν ποτε, 

πιχσρὰν Ὀδυσσεῖ γῆ ἧς δὲ συντέμω “ ζ γήρυν. ὡς υντέμω, 

ΤΑ Δ ΣΙ 

εὲ ὃ. ἐς. τόδ Ἔλύοι; στέφανος οὐκ αἰσχρὸς πόλει 

307. 

ζῶν εἶσ᾽ ἐς “Διδην, »ἀχφυγὼν λίμνης ὕδωρ, 
κάχ᾽ ἐν δόμοισι μυρί᾽ εὑρήσει μολών. 

ἀλλὰ γὰρ τί τοὺς Ὀδυσσέως ἐξακοντίζω πόνους; 
448 στεῖχ᾽ » ὅπως τάχιστ᾽ ἐς ἽΔιδου »γυμῳίῷῳ γημώμεϑα, 

ῆ χαχὸς χαχῶς ταφήσει νυκτὸς, οὐκ ἐν ἡμέρᾳ, 
ὦ δοκῶν σε ἐμνόν τι πράσσειν, “αναϊδῶν ἀρχηγέτα.᾿ | 

χἀμέτοι νεχρὸν φάραγγες γυμνάδ᾽" ἐχβεβλημένην 
ὕδατι χειμάρρῳ ῥέουσαι γυμίρίου πέλας τάφου 

άδῦ Ὁ: δώσουσιν δάσασϑαι, τὴν ̓ Δπόλλωνος λάτριν. 

ὦ στέίρη τοῦ φιλτάτου μοι ϑεῶν, ἀγάλματ' εὔια, 

χαίρετ᾽" ἐχλέλοιφ᾽ ἑορτὰς, αἷς πάροιϑ' ἠγαλλόμην. 

ἴτ᾽ ἀπ᾿ ἐμοῦ χφωτὸς σπαραγμοῖς" ὡς ἔτ᾽ οὐσ᾽ 
ἁγνὴ χρόα 

δὼ ϑοαῖς αὔραις φέρεσϑαί σοι τάδ᾽, ὦ μαντεῖ' 

Ε ἄναξ. 

486 ποῦ σχάφος τὸ τοῦ στρατηγοῦ; ποῖ ποτ᾽ ἐμβαί- 

γει» μὲ χρή; 
οὐχέτ᾽ ἂν φϑάνοις ἂν αὔραν ἱστέοις καραδοκῶν, 
ὡς μίαν τριῶν Ἐρινὺν τῆσϑθέ μ᾽ ἐξάξων χϑονός, 
χαῖρέ μοι, μῆτερ, δαχρύσης μηδὲν, ὦ φίλη 

πατρίς" 
οἵ τὲ γῆς ἔνερϑ᾽ ἀδελφοὶ χὠ τεχὼν ἡμᾶς πατὴρ, 

ἀδθ οὐ μαχρὰν δέξεσϑέ μ᾽" ἥξω δ᾽ ἐς γνεχροὺς γνικη- 
φόρος 

καὶ δόμους πέρσασ᾽ ᾿Δτρειδῶν, ὧν ἀπωλόμεσϑ' 
ο ὕπο. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἑκάβης γεραιᾶς φύλακες, οὐ δεδόρχατε 
δέσποιναν ὡς ἄναυδος ἐς πέδον πίτνει; 

οὐκ ἀντιλήινεσϑ᾽ ; ἢ μεϑήσετ᾽, ὦ καχαΐ; 

ἀθό γραῖαν πεσοῦσαν αἴρετ᾽ εἷς ὀρϑὸν πάλιν. 
ΕΚ 4.8 Η. 

ξᾶτέ μ᾽" οὔτοι φίλα τὰ μὴ φίλ᾽, ὦ κόραι, 
χεῖσϑαι πεσοῦσαν " πτωμάτων γὰρ ἄξια 
πάσχω τε καὶ πέπονθα χἄτι πείσομαι. 
ὦ ϑεοί: χακοὺς μὲν ἀναχαλῶ τοὺς συμμάχους, 

470 ὅμως δ᾽ ἔχει τι σχῆμα κικλήσχειν ϑεοὺς, 
ὅταν τις ἡμῶν δυστυχῆ λάβη τύχην. 
πρῶτον μὲν οὖν μοι τἀγάϑ'᾽ ἐξᾷσαι φίλον" 

τοῖς γὰρ κακοῖσι πλείον᾽ οἶκτον ἐμβαλῶ. Ϊ 

ἢ μὲν τύραννος χεῖς τύρανν᾽ ἐγημάμην, 
478 χἀνταῦϑ᾽ ἀριστεύοντ᾽ ἐγεινάμην τέκνα, 

«οὐχ ἀριϑμὸν ἄλλως, ἀλλ ὑπερτάτους Φρυγῶν, ᾿ 
οὗς Τρῳὰς οὐδ᾽ Ἑλληνὶς οὐδὲ βάρβαρος 
γυνὴ τεχοῦσα κομπάσειεν ἄν ποτε... 
κἀχεῖνά τ᾿ εἶδον δορὶ πεσόνϑ᾽ Ἑλληνικῷ, 

480 τρίχας τ᾽ ἐτμήϑην τάσδε πρὸς τύμβον νεχρῶν, 
χαὶ τὸν φυτουργὸν Πρίαμον οὐκ ἄλλων πάρα 
χλύουσ᾽ ἔχλαυσα, τοῖσδε δ᾽ εἶδον ὄμμασιν β 
αὐτὴ κατασφαγέντ᾽ ἐφ᾽ ἑρχείῳ πυρᾷ, 
πόλιν 9᾽ ἁλοῦσαν. ἃς δ᾽ ἔϑοεψα παρϑένους 

πον ψουννεναμανμα  α  ϑσννννι 

485 ἐς ἀξίωμα νυμφίων ἐξαίρετον, 
ἄλλοισι ϑοέψασ᾽ ἐκ χερῶν ἀφηρέϑην. 

σλξον - , Γ «ς ΕῚ ω 

χοὐτ᾽ ἐξ ἐχείνων ἐλπὶς ὡς ὀφϑησομαι, 

αὐτή τ᾽ ἐχείνας οὐχέτ᾽ ὄψομαί ποτε. 
τὸ λοίσϑιον δὲ ϑριγκὸς ἀϑλίων κακῶν, 

490 δούλη γυνὴ γραῦς λλάδ᾽ εἰσαφίξομαι. 

ἅ δ᾽ ἐστὶ γήρᾳ τῷδ᾽ ἀσυμφορώτατα, 
τούτοις μὲ προσϑήσουσιν, ἢ ϑυρῶν λατριν 
κλῆδας φυλάσσειν, τὴν τεκοῦσαν Ἕχτορα, 

Ξαυδεεν νον που σοσ “  --- ---- τες τ 



ν. » 

ἢ σιτοποιεῖν , κἂμ πέδῳ «κοίτας ἔχειν 
495 δυσοῖσι νώτοις βασιλικῶν ἐκ δεμνίων, 

τρυχηρὰ περὶ τρυχηρὸν εἱμένην χρόα 

πέπλων λαχίσματ᾽, ἀδόχιμ᾽ ὀλβίοις ἔχειν. 

οἱ ᾽γὼ τάλαινα, διὰ γάμον μιᾶς ἕνα 
γυναικὸς οἵων ἔτυχον, ὧν τε τεύξομιαι. 

ὅ00 ὦ τέχνον, ὦ σύμβαχχε Κασάνδρα ϑεοῖς, 
οξαίοι ἔλυσας συμφοραῖς ἅγνε ἐμ σόν. 

σύ τ᾽ » ὦ τάλοινα, ποῦ ποτ᾽ εἶ, Πολυξένη; 

ὡς οὔτε μ᾽ ἄρσην οὔτε ϑήλεια σπορὰ 
πολλῶν γενομένων τὴν τάλαιναν ὠφελεῖ. 

ὅτε τί δῆτά μ᾽ ὀρϑοῦτ᾽ ; ἐλπίδων ποίων ὕπο; 
-ἄγετε τὸν ἁβρὸν ἀν πον; ἐν Του πόδα, 

νῦν δ᾽ ὄντα δοῦλον, στιβάδα πρὸς χαμαιπετῆ 

πέτρινά τὲ χκρήδεμν᾽, ὡς πεσοῦσ᾽ ἀποφϑαρῶ, 
δαχρύοις χκατἀξανϑεῖσα. τῶν δ᾽ εὐδαιμόνων 

ὅ10 μηδένα γομίζετ᾽ εὐτυχεῖν πρὶν ἂν ϑάνη. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀμφί μοι Ἴλιον, ὦ 
οἩοῦσα, καινῶν ὕμνων 
ἄεισον ὃν δαχρύοις 

ῳϑδὰν ἐπικήδειον" 
διό νῦν γὰρ μέλος ἐς Τροίαν 

ἐαχήσω, 

τετραβάμονος ὡς ὑπ᾽ ἀπήνας 
᾿ἀργείων ὀλόμαν τάλαινα δοριάλωτος, 
ὅτ᾽ ἔλιπον ἵππον, οὐράνια 

ὅ20 βοέμοντα, χρυσοφάλαρον, ἔνοπλον 
ἐν πύλαις ᾿άχαιοί" 
ἀνὰ δ᾽ ἐβόασεν λεὼς 
Τρῳάδος ἀπὸ πππρ ον. σταϑεὶς, 

ἔτ᾽, ὦ πεπαυμένοι πόνων, 
ὅ25 τόδ᾽ ἱερὸν ἀνάγετε ξόαγον 

Ἰλιάδι διογενεῖ κόρᾳ. 
τίς οὐχ ἔβα νεανίδων, 

τίς οὐ γεραιὸς ἐκ δόμων; 
κεχαρμένοι δ᾽ ἀοιδαῖς 

ὅ80 δόλιον ἔσχον ἄταν. 
πᾶσα δὲ γέννα «Φρυγῶν 
πρὸς πύλας ὡρμάϑη, 
πεύχᾳ ἐν οὐρείᾳ 
ξεστὸν λόχον “Ζργείων 
χαὶ “αρδανίας ἅταν 

ὅ85 ϑεᾷ δώσων 
χάριν. ἄζυγος, ἀμβροοτοπώλου" 
χλωστοῦ δ᾽ ἀμφιβόλοις λίνοισι. γναὰς ὡσεὶ 
σχάφος χελαινὸν εἰς ἕδρανα 
λάϊγα δάπεδά τὲ φόνια πατρίδι 

δάρ Παλλόύδος ϑέσαν ϑεᾶς. 

ἐν δὲ πόνῳ καὶ χαρᾷ 
γύχιον ἔπὶ χνέφας παρῆν, 

.«ίβυς τε λωτὸς ἔχτύπει 

ὅλ6 «ρύγιά τε μέλεα, παρϑένοι δ᾽ 
ἀέριον ἀνὰ κρότον ποδῶν 
βούν τ᾽ ἔμελπον εὔφρο»"" ὃν 
δόμοις δὲ παμφαὲς σέλας 
πυρὸς μέλαιναν αἴγλαν 

ὅ80 ἔδωχεν παρ᾽ ὕπνῳ. 
ἐγὼ δὲ τὰν ὀρεστέραν 

511 --- 580. ΞξξΞ 581 ---- 550. 

ἘΝ ΎΔΡ κα Π ἸΩΔ ΦΎ 

β 

τότ᾽ ἀμφὶ μέλαϑρα παρϑένον, 
“Πὸς κόραν [Ἄρτεμιν] ἐμελπόμαν, 

ὅδὅ χοροῖσι" φοινία δ᾽ ἀνὰ 
πτόλιν βοὰ κατεῖχε Περ-- 
γάμων ἕδρας" βρέφη δὲ φίλι-- 
α περὶ πέπλους ἔβαλλε μα-- 

τοὶ χεῖρας ἑπτοημένας ". 
ὅ600 λόχου δ᾽ ἐξέβαιν᾽ Ἄρης, 

κόρας ἔργα Παλλάδος. ᾿ 

σφαγαὶ δ᾽ ἀμφιβωώμιοι 

«Ῥρυγῶν., ἔν τὲ δεμνίοις 

χαράτομος ἐρημία 

ὅθὅ νεανίδων στέφανον ἔφερεν 
Ἑλλάδι κουροτρόφῳ, 
«Φρουγῶν δὲ πατρίδι. πένϑη.. 

χάβη, λεύσσεις τήνδ᾽ ᾿ἀνδρομάχην 
ξεγιχοῖς ἐπ᾽ ὄχοις πορϑμευομέγην; 

570 παρὰ δ᾽ εἰρεσίᾳ μαστῶν ἕπεται 
φίλος ᾿Αστυάναξ, Ἕκτορος ἴνις. 

ΕΚΆΖ8ΒΠ. 

σοῖ ποτ᾽ ἀπήνης νώτοισι φέρει, 
δύστανε γύναι, πάρεδρος χαλχέοις 

Ἕχτορος ὅπλοις σπύλοις τε «Ῥρυγῶν 

δοριϑηράτοις, 

575 οἷσιν ᾿Αχιλλέως παῖς «Ῥϑιώτας 

στέψει ναοὺς ἀπὸ Τροίας; 

4 ΝΖ4ΡΟΜΑ͂ΧΠ. 

᾿ΑἩχαιοὺὶ δεσπόται μ᾽ ἄγουσιν. 
ἘΚ.48ΒΗ. 

ὦμοι. 
“ ΝΖΜΡΟΙ.Ἅ,ΧΗ. 

τί παιᾶν᾽ ἐμὸν στενάζεις; 

ἙΚΆΒΗ. 
αϊαῖ. 

παν σφι σαι αρστονν τσ σαι τρνρανττι τα στσ ον ττο ποΠΨΠ ........ τὄσοὔΙὸἡ........ὄ.ὄβ.... ......... .............................ν.ῳ.Χ.5.......ΘὉῳστὔὕὺϑννάκιοκο,...». κι δαοοσαιδ να λα ΑΝΖΡΟΜ.ΑΧΗ. 
τῶνδ᾽ ἀλγέων 

Ε ΚΑ. 

ὅ80 ὦ Ζεῦ. ' 
ΑΙ ΝΖΡΟΠΜΠΟΑ͂ΧΗ. 

σαὶ συμφορᾶς 

ΠΙΚΑ͂ΒΗ. 

τἕχεα. ᾿ΑΚΌΝΝ 

ΔΝ ΔΡΟΜ.ἍΧΗ. 

πρίν ποτ᾽ μεν. 
ἘΚ.487η4. 

βέβακ᾽ ὄλβος, βέβαχε Τροία 

ΔΝΦΡΟΜΑΧΠΗ. 
τλάμων. 

ΕἈΚΆΑ8Β646η. 

ἐμῶν τ᾽ εὐγένεια παίδων. 

22Ν4ΜΡΟΜΆΑΣΧΗ. 

φεῦ φεῦ. 
ἘΚ48. 

φεῦ δῆτ᾽ ἐμῶν 

«ΝΩΗ͂ΡΟΜΑ͂ΧΗ, 
χκαχῶ». 

ἱἰ ΕΚΑΒΗ. 

οἰχτοὰ τύχα 
577. 581. τις 582- δ58ὅ. 
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κ΄ πΠ΄ρἶρ“΄-- 

ὅ88 σύ τοι, λῦμ᾽ 

896 γυψὶ φέρειν τέταται" 

ΡΥ Φ. Ὦ, τ 

ΔΦΝΗΡΟΜἜ.ΑΧΗ. 

585 πόλεος, 
ἜΑ 4.Β.Η͂. 

ὥ καπγοῦται. 
4Ν4ΡΟΙΑ ΧΗ. 

μόλοις; ὦ πόσις. μοι 

' ἘΚ.“8ΒΗ. 

βοᾷς τὸν παρ᾽ “4ιδᾳ 
παῖδ᾽ ἐμὸν, ὦ μελέα. 

ΑΝΖΡΟΛΜ.ΑΧΗ. 

σᾶς δάμαρτος ἄλχαρ. 

ΕᾺΚΜΖ48ὴΗ. 

-Αχαιῶν, 

τέχνων ὅτι: ἁμῶν 
πρεσβυγενὲς . Πριάμῳ 

ἐς ΠΧ 

΄“4“ΝΖ4Ω͂ΡΟΙ ΧΗ. 

κοί “ισαί μ᾽ 

ὅ90 οἵδε πόϑοι μεγάλοι, σχετλία, τάδε πάσχομεν ἄλγη, 
οἰχομένας πόλεως, ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα χεῖται, 
ὃ )υσφροσύναισι ϑεῶν, ὅτε σὸς γόνος ἔχφυγεγν΄ Ἅιδαν, 
ὃς λεχέων στυγερῶν χάριν ὦλεσε Πέργαμα Τροίας. 

αἱματόεντα δὲ ϑεῷᾷ παρὰ Παλλάδι σώματα γε- 

χρῶν 
ζυγὰ δ᾽ ἤνυσε δούλια 

Τροία. 

ἘΚΑΒΗ͂. 

ὦ πατοὶς, ὦ με έα, καταλειπομέναν σε δακρύω, 

γὺν τέλος οἰχτρὸν ὁρᾷς, καὶ ἐμὸν δόμον, ἔνϑ' 

ἐλοχεύϑην. 

ὦ τέχν᾽, ἐρημόπολις μάτηρ ἀπολείπεται ὑμῶν. 

Θ00 οἷος ἰάλεμος, οἷά τε πένϑη 

δάκρυά τ᾽ ἐκ δαχρύων καταλείβεται 
ἁμετέροισι ὅ Π1, ὁ ϑανὼν δ᾽ ἐπιλάϑεται 

ἀλγέων ἀδάχρυτος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὡς ἡδὺ δάχρυα τοῖς χαχῶς πεπραγόσι 

606 ϑρήγων τ᾽ ἢ μοῦσά ϑ᾽, ἢ λύπας ἔχει. 
ΑΝΗΡΟΜΑΑ͂ΧΠΗ. 

ὦ μῆτερ ἀνδρὸς, ὅς ποτ᾽ ᾿4ργείων δορὶ 
πλείστους διώλεσ᾽, Ἕχτορος, τάδ᾽ εἰσορᾷς; 

ἜΚΑΒΗ. 

ὁρῶ τὰ τῶν ϑεῶν, ὡς τὰ μὲν πυργοῦσ᾽ 

τὸ μηδὲν ὄντα, τὰ δὲ δοχοῦντ᾽ ἀπώλεσαν. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ͂. 

ἄν ω͵ 

610 ἀγόμεϑα λεία σὺν τέκνῳ, τὸ δ᾽ εὐγενὲς 

ἐς δοῦλον ἤχει, μεταβολὰς τοσάσδ᾽ ἔχον. 
5; ἐς ΦΎΣΙΣ 

τὸ τῆς ἀνάγκης δεινόν" ἄρτι χἀπ᾽ ἐμοῦ 

βέβηκ᾽ ἀποσπασϑεῖσα Κασάνδρα βίᾳ. 

44 ΝΖ ΡΟΜΑ͂ΧΗ. 

φεῦ φεῦ. 
ἄλλος τις Αἴας, ὡς ἔοιχε, δεύτερος 

61ὅ παιδὸς πέφηνε σῆς " νοσεῖς δὲ χάτερα. 
ἘΠΕΡΑ 8Β6η. 

ὧν γ᾽ οὔτε μέτρον οὔτ᾽ ἀριϑμός ἐστί μοι; 

χαχῷ χαχὸν γὰρ εἷς ἅμιλλαν ἔρχεται. 

ΑΝ 4“ΡΟΜΑΧΗ. 

χέθ ΜΚ σοι παῖς πρὸς τάφῳ Πολυξένη 

σφαγεῖσ᾽ πὐρεύβειαου δῶρον ἀψύχῳ νεχρῷ. 

, ὅ86. 587. -Ξξξ 588. 589. 

ΑΤΑ 

ΕΚ.48Η. 

620 οὗ ᾽γὼ τάλαινα. τοῦτ᾽ ἐχεῖνό μοι πάλαϊ 
Ταλϑύβιος αἴνιγμ᾽ οὐ σαφῶς εἶπεν σαφές. 

ΔΝΖΔΦΡΟΙΑ͂ΧΗ. 

εἶδόν νιν αὐτὴ, χἀποβᾶσα τῶνδ᾽ ὄχων 

ἔχρυψα πέπλοις χἀπεχοψάμην γεχρόν. 
ἘΕἘΚ.48Π. 

αἱαῖ, τέχνον, σῶν ἀνοσίων προσφαγμάτων. 

625 αἰαῖ μάλ᾽ αὖϑις, ὡς χαχῶς διόλλυσαι. 

ΑΝΩ͂ΡΟΌΜ 4ΧΗ. 

θλωλεν ὡς ὕλωλεν, ἀλλ ὅμως ἐμοῦ 

ζώσης γ᾽ θλωλεν εὐτυχεστέρῳ πότμῳ. 

ἘΚ.486η. 

οὐ ταυτὸν, ὦ παῖ, τῷ βλέπειν τὸ κατϑαγεῖν " 

τὸ μὲν γὰρ οὐδὲν, τῷ δ᾽ ἔνεισιν ἐλπίδες. 
4Ν4ΡΟΜ..,ἍἵΧΗ. 

ὦ μῆτερ, ὦ τεχοῦσα, χάλλιστον λόγον» 

680 ἄχουσον, ὡς σοι τέοψιν ἐμ φρενί, 

τὸ μὴ γενέσϑαι τῷ ϑανεῖν ἴσον λέγω, 

τοῦ ζῆν δὲ λυπρῶς χρεῖσσόν ἔστι χατϑαγεῖγ. 

ἀλγεῖ γὰρ οὐδὲν τῶν χκαχῶν ἠσϑημένος" 
ὁ δ᾽ εὐτυχήσας ἐς τὸ δυστυχὲς πεσὼν 

686 ψυχὴν ἀλᾶται τῆς πάροιϑ' 

κείνη δ᾽ ὁμοίως ὥσπερ οὐχ Ἰδοῦσα φῶς 
τέϑνηχε, χοὐδὲν οἶδε τῶν αὑτῆς καχῶνγ. 

ἐγὼ δὲ τοξεύσασα, τῆς τ᾽ εὐδοξίας 

λυχοῦοα σλεῖον, τῆς τύχης ἡμάρτανον. 

640 ἃ 70 γυναιξὶ σώφρον᾽ ἔσϑ'᾽ εὑρημένα, 

ταῦτ᾽ ἐξεμόχϑουν Ἕχτορος χατὰ τος 

πρῶτον μὲν, ἔνϑα χἂν Πρ ΘΟ ἢ χἂν μὴ προσῇ 

ψόγος γυναμξιφι; αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐφέλκεται 

χαχῶς ἄχούειν, ἥτις οὐχ ἔνδον μέγει, 

θάδτούτου πόϑον παρεῖσ᾽ ἕμεμγνον ἐν ϑόμοις, 

εἴσω τε τ; κομψὰ ϑηλειῶν ἕπη 

οὐχ εἰσεφρούμην" τὸν δὲ νοῦν διδάσκαλον 
οἴχοϑεν ἔχουσα χφηστὸν ἐξήρκουν ἐμοί. 

γλώσσης τε σιγὴν ὄμμα 9᾽ ἥσυχον πόσει 

680 παρεῖχον» " ἤϑειν δ᾽ ἁμὲ χρῆν νιχῶᾶν πόσιν, 

χείνῳ τε νίχην ὧν μ᾽ ἐχο ἦ" παριέναι. 

χαὶ τῶνδε χληδὼν ἐξ στράτευμ᾽ ᾿4χαϊχὸν 
ἐλϑοῦσ᾽ ἀπώλεσέν μ᾿ - ἐπεὶ γὰρ ἡρέϑην, 

᾿Αχιλλέως μὲ παῖς ἐβουλήϑη λαβεῖν 

θ66 δάμαρτα" δουλεύσω δ᾽ ἐν αὐϑεντῶν δόμοις. 

χεὶ μὲν παρώσασ᾽ Ἕκτορος φίλον χάρα 

πρὸς τὸν παρόντα πόσιν ἀναπτύξω φρένα, 

χαχὴ φοηοημον τῷ ϑανόντι- τόνδε δ᾽ αὖ 
στυγοῦσ᾽, ἐμαυτῆς ϑεσπόταις μισήσομαι. 

660 καΐίτοι λέγουσιν ὡς μί᾽ εὐφρόνη χαλᾷ 

τὸ δυσμενὲς γυναικὸς εἰς ἀνδρὸς λέχος" 

ἀπέπτυσ᾽ 

εὐπραξίας. 

αὐτὴν, ἥτις ἄνδρα τὸν πάρος 

χαιγοῖσι λέχτροις ἀποβαλοῦσ᾽ ἄλλον φιλεῖ. 

ἀλλ οὐδὲ πῶλος ἥτις ἂν διαζυγῆ 

666 τῆς συ του είσὴς ῥᾳδίως ἕλχει ζυγόν. 

χαίτοι τὸ ΕΠ. ς ἀφϑογγόν τ᾽ ἔφυ 
ξυγνέσει, τ᾽ ἄχρηστον τῇ φύσει τε λείπεται. 

σὲ δ᾽, ὦ φίλ᾽ Ἕχτορ, εἶχον ἄνδο᾽ 
ξυνέσει, 28» σιλούτῳ τε χἀνδρείᾳ μέγαν" 

670 ἀχήρατον δέ μ᾽ ἐκ πατρὸς λαβὼν δόμων, 

πρῶτος τὸ παρϑέγνειον. ἐζεύξω λέχος. 

χαὶ γῦν ὁ} ῸΝ μὲν σὺ, ναυσϑλοῦμαι δ᾽ ἐγὼ 

ἀρχοῦντά μοι 

παν νον 



πρὸς Ἑλλάδ᾽ αἰχμάλωτος ἐς δοῦλον ζυγόν. 
ἀρ᾽ οὐκ ἐλάσσω τῶν ἐμῶν. ἔχει καχῶν 

675 Πολυξένης ὄλεϑρος, ἣν χαταστένεις ; 
ἐμοὶ γὰρ οὐδ᾽, ὃ πᾶσι λείπεται βροτοῖς, 
ξύνεστιν ἐλπὶς, οὐδὲ χλέπτομαι φρἕνας 
πράξειν τι κεδγόν" ἡδὺ δ᾽ ἐστὶ χαὶ δοχεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐς ταυτὸν ἥκεις συμφορᾶς " ϑρηνοῦσα δὲ 
680 τὸ σὸν διδόσχεις μ᾿ ἔνϑα πημάτων χυρῶ. 

ἘΚΆΑ8δΒΗ. 

αὐτὴ μὲν οὕπω ναὸς εἰσέβην σχάφος, 
γραφῆ δ᾽ ἰδοῦσα καὶ χλύουσ᾽ ἐπίσταμαι.. 
ναύταις γὰρ ἣν μὲν μέτριος ἢ χειμὼν φέρειν, 

προϑυμίαν ἔχουσι σωϑῆναι πόνων, 
685 ὁ μὲν παρ᾽ οἴαχ᾽, ὁ δ᾽ ἐπὶ λαίφεσιν βεβῶς, 

ὁ δ᾽ ἄντλον εἴργων ναός" ἢν δ᾽ ὑπερβάλῃ 

πολὺς ταραχϑεὶς πόντος, ἐνδόντες τύχη 
παρεῖσαν αὑτοὺς χυμάτων δρομήμασιν. 
οὕτω δὲ κἀγὼ, πόλλ ἔχουσα πήματα, 

690 ἀφϑογγός εἶμι καὶ παρεῖσ᾽ ἐῶ στόμα" 
γιχᾷ γὰρ οὐκ ϑεῶν μὲ δύστηνος κλύδων. 
ἀλλ, ὦ φίλη παῖ, τὰς μὲν Ἕχτορος τύχας 
ἔασον" οὐ μὴ δάχρυά νιν σώσῃ τὰ σά" 
τίμα δὲ τὸν παρόντα δεσπότην σέϑεν, 

6965 φίλον διδοῦσα δέλεαρ ἀνδοὶ σῶν τρόπων. 
κἂν δρᾷς τάδ᾽, ἐς τὸ χοινὸν εὐφρανεῖς φίλους, 
καὶ παῖδα τόνδε παιδὸς ἐχϑοέψειας ἂν 
Τροίᾳ μέγιστον ὠφέλημ᾽, ἵν᾽ οἵ ποτε 
ἐχ σοῦ γενόμενοι παῖδες Ἴλιον πάλιν 

700 χατοιχίσειαν, χαὶ πόλις γένοιτ᾽ ἔτι. 
ἀλλ, ἐκ λόγου γὰρ ἄλλος ἐχβαίνει λόγος," 
τίν᾽ αὖ δέδορχα τόνδ᾽ ᾿Ἱχαϊχὸν λάτριν 
υὐρ μὐθύυ καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων; 

ΤΠ ΑΘΥΒΙΟΣ. 

“Ῥρυγῶν ἀρίστου πρίν ποϑ'᾽ Ἕχτορος δάμαρ, 

105 μή μὲ στυγήσης " οὐχ ἑχὼν γὰρ ἀγγελῶ 

«Ιαναῶν τε χοινὰ Πελοπιδῶν τ᾽ ἀγγέλματα. 

ΑΝ Ω͂ΡΟΠΜΜΑ͂ΧΗ. 

εἰ δ᾽ ἔστιν; ὥς μοι φροιμίων ἄρχει χαχῶν. 
ΤΑΠΘΥΘΡΤΙΟΙΣ. 

ἔδοξε τῶνδε παῖδα; πῶς εἴπω λόγον; 
ΑΝΖΡΟΙΖΧΗ. 

μῶν οὐ τὸν αὐτὸν δεσπότην ἡμιῖν ἔχειν; 
ΤΑ ΖΖΘΥΒΙΟ Σ. 

710 οὐδεὶς ᾿“χαιῶν τοῦδε δεσπόσει ποτέ. 
᾿ς ΦΝΩΑ͂ΡΟΜΆΧΗ. 

ἀλλ ἐνθάδ᾽ αὐτὸν λείψανον «Ῥρυγῶν λιπεῖν; 
ΤΑΜΘΎΒΊΙΟΣ. 

οὐκ οἶδ᾽ ὅπως σοι ῥᾳδίως εἴπω χαχά. 

4ΝΔΦΡΟΜΆΑΧΗ. 

ἔπηνεσ᾽ αἰδῶ, πλὴν ἐὰν λέγης καλά. 

23.2ΘὙῪ ΒΊΟΣ. 
χτεγοῦσι σὸν παῖδ᾽, ὡς πύϑη καχὸν μέγα. 

ΔΝΔΡΟΜΑΆΧΗ. 
716 οἴμοι, γάμων τόδ᾽ ὡς χλύω μεῖζον χαχόν. 

ΤΑΛΘΎΒΙΟΣ. 
γιχᾷ δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς ἐν Πανέλλησιν λέγων. 

“ΔΧΔΗ͂ΡΟΜΆΑΧΗ.. 

οαἷαϊ μάλ, οὐ γὰρ μέτοια πάσχομεν χαχά- 

Ἑ Ὁ Ρινπα δ ΟὟ 

Τ4., ΘΥΒΊΙΟΣ. 

λέξας ἀρίστου παῖδα μὴ τρέφειν πατρός. τ τς 

ΤΙΝΙ ΡΟΜ.ΑΧΗ. 

τοιαῦτα γνικήσειε τῶν αὑτοῦ πέρι. 

ΤΑΙ ΘΥΎΥΒΙΟΣ. 
“20 ὄῦψαι δὲ πύργων δεῖ σφε Τρωιχῶν ἄπο. 

ἀλλ ὡς γενέσϑω,, χαὶ σρρύν ον φανεῖ, 

μήτ᾽ ἀντέχου τοῦδ᾽, εὐγενῶς δ᾽ ἄλγει χακοῖς, 

μήτε σϑένουσα μηδὲν ἰσχύειν δόκει. 
ἔχεις γὰρ ἀλχὴν οὐδαμῆ- σχοπεῖν δὲ χρή" 

725 πόλις τ᾽ ὕλωλε καὶ πόσις, χρατεῖ δὲ σὺ, 

ἡμεῖς τε πρὸς γυναῖχα μάρνασϑαι μίαν 
οἷοί τε" τούτων οὕνεχ᾽ οὐ μάχης ἐρᾶν, 
οὐδ᾽ αἰσχρὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπίφϑονόν σε δοῦν, 
οὔτ᾽ αὖ σ᾽ ᾿άχαιοῖς βούλομαι ῥίπτειν ἀράς. 

730 εἰ γάρ τι λέξεις ᾧ χολώσεται στρατὸς, 

οὔτ᾽ ἂν ταφείη παῖς δδ᾽ οὔτ᾽ οἴχτου τύχοι. 
σιγῶσα δ᾽ εὖ τε τὰς τύχας χεχτημένη, 
τὸν τοῦδε νεχρὸν οὐκ ἄϑαπτον ἂν λίποις, 
αὐτή τ᾽ ᾿Αχαιῶν πρευμενεστέρων τύχοις. 

ἈΝΔΡΟΜΑᾺ,ΧΗ͂. 
735 ὦ φίλτατ᾽, ὦ περισσὰ τιμηϑεὶς τέχνον, 

ϑανεῖ πρὸς ἐγθρῶν, μητέρ᾽ ἀϑλίαν λιπών. 
ἡ τοῦ πατρὸς δέ σ᾽ εὐγένει᾽ ἀπώλεσεν, 
ἢ τοῖσιν ἄλλοις γίγνεται σωτηρία, 
τὸ δ᾽ ἐσϑλὸν οὐκ ἐς χαιρὸν ἦλϑε σοὶ πατρός. 

7140 ὦ λέχτρα τἀμὰ δυστυχῆ τε χαὶ γάμοι, 
οἷς ἦλϑον ἐς μέλαϑρον Ἕ;τορός ποτε, 
οὐχ ὡς σφαγεῖον “Ιαναΐδαις τέξουσ᾽ ἐμὸν, 
ἀλλ᾽ ὡς τύραννον ᾿4σιάδος πολυσπόρου. 

ὦ παῖ, δακρύεις; αἰσθάνει καχῶν σέϑεν; 
γάδ τί μου δέδραξαι χερσὶ χἀντέχει πέπλων, 

᾿ἰγεοσσὸς ὡσεὶ πτέρυγας εἰσπίτνων ἐμάς ; 
οὐκ εἶσιν Ἕχτωρ,, χλεινὸν ἁρπάσας δόρυ, 
γῆς ἐξανελϑὼν, σοὶ φέρων σωτηρίαν, 
οὐ συγγένεια πατρὸς, οὐκ ᾿Ἰσχὺς «τρυγῶν " 

760 λυγρὸν δὲ πήδημ᾽ ἐς τροχητον ὑψόϑεν 

πεσὼν ἀνοίχτως, πνεῦμ᾽ ἀπορρήξεις σέϑεν. 

ὦ νέον ὑπαγκαλ ισμα μητρὶ φέλτατον, 

Τὼ χρωτὸς ἡδὺ πνεῦμα" διὰ χενῆς ἄρα 

τον σπαργάνοις σε μαστὸς ἐξέϑοεψ᾽ ὅδε, 
γῷ μάτην δ᾽. ̓ ἐμόχϑουν χαὶ ζεεν ξάνϑην πόνοις. 

᾿ γῦν, οὔποτ᾽ αὖϑις, μητέρ᾽ ἀσπάζου σέϑεν, 

πρόσπιτνε τὴν τεκοῦσαν, ἀμφὶ δ᾽ ὠλένας 

ἕλισσ᾽ ἐμοῖς νώτόισι χαὶ στόμ᾽ ἄρμοσον. 

ὦ βάρβαρ᾽ ἐξευρόντες Ἕλληνες κακὰ, 

7600 τί τόνδε παῖδα χτείνετ᾽ οὐδὲν αἴτιον; 
ὦ Τυνϑδάρειον ἔρνος, οὔποτ᾽ εἶ “{ὸς, 
πολλῶν δὲ πατέρων φημί σ᾽ ἐχπεφυχέναωι, 

᾿Ἵλάστορος μὲν πρῶτον, εἶτα δὲ «Ῥϑόνου, 
«Ῥόνου τε Θανάτου 8, ὅσα τε γῆ τρέφει χαχα. 

7606 οὐ γάρ ποτ᾽ αὐχῶ Ζῆνά. γ᾽ ἐκφῦσαί σ᾽ ἐγὼ, 
πολλοῖσι κῆρα βαρβάροις Ἕλλησί τε. 
ὕλοιο" χαλλίστων γὰρ ὀμμάτων ἄπο. 
αἰσχρῶς τὰ χλεινὰ πεδί᾽ ἀπώλεσας «Ῥρυγῶν. 
ἄγετε, φέρετε, χαὶ δίπτετ᾽, εἰ δίπτειν δοκεῖ" 

770 δαίνυσϑε τοῦδε σάρχας. ἔκ τε γὰρ ϑεῶν 

διολλύμεσϑα, παιδέ τ΄ οὐ δυναίμεϑ᾽ ἂν 

| ϑάνατον ἀρῆξαι. κρύπτεε᾽ ἄϑλιον δέμας, 
᾿ ῳ ) 



πύργων ἐπ᾿ ἄχρας στεφάνας, ὅὖϑι σον 

780 πνεῦμα τιβύξυθω ψῆφος ἐχράνϑη. 

λαμβάνετ᾽ αὐτόν. τὰ δὲ τοιάδε χοὴ 

κηρυχεύειν, ὅστις ἄνοικτος 

καὶ ἀναιδείᾳ τῆς ἡμετέρας 

γνώμης μᾶλλον φίλος ἐστίν. 

ΕᾺΚᾺΑ8ΒΉΗ. 

1 786 ὦ τέχνον, ὦ παῖ παιδὸς μογεροῦ, 

845 χῆδος ἀναψάμενος. τὸ μὲν οὖν “!ιὰὸς 
οὐχέτ᾽ ὄγειδος ἐρῶ" 
τὸ δὲ τᾶς λευκοπτέρου 
ἁμέρας φίλιον βροτοῖς 

800 φέγγος ὀλοὸν εἶδε γαῖαν, 
εἶδε περγάμων ὄλεθρον, 
τεχνοποιὸν ἔχουσα τᾶσδε 

«ὙἘΥΡ ΤΡΑΤΑ ἘΞ. Σ. Ἢ 9411 

κοὶ δίπτετ᾽ ἐς ναῦν" ἐπὶ χαλὸν γὰρ ἔρχομαι 886 βεβᾶσι" σὺ δὲ πρόσωπα νεα- | 
ὑμέναιον; ἀπολέσασα τοὐμαυτῆς τέχνον. ρὰ χάρισι παρὰ “ιὸς ϑρόνοις ὲ ἱ 

ΧΟΡῸΣ. : ἐρλλιγώλοπα τρέφεις" Πριάμοιο δὲ γαῖαν 

775 τάλαινα Τροία, μυρίους ἀπώλεσας Ἑλλὰς ὧλ ἐσ᾽ αἰχμά. 

μιᾶς γυναιχὸς χαὶ λέχους στυγνοῦ χάριν, δέ0 Ἔρως Ἔρως, ὃς τὰ “αρδάνεια μέλαϑρά ποτ᾽ 
ΤΑΑΛΘΥΒΙΟΣ. : ἦλθες 

Οὐρανίδαισι, μέλων " 
ἄγε, παῖ, φίλιον πρόσπτυγμα μεϑεὶς (ΩΝ ἢ , 

ὡς τοτὲ μὲν μεγάλως 
μητρὸς μογερᾶς βαῖνε πατρῴων ἐΣ ἘΠ, ; ᾿ ὃ 

Τροία» ἐπύργωσας, ϑεοῖσιν 
' 

' 

ΟΝ ΟΝ ΒΝ Ε “πποσυσσσσνεκισυσρου κσοσοκοι δυρι το ας 

᾿ ᾿ ἘΤΩ͂Ν γᾶς πόσιν ἐν ϑαλάμοις, 
συλώμεϑα σὴν ψυχὴν ἀδίχως 8ὅ8 ὃν ἀστέρων τέϑ ΠΤ 

: τ πιο ἤξτυ ον οιππος ἔλα 
ΕΠ η9 τὰ ΕΎ» τν ἜΣΟΣ τὸ χΩῶ; βε χούσεος ὄχος ἀναρπάσας, 

βΟΡΥ ΔΌΣ ἐρυσοΣ τς: χὰ οὐ ὐρμεν ἐλπίδα γᾷ πατρίᾳ μεγάλαν " τὰ ϑεῶν δὲ 
πλήγματα χρατὸς ἘΕΕΟΩΝ τε κόπους" φίλθε δ σσδδν Τδοῖε: 

790 πε ΝΣ ϑοε,σοχομενιι οὗ 1 πολ τοις; ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

νὰ τὰ ΕΣ ὌΝ το θ᾽ εν τα 860 ὦ χαλλιφεγγὲς ἡλίου σέλας τόδε, 

λον Ῥεομεν ἐπ 98 πο συ οί ἐν ᾧ δάμαρτα τὴν ἐμὴν χειρώσομαι 
᾿ χωρεῖν ὀλέϑρου διὰ παντός; Ἢ Ἑλένην " ὃ γὰρ δὴ πολλὰ μοχϑήσας ἐγὼ 

Ϊ ΧΟΡΟΣ. ΜΙενέλαὸός εἶμι, καὶ στοάώτευμ᾽ ᾿ἡχαϊκόν. 

ΙΪ 798 μελισσοτρόφου “Σαλαμῖνος ὦ βασιλεῦ Τελωμὼν, ἤλθον δὲ Τροίαν οὐχ ὅσον δοχοῦσί με 
γάἄσου περιχύμογος οἰχήσας ἕδραν, 866 γυναιχὸς οὕνεκ᾽, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἀνδο᾽ ὃς ἐξ ἐμῶν 

] τὰς ἐπιχεκλιμένας ὄχϑοις ἱεροῖς, ἵν᾿ ἐλαίας ϑάμων δάμαρτα ξεναπάτης ἐλήσατο. 

ἶ πρῶτον ἔδειξε χλάδον γλαυχᾶς ᾿ἄϑάνα, χεῖνος μὲν οὖν δέδωξε σὺν ϑεοῖς δίκην, 

[800 οὐράνιον στέφανον, λιπαραῖς ᾿χόσμον ᾿᾿ϑήναις, αὐτός τὲ καὶ γῆ δορὶ πεσοῦσ᾽ “Ἑλληνικῷ. 
ἔβας ᾿ τῷ τοξοφόρῳ συναριστεύσων ἅμ᾽ ᾿λχμή- ἥκω δὲ τὴν ΓΡΉΣ ΕΝ οὐ γὰρ ἡδέως 

γας γόνῳ, 870 ὕνομα δάμαρτος ἥ ποτ᾽ ἦν ἐμὴν λέγω, 
806 Ἴλιον Ἴλιον ἐχπέρσων, πόλιν ἄξων" δύ γὰρ τοῖσδ᾽ ἐν αἰχμαλωτιχοῖς 

| ἁμετέραν, τὸ πάροιϑ᾽ ὅτ᾽ ἔβας [ἀφ᾽ Ἑλλάδος], κατηρίϑμηται Τρῳάδων ἄλλων μέτα. 
ὅϑ᾽ Ἑλλάδος ἄγαγε πρῶτον ἄνϑος, ἀτυζόμενος οἵπερ γὰρ αὐτὴν ἐξεμόχϑησαν δορὶ, 
πώλων, “Σιμόεντι δ᾽ ἐπ᾿ εὐρείτᾳ πλάταν χτανεῖν ἐμοί γιν ἔδοσαν, εἴτε μὴ κτανὼν 

810 ἔσχασε ποντοπόρον χαὶ γναύδετ᾽ ἀνήψατο πρυ-! 875 ϑέλοιμι᾽ ἄγεσθαι πάλιν ἐς ᾿“ργείαν χϑόγα. 
: ει»ᾶν, : ἐμοὶ δ᾽ ἔδοξε τὸν μὲν ἐν Τροίᾳ μόρον | 

χαὶ χερὸς εὐστοχίαν ἐξεῖλε ναῶν, Ἑλένης ἐᾶσαι, ναυπόρῳ δ᾽ ἄγειν πλάτῃ Ι 
-«Ἰαομέδοντι φόνον" χαγόγων δὲ τυχίσματα Ἑλληνίδ᾽ ἐς γῆν, χάτ᾽ ἐκεῖ δοῦναι χτανεῖν, ' 

«οίβου : ποινὰς ὅσων τεϑνᾶσ᾽ ἂν ᾿Ιλίῳ. φίλοι. | 

816 πυρὸς φοίνιχε πνοᾷ καϑελὼν Τροίας ἐπόρϑησεν͵ 880 ἀλλ᾽ εἶα χωρεῖτ᾽ ἐς δόμους, ὀπάονες, | 

χϑόνα, . κομίζετ᾽ αὐτὴν, τῆς μιαι(ρονωτάτης Ϊ 
δὲς δὲ δυοῖν πιτύλοιν τείχη περὶ κόμης ἐπισπάσαντες " οὔριοι δ᾽ ὅταν β 

' “αρδανίας φονία κατέλυσεν αἰχμιά. πνοαὶ μόλωσι, πέμψομέν νιν “Ἑλλάδα. 
| 820 μάταν ἄρ᾽ . ὦ χρυσέαις ἕν οἰνοχόαις ἁβρὰ βἰνόνων;: ΕΚ.48. 

“Μαομεδόντιε παῖ, ὦ γῆς ὄχημα χἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν, 
Ζηνὸς ἔχεις κυλίχων 885 ὅστις ποτ᾽ εἶ σὺ, δυστόπαστος εἰδέναι, -- 
πλήρωμα, χκαλλίσταν λατρείαν" Ζεὺς, εἴτ᾽ ἀνάγχη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν, 

8256 ἁ δέ σε γειναμένα πυρὶ δαίεται. προσηυξάμην σε" πάντα γὰρ δι᾿ ἀννόφου 

ἠιόνες δ᾽ ἅλιαι βαίνων χελεύϑου χατὰ δίκην τὰ ϑνήτ᾽ ἄγεις. 

Ἰαχοῦσ᾽" οἷον δ᾽ ὑπὲρ ΜΕΝΕΚ..ΑΟΣ. 
| 830 οἰωνὸς τεχέων βοᾷ, τί δ᾽ ἔστιν; εὐχὰς ὡς ἐχαίνισας θεῶν. 

αἱ μὲν εὐνὰς, αἱ δὲ παῖδας, ἙΚΑ8Βη. 
αἱ δὲ ματέρας γεραιάς. : 890 αἰνῶ σε, Μῆενέλα᾽, εἰ χτενεῖς δάμαρτα σήν. 

τὰ δὲ σὰ δροσόεντα λουτρὰ ὁρῶν δὲ τήνδε, φεῦγε, μή σ᾽ ἕλῃ πόϑῳ. 

γυμνασίων τε δρόμοι αἱρεῖ γὰρ ἀνδρῶν δμματ᾽, ἐξαιρεῖ πόλεις, 
' 796 --- 806. ΞΞΞ 807 ---819. πίμπρησι δ᾽ οἴχους" ὧδ᾽ ἔχει κηλήματα. 
| 820 --- 839. ---- 820 --- 859. ἐγώ γιν οἶδα καὶ σὺ χοὶ πεπογνϑότες. 
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ωϑ᾽ γα" Ἔ 

ἘΖΕΝΗ. 
| 895 ΠΙενέλαε, φροίμιον μὲν ἄξιον φόβου 

τόδ᾽ ἐστίν " ἐν γὰρ χερσὶ προσπόλων σέϑεν 
βίᾳ πρὸ τῶνδε δωμάτων ἐχπέμπομαι. 
᾿ἀτὰρ σχεδὸν μὲν οἶδά σοι στυγουμένη, 
ὅμως δ᾽ ἐρέσϑαι βούλομαι γνῶμαι τίνες 

900 Ἕλλησι χαὶ σοὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι. 

ΜΕΝΕΜ.ΖΜ4ΟΣ. 

οὐκ εἷς ἀκριβὲς ἦλϑες, ἀλλ᾿ ἅπας στρατὸς 
χτανεῖν ἐμοί σ᾽ ἔδωχεν., ὅνπερ ἠδίχεις. 

Ἐ.ΖΕΝΗ. 
- - Ἄ ᾿ ; 

ἔξεστιν οὖν πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείψασϑαι λόγῳ, 

ὡς οὐ διχαίως, ἣν θάνω, ϑανούμεϑα; 

ΜΕΝΕ.“.20Σ. 

908 οὐχ ἐς λόγους ἐλήλυϑ᾽, ἀλλά σὲ χτενῶν. 

ΕΑΚ.864ῃη. 

ἄχουσον αὐτῆς, μὴ ϑάνῃη τοῦδ᾽ ἐνδεὴς, 
Μενέλαε, χαὶ δὸς τοὺς ἐναντίους λόγους 
ἡμῖν κατ᾽ αὐτῆς" τῶν γὰρ ἐν Τροίᾳ καχῶν 
οὐδὲν χάτοισϑα. συντεϑεὶς δ᾽ ὁ πᾶς λόγος 

910 χτεγεῖ γι» οὕτως ὥστε μηδαμῶς φυγεῖν. 

ΜΕΝΕ.4.4000 Σ. 

σχολῆς τὸ δῶρον" εἰ δὲ βούλεται λέγειν, 

ἔξεστι. τῶν σῶν δ᾽ οὕνεχ᾽, ὡς μάϑη, λόγων, 
δώσω τόδ᾽ αὐτῆ, τῆσδε δ᾽ οὐ δώσω χάριν. 

ἘΕ.“ΕΝΗ. 

] 

᾽ν ᾿Ξ ἘΣ ΕΝ ΚΌΚΥΔΙΣ »-. - 
ἴσως με, χὰν εὖ χῶν χαχῶς δόξω λέγειν, 

915 οὐχ ἀνταμείψει, πολεμίαν ἡγούμενος. 
΄ ἊΝ Α ’ Γ - 

ἐγὼ δ᾽, ἃ σ᾽ οἶμαι διὰ λόγων ἰόντ᾽ ἐμοῦ 
χατηγορήσειν ἀντιϑεῖσ᾽ ἀμείψομαι 
τοῖς σοῖσι, τἀμὰ χαὶ τὰ σ᾽ αἰτιάμετα. 
πρῶτον μὲν ἀρχὰς ἔτεχεν ἥδε τῶν χαχῶν 

, - ’ 

| 920 Πάρι» τεχοῦσα " δεύτερον δ᾽ 
᾿ σ΄, ΄.᾽ Σ 2 ἌΝ εἴν ἣΣ ΣΣ ἈΝ κ 

Γροοίαν τὲ χαμ΄ ὁ πρέσβυς, οὐ χτανων βρέφος, 

δαλοῦ πιχοὸν μίμημ᾽, ᾿1λέξανδοον ποτε: 
ἈΝ ί { ἰ ν, » 

2) Υ̓ 

ἀπώλεσε 

ἐνθένδε τἀπίλοιπ᾽ ἄχουσον ὡς ἔχει" 

ἔχρινε τρισσὸν ζεῦγος ὅδε τρισσῶν ϑεῶν. 
926 χαὶ Παλλάδος μὲν ἦν ̓ 1λε ΞΡ δ Ὁ δόσις 

Φρυξὶ στρατηγοῦνϑ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἐξανιστάναι, 
Ἵρα δ᾽ ὑπέσχετ᾽ ᾿4σιάδ᾽ Τὐρώπης ϑ᾽ 
τυραννίδ᾽ ἕξειν, εἴ σφε χρίνειεν Ἰ]άρες, 
Κύπρις δὲ τοὐμὸν εἶδος ἐκπαγλουμένη 

930 δώσειν ὑπέσχετ᾽, εἰ ϑεὰς ὑπερδράμοι 
χάλλει" τὸν ἐνθένδ᾽ ὡς ἔχει σχέψαι λόγον " 

ὅρους 

- ΄ ’ κ᾿ , 

γιχᾷ Κύπρις ϑεὰς, καὶ τοσόνδ᾽ οὑμοὶ γάμοι 
Ἢ «ς - ΄. 

ὥνησαν Ἑ.“λάδ᾽, οὐ κρατεῖσϑ'᾽ ἐκ βαρβάρων, 
Ὑ ’ Ξ “ἊΝ 

οὔτ᾽ ἐς δόρυ σταϑέντες, οὐ τυραννίδι. 
οι Ε] Ἴ ’ «ς αν ΡῚ ’ - ΕῚ Α 

9356 ἃ δ᾽ εὐτύχησεν Ἑλλὰς, ὠλόμην ἐγὼ 
ΕἸ , τὸ 

εὐμορφίᾳ πραϑεῖσα, 
καρανουτοιτισνν».". πο. πωσυτσσικωοεν τασνν στα, »,’π..»»5.....Ἐ λυ ταο-οϑοντο. ἀροσσατσυνο, 

χὠγνειδίζομαι 

ἐξ ὧν ἐχρῆν μὲ στέφανον ἐπὶ χάρᾳ λαβεῖν. 
οὔπω με φήσεις αὐτὰ τὰν ποσὶν λέγειν, 
ὅπως ἀφύρμησ᾽ ἐχ δόμων τῶν σῶν λάϑρα. 

940 ἦλϑ᾽ οὐχὶ μικρὰν ϑεὸν ἔχων αὑτοῦ μέτα 
ὁ τῆσδ᾽ ἀλάστωρ. εἴτ᾽ ᾿λέξανδοον ϑέλεις 

ὀνόματι προσφωνεῖν νιν εἴτε καὶ Πάριν" 
ὃν, ὦ χάχιστε, σοῖσιν ἐν δόμοις λιπὼν 

“-τ'''’.ὕὸὕῪῷῳὦῳῷ-ἴ το... 

ἂ Ὁ ΣΤῊ ἢ ΑἸΟΓ 

Σπάρτης ἀπῆρας νηὶ Κρησίαν χϑόγα. 
εἶεν. 

945 οὐ σ᾽, ἀλλ' ἐμαυτὴν τοὐπὶ τῷδ᾽ ἐρήσομαι 
τί δὴ φρονοῦσ᾽ ἐκ δωμάτων ἅμ᾽ ἑσπόμην 
ξένῳ, προδοῦσα πατρίδα καὶ δόμους ἐμούς. 
τὴν ϑεὸν χόλαζε, χαὶ “]ιὸς χρείσσων γενοῦ, 

ὃς τῶν μὲν ἄλλων δαιμόνων ἔχει κράτος, 
950 χεένης δὲ δοῦλός ἐστι" συγγνώμη δ᾽ ἐμοί. 

ἔνϑεν δ᾽ ἔχοις ἂν εἰς ἔμ᾽ εὐπρεπῆ λόγον, 
ἐπεὶ ϑανὼν γῆς ἤλϑ᾽ ̓ Ἵλέξανδρος μυχοὺς, 

χοὴῆν μ᾽, ἡνίχ᾽ οὐχ ἣν ϑεοπόνητά μου λέχη, 
λιποῦσαν οἴχους ναῦς ἐπ᾽ ᾿ἠργείων μολεῖν. 

950 ἔσπευδον αὐτὸ τοῦτο" μάρτυρες δέ μοι 

πύργων πυλωροὶ κἀπὸ τειχέων σχοποὶ, 
οἕ πολλᾶσις με ἐφεῦρον ἐξ ἐπαλξεων 

πλεχταῖσιν ἃς γῆν σῶμα χλέπτουσαν τόδε. 
βίᾳ δ᾽ ὁ ζαινός μ᾽ οὗτος ἁρπάσας πόσις 

960 “Ἰηίφοβος ἄλοχον εἶχεν ἀκόντων Φρυγῶν. 

πῶς οὐν ἔτ᾽ ἂν ϑνήσχοιμ᾽ ἂν ἐνδίχως, πόσι, 

πρὸς σοῦ δικαίως, ἣν ὁ μὲν βίᾳ γαμεῖ, 
τὰ δ᾽ οἴχοϑεν κεῖν᾽ ἀντὶ γνικητηρίων 

πικρῶς ἐδούλευσ᾽ ; εἰ δὲ τῶν ϑεῶν χρατεῖν 
96ὅ βούλει, τὸ χρήζειν ἀμαϑές ἐστί σοι τόδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

βασίλει", ἄμυνον σοῖς τέχνοισι καὶ πάτρᾳ, 

σπειϑὼ διαφϑείρουσα τῆσδ᾽, ἐπεὶ. λέγει 
καλῶς, χαχοῦργος οὐσα" δεινὸν οὖν τόδε. 

ἘΚΑΒΠ. 
ταῖς ϑεαῖσι πρῶτα σύμμαχος γενήσομαι, 

970 χαὶ τήνδε δείξω μὴ λέγουσαν ἔνδιχα. 
ἐγὼ γὰρ Ἥραν παρϑένον τε Παλλάδα 
οὐκ ἐς τοσοῦτον ἀμαϑίέας ἐλϑεῖν δοχῶ 
ὥσϑ᾽ ἡ μὲν ἄργος βαρβάροις ἀπημπόλα, 
ἸΠῈαλλὰς δ᾽ ᾿άϑήνας «Ῥουξὶ δουλεύειν ποτὲ, 

976 αἱ παιδιαῖσι χαὶ χλιδὴῆ μορφῆς πέρι 

ἦλϑον πρὸς Ἴδην. τοῦ γὰρ οὕνεχ᾽ ἂν ϑεὼ 
Ἥρα τοσοῦτον ἔσχ᾽ ἔρωτα χαλλονῆς; 
πότερον ἀμιείνον᾽ ὡς λάβοι “Πιὸς πόσιν, 
ἢ γάμον ᾿ϑανὰ ϑεῶν τινος ϑηρωμέγη, 

980 ἢ παρϑενείαν πατρὸς ἐξητήσατο, ἣ 

φεύγουσα λέχτρα; μὴ ᾿μαϑεῖς ποίει ϑεὰς 
τὸ σὸν κακὸν χοσμοῦσα" μὴ οὐ πείσης σοφούς. 
Κύπριν δ᾽ ἔλεξας, ταῦτα γὰρ γέλως πολὺς, 
ἐλϑεῖν ἐμῷ ξὺν παιδὶ Μενέλεω δόμους. " 

986 οὐχ ἂν μένουσ᾽ ἂν ἥσυχός σ᾽ ἐν οὐρανῷ 
αὐταῖς ᾿Ἱμύχλαις ἤγαγεν πρὸς Ἴλιον; 

ἤν οὑμὸς υἱὸς κάλλος ἐχπρεπέστατος, 

ὁ σὸς δ᾽ ἰδών γιν γοῦς ἐποιήϑη Κύπρις" 

τὰ μῶρα γὰρ πάντ᾽ ἐστὶν “Ἀφροδίτη βροτοῖς, 

990 χαὶ τοὔνομ᾽ ὀρϑῶς ἀφροσύνης ἄρχει ϑεᾶς" ΐ 

ὅν γ᾽ εἰσιδοῦδα βαρβάροις ἐσϑήμασι 
ὙΟΥΜΟΙ τε λαμιπρὸν ἐξεμαργώϑης προ οςς 

ἐν μὲν γὰρ “Ἵργει μίχρ᾽ ἔχουσ᾽ ἀνεστρέφου, 
Σπάρτης δ᾽ ἀπαλλαχϑεῖσα τὴν «Ῥρυγῶν πόλιν 

996 χουσῷ ῥέουσαν ἤλ ποτοῦ χαταχλύσειν " 

δαπάναισιν" οὐδ᾽ ἦν ἵχανά σοι τὰ Μενέλεω 

μέλαϑρα ταῖς σαῖς ἐγχκαϑυβρίζειν τρυφαῖς. 

εἶεν, βίᾳ γὰρ παῖδα φής σ᾽ ἄγειν ἐμόν" 
τίς Σπαρτιατῶν ἤσϑετ᾽, ἢ ποίαν βοὴν 



ἐμέν το 

1000 ἀνωλόλυξας, Κάστορος νεανίου. 
τοῦ συζύγου. τε ἔτ᾽ ὄντος; οὐ χατ᾽ ἄστρα Ζῶ. [060 τί δ᾽ ἔστι; μεῖζον βροῖϑος ῇ πάροιϑ'᾽ ἔχει; 

ἐπεὶ δὲ Τροίαν ἦλϑες ᾿Δργεῖοί τέ σου 
κατ᾽ ἴχνος, ἦν δὲ δοριπετὴς ἀγωνία, 

“εἰ μὲν τὰ τοῦδε κρείσσον᾽ ἀγγέλλοιτό σοι, 
1006 “ενέλαον ἤνεις, παῖς ὅπως λυποῖτ᾽ ἐμὸς, 

ἔχων ἔρωτος ἀνταγωνιστὴν μέγαν " 
εἰ δ᾽ εὐτυχοῖεν Τρῶες, οὐδὲν ἣν ὅδε. 
ἐς τὴν τύχην δ᾽ δρῶσα, τοῦτ᾽ ἤσχεις ὅπως 
ἕποι᾽. ἅμ᾽ αὐτῆ. τἀρετῇῆ δ᾽ οὐχ ἤϑελες. 

[1010 χάπειτα πλεχταῖς σῶμα σὸν κλέπτειν λέγεις 

πύργων χαϑιεῖσ᾽, ὡς μένουσ᾽ ἀκουσίως; 
ποῦ δῆτ᾽ ἐλήφϑης ἢ βρόχους ἀρτωμένη, 
ἢ φάσγανον ϑηγουσ᾽, ἃ γενναία γυνὴ 
δοάσειεν ἂν ποϑοῦσα τὸν πάρος πόσιν; 

101ὅ καίτοι γ᾽ ἐνουϑέτου» σὲ πολλὰ πολλάκις, 
ὦ ϑύγατερ, ἔξελϑ'᾽, οἱ δ᾽ ἐμοὶ παῖδες γάμους 
ἄλλους γαμοῦσι, σὲ δ᾽ ἐπὶ ναῦς ᾿Ἵχαϊκὰς 
πέμψω συνεχχλέψασα, καὶ παῦσον μάχης 
Ἕλληνας ἡμᾶς τ᾽. ἀλλὰ σοὶ τόδ᾽ ἦν πικοόν. 

1020 ἐν τοῖς ᾿Δλεξάνδρου γὰρ ὕβοιζες δόμοις, 

χαὶ προσχυνεῖσϑαι βαρβάρων ὕπ᾽ ἤϑελες. 
μεγάλα γὰρ ἦν σοι" χἀπὶ τοῖσδε σὸν δέμας 
ξῆλϑες ἀσκήσασα, κἄβλεψας πόσει 

τὸν αὐτὸν αἰϑέρ᾽, ὦ κατάπτυστον χάρα" 
1026 ἣν χρῆν ταπεινὴν ἐν πέπλων ἐρειπίοις 

φροίχη τρέμουσαν πκρᾶτ᾽ ἀπεσχυϑισμένην 
ἐλϑεῖν, τὸ σῶφρον τῆς ἀναιδείας πλέον 
ἔχουσαν, ἐπὶ τοῖς πρόσϑεν ἡμαρτημένοις. 
Μενέλα᾽, ἵν᾽ εἰδῆς οἱ τελευτήσω λόγον, 

1030 στεφάνωσον Ἑλλάδ᾽, ἀξίως τήνδε χταγὼν 
σαυτοῦ, νόμον δὲ τόνδε ταῖς ἄλλαισι ϑὲς 
γυναιξὶ, ϑνήσχειν ἥτις ἄν προδῷ πόσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Μενέλαε, προγόνων ἀξίως δόμων τε σῶν 
τῖσαι ϑάώμαρτα, κἀφελοῦ πρὸς Ἑλλάδος 

[1085 ψόγον τὸ ϑῆλύ τ᾽, εὐγενὴς ἐχϑροῖς φανείς. 

ΜΕΜΝΕ“..40ΟΣ. 

ἐμοὶ σὺ συμπέπτωχας ἐς ταυτὸν λόγου, 
ἑχουσίως τήνδ᾽ ἐχ δόμων ἐλϑεῖν ἐμῶν 
ξένας ἐς εὐνὰς, χὴ Κύπρις χόμπου χάριν 
ὦ ν΄, - » » ΄ 

λόγοις ἐνεῖται. βαῖνε λευστήρων πέλας, 

1040 πόνους τ᾽ ᾿Ζχαιῶν ἀπόδος ἐν μιχρῷ μαχροὺς 

ϑανοῦσ᾽, ἵν᾿ εἰδῆς μὴ χαταισχύγειν ἐμέ. 

ἘΖΕΝΠ. 

μὴ, πρός σὲ γονάτων, 
προσϑεὶς ἐμοὶ χτάνης με, συγγίγνωσχε ϑέ. 

ΕἘΚ.8Π. 

μηδ᾽ οὖς ἀπέχτειν᾽ ἥδε συμμάχους προδῷς" 
1046 ἐγὼ πρὸ χείνων καὶ τέχνων σε λίσσομαι. 

ΜΕΝΕΜἍΔΑΟΣ. 
παῦσαι, γεραιά" τῆσδε δ᾽ οὐχ ἐφρόντισα. 
λέγω δὲ προσπόλοισι πρὸς πρύμνας νεῶν 
τήνδ᾽ ἐχχκομίζειν, ἔνϑα ναυστολήσεται. 

ἘΠ Ρ Η͂. 

μή νυν νεὼς σοὶ ταυτὸν ἐσβήύτω σχάφος. 

ΡΟΕΤΑΕ 5Ο6ΕΈΝΙΟΙ. 

τ ΠΑ᾿ τῷ ΠΕΣ. 

τὴν νόσον τὴν τῶν ϑεῶν 

818] 
ΞΞ -»»»-ὦ 

ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

ἘΚΑΒΗ. 

οὐχ ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις οὐχ ἀεὶ φιλεῖ, 

ΜΕΝΕ..40Ο Σ. 
-ο ᾿Ξ -- -οΣ΄᾽ ο΄ ͵ «ε “« 

ὅπως ἂν ἐχβὴ τῶν ἐρωμένων ὁ νοῦς. 

ἔσται δ᾽ ἃ βούλει" ναῦν γὰρ οὐχ ἐσβήσετα 7} ΝΣ Ψ Ι "47 
« ε ΝΝΝ ᾿ . - ᾿ ᾿ 

ἐς ἥνπερ ἤρεξὶς" χαὶ γάρ οὐ χακῶς λέγεις" 

1065 ἐλϑοῦσα δ᾽ “4ργος ὥσπερ ἀξία καχῶς 

χακὴ ϑανεῖται, καὶ γυναιξὶ σωφρονεῖν 
πάσαισι ϑήσει. ῥῴδιον μὲν οὐ τόδε" 
ὅμως δ᾽ ὁ τῆσδ᾽ ὄλεθρος ἐς φόβον βαλεῖ 

-- πον εἰν 2 τ 7 

τὸ μῶρον αὐτῶν, χἂν ἔτ᾽ ὠσ᾽ ἐχϑίογες. 

ΧΟΡΟΣ. 

1060 οὕτω δὴ τὸν ἐν Ἰλίῳ 
ναὸ» χαὶ ϑυόεντα βω-- 
μὸν προὔδωκας ᾿ἡχαιοῖς, 
Ἐν - Η͂ ΄ , 

ω Ζεῦ, καὶ πελᾶνὼων φλύγα, 

σμύρνης αἰϑερίας τε κα- 

[1066 πνὸν καὶ Πέργαμον ἱρὰν, 
2 - 3, 32 - ΄ ’ 

Ιδαῖά τ᾿ ᾿Ιδαῖα χισσοφόρα νάπὴ 

χιόνε κατάρυτα ποταμίᾳ 
9 ’ » ς.ἤ 

τέρμονα τε πρωτοβολον ἀλίῳ 

1070 ταν χαταλαμπομέναν ζαϑέαν ϑεράπναν. 
τ » ; - Ε 

φοοῦδαί σοι ϑυσίαι χορῶν τ 
εὔφημοι χέλαϑοι χατ᾽ ὅρ- 
φναν τε παγνυχίδες. ϑεῶν, 
χρυσέων τε ξοάνων τύποι, 

1076 Φρυγῶν τε ζάϑεοι σελᾶ-- 
ναι συνδώδεχα πλήϑει. 

: “ἢ : 
μέλει μέλει μοι τάδ᾽ εἰ φρονεῖς, ἄναξ, 

2 Ψ, « Α 

οὐράνιον ἕδροανον ἐπιβεβὼς 
αἰϑέρα τ᾽, ἐμᾶς πόλεος ὀλομένας, 

1080 ἂν πυρὸς αἰϑομένα κατέλυσεν ὁρμά. 
“Ξ: ΄φ ῈΣ ΄ 

ὠ φίλος ὦ ποσι μοι, 

σὺ μὲν φϑίμενος ἀλαίνεις 
2. 3. ᾿ ᾿ 

[1086 ἄϑαπτος, ἄνυδοος, ἐμὲ δὲ πόντιον σχᾶάφος 
ἀΐσσον πτεροῖσι πορεύσει 
ἱππόβοτον “Αργος, ἵνα τε τείχη Ἶ 
λάϊμα Κυκλώπι᾽ οὐράνια νέμονται. 
τέχνων δὲ πλῆϑος ἐν πύλαις 

1090 δάχρυσι χατάορα στένει, βοᾷ βοᾷ, 
μᾶτερ, ὦμοι, μόναν δή μ᾽ ᾿χαιοὶ κομίζουσι 

σέϑεν ἀπ᾽ ὀμμάτων 
χυανέαν ἐπὶ ναῦν 

1095 εἰναλίαισι πλάταις 

ἢ Σαλαμῖν᾽ ἱερὰν, 
ἢ δίπορον χκορυφὰν 
ἤσϑμιον, ἔνϑα πύλας 

]ἹΙῈέλοπος ἔχουσιν ἕδραι. 

1100 εἴϑ᾽ ἀχάτου Μῖενέλα Ϊ 

μέσον πέλαγος ἰούσας, 
δίπαλτον ἱερὸν ἀνὰ μέσον πλατᾶν πέσοι 

«ἀϊἱγαίου χεραυνο(αὲς πῦρ, 

1105 1λιόϑεν ὅτι με πολυδάχρυτον 
Ἑλλάδι λότρευμα γᾶϑεν ἐξορίζει " 

1000 --- 1070. 107]! ---- 1080. 

1081 --- 1099. 1100 --- 1117. 

--. 

--. 
--- 

40 
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χρύσεα δ᾽ ἔνοπτρα, παρϑέγων 
χάριτας, ἔχουσα τυγχάνει «Ἰιὸς χόρα" 

1110 μηδὲ γαῖάν ποτ᾽ ἔλθοι “άκαιναν πατρῷον τε 
ϑάλαμον ἑστίας, 

μηδὲ πόλιν Μιτάνας, 
χαλχόπυλόν τε ϑεὰν, 
ϑύσγαμον αἶσχος ἑλὼν 

1116 Ἑλλάδι τῷ μεγάλᾳ, 
ταῖς Σιμοεντίσι τ᾽ αὖ 
μέλεα πάϑεα ῥοαῖσιν. 
ἰὼ Ἰὼ, 
χαιναὶ χαινῶν μεταβάλλουσαι 

χϑονὶ συντυχίαι. λεύσσετε Τρώων. 
1120 τόνδ᾽ ᾿ἡστυάναχτ᾽ ἄλοχοι μέλεαι 

γεχρὸν, ὃν πύργων δίσκημα πιχρὸν 
“Ιαναοὶ χτείνωντες ἔχουσιν. 

ΤΑΜΘΎΥΎΥΒΊΙΟΣ. 

Ἑχάβη, νεὼς μὲν πέτυλος εἷς λελειμμέγνος 
λάφυρα τἀπίλοιπ᾽ ᾿Αχιλλείου τόκου 

1125 μέλλει πρὸς ἀκτὰς ναυστολεῖν «Ῥϑιωτιδας " 
αὐτὸς δ᾽ ἀνῆχται Νεοπτόλεμος, καινάς τινας 
Πηλέως ἀκούσας συμφορὰς, ὥς νιν χϑογὸς 
᾿ἄχκαστος ἐχβέβληχεν ὁ Πελίου γόνος. 
οὗ ϑᾶσσον οὕνεχ᾽ ἢ χάριν μονῆς ἔχων 

1180 φροῦδος, μετ᾽ 
ἐμοὺ 

δαχρύων ἀγωγὸς, ἡνίκ᾽ 
πάτραν τ᾽ ἀναστένουσα 
τύμβον προσεννέπουσα. 
ϑάψαι νεχρὸν τόνδ᾽, ὃς πεσὼν ἔχ. τειχέων 

118ὅ ψυχὴν ἀφῆκεν Ἕχτορος τοῦ σοῦ γόνος, 
φόβον τ᾽ ᾿ἀχαιῶν, χαλκόνωτον ἀσπίδα 
τήνδ᾽, ἣν πατὴρ τοῦδ᾽ ἀμφὶ πλεύρ᾽ ἐβάλλετο, 
μή νιν πορεῦσαι Πηλέως ἐφ᾽ ἑστίαν, 
μηδ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν ϑάλαμον, οὗ νυμφεύσεται 

1140 μήτηρ νεχροῦ τοῦδ᾽ ᾿ἀνδρομάχη, λύπας ὁρῶν, 
ἀλλ᾽ ἀντὶ κέδρου περιβόλων τὲ λαΐνων 

ἐν τῆδε ϑάψαι παῖδα" σὰς δ᾽ ἐς ὠλένας 
“δοῦναι, πέπλοισιν ὡς. περιστείλης νεχρὸν 

στεφάνοις ϑ᾽, ὅση σοι δύναμις, ὡς ἔχει τὰ σὰ, 
1145 ἐπεὶ βέβηκε καὶ τὸ δεσπότου τάχος 

ἀφείλετ᾽ αὐτὴν παῖδα μὴ δοῦναι τάφῳ. 
ἡμεῖς μὲν οὖν, ὅταν σὺ χκοσμήσης νέκυν, 
γῆν τῷδ᾽ ἐπαμπισχόντες ἀροῦμεν δόρυ" 
σὺ δ᾽ ὡς τάχιστα πρᾶσσε τἀπεσταλμένα. 

1160 ἑνὸς μὲν οὖν μόχϑου σ᾽ ἀπαλλάξας ἔχω ") 
Σχαμανδρίους γὰρ τάσδε διαπερῶν ῥοὰς 

ἔλουσα νεκρὸν χἀπένιψα τραύματα. 
ἀλλ εἴμ᾽ ὀρυχτὸν τῷδ᾽ ἀναρρήξων τάφον, 
ὡς σύντομ᾽ ἡμῖν τἀπ᾽ ἐμοῦ τε χἀπὸ σοῦ 

1165 ἐς ἕν ξυνελϑόντ᾽ οἴχαδ᾽ ὁρμίσῃη πλάτην. 

ΕΚ..8 ΗΠ. 

ϑέσϑ᾽ ἀμφίτορνον ἀσπίδ᾽ Ἕχτορος πέδῳ, 
λυπρὸν ϑέαμα χοὺ φίλον λεύσσειν ἐμοί. 
ὦ μείζον᾽ ὄγκον δορὸς ἔχοντες ἢ φρενῶν, 
τί τόνδ᾽, ᾿ἀχαιοὶ, παῖδα δείσαντες φόνον 

1160 καινὸν διειργάσασϑε; μὴ Τροίαν ποτὲ 

πεσοῦσαν ὀρϑώσειεν; οὐδὲν ἠτ᾽ ἄρα, 
δϑ᾽ Ἕχτορος μὲν εὐτυχοῦντος ἐς δόρυ 

διωλλύμεσϑα μυρίας τ᾽ ἄλλης χερὸς, 

ἐξώρμα χϑογὸς 
ΝῚ «!. 

χαὶ τον Ἐχτορος 

χαί σφ᾽ ἠτήσατο 

αὐτοῦ δ᾽ ᾿Ανδρομάχη, πολλῶν 

πόλεως δ᾽ ἁλούσης καὶ «ρυγῶν ἐφϑαρμένων 

1160ὅ βρέφος τοσόνδ᾽ ἐδείσατ᾽. οὐκ αἰνῶ φόβον; 

ὅστις φοβεῖται μὴ διεξελϑὼν λόγῳ. 
ὦ φίλταϑ᾽, ὥς σοι ϑάνατος ἦλϑε δυστυχής. 
εἰ μὲν γὰρ ἔϑανες πρὸ πόλεως, ἥβης τυχὼν 
γάμων τε καὶ τῆς ἰσοϑέαυ τυραννίδος, 

1170 μαχάριος ἤσϑ᾽ ἂν, εἴ τι τῶνδε μακχάριογ., 

γῦν αὔτ᾽ ἰδὼν μὲν γνούς τε σῇ ψυχῆ, τέκνον, 
οὐκ οἶσϑ᾽, ἐχρήσω δ᾽ οὐδὲν ἐν δόμοις ἔχων. 
δύστηνε, χρατὸς ὥς σ᾽ ἔχειρεν ἀϑλίως 

τείχη πατρῷα, «Τοξίου πυργώματα, 
1175 ὃν πόλλ᾽ ἐκήπευσ᾽ ἡ τεκοῦσα βόστρυχον. 

φιλήμασίν τ᾽ ἔδωχεν, ἔνϑεν ἐχγελᾷ 
ὀστέων ῥαγέντων φόνος, ἵν᾿ αἰσχρὰ μὴ ἤζνω. 
ὦ χεῖρες, ὡς εἰχοὺς μὲν ἡδείας πατρὸς 

χέχτησϑ᾽, ἐν ὥρϑροις δ᾽ ἔχλυτοι πρόχεισϑέ μοι- 
1180 ὦ πολλὰ χόμπους ἐχβαλὸν φίλον στόμα, 

ὕλωλας, ἐψεύσω μ᾽, ὅτ᾽ ἐσπίπτων πέπλους, 
ὦ μῆτερ, ηὔδας, ἤ. πολύν σοι βοστρύχων 
πλόχαμον χερρῦμαι, πρὸς τάφον ϑ᾽ ὁμηλίχων 
χώμους ἀπάξω, φίλα διδοὺς προσφϑέγματα. 

1186 σὺ δ᾽ οὐχ ἔμ᾽, ἀλλ᾿ ἐγὼ σὲ τὸν νεώτερον», 
γραῦς, ἄπολις, ἄτεχνος, ἄϑλιον ϑάπτω γεχρόν. 
οἴμοι, τὰ πόλλ ἀσπάσμαϑ'᾽ αἵ τ᾽ ἐμαὶ τροφαὶ 
ὕπνοι τ᾿ ἐχεῖνοι φροῦδα μοι. τέ καί ποτε: 
γράψειεν ἄν σε μουσοποιὸς ἐν τάφῳ; 

1190 τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἔχτειναν ᾿“4ργεῖοί ποτε 
δείσαντες ; αἰσχρὸν τοὐπίγραμμά »γ᾽ Ἑλλάϑι. 
ἀλλ᾽, ὠ πατρῴων οὐ λαχὼν, ἕξεις ὅμως. 

ἐν ἣ ταφήσει χαλκόνωτον ἱτέαν. 

ὦ χαλλίπηχυν Ἕκτορος βραχίονα 

1195 σώζουσ᾽ » ἄριστον φύλακ᾽ ἀπώλεσας ΝΣ 

ὡς ἡδὺς ἐν. πόρπακι σὸς χεῖται τύπος, 

ἴτυός τ᾽ ἐν εὐτόρνοισι περιδρόμοις ἱδρὼς, 

ὃν ἐκ μετώπου πον. πόνους ἔχων 
ἔσταζεν Ἕχτωρ, προστιϑεὶς γεγειάϑδι. 

1200 φέρετε, κομίζετ᾽ ἀϑλίῳ χόσμον νεχρῷ 
ἐκ τῶν παρόντων" οὐ γὰρ ἐς χάλλος τύχας. 
δαίμων δίδωσιν" ὧν δ᾽ ἔχω, λήψει τάδε. 

ϑνητῶν δὲ μῶρος ὅστις εὖ προσσειν δοχῶν 

βέβαια ἜΠΗ: τοῖς τρόποις γὰρ αἱ τύχαι, 

1206 ἔμπληκτος ὡς ἄνϑρωπος, ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε 

πηϑῶσι, χοὐδεὶς αὑτὸς εὐτυχεῖ ποτε. 

ΧΟΡΟΣ. 
καὶ μὴν πρὸ χειρῶν αἵδε σοι σχυλευμάτων. 
«Ῥρυγίων φέρουσι χόσμον ἐξάπτειν νεχρῷ. 

: ᾿ ΕΔΛΆ48ΒΗ. 

ὦ τέκνον, οὐχ ἵπποισι νικήσαντα σε 

1210 οὐδ᾽ ἥλιχας τόξοισιν, οὺς «Ῥρύγες νόμους ᾿ 
τιμῶσιν, οὐκ ἐς πλησμονὰς ϑηρώμενοι, 
μήτηρ πατρός σοι προστίϑησ᾽ ἀγώλματα 

τῶν σῶν ποτ᾽ ὄντων, νῦν δέ σ᾽ ἡ ϑεοστυγὴς. 

ἀφείλεϑ᾽ Ἑλένη, πρὸς δὲ χαὶ ψυχὴν σέϑεν 

121ὅ ἔκτεινε » καὶ πάντ᾽ οἶκον ἐξαπώλεσεν. 

ΧΟΡῸΣ. 

ἘΣ ἐρεναν ἔϑ χες, του ον ὦ 

μέγας ἐμοί ποτ᾽ ὧν ἀνάχτωρ πόλεως, 

ΕᾺΚΑ.Α8ΒΠ. 

δ δ᾽ ἐν γάμοις ἐχρῆν σὲ: προσϑέσϑαι χροὶ; 

Σ 
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᾿Ασιατίδων γήμαντα τὴν ὑπερτάτην, Ὧ- ΤΑΚΘΎΒΙΟΣ. 
1220 Ῥρύγια Ὁ πέπλων ἀγάλματ᾽ ἐξάπτω χροός. 1260 αὐδώ λοχαγοῖς, οἱ τέταχϑε πιμπράναξ 

σύ τ᾽, ὦ ποτ᾽ οὖσα χαλλίγιχε “μυρίων Πριάμου τόδ᾽ ἄστυ, μηχέτ᾽ ἀργοῦσαν φλόγα 

; μῆτερ τροπαίων, Ἕχτορος φίλον σάχος, ἐν χειρὶ σώζειν, ἀλλὰ πῦρ ἑνιέναι, 

] στεφανοῦ ϑανεῖ γὰρ οὐ ϑανοῦσα σὺν νεχρῷ" ὡς ἂν χατασχάψαντες Ἰλίου πόλιν 
ἐπεὶ σὲ πολλῷ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦ σοφοῦ ' στελλώμεϑ᾽ οἴχαδ᾽ ἄσμενοι Τροίας ἔπο. 

1225 χαχοῦ τ᾿ Ὀδυσσέως ἄξιον τιμῶν ὅπλα. 1265 ὑμεῖς δ᾽, ἵν᾽ αὑτὸς λόγος ἔχη μορφὰς ϑύο, 

Τροία, τὸ χλεινὸν ὄνομ᾽ ἀφαιρήσει τάχα. 
πιμπρῶσί σ᾽, ἡμᾶς δ᾽ ἐξάγουσ᾽ ἤδη χϑονὸς 

ὃ ΧΟΡΟΣ. χωρεῖτε, Τρώων παῖδες, ὀρϑίαν ὅταν 

αἰαῖ αἱαῖ, σάλπιγγος ἠχὼ δῶσιν ἀρχηγοὶ στρατοῦ, 

πικρὸν ὄδυρμα γαῖά σ᾽, ὦ πρὸς γαῦς “Ἱχαιῶν, ὡς ἀποστέλλησϑε γῆς. 

τέχρον ; ἜΠΗ: ἕται. διδ δὴν » μᾶτερ σύ τ᾽, ὦ γεραιὰ ϑυστυχεστάτη 7 ὕναι, 
: 1270 ἕπου. μεϑηκουσίν σ᾽ Οδυσσέως πάρα 

ἘΚΑΆ4ΒΗ. ἐπουμε Ὁ συν σους κως αἰαῖ ἐ οἵδ᾽, ᾧ σὲ δούλην χλῆρος ἐχπέμπει χϑονός: 

ΧΟΡΟΣ. ΕΑΑ.Α8Π. 

γεχρῶν ἴαχχον. οὗ ᾽γὼ τάλαινα" τοῦτο δὴ τὸ λοίσϑιον 
ἘΚΑΒΗ. χαὶ τέρμα πάντων τῶν ἐμῶν ἤδη κακῶν" 

1280 οἴμοι μοι- ἔξειμι πατρίδος, πόλις ὑφάπτεται πυρί. 
εἰ ΧΟΡΟΣ. 1276 ἀλλ᾽, ὦ γεραιὲ ποὺς, ἐπίσπευσον μόλις, 

οἴμοι τῷ σῶν ἀλάστων χαχῶνγ- ὡς ἀσπάσωμ Η ὗ τὴν τε πῶ δώ πόλιν. 
ὦ μεγάλα δηποτ᾽ ἐμπνέουσ᾽ ἐν βαρβάροις 

ἘΚΑΒΠ. 

τελαμῶσιν ἕλχη τὰ μὲν ἐγώ σ᾽ ἰάσομαι 
τλήμων ἰατρὸς Ὀγομ᾽ ἔχουσα, τἄργα δ᾽ οὔ" 1280 δούλας " Ἰὼ ϑεοί. καὶ τί τοὺς ϑεοὺς χαλῶ; 
τὰ δ᾽ ἐν νεχροῖσι φροντιεῖ πατὴρ σέϑεν. καὶ πρὶν γὰρ οὐκ ἤκουσαν ἀνακαλούμενοι. 

ΠΟ ΧΟΡΟΣ φέρ᾽ ἐς πυρὰν δράμωμεν, ὡς χάλλιστά μοι 
᾿- ἥν ἢ ΠΝ σὺν τῆδε πατρίδι κατϑανεῖν͵ πυρουμένη- 

1286 αρασσ᾽ ἀρασσὲ χειρὶ χρᾶ-- ; ' τὸ 

τα πιτύλους διδοῦσα χειρὸς, ἰώ μοι [μοι]. ΤΑΜΘΎΒΙΟΣ. 

ἘΚΑΒΗ͂. , ἐνΘθουσιᾷς, δύστηνε 9. τοῖς σαυτῆς κακοῖς" 
1285 ἀλλ᾿ ἄγετε, μὴ φείδεσϑ᾽. ᾿Οδυσσέως δὲ χρὴ 

ἐς χεῖρα δοῦναι τήνδε καὶ πέμπειν γέρας, 

ἘΚΑΆΑΒΗ. 

ὦ φίλταται γυναῖχες. 

ΧΟΡΟΣ. 

[{Ἐχάβη] Ἔσας ἔνεπε τίνα ϑροεῖς αὐδάν. 

ΕΚΆἍ48ΒηΗ. 
ὀτοτοτοτοτοτοῖ. 

᾿ Κρόνιε, πρύτανι Ῥρύγιε, γενέτα 

ἐν ϑεοῖσι πλὴν οὑμοὶ πόνοι, πάτερ, ἀνάξια τᾶς Ζαρδάνου 
Τροία τε πόλεων ἔχχριτον μισουμένη, 1290 γογᾶς τάδ᾽ οἷα πάσχομεν δέδορχας; 

| 

μάτην δ᾽ ἐβουϑυτοῦμεν. εἰ δὲ μὴ ϑεὸς ᾿ ΧΟΡΟΣ. 

: ΔΩ 

1240 οὐχ ἦν αρ 

ἔστρεψ᾽ ἄνωϑεν περιβαλὼν χάτω χϑονὸς, 

ἀφανεῖς ἂν ὄντες οὐχ ἂν ὑμνηϑεῖμεν ἂν 

1245 μούσαις, ἀοιδὰς δόντες ὑστέροις βροτῶν. 
| χη σεε, ϑάπτετ᾽ ἀϑλίῳ τύμβῳ γεχρόν " 

ἔχει γὰρ οἷα δεῖ γε νερτέρων στέφη. 

δοχῶ δὲ τοῖς ϑανοῦσι διαφέρειν βραχὺ, 
εἰ πλουσίων τις τεύξεται χτερισμάτων. 

.1260 χεγὸν δὲ γαύρωμ᾽ ἐστὶ τῶν ζώντων τόδε. 

δέδορχεν, ἁ δὲ μεγαλόπολις 

ἄπολις ὕλωλεν οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστι Τροία. 

ἘΚ48ΒΗ. 

ὁτοτοτοτοτοτοῖ. 
1296 λέλαμπεν Ἴλιος, 

Περγάμων τε πυρὶ καταΐίϑεται τέρεμνα 
καὶ πόλις ἄκρα τε τειχέων. 

ΧΟΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

πτέρυγι δὲ καπνὸς ὧς τις οὐ-- 
ράνια πεσοῦσα δορὶ καταφϑίνει γᾶ. 

1300 μαλερὰ μέλαϑρα πυρὶ χατάδρομα 
δαΐῳ τε λόγχᾳ. 

Ἰὼ Ἰώ" 

μελέα μάτηρ, ἣ τὰς μεγάλας 
ἐλπίδας ἐπὶ σοὶ χατέχαμψε βίου. 

μέγα δ᾽ ὀλβισϑεὶς ὡς ἐκ πατέρων 

ἀγαϑῶν ἐγένου, 
ΕΑΧΚ.48 ΠηΠ . 

1265 δεινῷ θανάτῳ διόλωλας. 
Ἰὼ γᾷ τρόφιμε τῶν ἐμῶν τέχνων. 

ἔα ἔα" ὙΠ ΧΟΡΟΣ. 

τίνας ᾿Ιλιάσιν ταῖσδ᾽ ἐν χορυφαῖς 
λεύσσω φλογέας δαλοῖσι χέρας 
διερέσσοντας; μέλλει Τροίᾳ 
καινόν τε καχὸν ΝΠ’ ππΠ π᾿ 

ἘΚ48Β6η. 

ὦ τέχνα, κλύετε, μάϑετε ματρὰς αὐδάν. 

1302 --- 1313. ΞξΞ 1314 --- 1382. 
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Ἰαλέμῳ τοὺς ϑαγόντας ἀπύεις. 

ἘΚΆ8Β6ηΗ. 

1306 γεραιὰ τ᾽ εἷς πέδον τιϑεῖσα μέλεα, 

χαὶ χερσὶ γαῖαν χροτοῦσαᾳ δισσαῖς. 

ὃ ΧΟΡΟΣ. 
διάδοχά σοι γόνυ τίϑημι γαίᾳ, 
τοὺς" ἐμοὺς χαλοῦσα τόσου, 
ἀϑλίους ἀχοίτας. ' 

ἘΚΑ͂ΒΗ͂. 

1310 ὠγόμεϑα, φερόμεϑ'᾽ 

ΧΟΡΟ Σ. 

ἄλγος ἄλγος βοᾷς: 

ϑϑνον ἀν ΔΎ ΘΗΣΚΘῚ ΒῸ ἢ 
Ὶ 

δούλειον ὑπὸ μέλαϑρον ἐκ πάτρας ,»" ἐμᾶς 
ζω. 

Πρίαμε Πρίαμε, σὺ μὲν ὀλόμενος 
ἄταφος, ἄφιλος, ἄτας ἐμᾶς ἄϊστος εἰ. 

ΧΟΡΟΣ... 

μέλας γὰρ ὅσσε χατεκάλυψε 
1315 ϑάνατος ὅσιον» ἀνοσίαις σφαγαῖσιν.- 

ΠΑΝ ΤΚΑΒΗ νὼ, 
ἰὼ ϑεῶν μέλαϑρα χαὶ πόλις φίλα. 

| ἀκτὶ ΧΟΡΟΣ. 
ἐ ἔ.. : 

Ἰ ἘΚ.Α8Η. 

τὼν φόνιον ἔχετε φλόγα δορός τε λόγχαν.. 

ΧΟΡΟΣ. 

τύχ᾽ εν φίλα αν γᾶν πεσεῖσϑ'᾽ ἀνώνυμοι. 

ἘΚ.48ΒΗ. 

1320 κόνις δ᾽ ἴσα χὰἀπνῷ πτέρυγι πρὸς αἰϑέρ᾽ 
ἄϊστον οἴχων ἐμῶν μὲ ϑήσει. 

ΧΟΡ ΟΣ. 

ονομα δὲ γῶς ἀφανὲς. εἶσιν" ἄλλᾳ δ᾽ 
ὥλλο φροῦδον, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστιν ἐαξο 
ἃ τάλαινα Τροία. ν᾿ 

ἘΚΑΒΗ.. 
1826 ἐμάϑετ᾽, ἐκλύετε; 

ΧΟΡΟΣ. 
Περγάμων γὲ κτύπον. 

ἘΚ.8Π.: 

ἔνοσις ὅπασαν ἔνοσις ἐπιαλύσει πόλιν. 
ζω. 
τρομερὰ τρομερὰ μέλεα, φέρετ᾽ ἔ- 

1880 “ ἔχνος. ἔτ᾽ ἐπὶ δούλειον οὐῤ ως ἀῳ 

-« ΟΡΟΣ. 

Ἰὼ τάλαινα πόλις " ὑμῶς δὲ ᾿ 

πρόφερε πόδα σὸν ἐπὶ πλτοι ̓ Ἀχαιῶν. 
, : 

ἢ 

. . ᾿ ὰ ΑἾ εἾ κὰν 
ς ; ΤΣ ) 

Β Ἴ 
} 

- τ. -" " . " ᾿ 

- τ ΠῚ 3 

ἜΘ τ συ ϑς 
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ΕΠ ΓΗ 1 Δ ρ πὴν ὦ. Ν, 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ἙΡΜΗ͂Σ. ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ ἢ ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΟΣ. 

ΤΩΝ. ΘΙΗΡΑΠΩΝ ΚΡΕΟΥΣΗ͂Σ. 
ΧΟΡΟΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ ΚΡΕΟΥΎΣΗ͂Σ. ᾿ 

ΠΎῪΘΙ.Ι. ητοῦο ΠΡΟΦΠΗΤΙΣ. 
ΚΡΈΓΘΟΥ: Α. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ΑΘΟΗΝ ΔΛ. 

ἌΡ Ὁ ΕΣ ῚΣΞ 

Πρέουσαν τὴν Πρεχϑέως ᾿Δπόλλων φϑείρας ἔγκυον ἐποίησεν ἐν ᾿ἀϑήναις" ἡ δὲ τὸ γενγηϑὲν ὑπὸ τὴν 

ἀχρόπολιν ἐξέϑηχε, τὸν αὐτὸν τόπον χαὶ τοῦ ἀδικήματος χαὶ τῆς λοχείας μάρτυρα λαβοῦσα. τὸ μὲν οὖν 

βρέφος Ἑρμῆς ἀνελόμενος εἰς “Ιελφοὺς ἤνεγχεν " εὑροῦσα δ᾽ ἡ προφῆτις ἀνέϑρεψε" τὴν Κρέουσαν δὲ ξοῦ- 

ϑος ἔγημε" συμμαχήσας γὰρ ᾿Αϑηναίοις τὴν βασιλείαν χαὶ τὸν τῆς προειρημένης γάμον ἔλαβε δῶρον. 

τούτῳ μὲν οὖν ἄλλος παῖς οὐκ ἐγένετο" τὸν δ᾽ ἐχτραφέντα ὑπὸ τῆς προφήτιδος οἱ “Ἰελφοὶ νεωκόρον 

ἐποέησαν. ὁ δ᾽ ἀγνοῶν ἐδούλευσε τῷ πατρί. 

Ἢ σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν “)ελφοῖς. 



Ἧς: 

ΕΝΡ ἙΡΊΗΣ. 

ς Ἄτλας, ὁ ̓χαλκέοισι. γώτοις Π- τ 
ϑεῶν παλαιὸν οἶχον, εὐξεθέβωκ, ϑεῶν 

μιᾶς ἔφυσε Πῆαϊαν, ἢ ̓ μ᾽ ἐγείνατο 
Ἑρμῆν, μεγίστῳ Ζηνὶ ϑαιμόνων λάτριν. ΄.. 

ὅἥχω δὲ “ελφῶν τήνδε γῆν, ἵν᾽ ὀμφαλὸν 
μέσον χαϑίζων «Ῥοῖβος ὑμνῳδεῖ βροτοῖς, 
τά τ᾽ ὄντα καὶ μέλλοντα ϑεσπίζων ἀεί. 
ἔστιν γὰρ οὐχ ἄσημος Ἑλλήνων πόλις, 
τῆς χρυσολόγχου Παλλάδος κεχλημένη, 

10 οὗ παῖδ᾽ ᾿Ερεχϑέως Φοῖβος ἔζευξεν γάμοις 

βίᾳ Κρέουσαν, ἔνϑα προσβόρρους πέτρας 
Παλλάδος ὑπ᾽ ὄχϑῳ τῆς ᾿“ϑηναίων χϑονὸς 
αχρὰς χαλοῦσι γῆς ἄνακτες ᾿ἀτϑίδος. 
ἀγνὼς δὲ πατρὶ, τῷ ϑεῷ γὰρ ἦν φίλον, 

156 γαστρὸς διήνεγχ᾽ ὄγχον" ὡς δ᾽ ἦλθεν χρόνος, 
τεχοῦσ᾽ ἐν οἴχοις παῖδ᾽ ἀπήνεγκεν βρέφος 
ἐς ταυτὸν ἄντρον οὗπερ ηὐνάσϑη ϑεῷ 
Κρέουσα, κἀχτίϑησιν ὡς ϑανούμενον 
χοίλης ἐν ἀντίπηγος εὐτρόχῳ κύκλῳ, 

20 προγόνων» νόμον σώζουσα τοῦ τε γηγενοῦς 

᾿ Ἐριχϑονίου" “είνῳ γὰρ ἡ Διὸς κόρη᾽ 

φρουρὼ παραζεύξασα φύλαχε σώματος 

δισσὼ δράκοντε, παρϑένοις τ ΠΟ: 
δίδωσι σώζειν. ὅϑεν ᾿Ερεχϑείδαις ἐχεῖ 

2ὅ νύμος τίς ἔστιν ὄφεσιν ἐν χρυσηλάτοις 
τρέφειν τέχν᾽. ἀλλ ἣν εἶχε παρϑένος χλιδὴν 
τέχνῳ προσάψασ᾽ ἔλιπεν, ὡς ϑανουμένῳ. 
χαΐ μ᾽ ὧν ἀδελφὸς «Ῥοῖβος αἰτεῖται τάδε" 
ὦ σύγγον᾽, ἐλϑὼν λαὸν εἰς αὐτόχϑονα 

80 χλεινῶν ᾿ἀϑηνῶν, οἶσϑα γὰρ ϑεᾶς πόλιν, 
λαβὼν βρέφης νεογνὸν ἐκ κοίλης πέτρας 
αὐτῷ σὺν ἄγγει σπαργάνοισί ϑ᾽ οἷς ἔχει 
ἔνεγκ᾽ ἀδελφῷ τἀμὰ πρὸς χρηστήρια, 
καὶ ϑὲς πρὸς αὐταῖς εἰσόδοις δόμων ἐμῶν. 

δότὰ δ᾽ ἀλλ, ἐμὸς γάρ ἔστιν, ὡς εἰδῇς, ὁ παῖς, 
ἡμῖν μελήσει. “οξίᾳ δ᾽ ἐγὼ χάριν 
πράσσων ἀδελφῷ πλεκτὸν ἐξάρας χύτος 

ἤνεγκα, καὶ τὸν παῖδα χρηπέδων ἔπι 
τίϑημι ναοῦ τοῦδ᾽, ἀναπτύξας κύτος 

40 ἑλιχτὸν ἀντέπηγος, ὡς ὁρῷϑ᾽ ὁ παῖς. 

χυρεῖ δ᾽ ἅμ᾽ ἱππεύοντος ἡλίου κύκλῳ 
προφῆτις ἐσβαίνουσα μαντεῖον ϑεοῦ " 
ὄψιν δὲ προσβαλοῦσα παιδὶ νηπίῳ 

ἐθαύμασ᾽ εἴ τις Δελφίδων τλαίη κόρη 
ἀδ λαϑραῖον ὠδῖν᾽ ἐς ϑεοῦ ῥῖψαι δόμον, 

ὑπὲρ δὲ ϑυμέλεις θεθθίοου πρό ομος ἢ», 

οἴχτῳ δ᾽ ἀφῆκεν ὠμότητα, χαὶ ϑεὸς 

σύνεργος ἡ» τῷ παιδὲ μὴ ᾿κπεσεῖν δόμων. 

τρέφει. δέ νιν λαβοῦσα" τὸν σπείραντα δὲ 

ὅ0 οὐχ οἶδε «Ῥοῖβον, οὐδὲ μητέρ᾽ ἧς ἔφυ, 

-- ᾿ τ ᾿ δ. 

ὁ παῖς τε τοὺς τεχόντας οὐχ ἐπίσταται. 
νέος μὲν οὖν ὧν ἀμφὶ βωμίους τροφὰς 
ἠλᾶτ᾽ ἀϑύρων" ὡς δ᾽ ἀπηνδρώϑη δέμας, 
“ελφοί σφ᾽ ἔϑεντο χφυσοφύλακα τοῦ ϑεοῦ 

ὅὅ ταμίαν τὲ πάντων πιστὸν, ἐν δ᾽ ἀναχτόροις 

ϑεοῦ χαταξὴ δεῦρ᾽ ἀεὶ σεμνὸν βίον. 

Κρέουσα δ᾽ ἡ τεκοῦσα τὸν γεαγίαν 

Ξούϑῳ γαμεῖται συμφορᾶς τοιᾶσδ᾽ ὕπο; 
ἢν ταῖς ᾿ϑήναις τοῖς τε Χαλκωδοντέϑδαις, 

60 οἱ γῆν ἔχουσ᾽ Εὐβοῖδα, πολέμιος χλύδων" 
ὃ» συμπονήσας καὶ ξυνεξελὼν δορὲ " 
γάμων Κρεούσης ἀξίωμ᾽ ἐδέξατο, 
οὐκ ἐγγενὴς ὧν, «Αἰόλου δὲ τοῦ “ιὸς 
γεγὼς ᾿ἀχαιός " χρόνια δὲ σπείρας λέχη, 

θὅ ἀτεχνός ἐστι, καὶ ΚΧρέουσ᾽" ὧν οὕνεχα 

ἥχουσι πρὸς μαγτεῖ᾽ ᾿Δπόλλωνος τάδε, 
ἔρωτι παίδων. “Ζοξίας δὲ τὴν τύχην 

ἐς τοῦτ᾽ ἐλαύνει, χοὐ λέληϑεν, ὡς δοχεῖ. 
ϑώσει γὰρ εἰσελϑόντι μαντεῖον τόδε 

70 Ξούϑῳ τὸν αὑτοῦ παῖδα, καὶ πεφυκέναι 
κείνου σφε φήσει, μητρὸς ὡς ἐλϑὼν δόμους 
γνωσθῆ Κρεούση, καὶ γάμοι τε ““οξίου Ν 
πρυπτοὶ γένωνται παῖς τ᾽ ἔχῃ τὰ πρόδφορα" 
Ἴωγα δ᾽ αὐτὸν, χτίστορ᾽ ᾿4σιάδος χϑογὸς, 

7 ὄνομα χεχλῆσϑαι ϑήσεται καϑ᾽ Ἕλλαδα. 
ἀλλ᾽ ἐς δαφνώδη γύαλα βήσομαι τάδε, 
τὸ χρανϑὲν ὡς ἂν ἐχμάϑω παιδὸς πέρι. 
ὁρῶ γὰρ ἐχβαίχοντα «Τοξίου γόνον 
τόνδ᾽, ὡς πρὸ ναοῦ λαμπρὰ ϑῇ πυλώματα᾽ 

80 ϑάφνης χλάδοισιν, ὄνομα δ᾽, οὗ μέλλει τυχεῖν, 
Ἴων᾽ ἐγώ σφε πρῶτος ὀνομάζω ϑεῶν. 

12 Ν. 

ὅἅρματα μὲν τάδε λαμπρὰ τεϑρίππων, 
ἥλιος ἤδη λάμπει χατὰ γῆν, 
ἄστρα δὲ φεύγει πυρὶ τῷδ᾽ αἰϑέρος 

85 ἐς νύχϑ᾽ ἱερὰν, 
Παρνησιάδες δ᾽ ἄβατοι χορυφαὶ 
χαταλαμπόμεναι τὴν ἡμέραν 
ἁψῖδα βροτοῖσι δέχονται. 
σμύρνης δ᾽ ἐνύδρου καπνὸς εἰς ὀρόφους 

90 «Φοέβου πέτεται. 

ϑάσσει δὲ γυνὴ τρίποδα ζάϑεον 
Δελφὶς, ἀείδουσ᾽ Ἕλλησι βοὰς, 
ἃς ἂν ᾿ἀπόλλων χελαδήση. 
ἀλλ, ὦ Φοίβου Δελφοὶ ϑέραπες, 

θ9ὅ τὰς Κασταλίας ἀργυροειδεῖς 
βαίνετε δίνας, χαϑαραῖς δὲ δρόσοις 

ἀφυδοανάμενοι στείχετε ναούς " 
στόμα τ᾽ εὔφημον φρουρεῖν ἀγαϑὸν, 
φήμας τ᾽ ἀγαϑὰς τοῖς ἐϑέλουσιν 

100 μαντεύεσϑαι 
γλώσσης ἰδίας ἀποφαίνειν. 
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ἡμεῖς δὲ, πόνους οὃς ἐκ παιδὸς 
μοχϑοῦμεν ἀεὶ, πτόρϑοισι δάφνης 
στέφεσίν 8᾽ ἱεροῖς ἐσόδους «Ῥοίβου 

106 χαϑαρὰς ϑήσομεν ὑγραῖς τε πέδον 
ῥανίσιν νοτερὸν, πτηνῶν» τ᾽ ἀγέλας, 
αἱ βλάπτουσιν. 
σέμν᾽ ἀγαϑήματα, τόξοισιν ἐμοῖς 
φυγάδας ϑήσομεν " ὡς γὰρ ἀμήτωρ 
ιν δ Α ᾿) ’, 

110 ἀπάτωρ τὲ γεγῶὼς τοὺς ϑρέψαντας 
᾽ 

«Ῥοίβου ναοὺς ϑεραπεύω. 
δὶ 5 ν"ῇ νι τ 
αγ᾽ ὦ νεηϑαλὲς ὦ 

καλλίστας προπόλευμα δάφνας, 
ἃ τὰν «Φοίβου ϑυμέλαν 

115 σαίρεις ὑπὸ ναοῖς 
; ΕΣ ’ 

κήπων ἐξ ἀϑανάτων, 
ε΄ » , δι ἕνα δρόσοι τέγγουσ᾽ ἱεραὶ 

Ἢ τὰν ἀέναον παγὰν . 
ἐχπροϊεῖσαι, 

120 τοῦ τ ἱερὰν φόβαν, 

ᾧ σαίρω δάπεδον ϑεοῦ᾽ 

παναμέριος ἅμ᾽ ἀελίου πτέρυγε ϑοὴ 
’ Ἀ 2 

λατρεύων τ χατ ἡμᾶρ. 
-Ἶ Ἁ τ᾿ Ἀξν, 

12ὅ ῳ Πὰαιὰν. ὦ ΠῺὰαια», 

εὐαίων εὐαίων 

εἴης, ὦ «Δατοῦς παῖ- 
ιν τ 

χαλόν γε τὸν πόνον, ὦ 
«Ῥοῖβε, σοὶ πρὸ δόμων λατρεύω, 

130 τιμῶν μαντεῖον ἕδραν" 
χλεινὸς δ᾽ ὁ πόνος μοι, 
ϑεοῖσιν δούλαν χέρ᾽ ἔχειν, 
οὐ ϑνατοῖς, ἀλλ᾿ ἀϑανάτοις" 

᾿ , τὺ [ - 

εὐφάμοις δὲ πονοις μοχϑεῖν 

1836 οὐκ ἀποχάμνω. 
Ῥοῖβός μοι γενέτωρ πατήρ " 
τὸν βόσχοντα γὰρ εὐλογῶ. 
τὸ δ᾽ ὠφέλιμον ἜΡΒΝ πατέρος ὕγονα λέγω 

140 «Φοίβου τοῦ κατὰ ναόν. 

ὦ Παιὰν ὦ Παιὰν, 

εὐαίων. εὐαίων 
εἴης, ὦ “Τκτοῦς παῖ. 
.} 7 ’ Ἀ 2 

ἀλλ ἐχπαύσω γὰρ μοχϑους 

145 δάφνας ὁλχοῖς" 

χρυσέων δ᾽ ἐκ τευχέωγ δίνω 
γαίας παγὰν, 

ὧν. ἀποχεύονται 
Κασταλίας δῖναι, 
νοτερὸν ὕδωρ βάλλων, 

150 ὅσιος ἀπ᾿ εὐνᾶς ὧν. 
εἴϑ'᾽ οὕτως ἀεὶ «Ῥοίβῳ 

’ Ἁ , ΞΆ 

λατρεύων μὴ ᾿ς ἡ ἢ 

παυσαίμαν ἀγαϑᾳ μοίρᾳ. 

ἕα ἔα. 
ὦ δ » " 

φοιτῶσ᾽ ηδὴ λείπουσίν τὲ 
1565 πτανοὶ Πμρνασοῦ κοΐτεις " 

αὐδῶ μὴ χρίμπτειν ϑριγχοῖς 
μηδ᾽. εἰς χφυσήρεις οἴκους. 
μάριψω σ᾽ αὖ τόξοις, ὦ Ζηνὸς 
κήρυξ, ὀρνέϑων γαμφηλαῖς. 

160 ἰσχυν γιχῶν. 
112.-- - 127, ΞξΞξΞ 128 -- 1423. 

ΞΞΊΞΕΞΌΡΈΘΗΕΟΟ  ΦΊΌΣΕΞ τε ΞΘ ΕΝ τ τ τ. τὴς τ τῸὸς  - ..ς..ὕ....0...ὕ. τ΄, τ τ ΡΞ ΞΘ Ξ ΘΟ ΞΔ“ ας ε πε ε οι αν βρίθει κοσυδοιι, 

ὃδε πρὸς ϑυμέλας ἄλλος ἐρέσσει 

κύχνος " οὐκ ἄλλᾳ 
φοινιχοφαῆ πόδα κινήσεις ; 
οὐδέν σ᾽ ἃ φόρμιγξ ἃ Φοίβου 

166 σύμμολπος τόξων ῥύσαιτ᾽ ἄν" 
πάραγε πτέρυγας" 

λέμνας ἐπίβα τᾶς “ηλιάδος " 
αἱμάςξ ἕξεις, εἰ μὴ πείσεις. 

τὰς χαλλιφϑόγγους ᾧϑάς. 
170 ἔα ἔα. 

τίς ὅδ᾽ ὀρνίϑων χαινὸς προσέβα; 
μῶν ὑπὸ ϑριγχοὺς εὐναίας. 
παρφηρὰς ϑήσων τέχνοις ; 
το θο σ᾽ εἰ ἴρξουσιν τόξων. 

οὐ πείσει; χωρῶν ἐν δίναις 

176 ταῖς ᾿ἀλφειοῦ παιδούργει 
ἢ νάπος ᾿Ισϑμιον,᾿ 
ὡς ἀναϑήματα μὴ βλάπτηταε 
γαοί ϑ᾽ οἱ Φοίβου Ἔ; 
χτείνειν δ᾽ ὑμᾶς αἰδοῦμαι 

180 τοὺς ϑεῶν ἀγγέλλοντας φήμας 
᾿ ϑνατοῖς" οἷς δ᾽ ἔγκειμαι μόχϑοις, 

«Ῥοίβῳ δουλεύσω, χοὺ λήξω 
τοὺς βόσχοντας ϑεραπεύων. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐχ ἕν ταῖς ζαϑέαις ᾿496- 

18ὅ ναις εὐχίονες ἦσαν αὖ-- 
λαὶ ϑεῶν μόνον, οὐδ’ ἀγυι-- 
ἄτιδες ϑεραπεῖαι" 

ἀλλὰ καὶ παρὰ “οξίᾳ 
τῷ «Τατοῦς διδύμων προσώ- 
πων χαλλιβλέφαρον φῶς. 

190 δοὺ τάνδ᾽ ἄϑρησον, 
Ι “Ἱερναῖον ὕδραν ἐναίρει 

χρυσέαις ὥοπαις ὁ “ΤἸιὸς παῖς" 

φίλα; πρόσιδ᾽ ὕσσοις. 

ΠΉΠΙΧΟΡΙΟ Ν. 

δρῶ. χαὶ πέλας ἄλλος αὖ- 
196 τοῦ πανὸν πυρίφλεχτον αἷἵ- 

ρει" τίς; ἀρ᾽ ὃς ἐμαῖσι μυ-- 
ϑεύεται παρὰ πήναις 
ἀσπιστὰς Ιόλαος, ὃς 
χοιγοὺς αἰρόμενος πόνους 

200 δίῳ παιδὲ συγναντλεῖ; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

χοὺ μὰν τόνδ᾽ ἄϑρησον 
πτεροῦντος ἔφεδρον ἵππου " 
τὰν πυρπγέουσαν ξναίρεν 
τρισώματον ἀλχάν. 

ἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

20ὅ παντᾷ τοι βλέφαρον διώχω. 

᾿ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 
σχέψαι χλόνον ἐν τείχεσι 
λαΐγοισι Γιγάντων. 

ΠΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

' ὧδε δερχόμεϑ᾽, ὦ φίλαι. ἘΞ 

184.-- 198. ---Ξ 194 --- 204. 

206 --- 218. --Ξ-:-Ξ 219 --- 221. 222. 223. 225. 
230. 231. 233. 235. 286. 
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ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ. 
λεύσσεις οὖν ἐπ᾿ ᾿Εγκελάδῳ 

210 γοργωπὸν πάλλουσαν ἴτυν; 

ΠΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

λεύσσω Παλλάδ᾽ ἐμὰν ϑεόν. 
ΗΠΗΉΊΠΣΧΟΡΙΟ Ν. 

τί γάρ; κεραυνὸν 
ἀμφίπυρον ὄμβοιμον ἐν «ιὸς 
ἑχηβόλοισι χερσίν; 

ἩΗἩΠΠΙΣΧΟΡΙΟΝ. 

ὁρῶ, τὸν δάϊον 
215 Πηήίμαντα πυρὶ καταιϑαλοῖ. 

χαὶ Βρόμιος ἄλλον 

ἀπολέμοισι πκισσίνοισι βάκτροις 

ἐναίρει Γᾶς τέχγων ὁ Βακχεύς. 

ΧΟΡΟΣ. 

σέ τοι τὸν παρὰ γαὸν αὐϑῶ, 
220 ϑέμις γυάλων ὑπερβῆς- 

γαι λευχῷ ποδί γ᾽ Ἔ; 

12 Ν. 
οὐ ϑέμις, ὦ ξέναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδ᾽ ἂν ἐχ σέϑεν ἂν πυϑοίμαν αὐδάν; 

1.2. Ν. 
τίνα δῆτα͵ ϑέλεις; 

ΧΟΡΟΣ. 

222 ἀρ᾽ ὄντως μέσον ὀμφαλὸν 
γᾶς «Ῥοίβου κατέχει δόμος; 

12 Ν. 

στέμμασί γ᾽ ἐνδυτὸν, ἀμφὶ δὲ Γοργόνες. 
ΧΟΡΟΣ. 

226 οὕτω χαὶ φάτις αὐδᾷ. 
1 Ν. 

εἰ μὲν ἐϑύσατε πέλανον πρὸ δόμων 

χαί τι πυϑέσϑαι χρήζετε «Ῥοίβου, 
πάριτ᾽ εἰς ϑυμέλας, ἐπὶ δ᾽ ἀσφάχτοις 
μήλοισι δόμων μὴ πάριτ᾽ εἷς μυχόν. 

ΧΟΡΟΣ. 
280 ἔγω μαϑοῦσα " ; 

ϑεοῦ δὲ νόμον οὐ παραβαίνομεν " 
281 ἃ δ᾽ ἐχτὸς, ὄμμα τέρψει. 

ΤῺ, Ν. 

πάντα ϑεᾶσϑ', ὅ τι χαὶ ϑέμις, δμμασι. 

ΧΟΡΟΣ. 
2383 μεϑεῖσαν δεσπόται 
288 μὲ ϑεοῦ γύαλα τάδ᾽ εἰσιδεῖν. 

12) Ν. 

διμωαὶ δὲ τίνων χλήζεσϑε δόμων; 

ΧΟΡΟ 2. 
235 Παλλάδος ἔνοικα 

τρόφιμα μέλαϑροα τῶν ἐμῶν τυράννων. 
236 παρούσας δ᾽ ἀμφὶ τἄσδ᾽ ἐοωτᾷς. 

ΙΝ. 

γενναιότης σοι, χαὶ τρόπων τεχμήριον 

210 τὸ σχῆμ᾽ ἰδών τις εἰ πέφυχεν εὐγενής. 
ἔα" 

ἀλλ᾽ ἐξέπληξάς μ᾽ ὄμμα συγχλήσασα σὸν 
΄ γ ε ’ » Ρ] - , 

δαχούοις ϑ᾽ ὑγρανασ᾽ εἰγενὴ παρηίδα, 

-τ-πτ-τ 

Ἁ μά δ τ ,.ς .5ν, ὩΣ εἰ τ 3 τ ͵ 

τὸ σχῆμ᾽ ἔχεις τοῦδ᾽, ἡτις εἰ ποτ΄. ὦ γυναι. 

γοίη δ᾽ ἂν ὡς τὰ πολλά γ᾽ ἀνθρώπου πέοιε γ»οιη λὰ γ ρ Ὁ 

ἑ 

' 270 ἐς παρϑένους γε χεῖρας, οὐ τεχοῦσά γιν. 

ὡς εἶδες ἁγνὰ «Τοξίου χρηστήρια... 
τί ποτὲ μερίμνης ἐς τόδ᾽ ἦλθες, ὦ γύναι; 

246 οὗ πάντες ἄλλοι γύαλα λεύσσοντες ϑεοῦ 

χαίρουσιν, ἐνταῦϑ᾽ ὄμμα σὸν δαχρυοροεῖ. Σ΄ 
ἢ ἈΚΡΕΟΎῪΣ Α. : 

ὦ ξένε, τὸ μὲν σὸν οὐκ ἀπαιδεύτως ἔχει ᾿ 

ἐς ϑαύματ᾽ ἐλϑεῖν δαχρύων ἐμῶν πέρι" 

ἐγὼ δ᾽ ἰδοῦσα τούσδ᾽ ᾿“πόλλωνος δόμους 
280 μνήμην παλαιὰν ἀνεμετρησάμην τινά" 

οἴχοι δὲ τὸν γοῦν ἔχομεν ἐνθάδ᾽ οὖσά που. 
ὦ τλήμονες γυναῖκες " ὦ τολμήματα ὦ 
ϑεῶν. τί δῆτα; ποῖ δίκην ἀνοίσομεν, 

εἰ τῶν χρατούντων ἀδικίαις ὀλούμεϑα;. 
ΤΩ Ν. : 

25ὅ τί χρῆμα δ᾽ ἀνερεύνητα δυσϑυμεῖ, γύναι; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. ; 

οὐδέν" μεϑῆχα τόξα " τἀπὶ τῷδε δὲ 
ἐγώ τε σιγῶ χαὶ σὺ ΠΝ ἔτι. 

ΕΝ : 

τίς δ᾽ εἶ; πόϑεν γῆς πτυρα ἐκ ποίας πάτρας 

ἩΕιρυιοῖδε ὄνομα τί σε καλεῖν ἡμᾶς χρεών; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

260 Κρέουσα μέν μοι τοὔνομ᾽, ἐκ ὁ᾽ ᾿ΜρορΑΝριΐο. 
πέφυχα, πατρὶς γῆ δ᾽ ᾿1ϑηναίων πόλις. 

ΤΩΝ. 

ὦ κλεινὸν οἰχοῦσ᾽ ἄστυ, γενναίων τ᾽ ἄπο. 
τραφεῖσα πατέρων, ὡς σε ϑαυμάζω, γύναι. 

ΚΡΕΟΥῪΣ ΑἍΑ. 

τοσαῦτα χεὐτυχοῦμεν, ὦ ξέν᾽, οὐ πέρα. 
ΤΩΝ. ; 

2θὅ πρὸς ϑεῶν ἀληϑῶς, ὡς μεμύϑευται βροτοῖς, 
ΠΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

τί χρῆμ᾽ ἐρωτᾷς, ὦ ξέν᾽, ἐχμαϑεῖν ϑέλω. 
12 Ν. 

ἐκ γῆς πατρός σου πρόγονος ἔβλαστεν πότήρ; 
ΚΡΕΟΥῪΣ Ἢ. 

Ἐριχϑόνιός γε" τὸ δὲ γένος μ᾽ οὐκ ὠφελεῖ. 
12) Ν. 

ἢ. καί σφ᾽ ᾿ϑάνα γῆϑεν ἐξανείλετο; 

ΚΡΕΟῪΣ ἍΑ. 

Τ Ν. 

δίδωσι δ᾽, ὥσπερ ἐν γραφῆ νομίζεται; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. ; 

Ἀέχροπός γε σώζειν παισὶν οὐχ ὁρώμενον." 
12 Ν. 

ἤχουσα, λῦσαι παρϑένους τεῦχος ϑεᾶς. 
ΚΡΙΕΘΟ Σά τα 

, - , εἶ ΄ " τ 

τοιγὰρ ϑανοῦσαι σχκοπελον ἥμαξαν πέτρας... 

φεῦ" ; 
276 τί δαὶ τόδ᾽; ἀρ᾽ ἀληϑὲς ἢ μάτην λόγος; 

ΚΡΕΟΥῪΥΣ 4. 

τί χρῆμ᾽ ἐρωτᾷς; καὶ γὰρ οὐ κάμνω σχολῇ. 
1 Ν. 

πατὴρ ᾿Ερεχϑεὺς σὰς ἔϑυσε συγγόνους; 
ΚΡΕΟῪΣ Ἅ. 

ἔτλη πρὸ γαίας σφάγια πᾳρϑένους χταμεῖν. 
1 Ν. 

σὺ δ᾽ ἐξεσώϑης πῶς χασιγνήτων μόνη; 
ἘΠΕ απ τ ΞΘ 5 ἘΞΞΞΞΘΞΞΘΘΊΘ ΘΒ τ ΝΎ Υ ΡΝ ὙΠ τις 



ΚΡΕΟ ὙΣ τς 

280 ἌΡΜΕ γεογνὸν μητρὸς ἦν ἐν ἀγκάλαις. 
1Ω Ν. 

πατέρα δ᾽ ἀληϑῶς χάσμα σὸν κρύπτει χϑογός ; 
ΚΡΕΟῪΣ “5. 

σεληγαὺὶ σρμενῆς ποντίου σφ᾽ ἀπώλεσαν. 
ΤΩΝ. 

οὐς ἐστ᾽ ἐχεῖ χεκλημένος ; 
ἀτῖα ῬΎΏΟΘΦΨΌΣΣ χΆ. 

τί δ᾽ ἱστορεῖς τόδ᾽ ; ὥς μ᾽ ἀνέμνησας τινὸς. 
ΤΩ Ν. 

οδό τιμᾷ σφε Πύϑιος ἀστραπαί τε Πύϑιαι; 
ἊΣ ΟΘΞΕῈ ΣΕΑ͂. 

τιμᾷ γ᾽ ἅτιμ᾽." ὡς μήποτ᾽ τῶν σφ᾽ ἰδεῖν 
ΤΩ Ν. 

τί δέ; στυγεῖς σὺ τοῦ ϑεοῦ τὰ φίλτατα; 
ΚΡΕΟΥΣ,Α 

οὐδέν" ξύνοιδ᾽ ἄντροισιν αἰσχύνην τιγά. 
Τῷ Ν. 

᾿ ἔγημ᾽ ᾿4ϑηναίων, γύναι; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

290 οὐκ ἀστὸς, ἀλλ᾽ ἐπακτὸς ἐξ ἄλλης χϑογός. 
1 Ν. 

τίς; εὐγενὴ γιν δεῖ πεφυχέναι τινα. 
ΡΊΓΟ ΥΟΣ Α͂. 

Ξοῦϑος, πεφυχὼς «ΑϊἸόλου ΖΙιός τ᾽ ἄπο. 

ΤΩ Ν. 

χαὺ πῶς ξένος σ᾽ ὧν ἔσχεν οὖσαν ἐγγενῆ; 
ἘΘΡΈΘΟΧΩΣΡΕΑΣς 

ἩΠακριὰ δὲ χ 

ποσις δὲ τίς σ 

Ν. 521 

 ΡΈΟΥΥΣ Α͂ 

810 ἀνάϑήμα πόλεως, ἢ τινος πραϑεὶς ὕπο: 

12 Ν. 

οὐχ οἰδα, πλὴν ἕν, “οξίου χεχλήμεϑα. 
ΚΡΕΟΥΣΑ͂ 

ἡμεῖς σ΄ ἂρ ἄὐυϑις, ὦ ξέν᾽, ἀντοικτείρομεν. 
ΤΩΝ 

ὡς μὴ εἰδοϑ'᾽ ἡτις μ᾽ ἔτεχεν ἐξ ὅτου τ᾽ ἔφυν. 
ΚΡΕΟΥΣΑ, 

ναοῖσι δ' οἵκεῖς τοισίδ᾽, ἢ χατὼ στέγας; 
Τῷ Ν. 

815 ἅπαν ϑεοῦ μοι δῶμ᾽, ἵν᾿ ἂν ΤΣ μ᾽ ὕπνος. 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

παῖς δ᾽ ὧν ἀφίχου γαὸν. ἢ νεαγίας; 

12 Ν. 

βοέφος λέγουσιν οἱ δοκοῦντες εἰδέναι. 
ΚΡΕΟΥΣΑΖ 

καί τις γαλακτί σ᾽ ἐξέϑροεινε Ζελφίδων ; 
12 Ν. 

οὐπωποτ᾽ ἔγνων μαστὸν" ἢ δ᾽ ἔϑρεψέ μὲ 
ΚΡΕΟΥΣΖ.Ζ 

ὶ ϑ820τίς, ὦ ταλαίπωρ᾽ ; ὡς νοσοῦσ᾽ εὕρον γόσους 
ΩΝ. 

«Ῥοίβου προφῆτις. μητέρ᾽ ὡς νομίζομεν. 

ἹΡΟΥ͂... 

ἐς δ᾽ ἄνδο᾽ ἀμίχου τίνα τροφὴν κεχτημέγος; 
ΤΩ Ν. 

ἔφερβον οὑπιών τ᾽ ἀεὶ ξένος 

ΚΡΕΟΥῪΣ 4 

βωμοί αὶ 

ἙΕυβοι᾿ ᾿ϑηναις ἔστι τις γείτων πόλις. ταλαιν᾽ ἀρ΄ ἡ τεχοῦσα σ᾽, ἢτις ἣν ποτέ. 

: Τῇ Ν. ΤΩ Ν. 

295 τβόνῷ ὑγροῖσιν, ὡς λέγουσ᾽, ὡρισμένη. ; 828 ἀδίχημά του γυναικὸς ἐγενόμην ἴσως. 
΄ ἘΓΡΙΘΟΥΥΣΞ: ΡΟ ΟῪΥ Σ 5. 

ταύτην ἔπερσε Κεχροπίδαις χοινῷ δορί. ᾿ ἔχεις δὲ βίοτον; εὖ γὰρ ἤσχησαι πέπλοις. 
᾿ ἱ ΤΩ Ν. ΙΓ Ν. 

ἐπίχουρος ἐλθὼν, κᾷτα σὸν γαμεῖ λέχος; τοῖς τοῦ ϑεοῦ κοσμούμεϑ', ᾧ δουλεύομεν. 
ΚΡΕΟΥῪΣ Α. : ΚΡΕΟῪΣ 4. 

φεῦνάς γε πολέμου καὶ δορὸς λαβὼν γέρας. οὐδ᾽ ἥξας εὶς ἔρευναν ἐξευρεῖν γονάς; 
1 Ν. 1 Ν. 

σὺν ἀνδρὶ δ᾽ ἥχεις ἢ μόνη χρηστήρια; ἔχω γὰρ οὐδὲν, ὦ γύναι, τεχμήριον. 

ΚΡΕΟῪΣ Α. ΚΡΕΟῪΣ 4. 
800 σὺν ἀνδοί. σηχοὺς δ᾽ ἐνστρέφει Τροφωνίου. φεῦ. 

1 Ν. Ι. 380 πέπογϑέ τις σῇ μητρὶ ταῦτ᾽ ἄλλη γυνή. 

πότερα ϑεατῆς, ἢ χάριν μαντευμάτων; 1Ω Ν. 

ΚΡΕΟῪΥΣ 4. τίς; εἰ πόνου μοι ξυλλάβοι, χαίροιμεν ἄν. 
κείνου τε «Φοίβου ϑ᾽ ἕν ϑέλων μαϑεῖν ἔπος. ΚΡΕΟΥῪΣ Ζ. 

ΟΝ ΡΝαΡ. Ρ ἜΝ ᾿ ἧς οὕνεκ᾽ ἦλθον δεῦρο πρὶν πόσιν μολεῖν. 
χαρποῦ δ᾽ ὑπὲρ γῆς ἥκετ᾽, ἡ παίδων πέρι; ΤΟΝ 

ΚΡΕΟΎΥΣἍ. ει δος φδβθεδνν..... Ὁ, " 
ἄπαιδές ἐσμεν, χρόνι᾽ ἔχοντ᾽ εὐνήματα. ποῖόν τι χρήζουσ᾽ ; ὡς ὑπουργήσω, γύναι. 

1Ω Ν. ΚΡΕΟῪΣ 4. 

806 οὐδ᾽ ἔτεχες οὐδὲν πώποτ᾽, ἀλλ᾽ ἄτεχγος εἶ; μάντευμα κρυπτὸν δεομένη «Ῥοίβου μαϑεῖγ. 

᾿ ΚΡΕΟΥΣ «4. 1 Ν. 

ὁ Φοῖβος οἷδε τὴν ἐμὴν ἀπαιδίαν. ! 38ὅ λέγοις ἄν" ἡμεῖς τἄλλα προξενήσομεν. 
ΤΩΝ.’ ΚΡΕΟῪΣ 2. 

ὦ τλῆμον, ὡς τἄλλ᾽ εὐτυχοῦσ᾽ οὐκ εὐτυχεῖς. ἄκουε. δὴ τὸν μῦϑον. ἀλλ᾽ αἰδούμεϑα. 
ΚΡΕΟῪΣ 42. 1 Ν. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς; ὡς σου τὴν τεχοῦσαν ὠλβισα. οὔ τἄρα πράξεις οὐδέν " ἀργὸς ἡ ϑεύς. 

1 Ν. ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τοῦ ϑεοῦ καλοῦμαι δοῦλος εἰμέ τ᾽, ὦ γύναι. 

---...ὕ.....,....-- -.ὕβ........ 

ῬΟΕΤΔΕ 560ΕΝΙΟΙς 

«Ῥοίβῳ μιγῆναί φησί τις φίλων ἐμῶν. 

τσ μεοΠο ὁθὃῸ - - -ς τ υλλξσεθ 
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ΓΦ Ν: 

«οέβῳ γυνὴ γεγῶσα; μὴ λέγ᾽, ὦ ξένη. 
ΚΡΕΟῪΣ Α. 

840 χαὶ παῖδά γ᾽ ἔτεκε τῷ ϑεῷ λάϑρα πατρός. 
ΤΩ Ν. 

οὐκ ἔστιν " ἀνδρὸς ἀδικίαν αἱοχύνεται. 
ΚΡΕΟΥῪΣ Α. 

ὃ φησιν αὐτή" χκιὼ πέπονθεν ἄϑλια. 
1Ω Ν. 

τί χρῆμα δράσασ᾽, εἰ ϑεῷ συνεζύγη; 
ΚΡΕΟΥῪΣ Α. 

τὸν παῖδ᾽ ὃν ἔτεχεν ἐξέϑηκε δωμάτων. 
ΤΏ Ν. 

845 ὁ δ᾽ ἐχτεϑεὶς παῖς ποῦ ᾽στιν; εἰσορᾷ φάος; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

οὐχ οἶδεν οὐδείς. ταῦτα χαὶ μαντεύομαι, 
Τῷ ἣς 

εἰ δ᾽ οὐχέτ᾽ ἔστε, τίνι τρόπῳ διειρϑάρη;. 
ΚΡΕΟῪΣ Α. 

ϑῆράς σφε τὸν δύστηνον ἐλπίζει χταγεῖν. 
ΤΩ Ν. 

ποίῳ τόδ᾽ ἔγνω χρωμένη τεχμηρίῳ; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

8560 ἐλϑοῦσ᾽ ἵν᾽ αὐτὸν ἐξέϑηκ᾽ οὐχ εὕρ᾽ ἔτι. 
ΤΩ Ν. 

ἣν δὲ σταλαγμὸς ἂν στίβῳ τις αἵματος; 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

οὔ φησι" καίτοι πόλλ᾽ ἐπεστράφη πέδον. 
ΤΩ Ν. 

χρόνος δὲ τίς τῷ παιδὲ διαπεπραγμένῳ; 
ΚΡΕΟ ὙΖΣΖ ΔΑ. 

σοὶ ταυτὸν ἥβης » εἴπερ ἦν; εἶχ᾽ ἂν μέτρον. 
τῷ Ν. 

866 ἀδιχεῖ γιν ὃ ϑεός" ἡ τεκοῦσα δ᾽ ἀϑλία, 
ΚΡΕΟΥΣ 4. 

οὔχουν ἔτ᾽ ἄλλον ὕστερον τίχτει γόγον.᾽ 
1 Ν. 

τί δ᾽; εἰ λάϑρα νιν «Ῥοῖβος ἐχτρέφει λαβών; 
: ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τὰ κοιγὰ χαίρων οὐ δίχαια δρᾷ μόνος. 
ΤΩ Ν. 

οἴμοι" ὀλάρτος ἡ τύχη τὠμῷ πάϑει. 
ΚΡΙΗΟ ΒΕ «4. 

860 χαὶ σ᾽, ὦ ξέν᾽, οἶμαι μητέρ᾽ ἀϑλίαν ποϑεῖν. 

ΤΩΝ. 
χαὶ μή γ᾽ ἐπ᾿ οἶχτόν μ᾽ ἔξαγ᾽ οὗ λελήσμεϑα. 

ΚΡΉΠΘΎῪ Σ  . 
σιγῶ" πέραινε δ᾽ ὧν σ᾽ ἀνιστορῶ πέρι. 

1 Ν. 
οἷσϑ᾽ οὖν ὃ ἀάμνει τοῦ λόγου μάλιστά σοι; 

ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 
τί δ᾽ οὐκ ἐκείνῃ τῇ ταλαιπώρῳ γοσεῖ; 

1 Ν. 
80 πώς ὁ ϑεὸς ὃ λαϑεῖν βούλεται μαντεύσεται; 

ΚΡΈΕΈΟΥΣ 4. 

εἴπερ καϑίζει τρίποδα κοινὸν Ἑλλάδος. 

ΤΩ Ν. 
αἰσχύνεται τὸ πρᾶγμα" μὴ "ξέλεγχέ νιν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἀλγύνεται δέ γ᾽ ἡ παϑοῦσα τῇ τύχῃ. 
πο τ τ τ πα απ πν, ποροιοὦἔιὦυι-. εποέοὁιἑἕἐὰάυν - ἘΦ ΎΠΠΠτΎ ΡΠΠΡΡΎΠΡΌΝ ἘΑΝΟΑΡ ΕΎΜΟ ΠἘἘΡ ὙΠ ΠΠΠΠΠΘΟΠ 

ἘἙΎῪΜΙ ΙΝ ΟΥ 

870 ἐν τοῖς γὰρ αὑτοῦ δώμασιν καχὸς φανεὶς 
«Ῥοῖβος δικαίως τὸν ϑεμιστεύοντά σοι ᾿ 
δράσειεν ἂν τι πῆμ᾽ " ἀπαλλάσσου. γύναι" 
τῷ γὰρ ϑεῷ τἀναντί᾽ οὐ μαντευτέον. 
ἐς γὰρ τοσοῦτον. ἀμαϑέας ἔλθοιμεν ἄν, 

876 εἰ τοὺς ϑεοὺς ἄχοντας ἐχπογήσομεν. 

1 Ν. 

οὐκ. ἔστιν ὅστις σοι προφητεύσει τάδ. Ὁ 

Ϊ 

φράζειν ἃ μὴ ϑέλουσιν ἢ προβωμίοες 
᾿σφαγαῖσι μήλων ἢ ϑι᾽ οἱωνῶν πτεροῖς. 
ὃν γὰρ βίᾳ σπεύδωμεν ἀχόντων ὑν8 εἰῶν"} 
οὐκ ὄντα αεχτήμεσϑα τἀγάϑ'", ὦ γύναι" 

880 ἅ δ᾽ ἂν διδῶσ᾽ ἕχόντες, ὠφελούμεϑα. 
ΧΟΡΟΣ. ᾿ 

πολλαί γε πολλοῖς εἶσι συμφοραὶ βροτῶν, 
μορφαὶ δὲ διαφέρουσιν. ἕν δ᾽ ἂν εὐτυχὲς. 
μόλις ποτ᾽ ἐξεύροι τις ἀνθρώπων βίῳ. 

ΚΡΕο ΥΣ «Α. 

ὦ Φοῖβε, καχεῖ κἀνϑαδ᾽ οὐ δίχαιος εἶ 

385 ἐς τὴν ἀποῦσαν, ἧς πάρεισιν. οἱ λόγοι- 
σύ τ᾽ οὐκ ἔσωσας τὸν σὸν. ὃν σῶσαί σ᾽ ἐχοῆν, 
οὐϑ᾽ ἱστορούσῃ μητρὶ μάντις ὧν ἐρεῖς, 
ὡς, εἰ μὲν οὐχέτ᾽ ἔστιν, ὀγχωθῆ τάφῳ, 
εἰ δ᾽ ἔστιν, ἔλϑη μητρὸς εἷς. ὄψιν ποτέ. 

ΐ 

.. 890 ἀλλ᾽ ἐᾶν χρὴ τάδ᾽, εἰ πρὸς τοῦ ϑεοῦ 
κωλυόμεσϑα μὴ μαϑεῖν ἃ βούλομαι. 
ἀλλ᾽, ὦ ξέν᾽, εἰσορῶ γὰρ εὐγενῆ πόσιν 
Ξοῦϑον πέλας δὴ τόνδε. τὰς Τροφωγίου. 
λιπόντα ϑαλάμας., τοὺς λελεγμέγνους λόγους 

895 σίγα πρὸς ἄνδρα. μή τιν᾽ αἰσχύνην λάβω, 
διαχονοῦσα χρυπτὰ, καὶ προβῆ λόγος 
οὐχ ἧπερ ἡμεῖς αὐτὸν ἐξειλίσσομεν. 
“τὰ γὰρ γυναικῶν δυσχερῆ πρὸς ἄρσενας, 
κἂν ταῖς χαχαῖσιν ἀγαθαὶ μεμιγμέναν 

400 μισούμεϑ᾽ " οὕτω δυστυχεῖς πεφύχαμεν. 
ΞΟΎΘΟΣ.. 

πρῶτον, μὲν ὁ ϑεὸς τῶν ἐμῶν προσφϑεγμάτων -Σ 
Ξ 

Ι 

τ τας... 

λαβὼν ἀπαρχὰς ψαιρέξως σύ τ᾽, ὦ γύναι. 

μῶν χρόνιος ἐλϑών σ᾽ ἐξέπληξ᾽ ὀρρωδίᾳ; 
ΚΡΕΟΎῪΣ 4. ᾿ 

οὐδέν γ᾽" ἀφίκου δ᾽ ἐς μέριμναν. ἀλλά μοι 
4ρ6 λέξον τί ̓ϑέσπισμ᾽ ἐχ Τροφωνίου φέρεις, 

παίδων ὅπως νῷν σπέρμα συγχραϑήσεται, 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

οὐκ ἠξίωσε, τοῦ ϑεοῦ προλαμβάνειν 

μαντεύμαϑ'. " ἕν δ᾽ οὖν εἶπεν, οὐκ ἅπαιδάὰ μὲ 
πρὸς οἶκον ἥξειν οὐδὲ σ᾽ ἐκ χρηστηρίων. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. ᾿ 
410 ὦ πότνια “Ῥδίβου μῆτερ; εἰ γὰρ αἱσίως 

ἔλθοιμεν, ἅ τε νῷν συμβόλαια πρόσϑεν ἤν 

ἐς παῖδα τὸν σὸν. μεταπέσοι βελτίονα. 
, ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ἔσται τάδ᾽ " ἀλλὰ τίς προφητεύει ϑεοῦ; 
12 Ν. 

ἡμεῖς τά γ᾽ ἔξω, τῶν ἔσω δ᾽ ἄλλοις μέλει, 
416 οἱ πλησίον ϑάσσουσι τρίποδος, ὦ ξένε, 

“Ἰελφῶν ἀριστῆς, οὗς ἐκλήρωσεν πάλος. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

καλῶς" ἔχω δὴ πάνϑ᾽ ὅσων ἐχρήζομεν. 
στείχοιμ᾽ ἂν εἴσω" καὶ γὰρ, ὡς ἐγὼ χλύω, 



χοηστήριον πέπτωχε τοῖς ἐπήλυσι 
420 χοινὸν πρὸ γαοῦ . βούλομαι δ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 

τῆδ᾽, αἱσία γὰρ, ϑεοῦ λαβεῖν μαντεύματα. 
σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμοὺς, ὦ γύναι, δαφνηφόρους 
λαβοῦσα κλῶνας εὐτέχνους εὔχου ϑεοῖς 

χρησμούς μ΄ ἐνεγκεῖν ἐξ ᾿“πόλλωγνος δόμων. 
ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

425 ἔσται τάδ᾽ ἔσται. “Ἰοξίας δ᾽ ἐὰν ϑέλη 
γῦν ἀλλὰ τὰς πρὶν ἀναλαβεῖν ἁμαρτίας, 
“ ΕΣ , . ἜΑ ς΄ ὦν ᾿ 
ἅπας μὲν οὐ γένοιτ᾽ ἂν εἰς ἡμᾶς φίλος, 
ὅσον δὲ γρήζει. ϑεὸς γάο ἔστι, δέξομαι χϑίξε, χσϑνεσξε, ες μεν 

1 Ν. 
τί ποτε λόγοισιν ἡ ξένη πρὸς τὸν ϑεὸν 

430 χρυπτοῖσιν ἀεὶ λοιδοροῦσ᾽ αἱνίσσεται 
ἤτοι φιλοῦσά χ' ἧς ὕπερ μαντεύεται, 
ἢ καί τὸ σιγῶσ᾽ ὧν σιωπᾶσϑαι χρεών; 

ἀτὰρ ϑυγατρὸς τῆς Ἐρεχϑέως τί μοι 

μέλει προσήκοντ᾽ οὐδέν; ἀλλὰ χρυσέαις 

486 πρόχοισιν ἐλϑὼν εἰς ἀπορραντήρια 
δρόσον χαϑήσω. νουϑετητέος δέ μοι 
«Ῥοῖβος, τί πάσχων παρϑένους βίᾳ γαμῶν 
προδίδωσι, παῖδάς τ᾿ ᾿ Ἐπ που τηνε λᾶϑρυ 
ϑνήσχοντας ἀμελεῖ. μὴ σύ γ᾽ " ἀλλ ἐπεὶ κρατεῖς, 

60 ἀρετὰς δίωκε. καὶ γὰρ ὅστις ἂν βοοτῶν 
χαχὸς πεφύχη, ζημιοῦσιν οἱ ϑεοί. 

πῶς οὖν δίχαιον τοὺς γόμους ὑμᾶς βροτοῖς 

γράψαντας αὐτοὺς ἀνομίων ὀφλισχάνειν; 
εἰ δ᾽, οὐ γὰρ ἔσται, τῷ λόγῳ δὲ χϑήσομαι, 

4165 δίχας βιαίων δώσετ᾽ ἀνϑρώποις γάμων, : 
σὺ καὶ Ποσειδῶν Ζεύς ϑ᾽ ὃς οὐρανοῦ χρατεῖς 
γαοὺς τίνοντες ἀδικίας χενώσετε. ΗΝ 

τὰς ἡδονὰς γὰρ τῆς προμηϑίας πάρος 
« 

σπεύδοντες ἀδικεῖτ᾽. οὐχέτ᾽ ἀνθρώπους κακοὺς 

480 λέγειν δίέχαιον, εἰ τὰ τῶν ϑεῶν κακὰ 
Ἀργριοαιᾳ Ἶ ἀλλὰ τοὺς διδάσχοντας τάδε. 

ἘΝ ΡΟΣ. 
σὲ τὰν ὠδίνων λοχιᾶν 
ἀνειλείϑυιαν, ἐμὰν 
᾿ϑάναν ἱχετεύω, 

4656 Προμηϑεῖ Τιτᾶνι λοχευ-- 
ϑεῖσαν χατ᾽ ἀκροτάτας 

χορυφᾶς Διός" ὦ πότνα Νίχα, 
μόλε Πύϑιον οἶχον, 
Ὀλύμπου χρυσέων ϑαλάμων 

4600 πταμένα πρὸς ἀγυιὰς, 
«Ῥοιβήιος ἔνϑα γᾶς 

μεσόμφαλος ἑστία 
παρὰ χορευομένῳ τρίποδι 
μαντεύματα χραίνει, 

466 σὺ χαὶ παῖς ἁ “Τ“ατογενὴς, 
δύο ϑεαὶ δύο παρϑένοι, 

κασίγνηται σεμναὶ τοῦ «Ῥοίβου. 

ἑχετεύσατε δ᾽, ὦ κόραι, 
τὸ παλαιὸν ᾿Ερεχϑέως 

470 γένος εὐτεχνίας χρονίου χαϑαροῖς 
- μαντεύμασι χῦρσαι. 
ὑπεοβαλλούσας γὰρ ἔχει 
ϑνατοῖς εὐδαιμονίας 
ἀχίνητον ἀφορμὰν, 

452 ---471. ΞΞΞ 472 ----491. 

Ν. 328) 

476 τέχνων οἷς ἂν χαρποτρόφοι 
λάμπωσιν ἐν θαλάμοις 

πατρέοισι νεάνιδες ἧβαι, 

διαδέχτορα πλοῦτον 

ὡς ἕξοντές γ᾽ ἐκ πατέρων 
480 ἑτέροις ἐπὶ τέ;νοις " 

ἀλχώ τε γὰρ ἐν κακοῖς 
σύν τ᾽ εὐτυχίαις φίλον, 
δορί τε γᾷ πατρίᾳ φέρει 
σωτήριον ἀλκάν. 

ἀδό ἐμοὶ μὲν πλούτου τὲ πάρος 
βασιλικῶν ϑαλάμων τ᾽ εἶεν 
τροφαὶ κήδειοι χεδνῶν τέχνων. 
τὸν ἄπαιδα δ᾽ ἀποστυγῶ 
βίον, ᾧ τε δοχεῖ, ψέγω" 

490 μετὰ δὲ κτεάνων μετρίων βιοτῶς 

εὐπαιδὸς ἐχοίμαν. 
ὦ Πανὸς ϑακήματα καὶ 
σταραυλίζουσω πέτρα 

᾿ μυχώδεσι ἡαχραῖς; 

᾿ 49 δ ἵνα χοροὺς στείβουσι ποδοῖν 
᾿ἀγραύλου χόραι τρίγονοι 

στάδια χλοερὰ πρὸ Παλλάδος 
ναῶν, συρίγγων 
ὑπ᾽ αἰόλας ἰαχᾶς 

ὅ00 ὕμνων, ὅταν αὐλίοις 
συρίζης, ὦ Πὰν, 
τοῖσι. σοῖς ἐν ἄντροις, 
ἕνᾳ τεχοῦσά τις παρϑένος, ὦ μελέα, 

βοέφος «Ῥοίβῳ πτανοῖς ἐξώριζεν ϑοίναν 
δ0ὅ ϑηοσί τε ὍΘ ΜΟΙ δαῖτα, πιχρῶν γάμων 

ὕβριν. οὔτ᾽ ἐπὶ χὲἐρκίσιν οὔτε λόγοις 
φάτιν ἄϊον εὐτυχίας μετέχειν 
ϑεόϑεν τέκνα ϑνατοῖς. 

12 Ν. 
ἱ ὅ10 πρόσπολοι γυναῖκες, εὖ τῶνδ᾽ ἀμφὶ κρηπῖδας 

ΡΥ ΠΠἘΠΠΤ ΠΟ ΘΘΘΘΒΒΒΕΒΕΡΡΡΞ Ξ --φ---ς-«κ.. “«.ὐὐ οὐὐπσπ “πα παπππι  πππσσσ συσ οδ 

δόμων 
ϑυοδόκων φρούρημ᾽ ἔχουσαι δεσπότην φυλάσσετε, 
ἐχλέλοιπ᾽ ἤδη τὸν ἱρὸν τρίποδα καὶ χρηστήριον 
Ξοῦϑος, ἢ μίμνει κατ᾽ οἶκον ἱστορῶν ἀπαιδίαν; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐν δόμοις ἔστ᾽, ὦ ξέν " οὔπω δῶμ᾽ ὑπερβαίνει τόδε. 
« ΕῚ 2 “-" ψ, - 2. 3 , - 

515 ὡς δ᾽ ἐπὶ ἐξόδοισιν οντος τῶνδ᾽ ἀχούομεν πυλῶν 

δοῦπον; ἐξιόντα τ᾿ ἤδη δεσπότην ὁρᾶν πάρα. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
- « Ἁ ν᾽ “ ’ 

ὦ τέχνον, χαῖρ᾽" ἡ γὰρ ἀρχὴ τοῦ λόγου πρέ- 
πουσά μοι. 

ΤΩ, Ν. 
Ψ ΄ « “πο ὐκι ὦ Ὁ 

χαίρομεν" σὺ δ᾽ εὖ φρόνει γε, καὶ δυ᾽ οντ᾽ εὖ 
πράξομεν. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ' 

δὸς χερὸς φίλημά μοι σῆς σώματός τ ἀμφιπτυχᾶς. 

1 Ν. 

520 εὖ φρονεῖς μὲν, ἤ ο᾽ ἔμηνε ϑεοῦ τις, ὦ ξένε, βλάβη; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

σωφρονῶ, τὰ φίλταϑ᾽ εὑρὼν εἰ φιλεῖν ἐφίεμαι. 

ΤΩΝ. ' 
παῦε, μὴ ψαύσας τὰ τοῦ ϑεοῦ στέμματα ῥηξης 

χερί. 
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ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ἀὐὴἑ ΑΝ ὶὶ 

ἅψομαι" ποῦ δυσιάζω, τἀμὰ δ᾽ εὑρίσχω φίλα. οὐδὲ Φοῖβος εἶπε; ; 
ΟΠ ΓΩ Ν. ΞΟ Υγ9 ΟΣ. ἰ 

οὐχ ἀπαλλάξει, πρὶν εἴσω τόξα πνευμόνων λαβεῖν: τερφϑεὶς τοῦτο, χεῖν᾽ οὐκ ἠρόμην. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. β Οὐ ΚΣ ον 

ὅ25 ὡς τί δὴ φεύγεις με, σαυτοῦ γνωρίσας τὰ φίλτατα. γῆς ἄρ᾽ ἐχπέφυκα μητρός. 
ἼΩΝ. ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

οὐ φιλῶ φρενοῦν ἀμούσους καὶ μεμηνότας ξέγους. οὐ πέδον τίχτει τέχνα. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. π᾿ 

χτεῖγε χαὶ πίμπρη" πατρὸς γὰρ, ἣν «τάνῃς, ἔσει πως ὧν οὐ» εἴην σὸς; 
νυ δοῤήῥ ες ΞΟΥΘΟΣ. 

ἼΩΝ. οὐκ οἶδ᾽, ἀναφέρω δ᾽ ἐς τὸν ϑεόν.. 

ποῦ δέ μοι πατὴρ σύ; ταῦτ᾽ ουν οὐ γέλως κλύειν, λῇ ἐυώδᾳ ᾧ τοῦ ̓ 
ἐμοί; φέρε λόγων ἁψώμεϑ' αἀλλων. 

ἘΟΎΘΟΣ. ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ; 

οὔ" τρέχων ὁ μῦϑος ἂν σοι τἀμὰ σημήνειεν ἄν. ταῦτ᾽ ἄμεινον, ὦ τέκνον. 
1Ω Ν. ΤΩΝ. 

580 χαὶ τί μοι λέξεις; δ ἦλθες ἐς νόϑον τι } ἕχτρον; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

πατὴρ σός εἶμι χαὶ σὺ παῖς ἐμός. μωρίᾳ γε τοῦ γέου. 

1Ω Ν. ϑν ΤΩΝ. 
τίς λέγει τάδ᾽; πρὶν κόρην λαβεῖν ᾿Ερεχϑέως; 

ΞΟΎΥΘΟΣ. ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
ὅς σ᾽ ἔϑρεψεν ὄντα «Ζοξίας ἐμόν.} οὐ γὰρ ὕστερόν γέ πω." 

ΤΩ ΝΜ. ΤΩ Ν. 
μαρτυρεῖς σαυτῷ. ἄρα δῆτ᾽ ἐχεῖ μ᾽ ἔφυσας; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

τὰ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ ἐχμαϑὼν χρηστήρια. τῷ χφόνῳ γε συντρέχει. 
1 Ν. 12 Ν. 

ἐσφάλης αἴγιγμ᾽ ἀκούσας. κᾷτα πῶς ἀφικόμεσϑα δεῦρο; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ΞΟΎΘΟΣ. 

οὐκ ἄρ᾽ ὄρϑ᾽ ἀχούομεν ; ο΄ ταῦτ᾽ ἀμηχαγῶ. 
ΤΩΝ. 1Ω Ν. 

ὁ δὲ λόγος τίς ἐστὶ «Ῥοίβου; διὰ μακρᾶς ἐλθὼν χελεύϑου; 
ΠΞΟΎΥΘΟ Σ. ; ΞΟΎΘΟΣ. 

τὸν συγαντήσαγτα μοι τοῦτο κἄμ᾽ ἀπαιολᾷ. 
ΤΩ, Ν. 1 Ν. 

ὅ8δ τίγα συγάντησιν; ν ὅδ0 Πυϑίαν δ᾽ ἦλθες πέτραν πρίν; 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ι ΞΟΎΘΟΣ. 
δόμων τῶνδ᾽ ἐξιόντι τοῦ ϑεοῦ ἐς φαγάς γε Βακχίου. 

ΤΩ Ν. ΖΝ... 

συμφορᾶς τίνος χυρῆσαι; προξένων δ᾽ ἔν τῳ χατέσχες; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

“παῖδ᾽ ἐμὸν πεφυχέγαι. ὅς μὲ «“Ἰελφίσιν κόραις 
ΤΩ Ν. ΤΩ Ν. 

σὸν γεγώτ᾽, ἢ δῶρον ἄλλως; ἐϑιάσευσ᾽ » ἢ πῶς τάδ᾽ αὐδᾷς; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
δῶρον, ὄντα δ᾽ ἐξ ἐμοῦ. Τ͵αινάσιν γε Βαΐχίου: 

ΤΩ Ν. : 712 Ν. , 
πρῶτα δῆτ᾽ ἐμοὺ ξυνάπτεις πόδα σόν; ἔμφρον᾽, ἢ κάτοινον ὄντα; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

οὐκ ἄλλῳ, τέχνον.. ᾿ Βαχχίου πρὸς ἡδοναῖς 
ΣΝ 1: ΤΩΝ. οὖ 1Ω Ν. 
ἢ τυχὴ ποϑὲν ποϑ᾽ ἥκει; τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἕν᾽ ἔσπάρημεν. 

ΞΟΎΘΟΣ. ΞΟΥΘΎΣ. 
δύο μέαν πο ὁ πότμος ἐξεῦρεν, τέκνον." 

ΤΩ Ν. 12 Ν. 
ὅ40 ἔχ" τίγος δὲ σοι πέφυχα μητρός; ὅδ᾽ πῶς δ᾽ ἀφιχόμεσϑα ναούς; 

ΞΟΎΘΟΣ. ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
»,, ᾿) , 

οὐχ ἐχὼ φρασαι. ἔχβολον κόρης ἴσως. 



72 Ν: 

ἐχπεφεύγαμεν τὸ δοῦλον. 
ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

πατέρα γυν δέχου, τέχνον. 
ι τ ὟΝ: 

τῷ ϑεῷ γοῦν οὐχ ἀπιστεῖν εἰκός. 

ΞΟΎΥΘΟΣ. ᾿ 
εὖ φρονεῖς ἄρα. 

ΤΩΝ. 
χαὶ τί βουλόμεσϑά γ᾽ ἄλλο 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

γῦν ὁρᾷς ἃ χρή 
ΤῸ ἢ. 

ἢ Διὸς παιδὸς γεγέσϑαι παῖς 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ὃ σοί γε γίγνεται. 
ΤΩΝ. ᾿ 

ὅ600 ἢ ϑίγω δῆϑ᾽ οἵ μ᾽ ἔφυσαν; 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
πιϑόμενός γε τῷ ϑεῷ. 

1 Ν. 
χαῖρέ μοι, πάτερ, 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
φίλον γε φϑέγμ᾽ ἐδεξάμην τόδε. 

ΤΩ Ν. 

ἡμέρα ϑ᾽ ἡ νῦν παροῦσα. 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

μαχάριόν γ᾽ ἔϑηχέ κιε. 
ΤΩΝ. 

Ω, 

ὦ φίλη μῆτερ, πότ᾽ ἄρα χαὶ σὸν ὄψομαι δέμας; 
γὺν ποϑῶ σε μᾶλλον ἢ ἢ πρὶν, ἥτις εἶ ποτ᾽, εἰσιδεῖν. 

865 ἀλλ᾿ ἴσως τέϑγηχας, ἡμεῖς δ᾽ οὐδὲν ἂν ὃ ἤρστὶ 
ΧΟΡΟΣ. 

χοιγαὺὶ μὲν ἡμῖν δωμάτων εὐπραξίαι" 
ὅμως δὲ χαὶ δέσποιναν ἐς τέχν᾽ εὐτυχεῖν 
ἐβουλόμην ἂν τούς τ᾿ ᾿Ερεχϑέως δόμους." 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

ὦ τέχνον, ἐς μὲν σὴν ἀνεύρεσιν ϑεὸς 
ὅ70 ὀρϑῶς ἔχρανε, καὶ συνῆψ᾽ ἐμοί ΤῈ .Οὲ;, 

σύ τ᾽ αὖ τὰ ἐνέσνε εὗρες, οὐχ εἰδὼς πάρος. 

ὃ δ᾽ ἧξας ὀρϑῶς, τοῦτο κἄμ᾽ ἔχει πόϑος, 

ὅπως οὐ τ᾽, ὦ παῖ, μητέρ᾽ εὑρήσεις σέϑεν, 

ἐγώ 8ϑ᾽ ὁποίας μοι γυναικὸς ἐξέφυς. 

δγχο ρόνῳ δὲ δόντες ταῦτ᾽ ἴσως εὕροιμεν ἄν. 
ἀλλ᾽ ἐχλιπὼν ϑεοῦ δάπεδ᾽ ἀλητείαν τε σὺν 
ἐς τὰς ᾿“ϑήνας στεῖχε χοινόφρων πατρὶ, 
οὗ σ᾽ ὕλβιον μὲν σχῆπτρον ἀναμένει πατρὸς, 
πολὺς δὲ πλοῦτος" οὐδὲ ϑάτερον νοσῶν 

ὅ80 δυοῖν χεχλήσει δυσγενὴς πένης ϑ᾽ ἅμα, 
ἀλλ᾽ εὐγενής τε χαὶ πολυχτήμων βίου. 
σιγᾷς; τί πρὸς γῆν ὄμμα σὸν βαλὼν ἔχεις, 
ἐς φροντίδας δ᾽ ἀπῆλθες, ἐκ δὲ χαρμονῆς 
πάλιν μεταστὰς δεῖμα προσβάλλεις πατρί; 

12, Ν. 

ὅϑὅ οὐ ταυτὸν εἶδος φαίνεται τῶν πραγμάτων 
, 27 ’ 7 

προσωϑὲν οντων ἢ) γγυϑεν ϑ 
ἐγὼ δὲ τὴν μὲν συμφορὰν ἀσπάζομαι, 
πατέρα σ᾽ ἀνευρών" ὧν δὲ γιγνώσκω πέρι 

ὥχουσον. εἶναί ϑύρα τὰς αὐτόχϑονας 

ὅ90 χλεινὰς ᾿4ϑήγας οὐχ ἐπείσαχτον γένος, 

ὅρω μένων. 

“------“τπὐσαααπτοπιυπαυτυπαθπῃνισααι, -  γκ...........ὅ .- παρ τοσααπον περ τνηρμο αν αν... ὦ ὅπ νον οὐ ον 

Ν, 

᾿ ἐσπεσοῦμαι δύο νόσω χεχτημένγος, 
πατρός τ᾽ ἐπαχτοῦ χαὐτὸς ὧν νοϑαγεγής. 

καὶ τοῦτ᾽ ἔχων τοὔνειδος, ἀσϑενὴς μὲν ὧν, 
ὁ μηδὲν ὧν χὰξ οὐδένων χεχλήσομαι" 

δ95ὴ» δ᾽ ἐς τὸ πρῶτον πόλεος ὁρμηϑεὶς ζυγὸν 

. ζητῶ τις εἶναι, τῶν μὲν ἀδυνάτων ὕπο 

μισησόμεσϑα: λυπρὰ γὰρ τὰ χρείσσογα" 
ὅσοι δὲ χρηστοὶ δυνάμενοί τ᾿ εἶναι σοφοὶ 
σιγῶσι χοὺ σπεύδουσιν ἐς τὰ πράγματα, 

600 γέλωτ᾽ ἕν αὐτοῖς μωρίαν τε λήψομαι 
οὐχ ἡσυχάζων ἐν πόλει ψόφου πλέᾳ. 
τῶν δ᾽ αὖ λογίων τε χφωμένων τε τῇ πόλει 
ἐς ἀξίωμα βὰς, πλέον φρουρήσομαι 

ψήφοισιν. οὕτω γὰρ τάδ᾽, « πάτερ, φιλεῖ" 
605 οἱ τὰς πόλεις ἔχοντες ἀξίωμά τε 

τοῖς ἀνθαμίλλοις εἰσὶ πολεμιώτατοι. 
ἐλθὼν δ᾽ ἐς οἶχον ἀλλότριον ἔπηλυς ὧν, 
γυγναῖχά ϑ᾽ ὡς ἄτεχνον, ἢ κοινουμέγη 
τὰς συμφοράς σοι πρόσϑεν, ἀπολαχοῦσα γῦν 

610 αὐτὴ χαϑ'᾽ αὑτὴν τὴν τύχην οἴσει πιχρῶς, 
πῶς οὐχ ὑπ᾽ αὐτῆς εἰχότως μισήσομαι, 
ὅταν παραστῶ σοὶ μὲν ἐγγύϑεν ποδὸς, 
ἡ δ᾽ οὐσ᾽ ἅἄτεχνος τὰ σὰ φίλ᾽ εἰσορῷ πιχρῶς, 
χᾷτ᾽ ἢ προδοὺς σύ μ᾽ ἐς δάμαρτα σὴν βλέπης, 

ἢ τἀμὰ τιμῶν δῶμα συγχέας ἔχης; 

ὅσας σφαγὰς δὴ φαρμάχων τε ϑαγνασίμων 
γυγναῖχες εὗρον ἀνδοάσιν διαφϑοράς. 
ἄλλως τε τὴν σὴν ὥλοχον οἰχτείρω, πάτερ, 

ἄπαιδα γηράσχουσαν" οὐ γὰρ ἀξία 

620 πατέρων ἀπ᾿ ἐσϑλῶν οὐσ᾽ ἀπαιδίᾳ γοσεῖν. 
τυραννίδος δὲ τῆς μάτην αἱνουμένης 
τὸ μὲν πρόσωπον ἡδὺ, τὰν δόμοισι δὲ 
λυπηρά" τίς γὰρ μαχάριος, τίς εὐτυχὴς, 
ὅστις δεδοικὼς χαὶ περιβλέπων βίαν 

625 αἰῶνα τείνει; δημότης δ᾽ ἂν εὐτυχὴς 
ζῆν ἂν ἡϑλοῖμει μᾶλλον ἢ τύρανγος ὧν, 

ᾧ τοὺς πονηροὺς ἡδονὴ φίλους ἔχειν, 

ἐσθλοὺς δὲ μισεῖ χατϑανεῖν φοβούμεγος. 

εἴποις ἂν ὡς ὁ χρυσὸς ἐχνιχῷ τάδε, 
680 πλουτεῖν τε τερπνόν" οὐ φιλῶ τόγους χλύειν 

ἐν χεροὴ σώζων ὄλβον οὐδ᾽ ἔχειν πόνους. 
εἴη δ᾽ ἔμοιγε μέτρια μὴ λυπουμένῳ. 
ἃ δ᾽ ἐνϑάδ᾽ εἶχον ἀγάϑ᾽ ἄκουσόν μου, πάτερ" 
τὴν φιλτάτην μὲν πρῶτον ἀνθρώπων σχολὴν 

686 ὄχλον τε μέτριον " οὐδέ μ᾽ ἐξέπληξ᾽ ὁδοῖ 
πονηρὸς οὐδεὶς, χεῖνο δ᾽ οὐκ ἀνασχετὸν 
εἴχειν ὁδοῦ χαλῶντα τοῖς κακέοσιν. 
ϑεῶν δ᾽ ἐν εὐχαῖς ἢ λόγοισιν ἡ βοοτῶν, 
ὑπηρετῶν ὙΡΙ ΟΌΡΙ ΡΟ οὐ γοωμένοις. 

640 χαὶ τοὺς μὲν ἐξέπεμπον, οἱ δ᾽ ἦχον ξέγοι, 

ὧσϑ᾽ ἡδὺς ἀεὶ χαιγὸς ὧν χκαινοῖσιν ἡν. 

ὃ δ᾽ εὐχτὸν ἀνθρώποισι, κἂν ἄκουσιν ἤ, 
δίχαιον εἶναί μ᾽ ὃ νόμος ἡ φύσις ϑ᾽ ἅμα 
παρεῖχε τῷ ϑεῷ. ταῦτα συγγνοούμενος 

645 “ρείσσω νομίζω τἀνϑάδ᾽ ἢ τἀκεῖ, πάτερ. 

ἔα δ᾽ ἐμαυτῷ ζῆν " ἴση γὰρ ἡ χάρις, 
μεγάλοισι χαίρειν σμικρά ϑ᾽ ἡδέως ἔχειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαλῶς ἔλεξας, εἴπερ οὕς ἐγὼ φιλῶ 

ἐν τοῖσι σοῖσιν εὐτυχήσουσιν λόγοις. 

6157 

ᾳππρορς..ῦϑ......--τ- τ΄ τὺ δὃὔὦὖὦὖὦ. Ὅτ... 
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ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 

650 παῦσαι λόγων τῶνδ᾽, εὐτυχεῖν δ᾽ ἐπίστασο" 
ϑέλω γὰρ οὗπέρ σ᾽ εὗρον ἄρξασϑαι, τέκνον, 
κοινῆς τραπέζης δαῖτα πρὸς κοινὴν πεσὼν, 

ϑῦσαί δ᾽ ἅ σου πρὶν γενέϑλι᾽ οὐκ ἐϑύσαμεν. 
χαὶ νῦν μὲν ὡς δὴ ξένον ἄγων σ᾽ ἐφέστιον 

θ65 δείπνοισι τέρψω" τῆς δ᾽ ᾿1ϑηναίων χϑονὸς 

ἄξω ϑεατὴν δῆϑεν, ὡς οὐκ ὄντ᾽ ἐμόν. 
χαὶ γὰρ γυναῖκα τὴν ἐμὴν. οὐ βούλομαι 

λυπεῖν ἄτεχνον οὖσαν αὐτὸς εὐτυχῶν. 

χρόνῳ δὲ χαιρὸν λαμβάνων προσάξομαε 
660 δάμαρτ᾽ ἐᾶν σε σχῆπτρα τἄμ᾽ ἔχειν χϑονῦς. 

Ι͂ωνα δ᾽ ὀνομάζω σε, τῇ τύχη πρέπον, 
ὁϑούνεχ᾽ ἀδύτων ἐξιόντι μοι ϑεοῦ 

ἴχνος συγῆψας πρῶτος. ἀλλὰ τῶν φίλων 
πλήρωμ᾽ ἀϑροίσας βουϑύτῳ σὺν ἡδονῇ 

665 πρόσειπε, μέλλων “4]΄ελφίδ᾽ ἐκλιπεῖν πόλιν. 
ὑμῖν δὲ σιγᾶν, δμωίδες, λέγω τάδε, 
ἢ ϑάνατον εἰπούσαισι πρὸς δάμαρτ᾽ ἐμήν. 

Τῷ Ν. 

στείχοιμι᾽ ἄν" ἕν δὲ τῆς τύχης ἄπεστί μοι" 
εἰ μὴ γὰρ ἥτις μ᾽ ἔτεχεν εὑρήσω, πάτερ, 

670 ἀβίωτον ἡμῖν " εἰ δ᾽ ἐπεύξασϑαι χρεὼν, 
ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν μ᾽ ἡ τεχοῦσ᾽ εἴη γυνὴ, 
ὥς μοι γένηται μητρόϑεν παρρησία. 
χαϑαρὰν γὰρ ἣν τις ἐς πόλιν πέση ξένος, 
κἂν τοῖς λόγοισιν ἀστὸς ἢ, τό γε στόμα 

676 δοῦλον πέπαται κοὐκ ἔχει παρρησίαν. 
ΧΌΡΟΣ. 

ὁρῶ δάχρυα καὶ πενϑέμους 

ἄλλας γε στεναγμάτων εἰσβολὰς, 
ὅταν ἐμὰ τύραννος εὐπαιδίαν 

πόδιν ἔχοντ᾽ ἴδή, 

680 αὐτὴ δ᾽ ἅπαις ἡ καὶ λελειμμένη τέχγων. 

τίν᾽, ὠ παῖ πρόμαντι “ατοῦς ἔχγρησας ὑμνῳδίέαν ᾿ 
(2 ε - εΙ.᾽ 2 Α ᾽) : 

ποϑὲν ὁ παῖς ὁδ᾽ ἀμφὶ ναοὺς σέϑεν 
τρόφιμος ἐξέβα, γυναιχῶν τίνος; 

686 οὐ γάρ ΜῈ σαΐνει ϑέσφατα, 
μή τιν᾽ ἔχη δόλον. 
δειμαίνω συμφορὰν 
ἐφ᾽ ὅ ποτε βάσεται. 

690 ἄτοπος ἄτοπα γὰρ παραδίδωσέί μοὶ, 
τῳδί ποτ᾽ εὔφημα. 

ς "ν 

ἔχει δόλον τύχαν ϑ᾽ ὃ παῖς 
ἄλλων τραφεὶς ἀφ᾽ αἱμάτων. 
τίς οὐ τάδε ξυνοίσεται; 

696 φίλαι, πότερ᾽ ἐμᾷ δεσποίνᾳ 
τάδε τορῶς ἐς οὖς γεγωνήσομεν, 

΄ τ ᾿ ’ γ» 2 
πόσιν, ἐν ᾧ τὰ πάντ᾽ ἔχουσ᾽ ἐλπίδων 
μέτοχος ἡν τλάμων; 

γῦν δ᾽ ἡ μὲν ἔρρει συμφοραῖς, ὁ δ᾽ εὐτυχεῖ, 

᾿ 

700 πολιὸν εἰσπεσοῦσα γῆρας, πόσις δ᾽ ἀτίετος φίλων. 

μέλεος, ὃς θροῦς ἐλϑὼν δόμους 
μέγαν ἐς ὄλβον οὐχ ἔσωσεν τύχας. 
σλόιτ᾽ δλοιϑ'᾽ ὃ πότνιαν 
ἐξαπαφὼν ἐμάν" 

705 χαὶ ϑεοῖσιν μὴ τύχοι 
καλλίφλογα πέλανον ἐπὲ 

πυρὶ καϑαγνίσας" τὸ δ᾽ ἐμὸν εἴσεται 
670 --- 694. ΞΞΞ 698 --- 713. 

ἘΥΒΙ ΒΝ ῸΤ 
110 ἈΚ Ἃκ κ 

ἜΣ τυραννίδος φίλα. 

ἤδη πέλας δείπνων κυρεῖ 

παῖς καὶ πατὴρ νέος νέων, 
ἵνα τε δειράδες Παρνασοῦ πέτρας 

715 ἔχουσαι σκόπελον οὐράνιόν 8 ἕδραν, 
ἵνα Βάχχιος, ἀμφιπύρους ἀνέχων πεύχας 
λαιψηρὰ πηδᾷ γυχτιπόλοις ἅμα σὺν Βάχχαις. 

μή τί ποτ᾽ εἰς ἐμὰν πόλιν ἵχοιϑ᾽ ὃ παῖς, 
720 γέαν δ᾽ ἁμέραν ἀπολιπὼν ϑάγοι. 

στενομένα γὰρ ἂν πόλις ἔχοε σχῆψιν. 
ξεγνιχὸν εἰσβολάν. 

 ἅλίας ἁλίας ὃ πάρος ἀρχαγὸς ὧν 

Ἐρεχϑεὺς ἄναξ. : 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

725 ὦ ΠΟ παιδαγώγ᾽ ἘΠ ΠΣ πατρὺς 

τοὐμοῦ ποτ᾽ ὄντος, ἡνίχ᾽ ἦν ἔτ᾽ ἐν φάει, 
ἔπαιρε σαυτὸν πρὸς ϑεοῦ χρηστήρια, 

ὥς μοι συνησϑῆς, εἴ τι «Δοξίας ἄναξ 
ϑέσπισμα παίδων ἐς γονὰς ἐφϑέγξατο" 

780 σὺν τοῖς φίλοις γὰρ ἡδὺ μὲν πράσσειν καλῶς, 
ὃ μὴ γένοιτο δ᾽, εἴ τι τυγχάνοι καχὸν, 

τ ἐς ὄμματ᾽ εὔνου φωτὸς ἐμβλέψαι γλυκύ. 
᾿ ἐγὼ δέ σ᾽, ὥσπερ καὶ σὺ πατέρ᾽ ἐμόν ποτε, 
δέσποιν" ὅμως οὐσ᾽ ἀντικηδεύω πατρός. 

ΠΑΙΔΆΑΓΏΩΤΟΣ. 

786 ὦ ὦ ϑύγατερ, ἄξι᾽ ἀξίων γεννητόρων 

ἤϑη φυλάσσεις χοὐ χαταισχύνασ᾽ ἔχεις 
τοὺς σοὺς παλαιοὺς ἐχγόνους αὐτόχϑονας. 
ἕλχ᾽ ἕλχε πρὸς μέλαϑρα χαὶ χόμιζέ με. 
αἰπεινά τοι μαντεῖα " τοῦ γήρως δέ μοε 

740 συνεχπονοῦσα᾽ χῶλον ἰατρὸς γενοῦ. 
ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

ἕπου γυν" ἴχνος δ᾽ ἐκφύλασσ᾽ ὅπου τίϑης. 
Π4Α14.4Γ “ Γ ΟΣ. 

ἐδού. 
τὸ τοῦ ποδὸς μὲν βδθϑδί: τὸ τοῦ δὲ νοῦ ταχύ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

βάχτρῳ δ᾽ ἐρείδου περιφερῆ στίβον χϑονός. 
; ΠΑΙΖΜΑΤΏΓΟΣ. 

καὶ τοῦτο τυφλὸν, ὅταν ἐγὼ βλέπω βραχύ. 
ΚΡΈΟΥΣ 4. 

745 ὀρϑῶς ἔλεξας" ἀλλὰ μὴ πάρες χόπῳ. 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΙΓΟΣ. 

οὔχουν ἑχών γε, τοῦ δ᾽ ἀπόντος οὐ χρατῶ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 
γυναῖκες, ἱστῶν τῶν ἐμῶν χαὶ χερχίδος 
δούλευμα πιστὸν, τίνα τύχην λαβὼν πόσις 
βέβηχε παίδων ὧνπερ οὕνεχ᾽ ἥκομεν 

780 σημήνατ᾽ " εἰ γὰρ ἀγαϑά μοι μηνύσετε, 

οὐχ εἰς ἀπίστους δεσπότας βαλεῖς χαράν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰὼ δαῖμον. ᾿ - 
ΠΑΙΔΩΓΩΓΟΣ. 

τὸ φροίμιον μὲν τῶν λόγων οὐκ εὐτυχές. 
ΧΟΡΟΣ. ; 

ἐὰ τλᾶμον. 

: ΠΑΙΔΆΑΓΩΤΟΣ. 
755 ἀλλ᾿: ἢ τι ϑεσφάτοισι δεσποτῶν νοσῶ; 



9:1 Ν, 

ΧΟΡΟΣ. 

εἶεν," τί δρῶμεν ϑάνατος ὧν κεῖται πέρε; 
ΚΡΕΟΥῪΣ Α. 

τίς ἥδε μοῦσα, χὠ φόβος τίνων πέοι; 
ΧΟΡΟΣ. 

εἴπωμεν ἢ σιγῶμεν ἢ τί δράσομεν ; 
ΚΡΕΟΥῪΥΣ Α. 

ον . ὡς ἔχεις γε συμφοράν τιν᾽ εἷς ἐμέ. 
ΧΟΡΟΣ. 

1760 εἰρήσεταί τοι, χεὶ ϑανεῖν μέλλω διπλῆ. 
οὐκ ἔστι σοι, δέσποιν", ἐπ᾽ ἀγκάλαις λαβεῖν 

τέχν᾽. οὐδὲ μαστῷ σῷ προσαρμόσαι ποτέ. 
ἈΚΡΕΟΎῪΣΤ Ἅ. 

ὦμοι ϑάγοιμι. 
ἩΖΙΖΑΑ͂ΓΩΤΟΣ, 

ϑύγατερ. 

- ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 
συμφορὰς ἔλαβον, ἔπαϑον ἄχος ἄβιον, ὦ φίλαι. 

ΠΑΙΜ 4 ΓΩΓ ΟΣ. 

7606 διοιχόμεσϑα, τέκνον. 
ΚΡΕΟ ΥΣΑ. 

αἱαὶ αἰαῖ. 

διανγταῖος ἔτυπεν ὀδύνα μὲ πνευμόγνων τῶνδ᾽" 
ἔσω. 

ΠΑΙΖΑΆΑΓΏΩΓΟΣ. 

μήπω στεγάξης, 
ΚΡΈΕΈΟΥΣ Α. 

ἀλλὰ πάρεισι γόοι. 
ΠΑΙΠΜΑΓΩΓΙΓΟΣ. 

Ϊ 770 πρὶν ἂν μάϑωμεν : 
ΚΡΕΟΎῪΣ 4. 

ἀγγελίαν τίνα μοι; 
Π414 ΙΓ Γ.Ο Σ. 

εἰ ταὐτὰ πράσσων δεσπότης τῆς συμφορᾶς 
χοινωγός ἔστιν, ἢ μόνη σὺ δυστυχεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

κείνῳ μὲν, ὦ γεραιὲ, παῖδα «Τοξίας 

Ϊ γγο ἔδωκεν, ἰδίᾳ δ᾽ εὐτυχεῖ ταύτης δίχα. 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τόδ᾽ ἐπὶ τῷδε χαχὸν ἄχρον ἔλακες ἔλαχες χος 

ἐμοὶ στέγειν. 
ἡ λυ ππ τά Ὁ ΤΟΣ, 

πότερα δὲ φῦναι δεῖ γυναικὸς ἔχ τινος 
τὸν παῖδ᾽ ὃν εἶπας, ἢ γεγῶτ᾽ ἐϑέσπισεν; 

ΧΟΡΟΣ. 

780 ἤδη πεφυκότ᾽ ἐχτελῆ νεανίαν 
δίδωσιν αὐτῷ «“Ζοξίας" παρῆν δ᾽ ἐγω. 

ΚΡΕΟΥΣ 2. 

πῶς φής; ἄφατον ἄφατον Ἔ ἀναύδητον Λῦγον 
ἐμοὶ ϑροεῖς. 

Ἢ ΦΙΖΖΙΤΟΤΓΌΟΣ. 

ὃ χρησμὸς ἐχπεραίνετοι 785 κάμοιγε, πῶς δ᾽ 
σαφέστερόν μοι φράζε, χώστις ἔσϑ'᾽ ὁ παῖς. 

τ ΟἿΣ, 

ὅτῳ ξυναντήσειεν ἐκ ϑεοῦ συϑεὶς 
πρώτῳ πύσις σὸς, παῖδ᾽ ἔδωκ᾽ αὐτῷ ϑεός. 

ΚΡΕΟΣΩ͂ΧΣ 4. 
2 - Ἁ 2 ᾿Ὶ 

ὁτοτοτοῖ. τὸ δ᾽ ἐμὸν 

᾿ 2 2) “ | 
790 ἄτεχνον ἄτεχνον ἔλαβεν ἔλαβεν ἄρα βίοτον, ὃν 

ἐρημίᾳ δ᾽ 
ὀρφανοὺς δόμους οἱχήσω. 

Ο ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ, 
τίς οὖν ἐχρήσθη; τῷ συγῆψ᾽ ἔχνος ποδὸς 

πόσις ταλαίγης; πῶς δὲ ποῦ γιν εἰσιδών; 
ΧΟΡΟΣ. 

οἶσϑ᾽, ὦ φίλη δέσποινα, τὸν νεανίαν 
796 ὃς τόνδ᾽ ἔσαιρε ναόν; οὗτός ἐσϑ᾽ ὁ παῖς. 

ΚΡΕΟΥῪΥΣ 4. 

ἀν᾽ ὑγρὸν ἀμπταίην 

αἰϑέρα πόρσω γαίας Ἑ)λλανίας, ἀστέρας ἑσπέ- 

θοῦς; 
οἷον οἷον ΣῈ ἔπαϑον. 

ΠΑΛΙΜΑΙΓΏΩΓΟΣ. 
, τ᾿ ’ 

ϑ00όγομα δὲ ποῖον αὐτὸν ὀνομάζει πατὴρ ' 
οἶσϑ'᾽, ἢ σιωπῇ τοῦτ᾽ ἀκύρωτον μένει; Ι 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ἰωγν᾽, ἐπείπερ πρῶτος ἤντησεν πατρί. ' 
τ τον τὰ ἀ 71 Δ]ς}«0ΤΩΓῸΟΣ. 

μητρὸς δὲ ποίας ἐστίν; 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἔχω φράσαι. 
φροῦδος δ᾽, ἵν᾽ εἰδῇς πάντα τἀπ᾽ ἐμοῦ, γέρον, ἢ 

806 παιδὸς προϑύσων ξένια χαὶ γεγέϑλια, 

σκηνὰς ἐς ἱρὰς τῆσδε λαϑραίως πόσις, ' 

κοινῇ ξυγάψων δαῖτα παιδὶ τῷ γέῳ. Ϊ 
ΠΑΙΠΆΑΓΏΩΓΟΣ. 

δέσποινα, προδεδόμεσϑα, σὺν γάρ σοι γοσῶ, 
τοῦ σοῦ πρὸς ἀνδρὸς, καὶ μεμηχανημένως 

810 ὑβριζόμεσϑα, δωμάτων τ᾽ ᾿Ερεχϑέως 
ἐχβαλλόμεσϑα. καὶ σὸν οὐ στυγῶν πόσιν 
λέγω, σὲ μέντοι μᾶλλον ἢ κεῖνον φιλῶν, 
ὅστις σε γήμας ξένος ἐπεισελϑὼν πόλιν 

χαὶ δῶμα, καὶ σὴν παραλαβὼν παγκληρίαν, 
816 ἄλλης γυναικὸς παῖϑας ἐκκαρπούμενος 

λάϑρα περ ημεά, ὡς λάϑρα δ᾽, ἐγὼ φράσω " 
ἐπεί σ᾽ ἄτεχνον ἤσϑετ᾽ » οὐχ ἼΡ σου 

ὅμοιος εἶναι τῆς τύχης τ᾽ ἴσο» φέρειν, 
λαβὼν δὲ δοῦλα λέχτρα νυμφεύσας λάϑρα 

820 τὸν παῖδ᾽ ἔφυσεν, ἐξεγωμένον δέ τῳ 
“Ιελφῶν δίδωσιν ἐκτρέφειν " ὁ δ᾽ ἐν ϑεοῦ 
δόμοισιν ἄφετος, ὡς λάϑοι, παιδεύεται. 

γεαγνίαν δ᾽ ὡς ἤσϑετ᾽ ἐχτεϑραμμένον, 
ἐλϑεῖν σ᾽ ἔπεισε δεῦρ᾽ ἀπαιϑίας χάριν. 

825 χᾷάϑ᾽ ὁ ϑεὸς οὐκ ἐψεύσαϑ'᾽, ὅδε δ᾽ ἐψεύσατο, 
πάλαι τρέφων τὸν παῖδα, χἄπλεκεν πλοκὰς 
τοιάσδ᾽ " ἁλοὺς μὲν ἀνέφερ᾽ ἐς τὸν δαίμογα, 
ἐλθὼν δὲ καὶ τὸν χρόνον ἀμύνεσθαι ϑέλων, 
τυραννίδ᾽ αὐτῷ περιβαλεῖν ἔμελλε γῆς. 

880 χαινὸν δὲ τοὔνομ᾽ ἀνὰ χρόνον πεπλασμένον, 
Ἴων, ἰόντι δῆϑεν ὅτι συγήντετο. 
οἴμοι, χαχούργους ἄνδρας ὡς ἀεὶ στυγῶ, 
οἱ συντιϑέντες τἄδικ᾽ εἶτα μηχαναῖς 
χοσμοῦσι. φαῦλον χρηστὸν ἂν λαβεῖν φίλον 

835 ϑέλοιμι μᾶλλον ἢ χαχὸν σοφώτερον. 
χαὶ τῶνδ᾽ ἁπάντων ἔσχατον πείσει χακὸν, 
ἀμήτορ᾽, ἀναρίϑμητον, ἐκ δούλης τινὸς 
γυναιχὸς, ἐς σὸν δῶμα δεσπότην ἄγειν. 
ἁπλοῦν ἂν ἦν γὰρ τὸ χαχὸν, εἰ παρ᾽ εἰγεγοῦς 

---«... 
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840 μητρὸς, πιϑών σε, σὴν λέγων ἀπαιδέαν, 
ἐσῴκισ᾽ οἴχους" εἰ δὲ σοὶ τόδ᾽ ἣν πιχρὸν, 
τῶν «Αϊόλου νιν χρῆν ὀρεχϑῆναι γάμων. 
ἐκ τῶνδε δεῖ σε δὴ γυναιχεῖόν τι δρᾶν" 
ἢ γὰρ ξίφος λαβοῦσαν ἢ δόλῳ τινὶ 

845 ἢ φαρμάχοισι σὸν καταχτεῖναι πόσιν 

ΕΗ Δ ἸΟῪ 

εἷς εὐνὰν βάλλω τὰν σὰν, 
900 ἵνα με λέχεσι. μέλεα μέλεος 

ἐζεύξω τὰν δύυσταγνον" 

οἴμοι μοι" χαὶ νῦν ἔρρει 
πτανοῖς ἁρπασϑεὶς 

ϑοίνα παῖς μοι καὶ σὸς 

χαὶ παῖδα, πρὶν σοὶ ϑάνατον ἐκ κείνων μολεῖν, 905 τλάμων, σὺ δὲ χκιϑάρᾳ 
δεῖ σ᾽" εἰ δ᾽ ὑφήσεις τοῦδ᾽, ἀπαλλάξει βίου " 
δυοῖν γὰρ ἐχϑροῖν εἰς ἕν ἐλϑόντοιν στέγος, 
ὉΝ [2 - - ὉΝ [2 

ἢ ϑάτερον δεῖ δυστυχεῖν ἢ ϑάτερον. 
850 ἐγὼ μὲν οὖν σοι καὶ συνεχπονεῖν ϑέλω, 

καὶ συμφονεύειν παῖδ᾽ ἐπεισελϑὼν δόμοις 
οὗ δαῖϑ'᾽ ὁπλίζει, καὶ τροφεῖα δεσπόταις 
ἀποδοὺς ϑανεῖν τε ζῶν τῷ φέγγος εἰσορᾶν. 

; ἑ Ὁ “ Ξ , , 
ἕν γάρ τι τοῖς ϑούλοισιν αἰσχύνην φέρει, 

327 - , 

δ τοὐνομα " τὰ δ᾽ ἀλλα πᾶντα τῶν ἐλευϑέρων 
᾿ "Σ φ 

οὐδεὶς χαχίων δοῦλος, ὅστις ἐσϑλὸς ἡ). 
ΧΟΡΟΣ. 

κἀγὼ, φίλη δέσποινα, συμφορὰν ϑέλω 
κοιγουμένη τήνδ᾽ ἢ ϑανεῖν ἢ ζῆν χαλῶς. 

ΚΡΈῈΟΥΣ 4. 
τ » 
ὦ ψυχὰ, πῶς σιγάσω; 

860 πῶς δὲ σχοτίας ἀναφήνω 

εὐνὰς, αἰδοῦς δ᾽ ἀπολειφρϑῶ; 

τί γὰρ ἐμπόδιον κώλυμ᾽ ἔτι μοι; 
πρὸς τίν᾽ ἀγῶνας τιϑέμεσϑ᾽ ἀρετῆς ; 

΄ ε »“ΣΟ ’ ᾿ 

οὐ πόσις ἡμῶν προδότης γέγονεν; 
86ὅ στέρομαι δ᾽ οἴχων, στέρομαι παίδων, 

φοοῦδοι δ᾽ ἐλπίδες, ἃς διαϑέσϑαει 
χοήζουσα χαλῶς οὐκ ἐδυγνάσϑην, 
σιγῶσα γάμους, 
σιγῶσα τόχους πολυχλαύτους. 

870 ἀλλ᾿ οὐ τὸ ΖΙὸς πολύαστρον ἔδος 

χαὶ τὴν ἐπ᾽ ἐμοῖς αχοπέλοισι ϑεὰν 
λίμνης τ᾽ ἐνύδρου Τοιτωνιάδος 
πότγιαν ἀχτὰν, 

Ἄον» ’ , ε ) 
οὐχέτι χουψω λέχος, ὡς στέργων 

875 ἀπονησαμένη ῥᾷω» ἔσομαι. ἡ 
᾿ ᾿ 

στάζουσι κόραι δαχρύοισιν ἐμαὶ, 
ψυχὰ δ᾽ ἀλγεῖ, χακοβουλευϑεῖο᾽ 
»Ὦ , Ψὕἅ , 

ἔχ τ᾽ ἀνθρώπων ἔκ τ΄ ἀϑαγάτων, 
τὶ ΕἸ Σς ἢ 

οὺς ἀποδείξω 

880 λέχτρων προδότας ἀχαρίστους. 
ὠ τᾶς ἑπταφϑόγγου μέλπων 
3 ΄ τι ᾿ δ. 3 , 

κιϑάρας τ, ἅτ ἀγραύλοις 

κέρασιν ἐν ἀψύχοις ἀχεῖ 

μουσᾶν ὕμνους εὐαχήτους, 
885 σοὺ μομφὰν, ὦ «“ατοῦς παῖ, 

Ν ’ Ψ 5 Α ΒῚ 

πρὸς τανδ΄᾽ αὐγὰν αὐδάσω. 
ἠλϑές μοι χρυσῷ χαίταν 

μαρμαίρων., εὐτ᾽ εἷς χόλπους 
πρόχεα πέταλα φάρεσιν ἔδρεπον 
3 " - 

"890 ἀνϑίέζειν χρυσανταυγῆ " 
- 2 Α » 

λευχοῖς δ᾽ ἐμφὺς χαρποῖσιν 
χειρῶν εἰς ἄντρου κοίτας 
πραυγὰν ὦ μᾶτέρ μ᾽ αὐδῶσαν 
ϑεὸς ὁμευνέτας ἀγες ἀναιδείᾳ 

895 Κύπριδι χάριν πράσσων. 

τίχτω δ᾽ ἃ δυστανὸς σοι 
᾿ 

“κοῦρον, τὸν φρίχῳᾳ ματρὸς. -----............... ...--.-Ἐἠ---.-.-Ὀ-ςςἌ-ς-.-3- -..... ὁ ὁϑΟϑΘϑΘὉ6 β..-΄΄΄΄ὃὔὃἣὖἦ΄᾽ ......... . .ὄ 

χλάζεις παιᾶνας μέλπων.- 
ὠὴ, τὸν “Ζατοῦς αὐδῶ, 
ὅς γ᾽ ὀμφὰν χληροῖς 
᾿πρὸς χρυσέους ϑάχους 

910 καὶ γαίας μεσσήρεις ἕδρας, 

εἷς οὖς αὐδὰν καρύξω" 

ἰὼ, 
κακὸς εὐνάτωρ, 
ὃς τῷ μὲν ἐμῷ νυμφεύτῳᾳ 
χάριν οὐ προλαβὼν 

915 παῖδ᾽ εἰς οἴχους οἰχίζεις " 
ὁ δ᾽ ἐμὸς γενέτας καὶ σός γ᾽ ἀμαϑὴς 
οἱωνοῖς ἔρρϑξι 

συλαϑεὶς οἰχεῖα 
σπάργανα ματέρος ἐξαλλάξας. 

μισεῖ σ᾽ ἃ Ζἄλος καὶ δάφνας 
920 ἔρνεα φοίνιχα παρ᾽ ἁβροχόμαν, 

ἔνϑα λοχεύματα σέμν᾽ ἐλοχεύσατο 
“]ατὼ 4 ίοισί σε καρποῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἴμοι, μέγας ϑησαυρὸς ὡς ἀνοίγνυταν 
καχῶν, ἐφ᾽ οἷσι πᾶς ἂν ἐκβάλοι δάχρυ. 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΤΓΙΤΟΣ.. 

925 ὦ ϑύγατερ, οὔτοι σὸν βλέπων ἐμπίμπλαμιαι 
πρόσωπον, ἔξω δ᾽ ἐγενόμην γνώμης ἐμῆς. 
καχῶν γὰρ ἄρτι κῦμ᾽ ὑπεξαντλῶν φρενὶ, 

πρύμνηϑεν αἴρει μ᾽ ἄλλο σῶν λόγων ὕπο, 
οὺς ἐχβαλοῦσα τῶν παρεστώτων χαχῶν 

9830 μετῆλϑες ἄλλων πημάτων καινὰς ὁδούς. 
τί φής; τίνα λόγον «Δοξίου κατηγορεῖς ; 

ποῖον τεχεῖν φὴς παῖδα; ποῦ ϑεῖναι πόλεως 
ϑηρσὶν φίλον τὐμβευμ᾽; ἄνελϑέ μοι πάλιν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

αἰσχύνομαι μέν σ᾽, ὦ γέρον, λέξω δ᾽ ὅμως. 
ΠΑΙΔΆἍἯΓΩΓΟΣ. 

985 ὡς συστενάζειν γ᾽ οἶδα γενναίως φίλοις. 
ἶ ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

ἄκουε τοίνυν " οἶσϑα Κεχροπίας πέτρας 

πρόσβορρον ἄντρον, ἃς Μίαχρὰς κιχλήσχομεν; 
Π.41 521 ὩΨΧ  ΘἿΣ: 

οἶδ᾽, ἔνϑα Πανὸς ἄδυτα χαὶ βωμοὶ πέλας. 

ΚΡΕΟΎῪΣ 4. 

ἐνταῦϑ'᾽ ἀγῶνα δεινὸν ἠἡγωνίσμεϑα. 
ΠΑΙΔΆΑ͂ΓΩΓΙΓΟ Σ. 

940 τίν᾽ ; ὡς ἀπαντᾷ δάκρυά μοι τοῖς σοῖς λόγοις. 
ΚΡΕΟῪΥῪΣ 4. 

«Ῥοίβῳ ξυνῆψ᾽ ἄκουσα δύστηνον γάμον. 
Π4Ι1Δ ΑΙΓΏΩΓΟΣ. 

ὦ ϑύγατερ, ἄρ᾽ ἦν ταῦϑ᾽ ἅ γ᾽ ἠσϑόμην ἐγώ; 
πὰ ΡΥ ΣΑ͂, Ὁ 

οὐκ οἶδ᾽ " ἀληϑῆ δ᾽ εἰ λέγεις φαίημεν ἄν. 
ΠΑΙ͂Δ ΆΑΓΩΓΟΣ. 

νόσον πρυφαίαν ἡνίκ᾽ ἔστενες λάϑρα; 
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ΤΊ Ύ ΑΙΓΟΣ. 

τὸν πρῶτον ἀδικήσαντά σ᾽ ἀποτίγου ϑεόν. 

ΚΡΕΟΥ ΣΟ 

χαὶ πῶς τὰ χρείσσω ϑνητὸς οὐσ᾽ ὑπερδράμω; 

ΚΡΕΘἊᾺἋἝἜΣ 4. 

940 τότ᾽ ἣν ἃ νῦν σοι φανερὰ σημαίνω χαχά. 

ΠΕ ἈΚ ΩΊΟΣ. 

χᾷτ᾽ ἐξέχλεψας πῶς ᾿Δπόλλωνος γάμους; 

.-.-“--οὍντπὸΘὸ»8ϑ ἡ... το ϑνϑ.ν..ρθὍΡῦρρΡὖϑῸ-΄’ὖρϑνϑνϑ...΄΄ᾧ’ὃ’}..... 

ΚΡΕΘΟΥΞΥ ἘΣ ΙΟΙΞΕΡ ΤΟΣ. 

ἔτεχον " ἀνάσχου ταῦτ᾽ ἐμοῦ κλύων. γέρον. πίμπρη τὰ σεμνὰ -Ζοξίου χρηστήρια. 

ὙΠ Ζ ΒΣΣΡΙΩΣ ΘΝ ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

ποῦ τίς λοχεύει σ᾽; ἢ μόνη μοχϑεῖς τάδε; 975 δέδοιχα " χαὶ νῦν πημάτων ἄδην ἔχω. 

ΡΥ ΘΟΣ “,- ΤΠ ΓΙ ΦΟΓΤΟ Σ. 

μόνη κατ᾽ ἄντρον οὗπερ ρον γάμοις. τὰ δυνατά νυν τόλμησον, ἄνδρα σὸν χταγεῖν. 

ΠΡ ΙΣΙ ΣΡ ΟΣ. ΚΡΕΟΥῪΥΣ. 4. 

οδθὸ παῖς δὲ ποῦ ᾽στιν; ἵνα σὺ μηκέτ᾽ ἧς ἄπαις. αἰδούμεϑ᾽ εὐνὰς τὰς τόϑ᾽ ἡνίκ᾽ ἐσϑλὸς ἦν. 

ΚΡΕΟΥῪΣ 4. ΓΖ ΖΓ Ὁ ΓΤ ΌΣΣ: 

τέϑνηκεν, ὦ γεραιὲ, ϑηρσὶν ἐχτεϑείς. γὺν δ᾽ ἀλλὰ παῖδα τὸν ἐπὶ σοὶ πεφηνότα. 

ΤΊ ΡΩ Ὁ Σ: : ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τέϑνηκ᾽ ; ̓Δἀπόλλων δ᾽ ὁ χαχὸς οὐδὲν ἤρχεσεν; πῶς; εἰ γὰρ εἴη δυνατόν. ὡς ϑέλοιμί γ᾽ ἄν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. ΠΑΙΔΆΑΓΤΩΓΟΣ. [ 
οὐχ ἠρχεο᾽, “Ἵιδου δ᾽ ἐν δόμοις παιδεύεται. 980 ξιφηφόρους σοὺς ὁπλίσασ᾽ ὀπάογας. 

ΠῚ ΓΞ ΖΙΣ ΣΟ ΤΊΘΣΣ. ΚΡΕΟΥῪΥ Σ.4. 

τίς γάρ νιν ἐξέϑηχεν; οὐ γὰρ δὴ σύ γε. στείχοιμ᾽ ἄν" ἀλλὰ ποῦ γενήσεται τόδε; 

ΚΡΕΟῪΣ Α. ΠΑΙΔΆΓΩΓΟΣ. 
966 ἡμεῖς, ἐν ὄρφνη σπαργανώσαντες πέπλοις. ἱραῖσιν ἐν σχηναῖσιν, οὗ ϑοινᾷ φίλους. 

ΠΑ4ΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. ΚΡΗΕΟΥῪΥΣ “Ζ. 

οὐδὲ ξυνήδει σοί τις ἔχϑεσιν τέκνου ; ἐπίσημον ὃ φόνος, χαὶ τὸ δοῦλον ἀσϑεγές. 

οἴμοι, χαχίζει. φέρε, σύ νυν βούλευέξ τι. 

ΚΡΕΟΥ͂Σ,.,. 

ι. 986 χαὶ μὴν ἔχω γε δόλια χαὶ δοαστήρια. 

Τί: 7 Ὁ) ΤΟΟΣΣ, 

ἀμφοῖν ἂν εἴην τοῖγδ᾽ ὑπηρέτης ἐγά. 

ἔς ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἄχουε τοίγυν " οἶσϑα γηγενῆ μάχην; 

ὰ ΤΙΣΙ ΡΚΣ ΓΌΟΣΣ: 

οἶδ᾽, ἣν «Ῥλέγρᾳ Γίγαντες ἔστησαν ϑεοῖς. 

ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

ἐνταῦϑα Τοργόν᾽ ἔτεχε Γῆ, δεινὸν τέρας. 

αἱ ξυμφοραί γε καὶ τὸ λανϑάνειν μόνον. 

72 “66 1.51.52 ΤΠ ΟἿΣ. 

χαὶ πῶς ἐν ἄντρῳ παῖδα σὸν λιπεῖν ἔτλης; 

ΚΡ ῸΟΣΧΣΕΑ. 

πῶς δ᾽; οἰχτρὰ πολλὰ στόματος ἐχβαλοῦσ' ἔπη. 

ΡΨ ΘΗΙΟΥΣ, 

ἘΓΨΒΘΟΥΥ͂ ΣΟ. ὙΒΕΖ ΖΙΈΖΟΓ ὩΣ ΤΟΣ. 

Ϊ 
[ 
Ϊ 

φεῦ" 
Ι ᾿ κ ’ «ς Α } ον , 

θθθτλήμων σὺ τόλμης, ὁ δὲ ϑεὸς μᾶλλον σέϑεν. 

ΚΡΕΘΥ ΣΟ. 

εἰ παῖδά γ᾽ εἶδες χεῖρας ἐχτείνοντά μοι. 

ἹΓΥΣΓΑΤΊΣΝΌΟΣΣ: 

ἱ 

μαστὸν διώχοντ᾽ ἢ πρὸς ἀγχάλαις πεσεῖν; ΡΖ ΠὩΤΌΟΌΣ 

9907 παισὶν αὑτῆς σύμμαχον, ϑεῶν πόνον; 

ο ἌΟΡΙ ΒΊΟΣ ΖΚ. 

ΤΠ ἀφ ΑΓΩΡΓΟΣ γαΐ" χαΐ γιν ἔχτειν᾽ ἡ Διὸς Παλλὰς ϑεά. 
σοὺ δ᾽ ἐς τί δόξης ηἠλϑεν ἐχβαλεῖν τέχγνον ; ΣΤ 

[, «“- 

ΚΙΙΘΕΥ ΣΌΝ, 

9θό ὡς τὸν ϑεὸν σώσοντα τόν γ᾽ αὑτοῦ γόνον. 

1. ΤΙ  ΦὩ  ΘΌΣΗ 

οἴμοι, δόμων σῶν ὕλβος ὡς χειμάζεται. 

ΚΡΈΕΈΟΎΥΞΣΟΙ 
΄ - , ’ Ξ ͵ Ε ΠΣ τῇ 

τί χράτα χρυψας, ὦ γέρον. δαχουρροεῖς ; 

ποῖόν τι μορφῆς σχῆμ᾽ ἔχουσαν ἀγρίας; 

ἌΚΡΙΑΝΟῪ «Σά. 

ϑώρακ᾽ ἐχίδνης περιβόλοις ὡπλισμένον. 

- Μ ΤΣ ΣΙ ΥΣΟΤ ΟἿΣ. 

ἀρ᾽ οὗτός ἐσϑ᾽ ὁ μῦϑος ὃν χλύω πάλαι; 

ἢ 

Χ ΡῈ ΎΥ ΞΣ 

ΠΈΣΩ ΚΙ, Ν  ἀροίσὲ 

ἐνταῦϑ᾽ ἵν᾽ οὐχ ὧν ἄδικ᾽ ἔπασχεν ἐξ ἐμοῦ. 

ΓΤ ΧΤ ΟΣ: | ἘΣ ΟΕ ΘΜΟΝΣ ᾿ Σ 
ἥμΣ. Η Ν αὐτῆς ᾿ϑάναν δέρος ἐπὶ στέρνοις ἔχειν. 

σὲ χαὶ πατέρα σὸν δυστυχοῦντας εἰσορῶν. Ἶ , 5. τα 
141 93: 3 1 2 323 0. ᾿ 

ΚΡΕΟΥΣΑ. ; 
β τὰ ϑνητὰ τοιαῦτ᾽ " οὐδὲν ἐν ταὐτῷ μένει. ἣν αἰγίδ᾽ ὀνομάζουσι, Παλλάδος στολήν; 

' 2. 21. ΟΣ 0 ΣΣ: ἜΣ ΟΣ 

᾿ 970 μή γυν ἔτ᾽ οἴχτων, ϑύγατερ, ἀντεχώμεϑα. τόδ᾽ ἔσχεν ὄνομα ϑεῶν ὅτ᾽ ἦλθεν ἐς δόρυ. 

0.508 ..5..ἅ4ψ ΠΡ 41 ὦ ΟἿΣ. 

τί γάρ μὲ χρὴ δρᾶν; ἀπορία τὸ δυστυχεῖν. τί δῆτα, ϑύγατερ, τοῦτο σοῖς ἐχϑροῖς βλάβος ; μέρ: 

ῬΟΕΤ ΑΕ 5ΟΕΝΙΟΙ:- 42 
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ΚΡΕΟῪΣ 4. 

Ἐριχϑόνιον οἶσϑας, τί δ᾽ οὐ μέλλεις, γέρον; 

ΠΑάΑΛΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

1000 ὃν πρῶτον ὑμῶν πρόγονον ἐξανῆχε γῆ; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τούτῳ δίδωσι Παλλὰς ὄντι νεογόνῳ 

ΠΑΙΜΑΓΩΓΟΣ. 

τί χρῆμα; μέλλον γάρ τι προσφέρεις ἔπος. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

δισσοὺς σταλαγμοὺς αἵματος Γοργοῦς ἄπο. 

Π.14. 4ΤΏΤΟΣ. 

ἰσχὺν ἔχοντας τίνα πρὸς ἀνθρώπου φύσιψ; 

ΚΡΕΟΥῪΣ. Ἅ. 

1006 τὸν μὲν ϑαγάσιμον, τὸν δ᾽ ἀχεσφόρον γόσων. 

ΓΤ ΖΤ ΤΟΣ. 

ἐν τῷ χαϑάψασ᾽ ἀμφὶ παιδὶ σώματος ; 

“Ὁ ΡῈ Ὁ ὝΣΥ. 

χουσοῖσι δεσμοῖς " ὁ δὲ δίδωσ᾽ ἐμῷ πατρί. 

Π.41]1Δ4 4 ΓΩ ΓΟ Σ. 

χείνου δὲ χατϑαγόντος ἐς σ᾽ ἀφίχετο; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

γαΐ" χἀπὶ χαρπῷ γ᾽ αὔτ᾽ ἐγὼ χερὸς φέρω. 

ΠΑΙΖἍΑΓΩΓΟΣ. 

1010 πῶς οὖν χέχρανται δίπτυχον δῶρον ϑεᾶς; 

ὙΠῸ 1) (Ὁ) ΝΣ Ὁ. 

κοίλης μὲν ὅστις φλεβὸς ἀπέσταξεν φόνου 

ΠΑΛΙΖΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

τί τῷδε χρῆσϑαι; δύνασιν ἐκφέρει τίνα; 

ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

γόσους ἀπείργει καὶ τροφὰς ἔχει βίου. 

Π.1ΖΑΤΓΩΓΟΣ. 

ὁ δεύτερος δ᾽ ἀριϑμὸς ὃν λέγεις τέ δρᾷ; 

ΚΡΕΟΎῪΣ Α. 

1016 χτείγει, δρακόντων ἰὸς ὧν τῶν Γοργόνων. 

᾿ΠΑΙΖ ΑΤΓΩΓΟΣ. 

εἰς ἕν δὲ χραϑέντ᾽ αὐτὸν ἡ χωρὶς φορεῖς; 

ΚΡΕΟῪΣ Α4. 

χωρίς" χαχῷ γὰρ ἐσϑλὸν οὐ συμμίγνυται. 

7}: 1 Σ Ὁ] ΣΤ ΟΣ. 

ὦ φιλτάτη παῖ, πάντ᾽ ἔχεις ὅσων σὲ δεῖ. 

ΚΡΧΒΘΎ ΣΟΙ: 

τούτῳ ϑανεῖται παῖς" σὺ δ᾽ ὃ χτείνων ἔσει. 
Π4144ΓΩΓΟΣ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἐν ταῖς ᾿ἀϑήναις, δῶμ᾽ ὅταν τοὐμὸν μόλῃ. 
Π.4.14.41Γ ῶ ΓΟ Σ. 

οὐκ εὖ τόδ᾽ εἶπας" καὶ σὺ γὰρ τοὐμὸν ψέγεις. 
ΚΡΕΟΥῪΥΣ 4. 

πῶς; ἄρ᾽ ὑπείδου τοῦϑ᾽ ὃ κἄμ᾽ εἰσέρχεται; 
ΠΑΙΔΜΊΆΊΓΟΩΓΟ Σ. 

σὺ παῖδα δόξεις διολέσαι, κεὶ μὴ κτεγεῖς. 
ΚΡΕΟῪΣ 4. 

1020 ὀρθῶς" φϑονεῖν γάρ φασι μητρυιὰς τέχνοις. 
ὙΠ ΓΖ ΟΣ ΤΊΟΥΣΣ. 

αὐτοῦ νυν αὐτὸν χτεῖν᾽, ἵν᾽ ἀρνήση φόγους. 

ΕΎ Τ πι θγ 

1020 ποῦ χαὶ τέ δράσας ; σὸν «λέγειν, τολμᾶν δ᾽ ἐμόν. 

ἈΚΡΕΟΥῪΣ “4. 

προλάζυμαι γοῦν τῷ χρόνῳ τῆς ἡδονῆς. 

ΠΑΛΪΙΖΆΑΓΩΓΟΣ. 

καὶ σόν γε λήσεις πόσιν ἅ σε σπεύδει λαϑεῖν.- 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον; χειρὸς ἐξ ἐμῆς λαβὼν 

1030 χούσωμ᾽ ᾿ϑάνας τόδε, παλαιὸν ὄργανον, 
ἐλθὼν ἵν᾿ ἡμῖν βουϑυτεῖ λάϑρα πόσις, 
δείπνων ὅταν λήγωσι χαὶ σπονδὰς ϑεοῖς 
μέλλωσι λείβειν, ἐν πέπλοις ἔχων τόδε, 
χάϑες βαλὼν ἐς πῶμα τῷ νεανίᾳ, 

1085 ἰδίᾳ δὲ, μή τι πᾶσι, χωρίσας ποτὸν 
τῷ τῶν ἐμῶν μέλλοντι δεσπόζειν δόμων. 
χἄνπερ διέλϑῃη λαιμὸν, οὔποϑ' ἵξεται 

κλεινὰς ᾿άϑηνας, κατϑανὼν δ᾽ αὐτοῦ μενεῖ. 

ΠΑΙΖΆΑΓΩΓΟΣ. 

σὺ μέν νυν εἴσω προξένων μέϑες πόδα" 
1040 ἡμεῖς δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ τετάγμεϑ'᾽ ἐχπονήσομεν. 

ἄγ᾽, ὦ γεραιὲ ποὺς, γεαγνίας γενοῦ 
ἔργοισι, χεὶ μὴ τῷ χρόνῳ πάρεστί σοι. 
ἐχϑοὸν δ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρα στεῖχε δεσποτῶν μέτα, 
χαὶ συμφόνευε καὶ «συνεξαίρει δόμων. 

1045 τὴν δ᾽ εὐσέβειαν εὐτυχοῦσι μὲν καλὸν 
τιμᾶν, ὅταν δὲ πολεμίους δρᾶσαι καχῶς 
ϑέλῃ τις, οὐδεὶς ἐμποδὼν χεῖται νόμος. 

ΧΟΡΟΣ. 

Εἰνοδία ϑύγατερ Ζάματρος, ἃ τῶν 
γυχτιπόλων ἐφόδων ἀνάσσεις, 

1050 χαὶ μεϑαμερίων ὅδωσον δυσϑανάτων 
χρατήρων πληρώματ᾽, ἐφ᾽ οἷσι πέμπει 
πότνια πότνι᾽ ἐμὰ χϑονίας 

1055 Γοργοῦς λαιμοτόμων ἀπὸ σταλαγμῶν 
τῷ τῶν Ἐρεχϑειδᾶν 
δόμων ἐφαπτομένῳ" 
μηδέ ποτ᾽ ἄλλος ἄλλων ἀπ᾿ 

ἄνάσσοι 
1060 πλὴν τῶν εὐγενετᾶν ᾿Ερεχϑειδᾶν. 

εἰ δ᾽ ἀτελὴς ϑάνατος σπουδαΐ τε δεσποί-- 
γας, ὃ τε χαιρὸς ἄπεισι τόλμας, 
ἃ τε νῦν φέρετ᾽ ἐλπὶς, ἢ ϑηχτὸν ξίφος ἢ 

1065 λαιμῶν ἐξάψει βρόχον ἀμφὶ δειρὴν, 

πάϑεσι πάϑεα δ᾽ ἐξανύτουσ᾽ 

εἰς ἄλλας βιότου χάτεισι μορφᾶς. 
οὐ γὰρ δόμων γ᾽ ἑτέρους 

1070 ἄρχοντας ἀλλοδαποὺς 
ζῶσά ποῖ ὀμμάτων ἐν φαενγαῖς ἀνέχοι ἂν 

ἀγδίλκου αὐγαῖς 
ἃ τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶσ᾽ οἴκων. 
αἰσχύνομαι τὸν πολύυμνον 

1075 ϑεὸν, εἰ περὶ ,(Καλλιχόροισι παγαῖς 
λαμπάδα ϑεωρὸν εἴχάδων 
ὄψεται ἐννύχιος ἄὕπνος ὧν, 
ὅτε χαὶ Διὸς ἀστερωπὸς 

ἀνεχόρευσεν αἰϑὴρ, 
1080 χορεύει δὲ Σελάνα 

χαὶ πεντήκοντα πόρον 

1048 --- 1060. --ΞΞ 106Ὶ --- 1078. 
1074 --- 1089. ΞΞΞ 1090 --- 1106. 

οἴχων πόλεως 



Ν. 

Νηρέος, αἱ κατὰ πόντον μένω, παροῦσε δαῖτες ἔστωσαν φίλοις. 

ἀενάων τε ποταμῶν λαβὼν δὲ μόσχους ᾧχεϑ᾽. ὃ δὲ νεανίας 

δίνας χορευόμεναι σεμνῶς ἀἁτοίχους περιβολὰς σχηνωμάτων 

1085 τὰν χρυσοστέφανον κόραν ὀρϑοστάταις ἱδρύεϑ᾽ ἡλίου φλογὸς, 

χαὶ ματέρα σεμνάν " 118ὅ χαλῶς φυλάξας, οὔτε πρὸς μέσας βολὰς, 

ἕν᾽ ἐλπίζει βασιλεύσειν, ἀκτῖνας οὔτ᾽ αὖ πρὸς τελευτώσας βίον, 

ἄλλων πόνον εἰσπεσὼν, πλέϑρου σταϑμήσας μῆχος εἷς εὐγώνιον, 

ὃ «δοίβειος ἀλάτας. μέτρημ᾽ ἔχουσαν τοὺν μέσῳ γε μυρίων 

1090 ὁρᾶϑ᾽ ὅσοι δυσχελάδοισιν ποδῶν ἀριϑμὸν, ὡς λέγουσιν οἱ σοφοὶ, 

χατὰ μοῦσαν ἰόντες ἀείδεϑ᾽ ὕμνοις 1140 ὡς πάντα “ΖΙελφῶν λαὸν ἐς ϑοίνην χαλῶν. 

ἁμέτερα λέχεα χαὶ γάμους λαβὼν δ᾽ ὑφάσμαϑ'᾽ ἱρὰ ϑησαυρῶν πάρα 

Κύπριδος ἀϑέμιτας ἀνοσίους χατεσχίαζε, ϑαύματ᾽ ἀνϑρώποις ὁρῶν. 

ὅσον εὐσεβίᾳ χρατοῦμεν πρῶτον μὲν ὀρόφῳ πτέρυγα περιβάλλει πέπλων, 

1096 ἄδικον ἄροτρον ἀνδρῶν. ἀνάϑημα δίου παιδὸς, οὖς «Ἡρακλέης 

παλίμφαμος ἀοιδὰ 1145 Ἱμαζόνων σχυλεύματ᾽ ἤνεγκεν ϑεῷ. 

καὶ μοῦσ᾽ εὶς ἄνδρας ἴτω ἐνὴν δ᾽ ὑφανταὶ γράμμασιν τοιαίδ᾽ ὑφαΐ" 

δυσχέλαδος ἀμφὶ λέκτρων. Οὐρανὸς ἀϑροίζων ἄστρ᾽ ἐν αἰϑέρος κύκλῳ" 

δείχνυσι γὰρ ὁ Δὸς ἔκ ἵππους μὲν ἤλαυν᾽ ἐς τελευταίαν φλόγα 

1100 παίδων ἀμνημοσύναν, Ἥλιος, ἐφέλχων λαμπρὸν Ἑσπέρου φάος. 

οὐ᾽ χοινὰν τεκέων τύχαν 1190 μελάμπεπλος δὲ Νὺξ ἀσείρωτον ζυγοῖς 

οἴχοισι φυτεύσας ὄχημ᾽ ἔπαλλεν" ἄστρα δ᾽ ὡμάρτει ϑεῷ. 

δεσποίνᾳ" πρὸς δ᾽ ᾿Ἱφροδίταν Πλειὰς μὲν ἤει μεσοπόρου δι᾽ αἰϑέρος, 

ἄλλαν ϑέμενος χάριν ὃ τε ξιφήρης ᾿Θρίων " ὕπερϑε δὲ 

1106 γόϑου παιδὸς ἔχυρσεν. “ἄρχτος στρέφουσ᾽ οὐραῖα χρυσήρει πόλῳ. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 1155 χύχλος δὲ πανσέληνος ἠκόντιξ᾽ ἄνω 

μηνὸς διχήρης, Ὕαδες τὲ γαυτίλοις 
, - Α͂ ΄ 

σαφέστατον σημεῖον, ἥ τε φωσφόρος 
ΠΣ , 2. 71 " ,»,» 

Ἕως διωκουσ᾽ ἀστρα. τοίχοισιν δ᾽ ἔπι 
ἡμπισχεν ἄλλα βαρβάρων ὑφάσματα, 

1160 εὐηρέτμους ναῦς ἀντίας Ἑλληνίσιν, 
χαὶ μιξοϑηρᾶς φῶτας ἱππείας τ᾽ ἄγρας, 

ἔλαφων λεόντων τ᾿ ἀγρίων ϑηραματα. 

χλειναὺ γυναῖχες, ποῦ κόρην ᾿Βρεχϑέως 

δέσποιναν εὕρω; πανταχῆ γὰρ ἄστεως 

ζητῶν νιν ἐξέπλησα, χοὺχ ἔχω λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ ξύνδουλε; τίς προϑυμία 

1110 ποδῶν ἔχει σε, χαὶ λόγους τίνας φέρεις ; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. κατ᾽ εἰσόδους δὲ Κέχροπα ϑυγατέρων πέλας 

ϑηρώμεϑ'᾽" ἀρχαὶ δ᾽ ἀπιχώριοι χϑονὸς σπείραισιν εἱλίσσοντ᾽, ᾿4ϑηναίων τινὸς 

ζητοῦσιν αὐτὴν, ὡς ϑανὴ πετρουμέὲνη- 1166 ἀνάϑημα, χουσέους τ᾿ ἐν μέσῳ συσσιτίῳ 

ΧΟΡΟΣ. κρατῆρας ἔστησ᾽" ἐν δ᾽ ἄχροισι βὰς ποσὶ 

οἴμοι, τί λέξεις; οὔ τί που λελήμμεϑα κήρυξ ἀνεῖπε τὸν ϑέλοντ᾽ ἐγχώριον 

Ὶ χρυφαῖον ἐς παῖδ᾽ ἐχπορίζουσαι φόνον; ἐς δαῖτα χωρεῖν. ὡς δ᾽ ἐπληρώϑη στέγη, 

| ΘΕΡΆΑΠΩ Ν. στεφάνγοισι. χοσμηϑέντες, εὐόχϑου βορᾶς 

' Ξ δε κ᾿ , ς ΣΝ, τὸν, ε Ξ 

[1116 ἔγνως " μεϑέξεις οὐκ ἐν ὑστάτοις χακοῦ. 1170 ψυχὴν ἐπλήρου». ὡς δ΄ ἀνεῖσαν ἡδονὴν, 

ΧΟΡΟΣ ἘΠΕ παρελθὼν. πρέσβυς ἐς μέσον πέδον 

- Ὄδωνν θυ κ ἔστ ἕλων δ᾽ ἔϑηκε συνδείσνοι ) 
ὥφϑη δὲ πῶς τὰ χρυπτὰ μηχανηματα; 57 ; {8 Ἰ ἠβῃ ἴον τς 

πρόϑυμα πράσσων" ἔκ τὲ γὰρ κρωσσῶν ὕδωρ 
ΘΕΡΆΠΩΝ. χεροῖν ἔπεμπε νίπτρα, κἀξεϑυμία 

, τῷ ᾿) 
1176 σμύρνης ἱδρῶτα, χρυσέων τ᾽ ἐχπωμάτων 

ΕΣ Ε οἰ ὦ δὰ ἴα; ΄ 2» 
ἤρχ᾽, αὐτὸς αὑτῷ τόνδε προστάξας πόνον. 

τὸ μὴ δίχαιον τῆς δίχης ἡσσώμενον 
ἐξεῦρεν ὃ ϑεὸς, οὐ μιανϑῆναι ϑέλων. 

ΧΟΡΟΣ. : ἐπεὶ δ᾽ ἐς αὐλοὺς ἧχεν ἐς κρατῆρά τε 
πῶς; ἀντιάζω σ᾽ ἱχέτις ἐξειπεῖν τὰδε. χοινὸν, γέρων ἔλεξ᾽, ἀφαρπάζειν χρεὼν 

1120 πεπυσμέναι γὰρ εἰ ϑανεῖν ἡμᾶς χρεῶν, οἰνηρὰ τεύχη σμιχρὰ, μεγάλα δ᾽ ἐσφέρειν, 

ἥδιον ἂν ϑάγνοιμεν, εἴϑ᾽ ὁρᾶν (αος. 1180 ὡς ϑᾶσσον ἔλθωσ᾽ οἵδ᾽ ἐς ἡδονὰς φρενῶν. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. ἦν δὴ φερόντων μόχϑος ἀργυρηλάτους 

| ἐπεὶ ϑεοῦ μαντεῖον ᾧχετ᾽ ἐχλιπὼν χουσέας τε φιάλας" ὃ δὲ λαβὼν ἐξαίρετον, 

πόσις Κρεούσης, παῖδα τὸν χαινὸν λαβὼν, ὡς τῷ νέῳ δὴ δεσπότῃ χάριν φέρων, 

πρὸς δεῖπνα ϑυσίας θ᾽ ὡς ϑεοῖς ὡπιλίζετο, ἔϑωχε πλῆρες τεῦχος, εἷς οἶνον βαλὼν 

1126 Ξοῦϑος μὲν ᾧχετ᾽ ἔνϑα πῦρ πηδᾷ ϑεοῦ 1186 ὅ φασι δοῦναι φάρμακον δραστήριον 

βαχχεῖον, ὡς σφα; αἷσι Ζιονύσου πέτρας δέσποιναν, ὡς παῖς ὃ νέος ἐχλίποι φάος" 

δεύσειε δισσὰς παιδὸς ἀντ᾽ ὀτιτηρίων, κοὐδεὶς τάδ᾽ ἤδειν" ἐν χεροῖν ἔχοντι δὲ 

λέξας, σὺ μέν νυν, τέχνον, ἀμφήρεις μένων σπονδὰς μετ᾽ ἄλλων παιδὶ τῷ πειηνότι 

σχηνὰς ἀνίστη τεχτόνων μοχϑήμασιν. βλασφημίαν τις οἰκετῶν ἐφϑέγξατο " 
ΕΥ̓ ᾿ , « « - ᾿ -“ 

1130 ϑύσας δὲ γενέταις ϑεοῖσιν ἣν μαχρὸν χρόνον 11900 δ᾽, ὡς ἐν ἱρῷ μάντεσίν τ᾿ ἐσϑλοῖς τοαφεὶς, 

μι, ἐς κεἰ. 1 6τ΄ὖὦ 0.06... ......... ΟΠ τ... -ς...ὺΨ 



392 Ἑ Ὁ 

οἱωνὸν ἔϑετο, κἀχέλευσ᾽ ἄλλον νέον 

δίδωσι γαίᾳ, πᾶσί τ' ἐχοσπένδειν λέγει. 

σιγὴ δ᾽ ὑπῆλϑεν. ἔχ δ᾽ ἐπίμπλαμεν δρόσου 
1195 χρᾳτῆρας ἱροὺς Βυβλίνου τε πώματος. 

χὰν τῷδε μόχϑῳ πτηνὸς ἐσπίπτει δόμοις 
κῶμος πελειῶν" «Δοξίου γὰρ ἕν δόμοις 
ἄτρεστα ναίουσ΄. ὡς δ᾽ ἀπέσπεισαν μέϑυ, 

Ε: Ἃ ΕἾ 
Α 

κεῖς αὐτὸ χείλη πώματος χεχρημέναι 
1 1200 χαϑῆχαν, εἷλκον δ᾽ εὐπτέρους ἐς αὐχένας. 

χαὶ ταῖς μὲν ἄλλαις ἄνοσος ἣν λοιβὴ ϑεοῦ" 

ἢ δ᾽ ἕζετ ἔνϑ᾽ ὃ χαινὸς ἔσπεισεν γόνος, 
ποτοῦ τ' ἐγεύσατ', εὐθὺς εὔπτερον δέμας 

ἔσεισε κἀβάκχχευσεν, ἐκ δ᾽ ἔχλαγξ᾽ ὅπα 
1206 ἀξύνετον αἰάζουσ᾽ " ἐϑάμβησεν δὲ πᾶς 

ϑοινατόρων ὅμιλος ὄργνιϑος πόγους " 
ϑγήσχει δ᾽ ἀπασπαίρουσα, φοινιχοσχελεῖς 

χηλὰς παρεῖσα. γυμνὰ δ᾽ ἔχ πέπλων μέλη 
ὑπὲρ τραπέζης ἧχ᾽ ὃ μαντευτὸς γόνος, 

1210 βοᾷ. δὲ, τίς μὴ ἔμελλεν ἀνθρώπων κτανεῖν, 
σήμαινε, πρέσβυ" σὴ γὰρ ἡ προϑυμία, 

ἀ λ αθα τ ες ν καὶ πῶμα χειρὸς σῆς ἐδεξάμην πάρα. 
εὐθὺς δ᾽ ἐρευνᾷ γραῖαν ὠλένην λαβὼν, 
ἐπὶ αὐτοφώρῳ πρέσβυν ὡς ἔχονϑ᾽ ἕλοι. 

1216 ὥφϑη δὲ χαὶ χατεῖπ’ ἀναγχασϑεὶς μόγις 
τόλμας Κρεούσης πώματός τε μηχανάς. 
ϑεῖ δ᾽ εὐθὺς ἔξω συλλαβὼν ϑοιγάτορας 
ὁ πυϑόχρηστος “Τοξίου νεανίας, 

πἀν. χοιράνοισι Πυϑικοῖς σταϑεὶς λέγει, 

1220 ὦ γαῖα σεμνὴ » τῆς Ἐρεχϑέως ὕπο 
ξένης γυναικὸς φαρμάκοισι ϑγήσχομεν. 

“ελφῶν δ᾽ ἄνακτες ὥρισαν πέτρορ ρριφῆ 
ϑαγνεῖν ἐμὴν δέσποιναν οὐ τὼ μιᾷ, 

τὸν ἱρὸν ὡς “τείνουσαν ἔν τ᾽ ἀνακτόροις 
1225 φόνον τιϑεῖσαν. πᾶσα δὲ ζητεῖ πόλις 

τὴν ἀϑλίως σπεύσασαν ἀϑλίαν δδὸν" 

παίδων γὰρ ἐλϑοῦσ᾽ εἰς ἔρὸν «Ῥοίβου πάρα, 
τὸ σῶμα χοινῇ τοῖς τέχνοις ἀπώλεσεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἔστ᾽ οὐκ ἔστιν ϑανάτου 
1280 παρατροπὰ μελέᾳ μοι" 

φανερὰ γὰρ φανερὰ τάδ᾽ ἤδη 
σπονδᾶς ἐκ 4ιονύσου βοτρύων ϑοᾶς 

ἐχίδνας σταγόσιν μιγνυμένας φόνῳ, 
φανερὰ ϑύματα νερτέρων, 

.1286 συμφοραὶ μὲν ἐμῷ βίῳ, 

λεύσιμοι δὲ χαταφϑοραὶ 
δεσποίνᾳ. τίνα φυγὰν πτερόεσσαν ἢ 
χϑονὸς ὑπὸ σχοτίων μυχῶν πορευϑῶ 
ϑανάτου λεύσιμον ἄταν 

[1240 ἀποφεύγουσα, τεϑρίππων 
ὠχκίσταν χαλὰν ἐπιβᾶσ᾽, 
ἢ πρύμνας ἐπὶ ναῶν; 

οὐχ ἔστι λαϑεῖν, ὅτε μὴ χροήζων 
ϑεὸς ἐχχλέπτει. 

124 τί ποτ᾽, ὦ μελέα δέσποινα, μένει 
ινυχῆ σε παϑεῖν ; ἄρα ϑέλουσανι 

δοᾶσαί τι χαχὸὺν τοὺς πέλας αὐταὶ 
πεισόμεϑ', ὥσπερ τὸ δίκαιον; 

ἀπ 1 πιὰ 0 τ 
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' 
᾿ χ Α δ - , , Γ ᾿ 

χρατῆρα πληροῦν" τὰς δὲ πρὶν σπονδὰς ϑεοῦ 1280 πρόσπολοι, διωκόμεσϑα ϑανασίμους ἐπὶ σφαγὰς, 
ΚΡΕΟῪΣΑ 

Πυϑίᾳ ψήφῳ κρατηϑεῖο᾽, ἔχδοτος δὲ γίγνομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἴσμεν, ὦ τάλαινα, τὰς σὰς συμφορὰς, ἵν᾽ εἶ 
τὕχης. , 

ΚΡΕΟῪΣ Α. 

ποῖ φύγω δῆτ᾽; ἐκ γὰρ οἴχων προὔλαβον μόγις 
πόδα, 

μὴ ϑαγεῖν " χλοπῇ δ᾽ ἀφῖγμαι διαφυγοῦσα πο-- 
λεμίους. 

ΧΟΡΟΣ. 

126ὅ ποῖ δ᾽ ἂν ἄλλοσ᾽ ἢ ̓ πὶ βῳμόν; 

ΚΡΕΟῪ Σ Α. 

καὶ τί μοι πλέον τόδε; 

“᾿ ΟΡΟΣ. 

ἱχέτιν οὐ ϑέμις φονεύειν. 

ΚΡΕΟΥΣ 4. 

τῷ νόμῳ δὲ γ᾽ ὄλλυμαι.. 

ΧΟΡΟΣ. 

χειρία γ᾽ ἁλοῦσα. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

χαὶ μὴν οἵδ᾽ ἀγωγισταὺὶ πικχροὺ 
δεῦρ᾽ ἐπείγονται ξιφήρεις. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔζε γυν πυρᾶς ἔπι. 

χἂν ϑάνης γὰρ ἐνϑάδ᾽ οὖσα, τοῖς ἀποχτείγασί σε, 
1260 προστρόπαιον αἷμα ϑήσεις " οἰστέον δὲ τὴν τύχην. 

1 Ν. 
ὦ ταυρόμορφον ὄμμα Κηφισοῦ πατρὸς, 
οἵαν ἔχιδναν τήνδ᾽ ἔφυσας, ἢ πυρὸς 
δράκοντ᾽ ἀναβλέποντα φοινίαν φλόγα, 
ἣ τόλμα πᾶσ᾽ ἔνεστιν, οὐδ᾽ ἥσσων ἔφυ 

1206 ΤΠοργοῦς ΟΥΟΛΕ ΠΡ οἷς - μὲ χταγεῖνγ. 

λάξυσϑ' ; ἵν᾽ αὐτῆς τοὺς ἀκηράτους πλόκους 

χόμης χαταξήνωσι Παρνασοῦ πλάκες, 

ὅϑεν πετραῖον ἅλμα δισχευϑήσξται. 
ἐσϑλοῦ δ᾽ ἔχυρσα δαίμονος, πρὶν ἐς πόλιν 

1270 μολεῖν ᾿4ϑηνῶν χὐπὸ μητρυιὰν πεσεῖν. 
ἐν συμμάχοις γὰρ ἀνεμετρησάμην φρένας 
τὰς σὰς, ὅσον μοι πῆμα δυσμενής τ' ἔφυς " 

εἴσω γὰρ ἂν μὲ περιβαλοῦσα δωμάτων 

ἄρδην ἂν ἐξέπεμψας εἷς “Ἥιδου δόμους. 

1276 ἀλλ᾿ οὔτε βωμὸς οὔτ᾽ ᾿ἀπόλλωνος δόμος 

σώσει σ᾽, ὃ δ᾽ οἶχτος ὁ σὸς ἐμοὶ κρείσσων πάρα 

χαὶ μητρὶ τημῆ" καὶ γὰρ εἰ τὸ σῶμά μοι 

ἄπεστιν αὐτῆς, τοὔνομ᾽ οὐκ ἄπεστέ πω. 

ἴδεσϑε τὴν πανοῦργον, ἐκ τέχνης τέχνην 

[1280 οἵαν ἔπλεξ᾽ - οὐ βωμὸν ἔπτηξεν ϑεοῦ, 

ὡς οὐ δίχην δώσουσα τῶν εἰργασμένων; 

ΚΡΕΟῪΣ «“. 

ἀπεννέπω σὲ μὴ ;χαταχτείνειν ἐμὲ 
ο 2 

ὑπέρ τ ἐμαυτῆς τοῦ ϑεοῦ ϑ'᾽, ἵν’ ἕσταμεν. 

Τῷ Ν. 

1280 τί δ ἐστὶ «Ῥοίβῳ σοί τε χοινὸν ἐν μέσῳ ; 

ΚΡΕΟΥΣ Ἅ. 
ι ᾿ -“ - - “ν᾿ 5 5» 

ἰ ἱρὸν τὸ σῶμα τῷ ϑεῷ δίδωμ ἔχειν. ᾿ 

πχοο. 



Ι 

ΤΩΝ. 

χἄπειτ᾽ ἔχαινες φαρμάκοις τὸν τοῦ ϑεοῦ; 

: ΚΡΕΟῪΣ Ἅ4. 

ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ ἦσϑα .«Ζοξίου, πατρὸς δὲ σοῦ.. 

1 Ν. 
ἀλλ᾽ ἐγενόμεσϑα, πατρὸς οὐσίαν λέγω. 

ΚΡΕΟΥΣΩΑ͂ 

οὐχοῦν τόϊ ἤἦσϑα" νῦν δ᾽ ἐγὼ, σὺ δ᾽ οὐχέτ' εἷς 

1.2) Ν. 

τἀμὰ δ᾽ εὐσεβὴ τότ᾽ ἦν. 

ΡΘΕ Σ ς 

1290 οὐχ εὐσεβής γε; 

᾿ ἔχτεινά σ᾽ ὄντα πολέμιον δόμοις ἐμοῖς. 

Τῷ Ν. 

᾿οὕτοι σὺν ὅπλοις ἦλϑον ἐς τὴν σὴν χϑόγα. 

ΡΉΘΥΧΣ. Ζ᾿ι 

μάλιστα " χκἀπέμπρας γ' ̓ Ἐρεχϑέως δόμους. 

ΤΩ Ν. 

ποίοισι παγοῖς ἢ πυρὸς ποίᾳ φλογί; 

ΡΈΣΟ ὙΣ.4. 

1295 ἔμελλες οἴχεῖν τῶμ᾽, ἐμοῦ βίᾳ λαβών. 

ἈΚΡΕΟΎΣΑ. Ἴδς 
τοῖς «Αϊόλου δὲ πῶς μετῆν τῆς Παλλάδος; 

Τῷ Ν. 

ὅπλοισιν αὐτὴν οὐ λόγοις ἐρρύσατο. 

ἧς ΚΡΕΟΟΣΣΑ, 
ων οἴχήτωρ γ᾽ ἂν οὐκ εἴη χϑογός: 

ΩΝ. 
.1800 χάπειτα τοῦ μέλλειν μὲ ἀπέχτειγες φόβῳ; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 
ὡς μη ϑάνοιμί γ᾽, εἰ σὺ μὴ μέλλων τύχοις. 

ΤΩ Ν. 
ἄπαις οὖσ᾽, εἰ πατὴρ ἐξεῦρέ με; 

Ο ἈΚΡΕΟΎΣΑ. 
σὺ τῶν ἀτέχνων δῆτ᾽ ἀναρπάσεις δόμους ; 

! ΩΝ. 
ἡμῖν δέ γ ἀλλὰ πατρικῆς οὐκ ἦν μέρος; 

“0 5} Ὁ. Σ323, 

1805 ὅσ᾽ ἀσπὶς ἔγχος 9" 

1.2. Ν. 

πατρός γε γῆν διδόντος ἣν ἐχτήσατο. 

φϑογεῖς, 

Ϊ 
ἥδε σοι παμπησία. 

ΤΌΣΗ. 

ἔχλειπε βωμὸν καὶ ϑεηλάτους ἕδρας. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τὴν σὴν ὅπου σοι μητέρ᾽ ἐστὶ γνουϑέτει. 

ἘΦ Ν: 

σὺ δ᾽ οὐχ ὑφέξεις ζημίαν, χτείγουσ᾽ ἐμέ; 

ΚῬῬΕΘΊῈ ΞΖ .: 

ἥν γ᾽ ἐντὸς ἀδύτων τῶνδέ με σφάξαι ϑέλης. 

ΤῸΝ: 

1310 τίς ἡδονή σοι ϑεοῦ ϑανεῖν ἐν στέμμασι; 

ἘΚ ΡΈ ΘΑ ἜΣ 4. 

λυπήσομέν τιν ὧν λελυπήμεσδ᾽ 

ΤΩΝ. 

εἰ 
ὑ710- 

κεἰρπαπιααικ πιαππονα, πὸ κο πεποα.π.».5π πα». κπτπῦν 5......ὕ. 

ἍἘτΤΙΝ 
.ς--..-ο--.-- --[8ἅ25ΠἍἅ3ρΨ -ἅ͵ 

δεινόν γε, ϑνητοῖς τοὺς νόμους ὡς οὐ χαλῶς 
ἔϑηχεν ὁ ϑεὸς οὐδ᾽ ἀπὸ γνώμης σοφῆς" 

' τοὺς μὲν γὰρ ἀδίχους βωμὸν οὐχ ἵζειν ἐχρῆν; 
[1816 ἀλλ᾽ ἐξελαύνειν " οὐδὲ γὰρ ψαύειν χαλὸν 

ϑεῶν πονηρὰν χεῖρα, τοῖσι δ᾽ ἐνδίχοις 
ἱερὰ ΠΣ. ὅστις ἠδιχεῖτ᾽ ἢ ἐχρῆν, 

χαὶ μὴ ᾽πὶ ταὐτὸ τοῦτ᾽ Ἰόντ᾽ ἔχειν ἴσον 

τόν τ᾽ ἐσϑλὸν ὄντα τόν τε μὴ ϑεῶν πάρα. 

ΠῪΘ΄1.. 

1320 ἐπίσχες, ὦ παῖ" τρίποδα γὰρ χοηστήριον 

λιποῦσα ϑοιγχοῦ τοῦδ᾽ ὑπερβάλλω ποδὲ 
Ῥοίβου προφῆτις, τρίποδος Ὁ ΕἸΟΣ νόμον 

σώζουσα, πασῶν Ζ᾽ελφίδων ἐξαίρετος. 

12 Ν. 

“χαῖρ᾽, ὦ φίλη μοι μῆτερ, οὐ τεχοῦσά περ. 

ΠΎΘΙ. 4. 

1325 ἀλλ᾿ οὖν λεγόμεϑά γ᾽ " ἡ φάτις δ᾽ οὔ μοι πιχρά. 

ΤΌΝ. 

᾿ἤχουσας ὡς μ᾽ ἔχτεινεν ἥδε μηχαναῖς ; 

ΠΎῪΘ. «4. 

ἤκουσα" χαὶ αὐ γ᾽ ὠμὸς ὧν ἁμαρτάγεις. 

Τῷ Ν. 

οὐ χρή με τοὺς χτείγνοντας ἀνταπολλύγαι; 

ΠΎΘΙῚ 4. 

προγόγοις δάμαρτες δυσμενεῖς ἀεί ποτε. 

12 Ν. 
1380 ἡμεῖς δὲ μητρουιαῖς γε πάσχοντες χακχώς. 

ΠΎΘΙ 4. 

μὴ ταῦτα " λείπων ἱρὰ καὶ στείχων πάτραν 

12 Ν. 

τί δὴ μὲ δρᾶσαι γουϑετούμενον χρεών ; 

ΠΎῪΘΤΑ͂. 

χαϑαρὸς ᾿άϑηνας ἔλϑ᾽ ὑπ᾽ οἱωνῶν καλῶν. 

ΤΩ Ν. 
χαϑαρὸς ἅπας τοι πολεμίους ὃς ἂν χκτάγῃ. 

ΠῪΘ.ΙἍ“. 

1235 μὴ σύ γε" παρ᾿ ἡμῶν δ᾽ ἔχλαβ᾽ οὗς ἔχω λόγους. 

1Ω Ν. 
λέγοις ἄν" εὔνους. δ᾽ οὐσ᾽ ἐρεῖς ὅσ᾽ αν λέγης. 

ΠῪ Θ΄... 

ὁρῷς τόδ᾽ ἄγγος χερὸς ὑπ ἀγχάλαις ἐμαῖς; 

ΤΩΝ. 

ὁρῶ παλαιὰν ἀντίπηγ᾽ ἐν στέμμασιν. 

ΠῪΘΙ «44. 

ἐν τῆδέ σ᾽ ἔλαβον γνεόγονον βρέφος ποτέ. 

ΤΟΣ Ν.- 

1340τέ φής; ὃ μῦϑος εἰσενήνεχται γέος. 

ΠΎῪΘ. 4. 

σιγῇ γὰρ εἶχον αὐτὰ, νῦν δὲ δείχνυμεν. 

ΤΩ Ν. 

πῶς οὖν ἔχρυπτες τότε λαβοῦσ᾽ ἡμᾶς πάλαι; 

ΠῪΘ΄Ι.4, 

ὁ ϑεός σ᾽ ἐβούλετ᾽ ἐν δόμοις ἔχειν λάτριν. 

ΤΩ ἣν: 

γῦν δ᾽ οὐχὶ χρήζει; τῷ τόδε γνῶναί μὲ χ 
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ΠΎῪΎΘΙ.“. 

1845 πατέρα χατειπὼν τῆσδέ σ᾽ ἐχπέμπει χϑογός. 

ΤΩ Ν. 

σὺ δ᾽ ἔχ χελευσμῶν, ἢ πόϑεν, σώζεις τάδε; 

ΠΎῪΘ.Ὶ 4. 

ἐνθύμιόν μοι τόδε τίϑησι Δοξίας. 

1 Ν. 

τί χρῆμα δρᾶσαι, λέγε, πέραινε σοὺς λόγους. 

ΠΎῪΘῚ 4. 

σῶσαι τόδ᾽ εὕρημ᾽ ἐς τὸν ὄντα νῦν χρόνον. 

1. Ν. 

1860 ἔγει δέ μοι τί χέρδος ἢ τίνα βλάβην; 

ΠΤῪΘΙ] 4. 

ἐνθάδε χέχρυπται σπάργαν᾽ οἷς ἐνῆσϑα σύ. 

1 Ν. 

μητρὸς τάδ᾽ ἡμῖν ἐχφέρεις ζητήματα. 

ΟΠ ΜΠΠΥΘ, 4. 

ἐπεί γ᾽ ὃ. δαίμων βούλεται, πάροιϑε δ᾽ οὔ. 

ΤΩ Ν. 

ὦ μακαρίων μοι φασμάτων ἥδ᾽ ἡμέρα. 

ΠΎῪΘ.Ὶ 4. 

18δὅ λαβών νυν αὐτὰ τὴν τεχοῦσαν ἐχπόγει. 
πᾶσαν δ᾽ ἐπελθὼν ᾿“σιάδ᾽ Εὐρώπης 8ϑ᾽ ὅρους 

γνώσει τάδ᾽ αὐτός. τοῦ ϑεοῦ δ᾽ ἕχατί σε, 
ἔϑρεψά τ᾽, ὦ παῖ, καὶ τάδ᾽ ἀποδίδωμί σοι, 

ἃ χεῖνος ἀκέλευστον μ᾽ ἐβουλήϑη λαβεῖν 
1360 σῶσαί 8᾽" ὅτου δ᾽ ἐβούλετ᾽ οὐχ ἔχω λέγειν. 

ἤδει δὲ ϑνητῶν οὔτις ἀνθρώπων τάδε 
ἔχοντας ἡμᾶς, οὐδ᾽ ἵν᾽ ἣν χεχρυμμένα. 
χαὶ χαῖρ᾽" ἴσον γάρ σ᾽ ὡς τεχοῦσ᾽ ἀσπάζομαι. 
ἄρξαι δ᾽, ὅϑεν σὴν μητέρα ζητεῖν σὲ χρή" 

1806 πρῶτον μὲν εἴ τις Ζ]ελφίδων τεχοῦσαά σε 
ἐς τούσδε γαοὺς ἐξέϑηχε παρϑένος, 

ἔπειτα δ᾽ εἴ τις Ελλάς" ἐξ ἡμῶν δ᾽ ἔχεις 

ἅπαντα Φοίβου 8᾽, ὃς μετέσχε τῆς τύχης. 
Τῷ Ν. 

φεῦ φεῦ" κατ᾽ ὄσσων ὡς ὑγρὸν βάλλω δάκρυ, 
1870 ἐχεῖσε τὸν νοῦν δοὺς ὃϑ᾽ ἡ τεχοῦσά με, 

χρυφαῖα νυμφευϑεῖσ᾽ ἀπημπόλα λάϑρα, 
χαὶ μαστὸν οὐχ ὑπέσχεν" ἀλλ᾿ ἀνώνυμος 
ἐν ϑεοῦ μελάϑροοις εἶχον οἰχέτην βίον. 
τὰ τοῦ ϑεοῦ μὲν χρηστὰ, τοῦ δὲ δαίμονος 

1876 βαρέα " χρόνον γὰρ ὃν μ᾽ ἐχρῆν ἐν ἀγκάλαις 
μητρὸς τρυφῆσαι χαί τι τερφϑῆναιν βίου, 
ἀπεστερήϑην φιλτάτης μητρὸς τροφῆς. 

τλήμων δὲ χὴ τεχοῦσά μ᾽, ὡς ταυτὸν πάϑος 
πέπονθε, παιδὸς ἀπολέσασα χαρμονᾶς. 

1880 χαὺ νῦν λαβὼν τηνδ᾽ ἀντίπηγ᾽ οἴσω ϑεῷ 
ἀνάϑημ᾽, ἵν᾽ εὕρω μηδὲν ὧν οὐ βούλομαι. 
εἰ γάρ μὲ δούλη τυγχάνει τεχοῦσά τις, 
εὑρεῖν χκάχιον μητέρ᾽ ἢ σιγῶντ᾽ ἐῶν. 
ὦ Φοῖβε, ναοῖς ἀνατίϑημι τήνδε σοῖς. 

1886 χαίτοι τί πάσχω, τοῦ ϑεοῦ προθυμίᾳ 

πολεμῶ, τὰ μητρὸς σύμβολ ὅς γ᾽ ἔσωσέ μοι. 
ἀνοιχτέον τάδ᾽ ἐστὶ χαὶ τολμητέον. 
τὰ γὰρ πεπρωμέν᾽ οὐδ᾽ ὑπερβαίην ποτ᾽ ἄν. 
ὦ στέμμαϑ'᾽ ἱρὰ, τί ποτέ μοι χεχεύϑατε, 

1890 χαὺὶ σύνδεϑ᾽, οἷσι τἄμ᾽ ἐφρουρήϑη φίλα; 

ἘΎΜΙ πὶ Δ Ο Ὺ 
σπσππππππΠρΕῆσπππππππ τ τ τ πο τοσπεσος-ς  Ξ ΞΕ ΟΞ ΕΞ ΟΣ ΞΕΞΞΞΗΣΕ Ξε εξοϑεροξεοξεεξξιε ξεεει ϑσαδαααδαιαααισαααιευονν ἢ 

ἰδοὺ περίπτυγμ᾽. ἀντίπηγος εὐχύχλου 
ὡς οὐ γεγήρακ᾽ ἔχ τινος ϑεηλάτου, 
εὐρώς τ᾽ ἄπεστι πλεγμάτων " ὃ δ᾽ ἐν μέσῳ 
χρόνος πολὺς δὴ τοῖσδε ϑησαυρίσμασιν. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

1395 τί δῆτα φάσμα τῶν ἀνελπίστων ὁρῶ; 

ΤΟΝ: 

σιγᾶν σὺ πολλὰ χαὶ πάροιϑεν οἶσθα μοι. 
ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

οὐκ ὃν σιωπῇ τἀμά" μή με νουϑέτει. 
ὁρῶ γὰρ ἄχϑος οὗ ᾿ξέϑηκ᾽ ἐγώ ποτε 
σέ γ᾽ ὦ τέχνον μοι βρέφος ἔτ᾽ ὄντα γήπιον 

1400 Κέχροπος ἐς ἄντρα χαὶ ΜΙακρὰς πετρηρεφεῖς. 
λείψω δὲ βωμὸν τόνδε, κεὶ ϑαγεῖν. μὲ χρή. 

ΤΩ Ν. 
λάζυσϑε τήνδε" ϑεομανὴς γὰρ ἥλατο 
βωμοῦ λιποῦσα ξόανα " δεῖτε δ᾽ ὠλένας. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

σφάζοντες οὐ λήγοιτ᾽ ἄν" ὡς ἀνϑέξομαι 

1406 χαὶ τῆσδε χαὶ σοῦ τῶν τ᾽ ἔσω κεχρυμμέγων. 

1 Ν. 

ταδ᾽ οὐχὶ δεινά ; δυσιάζομαι λόγῳ. 

ΚΡΈΘΟΥΣ τὺ 
οὔκ, ἀλλὰ σοῖς φίλοισιν εὑρίσχει φίλος. 

ΤΌΝ 

ἐγὼ φίλος σός; χᾷτά μ᾽ ἔκτεινες λάϑρα; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

παῖς γ᾽, εἰ τόδ᾽ ἐστὶ τοῖς τεκοῦσι φίλτατον. 

Τῷ Νοθ 

1410 παῦσαι πλέχουσα" λήψομαί σ᾽ ἐγὼ καλῶς. 

ΚΡΕΟΥῪΣ ΖΔ. 

ἐς τοῦϑ᾽ ἱχοίμην, τοῦδε τοξεύω,, τέχγον. 

ΤΩ Ν. 
κενὸν τόδ᾽ ἄγγος, ἢ στέγει πλήρωμά τι; 

' ΚΡΕΟῪΣ 4. 

σά γ᾽ ἔνδυϑ'᾽, οἷσί σ᾽ ἐξέϑηκ᾽ ἐγώ ποτε. 

παύων, 
καὶ τοὔνομ᾽ αὐτῶν ἐξερεῖς, πρὶν εἰσιδεῖν; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 
1418 χἂν μὴ φράσω γε, χατϑανεῖν ὑφίσταμαι. 

ΤΩ Ν. 

λέγ᾽. ὡς ἔχει τι δεινὸν ἡ τόλμη γέ σου. 

ΚΡΕΟῪΣ ἍἪΔ. 

σχέψασϑ'᾽ ὃ παῖς ποτ᾽ οὐσ᾽ ὕφασμ᾽ ὕφην᾽ ἔγω. 

12 Ν. 

ποῖόν τι; πολλὰ παρϑένων ὑφάσματα. 

πο ΚΒ ΟΥΣ. 2. 

οὐ τέλεον, οἷον δ᾽ ἐχδίδαγμα κερχίδος. 

1 Ν. 

1420 μορφὴν ἔχον τίν᾽; ὥς με μὴ ταύτῃ λάβης. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

Τοργὼν μὲν ἐν μέσοισιν ἠτρίοις πέπλων. 

ἽΝ 

Ν 

φ - ᾿ ε -ῃ᾿ - , 

ω Ζεῦ, τίς ἡμᾶς ἐχχυνηγετεῖ πότμος; 



ΚἉΚΡΕΟΎῪΣ ἍΑ. 

κεχρασπέδωται δ᾽ ὄφεσιν αἰγίδος τρύπον. 

1.) Ν. 

Ἰδού. 

τόδ᾽ ἔσϑ᾽ ὕφασμα δεσμά ϑ'᾽, ὡς ευρίσκομεν. 

ΚΡΕΟῪΣ Α. 

1425 ὦ χρόνιον ἱστῶν παρϑένευμα τῶν ἐμῶν. 

; Τῷ Ν. 

ἔστιν τε πρὸς τῷδ᾽, ἢ μόνῳ τῷδ᾽ εὐτυχεῖς; 

ΚΡΕΟΥῪΥΣ Ἅ. 

δράχοντε μαρμαίροντε παγχρύσῳ γένγυι.:. 

Τῇ Ν. 

δώρημ᾽ ᾿ϑάνας, ἢ τέχν᾽ ἐντρέφειν λέγει; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

Ἐριχϑονίου γε τοῦ πάλαι μιμήματα. 

᾿ 1.) Ν. 

.1480 τέ δρᾶν, τί χρῆσϑαι, φράζε μοι, χρυσώμασι. 

ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

δέραια παιδὲ γεογόνῳ φέρειν, τέκνον. 

ΤΩΝ, 

ἔγεισιν οἵδε" τὸ δὲ τρίτον ποθῶ μαϑεῖν. 

ΚΡΕΟῪΣ Ἅ. 

στέφανον ἐλαίας ἀμφέϑηχά δοι τότε, 
ἣν πρῶτ᾽ ᾿Αϑάνα σχόπελον εἰσηνέγκατο. 

᾿1485ὃς, εἴπερ ἔστιν, οὕποτ᾽ ἐχλείπει χλόην, 
| ϑάλλει δ᾽ ἐλαίας ἐξ ἀχηράτου γεγώς. 

1 Ν. 

ὦ φιλτάτη μοι μῆτερ, ἄσμενός σ᾽ ἰδὼν 
πρὸς ἀσμένας πέπτωχα σὰς παρηίδας. 

ΚΡΕΟΥῪΥΣ 4. 
μι ’ ταὶ νὰ “Ξ“’οὦ Α -Ό-Ό ς 

ὦ τέχνον, ὦ φῶς μητρὶ χρεῖσσον ἡλίου, 

1440 συγγνώσεται γὰρ ὁ ϑεὸς, ἐν χεροῖν σ᾽ ἔχω, 
ἄελπτον εὕρημ᾽, ὃν χατὰ γᾶς ἐνέρων 
ϑόγιον μετὰ Περσεφόνας τ᾽ ἐδόχουν γαΐίειγ. δ τ ! 

12, Ν. 

ἀλλ, ὦ φίλη μοι μῆτερ, ἐν χεροῖν σέϑεν 
ὃ χατϑαγών τε χαὶ ϑανὼν φαντάζομαι. 

ΚΡΕΟΥῪΥΣΖ 4. 

1446)ὼ Ἰὼ λαμπρᾶς αἰϑέρος ἀμπτυχαὶ, 
τίν αὐδὰν ἀΐσω, βοάσω; πόϑεν μοι 
συνέχυρο' ἀδόχητος ἡδονά; πόϑεν 
ἐλάβομεν χαράν; 

1.) Ν. 

1450 ἐμοὶ γενέσϑαι πάντα μᾶλλον ἄν ποτε, 
μῆτερ, παρέστη τῶνδ᾽ ὅπως σός εἴμ᾽ ἐγώ. 

ἸΡΈΕΟΣ ἽΝ 2.25: 

Ι Ν. 

μῶν οὐκ ἔχειν μ᾽ ἔχουσα; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τὰς γὰρ ἐλπίδας 
ἀπέβαλον πρόσω. 
ἐὼ γύναι, πόϑεν πόϑεν ἔλαβες ἐμὸν 
βρέφος Ἔ ἀγχαλῶν; 

1458 τίν ἀνὰ χέρα δόμους ἔβα “Ζοξίου ; 
πε τ τὺ τεἼ)νττς  5ΘΦΘ6Θὅ6ὋὅΦ:ι ον ς οὐδ ωνε ὡς ς ἀπ πεκεοθεσεςς 

ΤΩ Ν. 

ϑεῖον τόδ᾽ " ἀλλὰ τἀπίλοιπα τῆς τύχης 
εὐδαιμονοῖμεν, ὡς τὰ πρόσϑε δυστυχῆ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

τέχνον. οὐκ ἀδάχρυτος ἐχλοχεύει, 
γόοις δὲ ματρὸς ἐχ χερῶν ὁρίζει" 

1400 νῦν δὲ γενειάσιν παρὰ σέϑεν πγέω, 
μακαριωτάτας τυχοῦσ᾽ ἡδογᾶς. 

1.2) Ν. 

τοὐμὸν λέγουσα καὶ τὸ σὸν χοιγῶς λέγεις. 

ΚΡΕΟῪΣ Α. 
ἄπαιδες οὐχέτ᾽ ἐσμὲν οὐδ᾽ ἄτεκχνοι" 
δῶμ᾽ ἑστιοῦται, τάδε δ᾽ ἔχει τυράγγους" 

1465 ἀνηβᾷ δ᾽ Ἐρεχϑεὺς, 
ὁ τὲ γηγενέτας δόμος οὐχέτι νύχτας δέρκεται, 
ἀελίου δ᾽ ἀναβλέπει λαμπάσιν. 

ΦΎΓΩ 
μῆτερ, παρών μοι καὶ πατὴρ μετασχέτω 
τῆς ἡδονῆς τῆσδ᾽ ἧς ἔϑωχ᾽ ὑμῖν ἐγώ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

1470 ὦ τέχνον, τί φής; οἷον οἷον ἀγελέγχομαι. 

ΤΩ Ν. 
πῶς εἶπας; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἄλλοϑεν γέγονας γὰρ ἄλλοϑεν. 
ΤΌΝ: 

ὦμοι" γνόϑον μὲ παρϑένευμ᾽ ἔτικτε σόν; 

ΚΡΕΟΎῪΣ Α. 

οὐχ ὑπὸ λαμπάδων οὐδὲ χορευμάτων 
1476 ὑμέναιος ἐμὸς, 

τέχνον, ἔτιχτε σὸν χάρα. 

ΤΩ Ν. 

αἷαῖ" πέφυκα δυσγενὴς, μῆτερ, πόϑεν; 
ΚΡΕΟῪΣ Ἅ4. 

ἴστω Γοργοφόνα, 

1 Ν. 

τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἃ σχοπέλοις ἐπὶ ἐμοῖς 
14180τὸν ἐλαιοφυῆ πάγον ϑάσσει. 

12 Ν. 

λέγεις λέγεις μοι δόλια κοὐ σαφῆ τάδε. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

παρ᾽ ἀηδόγνιον πέτραν «Ῥοίβῳ 

1 Ν. 

τί «Φοῖβον αὐδᾷς; 

ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

κρυπτόμενον λέχος ηὐνάσϑην. 

1 Ν. 

1486 λέγ᾽ - ὡς ἐρεῖς τε κεδνὸν εὐτυχές τέ μοι. 

ΚΡΕΟΥῪΣ ΑἍ. 

δεχάτῳ δέ σε μηνὸς ἐν χύχλῳ 
χρύφιον ὠδῖν᾽ ἔτεκον «Ῥοίβῳ. 

12 Ν. 

ὦ φίλτατ εἰποῦσ᾽, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 
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ΚΡΗΟῪΥΣ 4. 

2 » -Ὁ ᾽ 

σιαρϑέγια ᾿ ἐμᾶς ματέρος μὰ 

1490ῶ σπάργαν᾽ ἀμφίβολα σοι ταῦ᾽ αν-- 
Ὁ 2 - Ψ. 

ῆψα,, κερκίδος ἐμᾶς πλάνους. 

γάλακτι δ᾽. οὐχ ἐπέσχον, οὐδὲ μαστῷ 

τροφεῖα ματρὸς, οὐδὲ λουτρὰ χειροῖν, 
5 ᾿Ὶ 3. ΘΞῚ »ὕ᾿ »“΄ 

ἀνὰ δ᾽ ἄντρον ἔρημον οωνῶν 
-Ὁ , , , 3 

1495 γαμφηλαῖς φόνευμα ϑοίγαμα τ᾽ εἷς 

“4ιδαν ἔχβαλλει. 

ΤΩΝ. 

ὦ δεινὰ τλᾶσα μῆτερ. 

ΚΡΕΟΥῪΣ 4. 

ἐν φόβῳ χαταδεϑεῖσα σὰν 
ψυχὰν ἀπέβαλον, τέχγον " 

1500 ἔχτεινα σ᾽ ἄἀχουσ᾽. 

1 Ν. 

ἐξ ἐμοῦ τ᾽ οὐχ ὅσι᾽ ἔϑγησχες. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 

ἰὼ δεινὰ μὲν αἱ τότε τύχαι, 
δείλαια δὲ χαὶ τάδ᾽ " ἑλισσόμεσϑ'᾽ ἐχεῖϑεν 

1505 ἐνθάδε δυστυχίαισιν 
εὐτυχίαις τε πάλιν, 
μεϑίσταται δὲ πνεύματα. 

μενέτω " τὰ πάροιϑεν ἅλις χαχά" γὺν δ᾽ 

ἐγένετό τις οὖρος ἐκ χαχῶν, ὦ παῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

1510 μηδεὶς δοχείτω μηδὲν ἀνθρώπων ποτὲ 
ἄελπτον εἶναι πρὸς τὰ τυγχάνοντα γῦν. 

ΤΣ ἿΝ: ὶ 

ὦ μεταβαλοῦσα μυρίους ἤδη βοοτῶν 

χαὺὶ τύχη 10 καὖϑις αὖ πρᾶξαι χαλῶς, 

Τύχη, παρ᾽ οἵαν ἤλϑομεν στάϑμην βίου, 

1516 μητέρα φονεῦσαι καὶ παϑεῖν ἀνάξια. 

φεῦ" 

ἀρ᾽ ἐν φαενναῖς ἡλίου περιπτυχαῖς 
, ΄ ’ Ἵ ε , -Ὁ 

ἔνεστι πάντα ταδὲ καϑ᾽ ἡμέραν μαϑεῖν ; 
φίλον μὲν οὖν σ᾽ εὕρημα, μῆτερ, εὕρομεν, 
χαὶ τὸ γένος οὐδὲν μεμπτὸν ὡς ἡμῖν τόδε 

1520τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς σὲ βούλομαν μόνην φράσαι. 
δεῦρ᾽ ἔλϑ' " ἐς οὖς γὰρ τοὺς λόγους εἰπεῖν ϑέλω, 

ἐν , - ’ ν 

χαὶ περιχαλύψαι τοῖσι πραγμασι σχοτον. 

ὅρα σὺ, μῆτερ, μὴ σφαλεῖσ᾽ ἃ παρϑένοις 
ἐγγίγνεται νοσήματ᾽ ἐς χρυπτοὺς γάμους, 

162ὅ ἔπειτα τῷ ϑεῷ προστίϑης τὴν αἰτίαν, 

χαὶ τοὐμὸν αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν πειρωμένη, 
«Ῥοίβῳ τεχεῖν μὲ φὴς, τεχοῦσ᾽ οὐκ ἐκ ϑεοῦ. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. , 
μὰ τὴν παρασπίζουσαν ἅρμασίν ποτε 
Νίζην ᾿ϑάναν Ζηνὶ γηγενεῖς ἔπι, 

1580 οὐχ ἔστιν ὅστις σοι πατὴρ ϑνητῶν, τέχγον, 
ἀλλ᾽ ὅσπερ ἐξέϑοεψε “οξίας ἄναξ. 

ἼΟΣΝ 
- ᾿ ᾿ (Ξ - “9 » 2. Ἢ 

πῶς οὖν τὸν αὑτοῦ παῖδ᾽ ἔδωκ᾽ ἄλλῳ πατρὶ, 
Ξούϑου τέ φησι παῖδά μ᾽ ἐχπεφυχέγαι; 

ΚΡΕΟΥῪΣ Ἅ. 

πεφυκέναι μὲν οὐχὶ, δωρεῖται δέ σε 

ΕΎ ΡΨΜΙ ΠΩῚ ἄο Υυ 

1586 αὑτοῦ γεγῶτα " καὶ γὰρ ἂν φίλος φίλῳ 
δοίη τὸν αὑτοῦ παῖδα δεσπότην δόμων." 

Τῷ Ν. 

ὁ ϑεὸς ἀληϑὴς, ἢ μάτην μαντεύεται, 

ἐμοῦ ταράσσει, μῆτερ, εἰχότως φρέγα. 

ΚΡΕΟῪΣ 4. 
ἄχουε δή νυν ἅμ᾽ ἐσῆλθεν, ὦ τέχνον" 

1640 εὐεργετῶν σὲ .“οξίας ἐς εὐγενῆ 
δόμον καϑίζει" τοῦ ϑεοῦ δὲ λεγόμενος 

᾿»ὕ 27 , ΄ 

οὐκ ἔσχες ἂν ποτ᾽ οὔτε παγχλήρους δόμους 

οὗ. γ᾽ ἐγὼ γά- οὔτ ὄνομα πατρός. πῶς γὰρ, 
μους 

3» ΦΥ ὩΝ ᾿ Ὁ ΓΑ) ᾿) .“ἦ 

ἔχρυπτον αὑτὴ καί σα ἀπέχτειγον λάαϑρα; 

1645 ὁ δ᾽ ὠφελῶν σὲ προστίϑησ᾽ ἄλλῳ πατρί. 

ΤΩ Ν. 

οὐχ ὧδε φαύλως αὔτ᾽ ἐγὼ μετέρχομαι, 
ἀλλ᾽ ἱστορήσω «Ροῖβον εἰσελϑὼν δόμους 
εἴτ᾽ εἰμὶ ϑνητοῦ πατρὸς εἴτε “Ζοξίου. 

ἔα " τίς οἴχων ϑυοδόχων ὑπερτελὴς 

1ὅ60 ἀντήλιον πρόσωπον ἐκφαίνει ϑεῶν; 
φεύγωμεν, ) προ υος μὴ τὰ ϑαιμόνων 
ὁρῶμεν 7, εἰ μὴ καιρός ἐσϑ᾽ ἡμᾶς ὁρᾶν. 

ΤΑ ΘΗΝ 4. 
Ἁ , , ' μὴ φεύγετ᾽ ᾿ οὐ γὰρ πολεμίαν μὲ φεύγετε, 

οὐσαν εὐμενῆ. ἀλλ᾽. ἔν τ᾽ ᾿άϑήναις χανθϑαδ᾽ 
1όδὅ ἐπώνυμος δὲ σῆς ἀφιχόμην χϑονὸς, 

Παλλὰς, δοόμῳ σπεύσασ᾽ ᾿Ζ“πόλλωγος πάρα, 
ὃς ἐς μὲν ὄψιν σφῶν μολεῖν οὐκ ἠξίου, 
μὴ τῶν πάροιϑε μέμψις ἐς μέσον μόλῃ, 
ε » Α ᾿) ᾿ [2 ες - ’ 

ἡμᾶς δὲ πέμπει τοὺς λόγους ὑμῖν φράσαι, 

1660 ὡς ἥδε τίχτει σ᾽ ἐξ ᾿ἡπόλλωνος πατρὸς, 
δίδωσι δ᾽ οἷς ἔδωχεν, οὐ φύσασέ σε, 
3 2 ς , 3 ἊΝ 3 ΄ 
ἀλλ᾽ ὡς χομίζη σ΄ οὐχον εὐγενέστατονγ. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνεῴγϑη πρᾶγμα μηνυϑὲν τόδε, 
ϑαγνεῖν σὲ δείσας μητρὸς ἔχ βουλευμάτων 

1565 χαὶ τήνδε πρὸς 4“ μηχαναῖς ἐρρύσατο. 

ἔμελλε δ᾽, αὐτὰ διασιωπήσας ἄναξ, 

ἐν ταῖς ᾿ήϑήναις γνωριεῖν ταύτην τε σὴν 

1570 ἐφ᾽ οἷσιν ἔζευξ᾽ 

σέ ϑ'᾽, ὡς πέφυχας τῆσδε καὶ «Ῥοίβου πατρός. 
ε , » ἊΣ 

ἀλλ᾽ ὡς περαίνω πρᾶγμα χαὶ χρησμοὺς ϑεῷ, 
ἄρματ᾽, εἰσαχούσατον. 

λαβοῦσα τόνδε παῖδα Κεχοοπίαν χϑόνα 
χώρει, Κρέουσα, χεὶς ϑρόνους τυραννιχοὺς 

ὟΝ ἌΡ λὶ “-» 2 ᾿" Χ 

τόουσον" ἐχ γὰρ τῶν ᾿Πρεχϑέως γεγὼς 

δώ ἧς γ᾽ ἐμῆς ὅδε χϑονό ἔχαιος ἄρχειν τῆς γ᾽ ἑμῆς ὁδὲ χϑογος. 

[1678 ἔσται δ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδ᾽ εὐχλεής " οἱ τοῦδε γὰρ 

1585 δίδωσιν " ἀντίπορϑμεα δ᾽ 

παῖδες γεγόμεγοι τέσσαρες δίζης μιᾶς, 
, - ΄ ἐπώνυμοι γῆς χἀπιφυλίον χϑονὸς 

-Ὁ 2», ΄ ΄ ; 

λαῶν ἔσονται, σχόπελον οἱ ναΐουσ᾽ μον. 
Τελέων μὲν ἔσται πρῶτος" εἴτα δεύτερον 

1580“ΟὌπλητες ᾿Ζ“ργαδῆς τ᾽, ἐμῆς τ᾽ ἀπ᾽ αἰγίδος 
- ς" : - » ἫΝ 

ἕν φῦλον ἕξουσ᾽ ϊγιχορῆς. οἱ τῶνδε δ᾽ αὖ 
παῖδες γενόμενοι σὺν χρόνῳ πεπρωμένῳ 

ν ΄ , ͵ ’ 

Κυχλαάδας ἐποιχήσουσι νησαίας πόλεις 

χέρσους τε παράλους, ὃ σϑένος τὴιιἢ γϑονὶὴ 
ἡπείροιν δυοῖν 

σιεδία χατοιχήσουσιν, ᾿Ασιάδος τε γῆς 

Εὐρωπίας τε" τοῦδε δ᾽ ὀνόματος χάριν 

---ὄ --β-.΄.΄-.-΄΄΄΄΄ό.  .. Ο.ο .... 
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2 ΕῚ , ΕἾ “. ΄ -- , 5» -᾿Ψ κι Α ε’ 

]}ωὠνὲες ὀνομασϑέντες ἕξουσιν χλέος. δυσμενῆ παροιϑὲν ὄντα. νῦν δὲ χαὶ ῥόπτρων 
Ξούϑῳ δὲ χαὶ σοὶ γίγνεταε χοινὸν γένος, χέρας 

1690 “Τὥρος μὲν, ἔνϑεν “Ιωρὶς ὑμνηϑήσεται ἡδέως ἐκχρημνάμεσϑα χαὶ προσεννέπω πύλας. 
πόλις χατ᾽ αἷαν Πελοπίαν δ᾽ ὁ δεύτερος ΑΘΗΝ«. 
3 Α ει ΕΝ ε 

4.) Α ΄ ΄ ν 2 »Ὅ» ᾿ - ) , χαιὸς, ὃς γῆς Ὁ τος πέλας ἤνεσ᾽ οὕνεχ᾽ εὐλογεῖς ϑεὸν μεταβαλοῦσ᾽ " ἀεί 
τυρανγος ἔσται, χαπισημαγνϑησεταε ΠΠΟΣ 

χείνου χεχλῆσϑαι λαὸς ὄνομ᾽ ) : ἣν Ἴπο ἥ ΠῈ Η 
τίρ ἃ ὑλὰ ἈΠΟ ΟΝ ὑπο τυ τθι 1016 χρόνια μὲν τὰ τῶν ϑεῶν πως, ἐς τέλος δ᾽ οὐχ 

1696 χαλῶς δ᾽ ᾿“πόλλων πάντ᾽ ἔπραξε" πρῶτα μὲν ππλ Σ 
27 - ’ 2 ε κ “-“ 

Ἶ ἀγοσο» λοχευξι σ΄, ὥστε γνῶναι φέλους " τε ρολαθεῦνιν πο ἀν υ ἐθα μώρες" ΚΡΕΟῪΣ Α. 
. ἐπεὶ δ᾽ ἔτιχτες τόνδε παῖδα χἀπέϑου Ξ 
ἐν σπαργάνοισιν, ἁρπαάσαντ᾽ ἐς ἀγκάλας ο ὦ τέχνον, στείχωμεν οἴχους. 

Ἑρμῆν» κελεύει δεῦρο πορϑμεῦσαι βρέφος, :, ΘΗΝ. ᾿ 
1000 ἔϑρεινέ τ᾽ οὐδ᾽ εἴασεν ἐχπνεῦσαι βίον. στείχεθ᾽", ἕψομαι δ᾽ ἐγώ. 

γῦν οὖν σιώπα παῖς ὅδ᾽ ὡς πέφυχε σὸς, ΤΩ Ν. 
ἵν᾽ ἡ δόχησις Ξοῦϑον ἡδέως ἔχῃ, ἀξία γ᾽ ἡμῶν ὁδουρός. 

’ ΕῚ »» Π - 3 Ὧν» ὯὮ2 ν» ᾿ 
συ τ αὖ τὰ σαυτῆς ἀγαϑ' ἔχουσ᾽ ΐἴης, γυναι. ΡΕΟῪΣ 4 

καὶ χαίρετ᾽ " ἐκ γὰρ τῆσδ᾽ ἀναψυχῆς πόνων Ἶ πον τρ ; 
Ἐς τον ονένεν ἐδ 5 ἀξόν δλ) χαὶ φιλοῦσα γὲ πτολινγ. 

ὅ εὐδαίμον᾽ ὑμῖν πότμον ἔξα ομαι- ἀπὸ ΚΣ αν ὁ κα ΑΘΗΝΑ. 
Ἔ ΤῸΝ. ἐς ϑρόνους δ᾽ ἕζου παλαιούς. 

Α ; 

ὦ “τὸς Παλλὰς μεγίστου ϑύγατερ, οὐκ ἀπιστίᾳ ΙΩΝ | 
σοὺς λόγους ἐνδεξόμεσϑα" πείϑομαΐ δ᾽ εἶναι ΝΣ τὰ ὐϑεῤυαην - ἄξιον τὸ χτηὴμώά μοι." 

πσεθος νου ΧΟΡΟΣ. 
ὃ , ᾿ὰἌ τ: Ξ Ν :-. ἜΣ ἑ ἋΣ : εἰ Ἔ «“Ζοξίου χαὶ τῆσδε" χαὶ πρὶν τοῦτο δ᾽ οὐχ ἀπι απ τ τοῖς ὙΠ δὰ ὁ 

ΘΕ ΚῆΝ- ἐλαύνεται . 
ΚΡΕΟῪΣ Ἅ. 1020 συμφοραῖς οἶχος, σέβοντα δαίμονας ϑαρσεῖν 

τἀμά νὺυν ἄχουσον" αἰνῶ «Ροῖβον οὐκ αἱνοῦσα χοεών" 
πρὶν, ἐς τέλος γὰρ οἱ μὲν ἐσϑλοὶ τυγχάνουσιν ἀξίων, 

1610 οὕνεχ᾽ οὗ ποτ᾽ ἠμέλησε παιδὸς ἀποδίδωσί μοι. οἱ καχοὶ δ᾽, ὥσπερ πεφύχασ᾽, οὔποτ᾽ εὖ πρά- 
αἷδε δ᾽ εὐωποὶ πύλαι μοι καὶ ϑεοῦ χρηστήρια, ξειαν ἄν. 
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᾿ 

.------ΠὀΡ . ..-Ἕἕὃ..  0ῦΘῦῷ ζΚπ..--- τ΄: 

Ὁ ἼΠ Ὁ Θ᾽ ΕΔ οἱοιδέκα 

Ε, ΤΟΙ ΑΙ Τ θα | 
β 

ΤΆ ΤΟῪ ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣΞΟΥΡΑ τσ Ν 

ΒΑΕΝΠ. ΑΓΓΕ.ΟΣ. 
ΤΓΥΠΡΌΣ, ᾿ ΔΙΘΕ ΛΘ β 
ΧΟΡΟΣ. ΘΙΗΟΚΑΥΛΙΕΝΟΣ. 
ΜΕΝΕΜΑΑΟΣ: " ΓΤΈΡΟΣ. ΡΥ ΟΣ α 
ΓΡΑῪΣ. ΑΙΟΣΚΟΡΟΙ͂. 

β 

β « ἰς ' “ 4Γ7 : Ὥ ,-ῳ ὶ ᾿ Ἔ τ ᾿ ᾿ ἶ : ΜΠ ρόδοτος ἱστορεῖ περὶ Ἑλένης χαί φησιν ἐλϑεῖν μὲν αὐτὴν εὶς 4ἴγυπτον, χαὶ τοῦτο φάσχειν χαὶ τὸν 

Ὅμηρον, ποιοῦντα τὴν “Ἑλένην παρέχειν τῷ Τηλεμάχῳ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸ λαϑιχηδὲς φάρμαχον,, τό οἱ τ 

Πολυδάμνα Θόωγος παράχοιτις, οὐ μὴν δὲ οὕτως, ὡς Εὐριπίδης φησίν. οἱ μὲν γὰρ πλανωμένην φασὶν, ̓ 

αὐτὴν μετὰ τοῦ Μενελάου μετὰ τὴν τῆς ᾿Ιλίου πόρϑησιν καὶ εἰς 4ἴγυπτον παραγενέσϑαι, κἀχεῖϑεν πεπο-"} 

ρίσϑαι τὰ φάρμαχα" ὁ δὲ τὴν μὲν ἀληϑῶς Ἑλένην φησὶ μηδ᾽ ὁπωσοῦν ἐλϑεῖν εἷς Τροίαν, τὸ δἰ ωχοι, 

δὲ αὐτῆς. χλέψας γὰρ αὐτὴν ὁ ομῆς Ἥρας βουλῇ Πρωτεῖ τῷ βασιλεῖ τῆς «“ἰγύπτου φυλάττειν παρέϑωχε. 
᾿ 4 , ς εὶ ᾽ -“ , μ ἊΝ " » « Α ες » ΄ “᾿ -Ὕ 

τούτου δὲ ϑανόγτος ὁ υἱὸς αὐτοῦ Θεοχλύμενος ἐπειρᾶτο γαμεῖν αὐτήν. ἡ δὲ ἱχέτις παρέχάϑητο τῷ τοῦ 

Πρωτέως μνημείῳ, ὅϑεν αὐτῇ ἐπιφαίνεται Πενέλεως, τὰς μὲν ναῦς ἐν τὴ ϑαλάσση ἀπολέσας, ὀλίγους δέ 

τινας τῶν ἑταίρων ἐν ἄντρῳ χαϑειργμένους σώζων. εἰς λόγους δὲ ἐλθόντες χοὶ μηχανοροαφήσαντες ἀπα- 

τῶσι μὲν τὸν Θεοχλύμενον, αὐτοὶ δὲ νηὶ ἐμβάντες, ὡς δὴ τῷ Μενέλεῳ ϑανόντι χατὼ θάλατταν ϑύσοντες, 

εἷς τὴν ἰδίαν διασώζονται. Ἐπ το οοιου, γόλοννς 



“ὔ Δ ᾿ αὐ μωμν ἢ 

Ἐ.“1)ΝΉ. 

Νι εἔλου μὲν εὖϑε καλλιπάρϑενοι ῥοαὶ, 

ὃς ἀντὶ δίας ψαχάϑος ἀρ θκθυ πέδον 
λευκῆς τακείσης χιόνος ὑγραίνει γύας. 
Ἰρωτεὺς δ᾽, ὅτ᾽ ἔζη, τῆσδε γῆς τύραννος ἦν, 

ὅ «Ῥάρον μὲν οἰκῶν νῆσον, «Αἰγύπτου δ᾽ ἄναξ, 

ὃς τῶν χατ᾽ οἶδμα ἜΠΟΣ μίαν γαμεῖ, 
ἱψαμάϑην, ἐπειδὴ λέχτρ᾽ ἀφῆχεν «“ϊακοῦ. 
τίχτει δὲ τέχνα δισσὰ τοῖσδε δώμασι," 

Θεοχλύμενον ἄρσεν᾽, ὅτι δὴ ϑεοὺς σέβων 
10 βίον ϑιήνεγκ᾽, εὐγενῆ τε παρϑένον 

εἶδος τὸ μητρὸς ἀγλάϊσμ᾽ τ᾿ ἢν βρέφος, 
ἐπεὶ δ᾽ ἐς ἥβην ἦλϑεν ὡραίαν γάμων, 
χαλοῦσιν αὐτὴν Θεονόην" τὰ ϑεῖα γὰρ, 

τά τ᾽ ὄντα χαὶ μέλλοντα πάντ᾽ ἠπίστατο, 

1ὅ προγόνου λαβοῦσα Νηρέως τιμὰς πάρα. 
ἡμῖν δὲ. γῆ μὲν πατρὶς οὐκ ἀνώνυμος 
Σπάρτη, πατὴρ δὲ Τυνδάρεως " ἔστιν δὲ δὴ 
λόγος τις ὡς Ζεὺς μητέρ᾽ ἔπτατ᾽ εἷς ἐμὴν 
«Ἴηδαν, χύχνου μορφώματ᾽ ὄρνιϑος λαβὼν, 

20 ὃς δόλιον εὐνὴν ἐξέπραξ᾽ ὑπ᾽ αἰετοῦ 
δίωγμα φεύγων, εἰ σαφὴς οὗτος λόγος. 
Ἑλένη δ᾽ ἐχλήϑην" ἃ δὲ πεπόνϑαμεν χαχὰ 
λέγοιμ᾽ ἄν. ἦλθον τρεῖς ϑεαὶ χάλλους πέρι 
Ἰδαῖον ἐς χευϑμῶν᾽ ᾿ἀλέξανδρον πάρα, 

25 Ἴρα Κύπρις τε διογενής τε παρϑένος, 
μορφῆς ϑέλουσαι διαπεράνασϑαι κρίσιν. 
τοὐμὸν δὲ χάλλος, εἰ χαλὸν τὸ δυστυχὲς, 
Κύπρις προτείνασ᾽ ὡς ᾿Αλέξανδρος γαμεῖ, 
νικᾷ" λιπὼν δὲ βούσταϑιμι᾽ ᾿Ιδαῖος Πάρις 

80 Σπάρτην ἀφίχεϑ᾽, ὡς ἐμὸν σχήσων λέχος. 
Ἥρα δὲ μεμφϑεῖσ᾽ οὕνεχ᾽ οὐ νιχᾷ ϑεὰς, 
ἐξηνέμωσε τἄμ᾽ ᾿“λεξάνδρῳ λέχη, 
δίδωσι δ᾽ οὐκ ἔμ᾽, ἀλλ ὁμοιώσασ᾽ ἐμοὶ 
εἴδωλον ἔμπνουν οὐρανοῦ ξυνϑεῖσ᾽ ὕπο, 

835 ΠῸοιάμου τυράννου παιδί" χαὶ δοκεῖ μ᾽ ἔχειν, 
χενὴν δόκησιν, οὐκ ἔχων. τὰ δ᾽ αὖ Διὸς 
βουλεύματ᾽ ἄλλα τοῖσδε συμβαίνει χακοῖς "᾿ 
πόλεμον γὰρ εἰσήνεγκεν Ἑλλήνων χϑονὴ “ 
χαὶ «Ῥρυξὶὲ δυστήγοισιν. ὡς ὄχλου βοοτῶν 

40 πλήϑους τε χουφίσειε μητέρα χϑόγα, 

γγνωτόν τε ϑείη τὸν χράτιστον Ἑλλάδος. 
«Φρυγῶν δ᾽ ἐς ἀλχὴν προὐτέϑην, ἐγὼ μὲν οὗ, 
τὸ δ᾽ ὄνομα τοὐμὸν, ἀϑλον Ἕλλησιν δορός. 
λαβὼν δέ μ᾽ Ἑ, μῆς ἐν πτυχαῖσιν αἰϑέρος 

4 γερέλη καλύψας, οὐ γὰρ ἡμέλησέ μου 
Ζεὺς, τόνδ᾽ ἐς οἶχον Πρωτέως ἱδούσατο, 
πάντων προχρίνας σωφρονέστατον βροτῶν, 
ἀκέραιον ὡς σώσαιμι Μενέλεω λέχος. 

ΤΡ πρες  ὰ ἐν' 45... 
χἀγὼ μὲν ἐνθάδ᾽ εἴμ᾽, ὁ δ᾽ ἀϑλιος ποσις 

ὅ0 στράτευμ᾽ ἀϑροίσας τὰς ἐμὰς ἀναρπαγὰς 

ϑηρᾷ, πορευϑεὶς ᾿Ιλίου πυργώματα. 
ψυχαὶ δὲ πολλαὶ δι᾿ ἔμ᾽ ἐπὶ Σχαμανδρίοις 
δοαῖσιν ἔϑανον" ἡ δὲ πάντα τλᾶσ᾽ ἐγὼ 

κατάρατός εἶμι. χαὶ δοκῶ προδοῦσ᾽ ἐμὸν 
ὅδ πόσιν συνάψαι πόλεμον Ἕλλησιν μέγαν. 

τί δῆτ᾽ ἔτι ζῶ; ϑεοῦ τόδ᾽ εἰσήχουσ᾽ ἔπος 

Ἑρμοῦ, τὸ κλεινὸν ἔτι χατοιχήσειν πέδον 
Σπάρτης σὺν ἀνδρὶ, γνόντος ὡς ἐς Ἴλιον 
οὐκ ἦλθον, ἕνα μὴ λέχτρ᾽ ὑποστροώσω τινί. 

60 ἕως μὲν οὖν φῶς ἡλίου τόδ᾽ ἔβλεπε 
]Ιρωτεὺς, ἄσυλος ἦν γάμων" ἐπεὶ δὲ γῆς 

σχότῳ κέκρυπται, παῖς ὃ τοῦ τεϑνηχότος 
ϑηρῷᾷ γαμεῖν με. τὸν πάλαι δ᾽ ἐμὸν πόσιν 
τιμῶσα, Πρωτέως μνῆμα προσπίτνω τόδε 

θὅ ἱχέτις, ἵν᾽ ἀνδοὺὶ τἀμὰ διασώσῃ λέχη, 
ὡς, εἰ χαϑ'᾽ “Ἑλλάδ᾽ ὄνομα δυσχλεὲς φέρω, 
μή μοι τὸ σῶμά γ᾽ ἐνθάδ᾽ αἰσχύνην ὄφλῃ. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

τίς τῶνδ᾽ ἐρυμγνῶν δωμάτων ἔχει ράτος; 
Πλούτου γὰρ οἶχος ἄξιος προσεικάσαι, 

70 βασίλειά τ᾿ ἀμφιβλήματ᾽ εὔϑριγκοί ϑ᾽ ἕδραι. 
ἔα. 
ὦ ϑεοὶ, τίν᾽ εἶδον ὄψιν; ἐχϑίστην ὁρῶ 

γυναιχὸς εἰχὼ φόνιον, ἥ μ᾽ ἀπώλεσε 
πάντας τ᾽ ᾿Αχαιούς. ϑεοί σ᾽, ὅσον μίμημ᾽ ἔχεις 

76 Ἑλένης, ἀποπτύσαιεν. εἰ δὲ μὴ ᾽ν ξένη 
γαίᾳ πόδ᾽ εἶχον, τῷδ᾽ ἂν εὐστόχῳ πέτρῳ 
ἀπόλαυσιν εἰχοῦς ἔϑανες ἂν “]ὸς κόρης. 

ΕΖ“ΕΝΠ. 
τί δ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ὅστις ὧν μ᾽ ἀπεστράφης, 
καὶ ταῖς ἐκείνης συμφοραῖς ἐμὲ στυγεῖς; 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

80 ἥμαρτον" ὀργῆ δ᾽ εἶξα μᾶλλον 1 ἤ μ᾽ ἐχρῆν" 

μισεῖ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τὴν 4]ιὸς κόρην. 

σύγγνωθι δ᾽ ἡμῖν τοῖς λελεγμέγοις,, γύναι. 
ΕΖΕΝΗ. 

τίς δ᾽ εἶ, πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπεστράφης πέδον; 
ΤΠΎΚΡΟΣ. 

ὦ γύναι, τῶν ἀϑλίων. 

ἘΖΕΝΠ. 

86 οὔ τἄρα σ᾽ Ἑλένην εἰ στυγεῖς ϑαυμαστέογ. 
πόϑεν, τίνος, ἐξαυδῶν σὲ χρή. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 
ὄνομα μὲν ἡμῖν Τεῦχρος, ὁ δὲ φύσας πατὴρ 
Τελαμὼν, Σαλαμὶς δὲ πατρὶς ἡ ϑρέψασά μέ. 

ἘΖΕΔΝΠ. 

τί δῆτα Νείλου τάσδ᾽ ἐπιστρέφει γύας; 

ΤΕΧἊΚΡΟΣ. 

90 φυγὰς πατρῴας ἐξελήλαμαι χϑονός. 

ΕἘΖΕΔΝΠΗ. 

τλήμων ἂν εἴης" τίς δέ σ᾽ ἐκβάλλει πάτρας; 

εἷς τῶν ᾿Δἀχαιῶν, 

τ) ᾿ ͵ τη 

ἅταρ τίς ξὶ, 

ἘἘΠὶ7Ρέ[Ππτο τ τΠττ τ. 

-“αὐονπόνσοσ νιν σν»........ὕ0...............ὕ..----------. 
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ΤΕΎΚΡΟΣ. 
Τελαμὼν ὁ φύσας. τίν᾽ ἂν ἔχοις μᾶλλον φίλον; 

ΕἘ.Ζ“ΕΝΗ. 

ἐχ τοῦ; τὸ γάρ τοι πρᾶγμα συμφορὴν, ἔχει. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

«Αἴας μ᾽ ἐθέψιμς ὦλεσ᾽ ἐν Τροίᾳ ϑαγνῶν. 

ΕἘΖ“ΕΝΗ. 

θὅ πῶς; οὔ τί που σῷ φασγάνῳ βίον στερείς ; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

οἰκεῖον αὐτὸν ὠλεσ᾽ ἅλμ᾽ ἐπὶ ξίφος. 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

μανέντ᾽ ; ἐπεὶ τίς σωφρονῶν τλαίη τάδ᾽ ἄν; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

τὸν Πηλέως τιν᾽ οἷσϑ᾽ ᾿ἀχιλλέα γόνον; 
Ε.“ῈΕΝΗ. 

μνηστήρ ποϑ᾽ Ἑλένης ἤλϑεν, ὡς ἀκούομεν. 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

100 ϑανὼν ὅδ᾽ ὅπλων ἔριν ἔϑηκε συμμάχοις. 
ἘΖΕΝΗ. 

χαὶ δὴ τέ τοῦτ «Αἴαντι γίγνεται κακόν; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ἄλλου λαβόντος ὅπλ’: ἀπηλλάχϑη βίου». 
ἘΖΕΔΜΝΗ. 

σὺ τοῖς ἐχείνου δῆτα πήμασιν νοσεῖς ; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ὁϑούγεχ᾽ αὐτῷ γ᾽ οὐ ξυνωλόμην ὁμοῦ. 
ἘΖΕΝΗ. ' 

105 ἦλϑες γὰρ, ὦ ξέν᾽, Ἰλίου κλεινὴν πόλιν; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

χαὶ ξύν γε πέρσας αὐτὸς ἀνταπωλόμην. 
, ἘΛΈΕΔΝΗ. 

ἤδη γὰρ ἧπται χαὶ κατείργασται πυρέ; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

« ᾽ 92) » ᾿ Μὰ 
ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἴχνος γε τειχέων εἰγαι σαφές. 

Ε.ΖΕ ΝΗ. 

ὦ τλῆμον Ἑλένη, διὰ σ᾽ ἀπόλλυνται «Ῥρύγες. 
ΠΆΡΟΣ. 

110 καὶ πρός γ᾽ ̓ ἀχαιοί" μεγάλα δ᾽ εἴργασται καχά. 
Ε.Ε ΝΗ. ἰ 

πόσον χρόνον γὰρ διαπεπόρϑηται πόλις ; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ἑπτὰ ὌΕ τι καρπίμους ἐτῶν χύκλους. 
Ε.ΖΕΝΩΗ͂. 

χρόνον δ᾽ ἐμείνατ᾽ ἄλλον ἐν Τροίᾳ πόσον; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

πολλὰς σελήγας, δέχα διελϑούσας ἔτη. 
ΟΕ ΖΕΔΝΉΗ. 

116 ἦ καὶ γυναῖχα Σπαρτιᾶτιν εἵλετε; 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

Μενέλαος αὐτὴν ἡγ᾽ ἐπισπάσας χόμης. 
ἘΖΕΜΝΗ. 

εἶδες σὺ τὴν δύστηνον ; ἢ χλύων λέγεις; 
ΤΈΕΎΚΡΟ Σ. 

ὥσπερ σέ γ᾽, οὐδὲν ἧσσον, ὀφθαλμοῖς ὁρῶ. 
ΕΖΕΜΝΗ. 

σκοπεῖτε μὴ δόχησιν εἴγετ᾽ ἐχ ϑεῶνγ. 

ΤΥ ΚΡΟΣ. 

120 ἄλλου λόγου μέμνησο, μὴ κείνης ἔτι. ἡ 
ἘΖΕΝΗ. 

οὕτω δοκεῖτε τὴν δόχησιν ἀσφαλῆ;. 

ἘΠΊ  ὙὉ 

: ΤΕῪΥΚΙΡΟΘΕΣ. 

αὐτὸς γὰρ ὕσσοις εἰδόμην καὶ νοῦς ὁρᾷ. 
ΕἘΛΕΔΝΗ. 

ἤδη δ᾽ ἐν οἴχοις σὺν δάμαρτι Μηνέλεως; 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

οὔχουν "ων ζργει, οὐδ᾽ ἐπ᾿ Εὐρώτα ῥοαῖς. 
, ΠΜΈΕΝΗ. 

120 αἰαῖ. χαχὸν τόδ᾽ εἶπας οἷς χακὸν λέγεις. 
ΤΕΎΚΡΟΣ, 

ὡς χεῖνος ἀφανὴς σὺν δάμαρτι χλήζεται. 

ΕἘΖΕΝΩΗ. 

οὐ πᾶσι πορϑμὸς αὑτὸς :4ργε ίοισιν ἦν; 

᾿ ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ἦν, ΠΣ χειμὼν ἄλλοσ᾽ ἄλλον ὥρισεν. 

Ε.ΕΝΏηΗ. 

ποίοισιν ἐν γώτοισι ποντίας ἁλός; 
ΤΕΎΚΡΟΣ: 

180 μέσον περῶσι πέλαγος «Δὶγαίου. πόρου.. 
ΠΕ ΔΝΉΗ. 

χαχ τοῦδε ἩΠενέλεων οὔτις οἱδ᾽ ἀφιγμένον; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

οὐδείς" ϑανὼν δὲ χλήζεται χαϑ' λλάϑα.-, 
ΕΖΕΝΗ. ε 

ἀπωλόμεσϑα" Θεστιὰς δ᾽ ἔστιν χόρη; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

«“Ἵήδαν ἔλεξας; οἴχεται ϑανοῦσα δή. 
Ε.71Ὲ ΝΗ. ἡ ανδα, 

136 ἢ πού γιν Ἑλένης αἰσχρὸν ὦλεσεν. κλέος; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

φασὶν, βρόχῳ γ᾽ ἅψασαν εὐγενῆ δέρην. 
Ε.ΖΕΝΗ. ' 

οὗ Τυνδάρειοι δ᾽ εἰσὶν ἢ οὐκ εἰσὶν χόροι; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

τεϑγνῶσι χοὺ τεϑγῶσι" δύο δ᾽ ἐστὸν λόγω. 
ἘΖ“ῈΝΠ. 

πότερος ὁ χρείσσων; ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ χαχῶν. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

140 ἄστροις σφ᾽ ὁμοιωϑέντε φάσ᾽ εἶναι ϑεώ. 
: Ε..ΕῈΕ ΝΗ. 

“καλῶς ἔλεξας τοῦτο" ϑάτερον δὲ τέ; 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

σφαγαῖς ἀδελφῆς οὕνεχ᾽ ἐχπνεῦσαι βίον. 
ἅλις δὲ πο νι: οὐ διπλᾶ χρήζω στένειν. 

ὧν' δ᾽ οὕνεκ᾽ ἦλθον τούσδε βασιλείους δόμους, 
146 τὴν ϑεσπιῳδὸν Θεονόην χρήζων ἰδεῖν, 

συμπροξένησον, ὡς τύχω μαγτευμάτων 
ὅπη νεὼς στείλαι μ᾽ ἂν οὔριον πτερὸν 
ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον, οὗ μ᾽ ἐϑέσπισεν 
οἰκεῖν ᾿“πόλλων, ὄνομα γησιωτιχὸν 

1500 Σαλαμῖνα ϑέμενον τῆς ἐχεῖ χάριν πάτρας. 
ἘΖΕΔΝΗ. 

πλοῦς, ὦ ξέν᾽, αὐτὸς σημανεῖ" σὺ δ᾽ ἐχλιπὼν 
γὴν τήνδε φεῦγε, πρίν σὲ παῖδα Πρωτέως 
ἐδεῖν, ὃς ἄρχει τῆσδε γῆς" ἄπεστι δὲ 
κυσὶν πεποιϑὼς ἐν φοναῖς ϑηροχτόνοις " 

168 χτείνει γὰρ “Ἑλλην᾽ ὅντιν᾽ ἂν λάβη ξένον. 
ὅτου δ᾽ ἕχατι, μήτε σὺ ζήτει μαϑεῖν 
ἐγώ τε σιγῶ" τί γὰρ ἂν ὠφελοῖμί σε; 

ΠΕΎΥΧΚΡΟ Σ. 

καλῶς ἕλεξας, ὦ γύναι. ϑεοὶ δέ σοι 
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ἐσθλῶν ἀμοιβὰς ἀντιδωρησαίατο. μοίρας τε σᾶς, γύναι. 
100 Ξλένῃ δ᾽ ὅμοιον σῶμ᾽ ἔχουσ᾽ οὐ τὰς φρένας 

ἔχεις ὁμοίας, ἀλλὰ διαφόρους πολύ. 
χακῶς δ᾽ ὕλοιτο, μηδ᾽ ἐπ᾽ Εὐρώτα ῥοὰς 
» ι ΟῚ »ν ᾽ ι Ἀν τὰ , Ὶ 
ἔλθοι" σὺ δ᾽ εἴης εὐτυχὴς ἀεὶ, γύναι. 

ΕΖ“ΕΜΝΗ. 
τ π ΄ , 
ω μεγάλων ἀχέων χαταβαλλομένα μέγαν οἶχτον,, 

1θὅ ποῖον ἁμιλλαϑῶ γόον; ἢ τίνα μοῦσαν ἐπέλθϑω, 
δάχρυσιν, ἢ ἢ ϑρήνοις, ἢ πέγϑεσιν; 
ἔ ξ. ι 
πτεροφόροι νεάνιδες, 
παρϑένοι, Χϑονὸς χόραι, 
“Σειρῆνες, εἴϑ᾽ ἐμοῖς γόοις 

170 μόλοιτ᾽ ἔχουσαι τὸν “ίβυν 
λωτὸν ἢ σύριγγας, αἱλίνοις καχοῖς 
τοῖς ἐμοῖσι σύνοχα δάχρυα, 
πάϑεσι πάϑεα, μέλεσι μέλεα, 
μουσεῖά τε ϑρηνήμασι ξυνῳδὰ 

175 πέμψειε «ρερσέφασσα 

φόνια φόνια, χάριτας ἵν᾽ ἐπὶ δάχρυσι 
παρ᾽ ἐμέϑεν ὑπὸ μέλαϑρα γύχια. 
γέκυσιν ὀλομένοις λάβη. 

ΘΟ ΣΡ). 

σονναευδὲς ἽΡ ὕϑωρ 
180 ἔτυχον» ἕλιχά τ᾿ ἀνὰ χλόαν 

φοίνιχας ἁλίου πέπλους 
αὐγαῖσιν ἐν ταῖς χρυσέαις 

ἀμφιϑάλπουσ᾽ ἔν τε δόναχος ἔρνεσιν" 
ἔνϑεν οἰχτρὸν ἀνεβόασεν, 

186 ὅμαδον ἔχλυον, ἄλυρον ἔλεγον, 

ὅ τι ποτ ἔλαχεν αἰάγμασι στένουσα, 
Νύμφα τις οἷα Ναὶς 
ὄρεσι φυγάδα νόμον ἱεῖσα γοερὸν, 
ὑπὸ δὲ πέτρινα μύχατα γύαλα 

190 Πανὸς ἀναβοᾷ γάμους. 

ἘΕ.2Ε ΝΉ. 

ἰὼ Ἰώ. 

ϑήραμα βαρβάρου πλάτας, 
Ἑλλανίδες χόραι, 

γαύτας ᾿ἀχαιῶν τις ἔμολεν ἔμολε, 
196 δάχρυα δάχρυσί μοι φέρων, 

᾿Ιλίου κατασκαφὰν : 
πυρὶ μέλουσαν δαΐῳ 

δι᾿ ἐμὲ τὰν πολυχτόγον, 
δι᾿ ἐμὸν ὄνομα πολύπονον.᾽ 

200.2ηδὰ δ᾽ ἐν ἀγχόναις ᾿ 

ϑάγνατον ἔλαβεν 

αἰσχύνας ἐμᾶς ὑπ᾽ ἀλγέων. 
ὁ δ᾽ ἐμὸς ἐν ἁλὲ πολυπλαγὴς 
πόσις ὀλόμενος οἴχεται, 

206 Κάστορός τε συγγόγου τε 
διδυμογενὲς ἔγαλμα πατρίδος 
ἀφανὲς ἀφανὲς ἱππόχροτα λέλοιπε δάπεδα 
γυμνάσιώ τε δοναχκόεντος 
Εὐρώτα, γεαγνίων πόνον. 

ΚΌΡΟΣ. 
210 αἰαῖ αἱαῖ. 

ὦ δαίμονος πολυστόνου 
167 --- 178. -ΞξξξΞ 179 --- 190. 

191 --- 209. ΞξΞΞ 210 --- 228. 

.--...ὕβ . ..... ......... . 

αἰὼν δυσαίων τις ἔλαχεν ἔλαχεν, 

ὅτε σὲ τέχετο ματρόϑεν 

215 Ζεὺς πρέπων δι᾿ αἰϑέρος 

χιονοχρως χυχγου πτερῷ " 

τί γὰρ ὥπεστί σοι χαχῶν; 

τίγα δὲ βίοτον οὐχ ἕτλας; 
μάτηρ μὲν οἴχεται, 

220 δίδυμά τε “ιὸς 

οὐκ εὐδαιμονεῖ τέχεα φίλα, 
χϑόνα δὲ πάτριον οὐχ ὁρᾷς, 
διὰ δὲ πόλεας ἔρχεται 
βάξις, ἅ σε βαρβάροισι 

2265 λέχεσι, πότγιω, παραδίδωσιν, 

᾿ὃ δὲ σὸς ἐν ἀλὲ χύμασί τε λέλοιπε βίοτον, 
οὐδέ ποτ᾽ ἔτι πάτρια μέλαϑρα 
χαὶ τὰν Χαλχίριχον ὀλβιεῖς. 

ἘΖΕΈΕΔΝΗ. 

φεῦ φεῦ, τίς ἦν Φρυγῶν; 
230 ἢ τίς Ἑλλανίας ἀπὸ χϑονὸς 

ἔτεμε τὰν δαχρυόεσσαν ᾿Ιλίῳ 
πεύχαν; ἔνϑεν ὀλόμενον 
σχάφος συναρμόσας 

ὁ Πριαμίδας ἔπλευσε βαρβάρῳ πλάτᾳ 
28 τὰν ἐμὰν ἐφ᾽ ἑστίαν, 

ἐπὶ τὸ δυστυχὲς 
χάλλος, ὡς ἕλοι γάμον ἐμόν. 
ἁ δὲ δόλιος ἃ πολυχτόνος Κύπρις 

“αναΐϑαις ἄγουσα ϑάνατον Πριαμίδαις τε. 
240 ὦ τάλαινα συμφορᾶς. 

ἡ δὲ χρυσέοις ϑρόγοις 

“Τιὸς ὑπαγχάλισμα σεμνὸν [Ἥρα] 

τὸν ὠχύπουν ἔπεμψε Μαιάδος γόνον, 
ὅς μὲ χλοερὰ δρεπομέναν ἔσω πέπλων 

248 δόδεα πέταλα, χαλκχίοιχον ὡς ᾿ϑάγαν 
μόλοιμ᾽, ἀναρπάσας δι᾿ αἰϑέρος 

τάνδε γαῖαν εἷς ἄνολβον 

ἔριν ἔριν τάλαιναν ἔϑετο 
Τριαμίδαισιν “Ελλάδος. 

280 τὸ δ᾽ ἐμὸν ὄγομα παρὰ Σιμουγτίοις δοαῖσι 
μαψίδιον ἔχει φάτιν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἔχεις μὲν ἀλγείν᾽, οἶδα" συμφέρον δέ σοι 
ὡς ῥᾷστα τἀναγκαῖα τοῦ βίου φέρειν. 

Ἐ.“ΖΕΔΝΗ. 

25 φίλ αἱ γυναῖαες, τίνι πότμῳ συνεζύγην; 
ἄρ᾽ ἡ τεχοῦσώ μ᾽ ἔτεχεν ἀνϑρώποις τέρας ; 

γυνὴ γὰρ οὔϑ᾽ “Ἑλληνὶς οὔτε βάρβαρος 
τεῦχος νεοσσῶν λευχὸν ἐπλοχεύεται, 
ἐν ᾧ μὲ .“Τήδαν φασὶν ἔχ Διὸς τεκεῖν. 

, 4 ς ͵΄ Ὰ κ᾿ . ’ ΕἸ ᾿ 
2600 τέρας γαρ ὁ βίος καὶ τὰ πραγματ ἐστί μοι, 

τὰ μὲν δι᾽ Ἥραν, τὰ δὲ τὸ χάλλος αἴτιον. 
εἴϑ'᾽ ἐξαλειφρϑεῖσ᾽, ὡς ἄγαλμ᾽, αὖὐϑις πάλιν 

» Σ Ε) κ “ αἰὰ ΤΩΙ 2 
αἴσχιον εἶδος ἀντὶ τοῦ καλοῦ ᾽λαβον, 

χαὶ τὰς τύχας μὲν τὰς χαχὰς, ἃς γῦν ἔχω, 

206 Ἕλληνες ἐπελάϑοντο, τὰς δὲ μὴ χαχὰς 
ἔσωζον ὥσπερ τὰς χαχὰς σωζουσί μου. 

ὅστις μὲν οὖν ἐς μίαν ἀποβλέπων τύχην 
Ἅ αὖ ι " ϑι, ἐν : 

πρὸς ϑεῶν χαχοῦται, βαρὺ μὲν, οἰστέον δ᾽ ὅμως 

ἡμεῖς δὲ πολλαῖς συμφοραῖς ἐγκείμεϑα. 

τ συν συν ασσνυ ὐὐϑϑνε ον πάσα τ εεεσεσσ σι τς τ ΞΕ πε το λοι τΠ2ὺ..........τοὸο τς δε ανδεῖνε: 
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- ᾽ τ ΄ 

270 πρῶτον μὲν οὐκ οὐσ᾽ δικός εἶμι δυσχλεής. 

καὶ τοῦτο μεῖζον τῆς ἀληϑείας χαχὸν, 

ὅστις τὰ μὴ προσόντα χέχτηται καχά. 
ἔπειτα πατρίδος ϑεοί μ᾽ ἀφιδούσαντὸό γῆς 
ἐς βάρβαρ᾽ ἤϑη, καὶ φίλων τητωμένη 

΄ ᾿) γ ͵΄ 27 

276 δούλη χαϑέστηκ᾽, οὐσ᾽ ἐλευϑέρων ἄπο" 
Α Ψ; ν γ 0 ὃ ὺλ }) ξ ΄ 

τὰ βαρβάρων γὰρ ὁουλα παντὰ πλὴν ἕγὸς. 
2 , Ἁ Γῥ 2 - [ἐ ῬΝ 

ἄγκυρα αν, τὰς τυ το Ὀχεκ μόνην ἀπο 

ποσὶν ποῦ ἡξειν χαΐ μ΄ ἀπαλλαξειν χαχῶν " 

οὗτος τέϑνηχκεν, οὗτος οὐκέτ᾽ ἔστι δῆ. 
280 μήτηρ δ᾽ ὅλωλε, χαὶ φονεὺς αὐτῆς ἐγὼ 

᾿ Α 2 Δ 2 --Σ) ᾿ 2 ; 

ἀδίκως μὲν, αλλὰ ταϑδικον τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἕμον " 
α 2 γ ἤι. » “» ,)ϑ»,»» 

ὃ δ᾽ ἀγλαΐϊσμα δωμάτων ἐμοῦ τ᾽ ἔφυ, 
ϑυγάτηρ ἄνανδρος πολιὰ παρϑενεύξεται" 
τὼ τοῦ “]Ιὸς δὲ λεγομένω “ἸΠποσκόρω. 

286 οὐκ ἐστόν. ἀλλὰ πάντ᾽ ἔχουσα δυστυχῆ 
τοῖς πράγμασιν τέϑνηχα, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 
τὸ δ᾽ ἔσχατον τοῦτ᾽, εἰ μόλοιμεν ἐς πάτραν, 
κλήϑροις ἂν εἰργοίμεσϑα, τὴν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ 
δοχοῦντες Ἕλένην Μενέλεώ μ᾽ ἐλϑεῖν μέτα. 

290 εἰ μὲν γὰρ ἔζη πόσις, ἀνεγνώσθημεν ἂν 
3 “7 γ. 2 , [ . , ΕΝ δ χ 
ἐς ξύμβολ᾽ ἔλθοντες, α φανερὰ μόνοις ἂν ἣν. 

γῦν δ᾽ οὔτε τοῦτ᾽ ἔστ᾽ οὔτε μὴ σωθῇ ποτε. 
τί δῆτ᾽ ἔτι ζῶ; τίν᾽ ὑπολείπομιαι τύχην; 
γάμους ἑλομέγη τῶν κακῶν ἀπαλλὰγὰς, 

296 μετ᾿ ἀνδρὸς οἰχεῖν βαοβάρου, πρὸς πλουσίαν 
τράπεζαν ἵζουσ᾽ ; ἀλλ᾿ ὅταν πόσις πιχρὸς 
ξυνῇ γυναϊπὶ, καὶ τὸ σώζεσϑαι πιχρόν. 

ϑανεῖν χράτιστον " πῶς ϑάγοιμ᾽ ἂν οὖν χαλῶς 
ἀσχήμονες μὲν ἀγχόναιν μετάρσιοι, 

800 χάν τοῖσι δούλοις δυσπρεπὲς νομίζεται, 
σφαγαὶ δ᾽ ἔχουσιν εὐγενές τι χαὶ χαλὸν, 
σμικρὸν δ᾽ ὁ καιρὸς χάρτ᾽ ἀπαλλάξαι βίου. 
ἐς γὰρ τοσοῦτον ἤλθομεν βάϑος χαχῶν " 
αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι διὰ τὸ χάλλος εὐτυχεῖς 

806 γυγαῖχες, ἡμιᾶς δ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀπώλεσεν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ἑλένη, τὸν ἐλϑόνύ"", ὅστις ἐστὶν ὃ ξένος, 
μὴ πάντ᾽ ἀληϑῆ δοξάσης εἰρηκέναι. ' 

ἙἍΛΠΧ.ΝΉΗ. 

καὶ μὴν σαφῶς γ᾽ ἔλεξ᾽ ὀλωλέγαι πόσιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

πόλλ ἂν γέγοιτο χαὶ διὰ τνευδῶν ἔπη. 
ἘΖΕΔΜΗ. 

810 χαὶ τἄμπαλίν γε τῶνδ᾽ ἀληϑείας σαφῆ. 
; ΧΟΡΟΣ. 

ἐς συμφορὰν γὰρ ἀντὶ τἀγαϑοῦ φέρει. 

Ἐ.ΖΕῈΕΜΔΜΝΉΗ. 

φόβος γὰρ ἐς τὸ δεῖμα περιβαλών μ᾽ ἄγει. 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δ᾽ εὐμενείας τοισίδ᾽ ἐν δόμοις ἔχεις; 
ΕΖΈΕΜΝΉΗ. 

πάγτες φίλοι μοι πλὴν ὃ ϑηρεύων γάμους. 
͵ ΧΟΡΟΣ. 

81ὅ οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον; μνήματος λιποῦσ᾽ ἕδραν, 
Ε ΧΕ Ν ἢ. 

ἐς ποῖον ἕοπεις μῦϑον ἢ παραίνεσιν; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐλθοῦσ᾽ ἐς οἴχους, ἢ τὰ πάντ᾽ ἐπίσταται, 
τῆς ποντίως Νηρῆδος ἐκγόγου χόρης, 

ἘΠ. 

πυϑοῦ πόσιν σὸν Θεονόης εἴτ᾽ ἔστ᾽ ἔτι 
820 εἴτ᾽ ἐχλέλοιπε φέγγος" ἐχμαϑοῦσα δ᾽ εὖ, 

πρὸς τὰς τύχας τὸ χάρμα τοὺς γόους τ᾽ ἔχε. 
πρὶν δ᾽ οὐδὲν ὀρϑῶς εἰδέναι, τί σοι πλέον 
λυπουμένῃ γένοιτ᾽ ἄν; ἀλλ᾿ ἐμοὶ πιϑοῦ" 
τάφον λιποῦσο; τόνδε σύμμιξον κόρῃ, 

826 ὅϑενπερ εἴσει πάντα. τἀληϑῆ φράσαι 
ἔχουσ᾽ ἐν οἴκοις τοῖσδε, τί βλέπεις πρόσω ; 
ϑέλω δὲ χἀγὼ σοὶ συνεισελϑεῖν δόμους, 

καὶ συμπυϑέσϑαι παρϑέγου ϑεσπίσματα" 
γυναῖχα γὰρ δὴ συμπονεῖν γυναικὶ χρή. 

ΗΠ ΧΈΕΔΝΗ. 

830 φίλαι, λόγους ἐδεξάμαν. 

βᾶτε βᾶτε δ᾽ εἰς δόμους, 
ἀγῶνας ἐντὸς οἴχων 
ὡς πύϑησϑε τοὺς ἐμούς. 

ΧΟΡΟΣ. 
ϑέλουσαν οὐ μόλις χαλεῖς. 

ἘΖΕΔΝΉΗ͂. 

8386 Ἰὼ μέλεος ἁμέρα. 
τίν᾽ ἄρα τάλαινα τίγα δαχουό- 
ἐγταὰ λόγον ἀκούσομαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἡ πρόμαντις ἀλγέων 
προλάμβαν᾽, ὦ φίλα, γόους. 

Ε.1Ὲ ΝΗ. 

8άθτί μοι πόσις μέλεος ἔτλω; 
πότερα ϑέρχεται φάος 

τέϑριππά τ᾽ ἀελίου 
ἐς χέλευϑά τ᾿ ἀστέρων, 
ἢ ̓ ν γέχυσι κατὰ χϑονὸς 

δήσ τὰν χϑόγιον ἔχει τύχαν ; 

} ΧΟΡΟΣ. 
εἷς τὸ (φέρτερον τέϑει 
τὸ μέλλον, ὅ τι γενήσεται. 

ἘΖΕΔΝΉΗ. 

σὲ γὰρ ἔχάλεσα, σὲ δὲ χατόμοσα, 
τὸν ὑδρόεντα δόνακι χλωρὸν 

890 Εὐρώταν, ϑαγόντος εἰ βάξις 
ἔτυμος ἀνδρὸς ἅδε μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί τάδ᾽ ἀσύνετα; 

ἘΜΈΕΔΝΗ. 

φόνιον αἰώρημο;.. 
διὰ δέρης ὀρέξομαι, 
ἢ ξιφοχτόνον δίωγμα 

8δὅ λαιμορύτου σφαγᾶς 
αὐτοσίδαρον ἔσω πελάσω διὰ σαρκὸς ἁμιλλων, 
ϑῦμα τριζύγοις ϑεαῖσι 
τῷ τε σύριγγ᾽ ἀν᾽ Ἴδᾳ σεβέ- 
ζοντι -Πριαμίδῳᾳ ποτ᾽ ἀμφὶ βουστάϑμους. 

ΧΟΡΟδΣ. 

860 ἀλλοσ᾽ ἀποτροπὰ χαχῶν 
γέγοιτο, τὸ δὲ σὸν εὐτύχές. 

ἘΖΕΝΩ. 

ἐώ Τροία τάλαινα 
δι᾿ ἔργ᾽ ἄνεργ᾽ ὀλλυσαι, μέλεά τ᾽ ἔτλας" 
τὰ δ᾽ ἐμὰ δῶρα Κύπρις ἔτεχε 
πολὺ μὲν αἷμα, πολὺ δὲ δάκρυον, ἄχεά τ ἄχεσι, 
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866 δάχρυα δάχρυσιν ἔλαβε πάϑεα, 
ματέρες τὲ παῖδας ὥλεσανγ, 

ἀπὸ δὲ παρϑέγοι χόμας 

ἔϑεντο σύγγογοι νεχρῶν, Σχαμάνδοιον 
ἀμφὶ «Ῥρύγιον οἶδμα. 

8370 βοὰν βοὰν δ᾽ “Ἑλλὰς 
χελάδησε χαἀνωτότυξεν, 
ἐπὶ δὲ κρατὶ χέρας ἔϑηχεν, 

ὄνυχιε δ᾽ ἁπαλόχροα γένυν. 
ἔδευσε φογίαισι πλαγαῖς. 

8376 

ἃ λεχέων ἐπέβας τετραβάμοσι γυίοις, 
ὡς πολὺ ματρὸς ἐμῶς ἔλαχες πλέον, 
ἃ μορφᾷ ϑηθῶν λαχνογυίων 

οα ματι ΛΠ σχῆμα λεαίνης 

380 ἐξαλλάξ ασ᾽ (χεα λύπης" 

ὥν τέ ᾿ἥρτεμις ἐξεχορεύσατο, 
χουσοχέρατ' ἔλαφον,  ]έροπος Τιτανίδα χούραν 
καλλοσύνας ἕνεκεν" τὸ δ᾽ ἐμὸν δέμας 
ὦλεσεν ὥλεσε Πέργαμα “Ιαρδαγίας 

8386 ὀλομένους τ᾽ ᾿“χαιούς. 
ΜΕΝΕ..0ΟΣ. 

ὦ τὰς τεϑρίππους Οἰνομάῳ Πῖσαν χᾶτα 

Πέλονν ἁμίλλας ἐξαμιλληϑείς ποτξ, 

εἴϑ᾽ ὥφελες τόϑ᾽, ἡνίκ᾽ ἔρανον ἐς ϑεοὺς 
πρισϑεὶς ἐποίεις, ἐν ϑεοῖς λιπεῖν βίον, 

890 πρὶ» τὸν ἐμὸν ᾿“τρέκ πατέρα γεννῆσαί ποτε, 
ὃς ἐξέφυσεν ᾿Περόπης λέχτρων ἄπο 
᾿Ἵγαμέμνον᾽ ἐμέ τε Μενέλεων, χλεινὸν ζυγὸν" 

πλεῖστον γὰρ οἶμαι, καὶ τόδ᾽ οὐ χόμπῳ λέγω, 
στράτευμα κώπῃ διορίσαι Τροίαν ἔπι 

8395 τύραννος. οὐδὲν πρὸς βίαν στρατηλατῶν, 
ἑχοῦσι δ᾽ ἄρξας “Ἑλλάδος γεαγνίαις. 

χαὶ τοὺς μὲν οὐχέτ᾽ ὄντας ἀριϑμῆσαι πάρα, 
τοὺς δ᾽ ἐχ ϑαλάσσης ἀσμένως πεφευγότας, 
νεχρῶν φέροντας ὀνόματ᾽ εἰς οἴχους πάλιν. 

400 ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ οἶδμα πόντιον γλαυχῆς ἁλὸς 
τλήμων ἀλῶμαι χρόνον ὅσονπερ ᾿Ιλίου 

χεὶς πάτραν χρήζων μολεῖν, 

ποτ᾽ 

πύργους ἔπερσα, 
οὐχ ἀξιοῦμαι τοῦδε πρὸς ϑεῶν τυχεῖν. 

«Διβύης τ᾽ ἐρήμους ἀξένους τ᾽ ἐπιδρομὰς 
4ρ6 πέπλευχα πάσας" χῶταν ἐγγὺς ὦ πάτρας, 

πάλιν μ᾽ ἀπωϑεῖ πνεῦμα, χοὔποτ᾽ οὔριον 
εἰσῆλθε λαῖφος, ὥστε μ᾽ ἐς πάτραν μολεῖν. 
χαὶ νῦν τάλας ναυαγὸς, ἀπολέσας φίλους, 

ἐξέπεσον ἐς γῆν τήνδε" ναῦς δὲ πρὸς πέτρας 

410 πολλοὺς ἀριδϑμοὺς ἄγνυται ναυαγίων. 

τρόπις δ᾽ ἐλείφϑη ποικίλων ἁρμοσμάτων, 
ἐφ᾽ ἧς ἐσώϑην μόλις ἀνελπίστῳ τύχῃ 
Ἑλένη τε, Τροίας ἣν ἀποσπάσας ἔχω. 
ὄνομα δὲ χώρας, ἥτις ἥδε χαὶ λεὼς, 

4185 οὐχ οἶδ᾽" ὄχλον γὰρ ἐσπεσεῖν ἠσχυγόμην, 
ὥσϑ᾽ ἱστορῆσαι τὰς ἐμὰς δυσχλαινίας, 

χρύπτων ὑπ᾽ αἰδοῦς τὰς τύχας. ὅταν δ᾽ ἀνὴρ 
πράξῃ χαλῶς ὑψηλὸς, εἰς ἀηϑίαν 

πίπτει χακίω τοῦ πάλαι δυσδαίμονος. 
420 χρεία δὲ τείρεε μ᾽" οὔτε γὰρ σῖτος πάρα 

οὔτ᾽ ἀμφὶ χρῶτ᾽ ἐσϑῆτες" εἴχάσαι 
πάρεστι" ναὸς ἐχβόλοις ἀμπίσχομαι. 
πέπλους δὲ τοὺς πρὶν λαμπρά τ᾽ ἀμφιβλήματα 

αὐτὰ δ᾽ 

τ ΑΔ ἘΠῚ ΤΑΝ ὉΠ 

χλιδάς τὲ πόντος ἥρπασ᾽ "ἰδν δ᾽ ἄντρου μυχοῖς 
425. χρύνγας γυναῖχα τὴν χκαχῶν πάντων ἐμοὶ 

- ; Ξ ν 
ὦ μάχαρ ᾿ρχαδίᾳ ποτὲ παρϑένε Καλλιστοῖ, “τὸς 

(ρξασαν ἥκω. τούς ζω τον, εἰμ μένους 
οἱ ων» φυλάσσειν τἄμ᾽ ἀναγχάσας λέχη. 
μόνος δὲ νοστῶ, τοῖς ἐχεῖ ζητῶν φίλοις 

τὰ πρόσφορ᾽ ἤν πως ἐξερευνήσας λάβω. 
480 δὼν δὲ δῶμα περι(ερὲς ϑριγχοῖς τόδε 

πύλας τε σεμνὰς ΠΌΡΕ ὀλβίου τινὸς, 

προσῆλθον " ἐλπὶς δ᾽ ἔχ γε πλουσίων δόμων 
λαβεῖν τι ναύταις, ἐκ δὲ μὴ ̓ χόντων βίον, 
οὐδ᾽ εἰ ϑέλοιεν, ὠφελεῖν ἔχοιεν ἄν. 

Ὧ4δδ ὠή" τίς ἄν πυλωρὸς ἐκ δόμων μόλοι, 
ὅστις διαγγείλειε τάμ᾽ εἴσω χακά; 

: ΤΡ ΟΎΥΣΙ 

τίς πρὸς πύλαισιν; οὐκ ἀπαλλάξει δόμων, 
καὶ μὴ πρὸς αὐλείοισιν ἑστηκὼς πύλαις 
ὕχλον παρέξεις δεσπόταις ; ἢ κατϑαγεῖ 

ἀλρ΄ λλην πεφυχὼς, οἷσιν οὐχ ἐπιστροφαί. 
ΠΕΝΕ..40 Σ. 

γραῖα, ταῦτα πάντ᾽ ἔπη χαλῶς λέγεις. 
ἐστι" πείσομαι γάρ" ἀλλ ἄνες λόγον. 

ΤΡΌΖΓΥ ΣΙ 

ἄπελϑ." ἐμοὶ γὰρ τοῦτο πρόσχειται, ξέγε, 

μηδένα πελάζειν τοισίδ᾽ λλήνων δόμοις. 
ΠΈΕΝΕ..4ΟΣ. 

ἀλδ ἃ, μὴ πρόσειξ χεῖρα. μηδ᾽ ὦϑει βίᾳ. 
ΠΟΥ ΣΣ 

πείϑει γὰρ οὐδὲν ὧν λέγω" σὺ δ᾽ αἴτιος. 
ΜΕΝΕ..0ΟΣ. 

(γγειλον εἴσω δεσπόταισι τοῖσι σοῖς. 
ΤΡ. ΥὉΣ: 

πιχρῶς ἂν οἷμαί γ᾽ ἀγγελεῖν τοὺς σοὺς λόγους. 
ΠΕΝΕ..40Ο Σ. 

γαυαγὸς ἥκω, ξένος, ἀσύλητον γένος. 

ἊΣ 
ω 
», “- 

ἐς 

ΤΟΡΌΖΟΥΕΙΣ. 

4δῦ οἴχον πρὸς ἄλλον γύν τιν᾽ ἀντὶ τοῦδ᾽ ἴϑι: 
ΜἽΈΕΜΝΕ..20 Σ. ᾿ 

οὔκ, ἀλλ᾿ ἔσω πάρειμι" χαὶ σύ μοε πιϑοῦ. 
Ὑ ΡΥΖΟΥΩΣ 

ὀχληρὸς ἴσϑ᾽ ὧν" καὶ τάχ᾽ ὠσϑήσει βίᾳ. 
ΜΕΝΕ.Ζ.40 Σ. 

αἱαῖ" τὰ χλεινὰ ποῦ ᾽στί μοι στρατεύματα; 
ΤΡΑΎΥΣ.: 

οὐχοῦν ἔχεῖ που σεμνὸς ἠσϑ', οὐκ ἔνϑάδε. 
ΜΕΝΕ..0Σ. 

ἀδό ὦ δαῖμον, ὡς ἀγάξι᾽ ἠτιμώμεϑα. 
ΤΡ ῸΣΙ 

τί βλέφαρα τέγγεις δάχρυσι; πρὸς τίν᾽ οἰχτρὸς εἶ; 
ΜΕΝΕ.Ζ.0:Σ. 

πρὸς τὰς πάροιϑε συμφορὰς εὐδαίμονας. 

ΤΟΡΙΖΟΎΥΣ. 

οὔχουν ἀπελθὼν δάχρυα σοῖς δώσεις φίλοις ; 
ΜΠΕΔΝΙ͂.Ζ4.20 Σ. 

τίς δ᾽ ἥδε χώρα; τοῦ δὲ βασίλειοι δόμοι; 
ΤΡ ΤΣ 

400 Πρωτεὺς τάδ᾽ οἱχεῖ δώματ᾽, «“ἴγυπτος δὲ γῆ. 
ΠΈΕΝΕ.,..40 Σ. 

4ἴγυπτος; ὦ δύστηνος, οἱ πέπλευκ᾽ ἄρα. 

ΓΡΑΎΥ Σ. 

τί δὴ τὸ Νείλου μεμπτόν ἐστί σοι γένος ; 
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ΜΠΕΝΕ.4ΟΣ. “ἣν δ᾽ ἐνδιδῷ τε μαλθαχὸν, τὰ πρόσφορα 
οὐ τοῦτ᾽ ἐμέμῳφϑην" τὰς ἐμὰς στένω τύχας. τῆς νῦν παρούσης συμφορᾶς αἰτήσομαι. 

ΓΟΌΣΤΌΟΜΕΣ, 510 χαχῶν δέ γ᾽ ἡμῖν πο τοίς τοῖς ἀϑλίοις, 

πολλοὶ χακῶς πράσσουσιν, οὐ σὺ δὴ μόνος. ἄλλους τυράννους αὐτὸν ὄντα βασιλέα. 

ΜΕΝΕΖΟΑΟΣ. βίον προσαιτεῖν “ ἀλλ΄ ἀναγχαίως ἔχει. 

465 ἔστ᾽ οὖν ἐν οἴκοις ὅντιν᾽ ὀνομάζεις ἄναξ; λόγος γάρ ἔστιν οὐκ ἐμὸς, σοφῶν δ᾽ ἔπος, 
ΧΡΟΤΜΕΣΣ δεινῆς ἀνάγκης οὐδὲν ᾿Ἰσχύειν αὐδνώ 

τόδ᾽ ἔστιν αὐτοῦ μνῆμα, παῖς δ᾽ ἄρχει χϑογός. ΠΧΟΡΟ Σ. 
ΜΕΝΈΕ...40 Σ. δ1ὅ ἤκουσα τᾶς ϑεσπιῳδοῦ χόρας, 

ποῦ δῆτ᾽ ὧν εἴη; πότερον ἐκτὸς ἢ ̓ ν δόμοις; ἃ χρήζουσ᾽ ἐφάνη τυράννοις. 
ΓΡΑΎΣ. δόμοις, ὡς Μιενέλαος οὔπω 

οὐχ ἔνδον " Ἕλλησιν δὲ πολεμιώτατος. μελαμφαὲς οἴχεται 
ΜΕΙΝΕΜ.40ΟΣ. δι᾿ ἔρεβος, χϑονὶ χρυφϑεὶς, 

τίν᾽ αἰτίαν σχὼν ἧς ἐπηυρόμην ἐγώ; ὅ20 ἀλλ᾽ ἔτι χατ᾽ οἶδμ᾽ ἅλιον 
ὩΡΑ ΌΣΩΣ τρυχόμενος οὔπω λιμένων 

470 Ἑλένη χατ᾽ οἴχους ἐστὶ τούσδ᾽ ἡ τοῦ «ιός. ψαύσειεν πατρίας γᾶς, 
ΜΕΝΕ..40Σ. ἀλατείᾳ βιότου 

πῶς φής; τίν᾽ εἶπας μῦϑον; αὐϑίς μοι φράσον. ταλαίφρων, ἄφιλος φίλων, 

ΜΕΜΝΕ..4ΟΣ. χώπῳᾳ Τρῳάδος ἐκ γᾶς. 
πόϑεν πρὸς τίνα τὸ πρᾶγμ. ἔχει λόγον; ἘΖΕΝΗ. 

ἹΡΕΧΎΥΙΣ, δ᾽ αὖ τάφου τοῦδ᾽ εἰς ἕδρας ἐγὼ πάλιν 
«““ακεδαίμονος γῆς δεῦρο νοστήσασ᾽ ἄπο.. στείχω, μαϑοῦσα Θεονόης φίλους λόγους, 

ΜΕΝΕ.ΟΑΟΣ. ὅ80η πάντ᾽ ἀληϑῶς οἶδε" φησὶ δ᾽ ἐν φάει 
47ὅ πότ᾽; οὔ τέ που λελήσμεϑ᾽ ἐξ ἄντρων λέχος; πόσιν τὸν ἁμὸν ζῶντα φέγγος εἰσορᾶν, 

“ΘΎΎΥΣ: 

πρὶν τοὺς ΞἼχαιοῦς; ὦ ξέν᾽, ἐς Τροίαν μολεῖν. 

ἀλλ ἕρπ᾽ ἀπ᾽ οἴχων " ἔστι γάρ τις ἕν δόμοις 
τύχη; τύραννος ἣ ταράσσεται δόμος. 

καιρὸν γὰρ οὐδέν᾽ ἼΣΞ ἢν δὲ δεσπότης 
ᾷ80 λάβῃ σε, ᾿ϑάνατος ξένιά σοι γενήσεται. 

εὔνους γάρ εἰμ᾽ Ἕλλησιν, οὐχ ὅσον πιχροὺς 
λόγους ἔδωχα δεσπότην φοβουμένη. 

ἽΜΕΝΕ.ΜἍΟΣ. 
τί φῶ; τί λέξω; συμφορὰς γὰρ ἀϑλίας 
ἐχ τῶν πάροιϑε τὰς παρεστώσας κλύω, 

488 εἰ τὴν μὲν αἱρεϑεῖσαν ἔκ Τροίας ἄγων 

πορϑμοὺς δ᾽ ἀλᾶσϑαι μυρίους πεπλευχότα 
ἐχεῖσς χἀχεῖσ᾽ οὐδ᾽ ἀγύμναστον πλάγοις 
ἥξειν, ὅταν δὴ πημάτων λάβη τέλος. 

ὅ85 ἕν δ᾽ οὐχ ἔλεξεν, εἰ μολὼν σωϑήσεται. 
ἐγὼ δ᾽ ἀπέστην τοῦτ᾽ ἐρωτῆσαι σαφῶς, 
ἡσϑεῖσ᾽, ἐπεί νιν εἶπέ μοι σεσωσμένον. 
ἐγγὺς δέ νίν που τῆσδ᾽ ἔφασκ᾽ εἶναι χϑογὸς, 
γαυαγὸν ἐχπεσόντα σὺν παύροις εις 

ὅ40 ὥς μοι πόϑ'᾽ ἥξεις; ὡς ποϑεινὸς ἂν μόλοις. 

ἕα, τίς οὗτος; οὔ τί που χρυπτεύομαι 

μϑδλθως ἀσέπτου παιδὸς ἐχ βουλευμάτων; 

οὐχ ὡς δρομαία πῶλος ἢ βάχχη ϑεοῦ 
τάφῳ ξυνάψω κῶλον; ἄγριος δέ τις 

ὅλδ μορφὴν ὅδ᾽ ἐστὶν, ὅς μὲ ϑηρᾶται λαβεῖν. 
ΟΠ ΜΚΕΝΕ..0Ο Σ. 

σὲ τὴν ὄρεγμα δεινὸν ἡμιλλημένην 
τύμβου ᾽πὶ χρηπῖδ᾽ ἐμπύρους τ᾽ ὀρϑοστάτας, 

«μεῖνον " τέ φεύγεις; ὡς δέμας δείξασα σὸν 

πο τ ἡμῖν ἀφασίαν τε προατέϑης. 

ἘΖ“ΕΝΗ͂. 

δὅ0 ἀδικούμεϑ', ὦ γυναῖχες " εἰργόμεσϑα γὰρ 
τάφου πρὸς ἀνδρὸς τοῦδε, καί μ΄ ἑλὼν ϑέλει 
δοῦναι τυράγγοις, ὧν ἐφεύγομεν γάμους. 

ΜΕΝΕ.4.40Σ. 

οὐ χλώπές ἐσμεν, οὐχ ὑπηρέται καχῶν. 

ἜΗΝ 
καὶ μὴν στολήν γ᾽ ἄμορφον ἀμφὺ σῶμ᾽. ἔχεις. 

ΜΕΔΝΕΑΚ..ΖΟΣ. 

δδδοτῆσον, φόβου μεϑεῖσα, λαιψηρὸν πόϑα. 

Ε.2Ὲ ΝΗ. 

ἵστημ᾽, ἐπεί γε τοῦδ᾽ ἐφάπτομαι τόπου. 

ΜΕΝΕ.ΔΟΣ. 
είς εἰ; τίν᾽ ὄψιν σὴν, γύναι, προσδέρχομαι; 

1.2. ὙΠΟ Σ ὅ2ὅ παντοδαπᾶς ἐπὶ γᾶς 

ἡ Τυνδαρὶς παῖς, ἢ κατὰ Σπάρτην ποτ᾽ ἤν. πόδα χριμπτόμενος εἰναλίῳ 

ε' ,» « 2. Ὁ , 
ἤχω δαμαρταὰ καὶ κατ᾽ ἄντρα σώζεται, 

ὄνομα δὲ ταυτὸν τῆς ἐμῆς ἔχουσά τις 
δάμαρτος ἄλλη τοισίδ᾽ ἐνναίει δόμοις. 
“Πιός γ᾽ ἔλεξε παῖδά γιν πεφυχέγαι. 

490 ἀλλ᾿ ἡ τίς ἐστι Ζηνὸς ὄνομ᾽ ἔχων ἀνὴρ 
| Νείλου παρ᾽ ὄχϑας; εἷς γὰρ ὅ γε κατ᾽ οὐρανόν. 

| Σπάρτη δὲ ποῦ γῆς ἐστι πλὴν ἵνα ῥοαὶ 
τοῦ καλλιδόναπκός εἰσιν Εὐρώτα μόνον; 
ἁπλοῦν δὲ Τυνδάρειον ὄνομα κλήζεται. 

, 498 .Ζαχεδαίμογνος δὲ γαῖά τις ξυνώγυμος 
| Τροίας τ᾽; ἐγὼ μὲν οὐχ ἔχω τί χρὴ λέγειν. 

πολλοὶ γὰρ, ὡς εἴξασιν, ἕν πολλῇ χϑονὺ 
ὀνόματα ταὔτ᾽ ἔχουσι, καὶ πόλις πόλει 
γυνὴ γυναιχί τ᾽" οὐδὲν οὖν ϑαυμαστέον, 

ὅ00 οὐδ᾽ αὐ τὸ δεινὸν προσπόλου φευξούμεϑα. 
ἀνὴρ γὰρ οὐδεὶς ὦδε: βάρβαρος φοέἕένας, 

ὃς ὄνομ᾽ ἀκούσας τοὐμὸν οὐ δώσει βοράν. 
χλειγὸν τὸ Τροίας πῦρ ἐγώ 9’, ὃς ἦψά νιν, 

ἹἩενέλαος, οὐκ ἄγνωστος ἐν πάσῃ χϑογί. 
ὅ06 δόμων ἄνακτα προσμενῶ " ἔχει δέ μοι 

δισσὰς φυλάξεις" ἢν μὲν ὠμόφρων τις ἦ, 
κρύψας ἐμαυτὸν εἶμι πρὸς γαυάγια, 

Ὡς ρ πὺς εν τωνου ᾿ς πτν0 ὑττ 00 οὐὠξαυνοίκου νυ οἱ τού ασξθοναν το, ἐν νος ον δ νον 



πῶς οιν ἄν ἐνθάδ᾽ 

ΡΟΕΤΑΕ 5ΟῪΕΝΙΟΙ. 

ἧσϑά τ᾽ ἐν Τροίᾳ 3᾽ ἅμα; 

Ἔ ὡλί Εἰ Νὶ ΤΗ͂Ι 845 

ΕΖΕΜΝΗ. ἘΖ“ΕΝΗ͂. 

σὺ δ᾽ ἐξ τίς; αὑτὸς γὰρ σὲ κῶμ᾽ ἔχει λόγος. τοὔνομα γένοις ἄν πολλαχοῦ, τὸ σῶμα δ᾽ οὔ. 
ΜΕΝΕΜΖ4.40ΟΣ. ΜΠΈΕΈΝΕ..4ΟΣ. 

οὐπώποτ᾽ εἶδον προσφερεστέραν δέμας. μέϑες Ὁ » λύπας ἅλις ἔχων ἐλήλυϑα. 
ἘΖ“ΕΔΝΗ. ΕΖΕΝΗ. 

ὅ60 ὦ ϑεοί. ϑεὸς γὰρ χαὶ τὸ γιγνώσχειν φίλους. ὅ90 λεέψεις γὰρ ἡμᾶς, τὰ δὲ χέν᾽ ἐξάξεις ΤῊΝ 
ΜΕΝΕΑ͂ΔΟΣ. ΜΕΝΕ.ΜΆΑΟΣ. 

ἹΒξιληνὶς εἶ τις ἢ ̓ πιχωρία γυνή; καὶ χαῖρέ γ᾽ Ἑλένη προσφερὴς ὁϑούνεκ᾽ εἶ. 
ἘἙἘΖΕΔΝΗ. Ἐ.ΖΕΜΝΗ. 

Ἑλληνίς" ἀλλὰ καὶ τὸ σὸν ϑέλω μαϑεῖν. ἀπωλόμην" λαβοῦσά σ᾽ οὐχ ἕξω πόσιν. 
᾿ φαβ αμδ᾽ ἘΌΝ Ε 4: ἀν ΟΣ νον ὶὴ ΜΕΝΕΆΑ͂ΟΣ. 
Ἑλένῃ σ᾽ ὁμοίαν δὴ μαλιστ᾽ εἰδον., γύναι. τοὐχεῖ μὲ μέγεϑος τῶν πόνων πείϑει, σὺ δ᾽ οὔ. 

ΕΖΕΝΗ. 
ΑΙ ’ ΕΣ ἼὝΟΣ»ν 2 .- ἘΖΕΜΝΉΗ. 

ἐγὼ δὲ Μενέλεῳ γε σ᾽" οὐδ᾽ ἔχω τέ φῶ. ὌΝ ἘΝ 
ΣΑ͂Σ ΤΠ Ὡς οὗ ᾽γώ" τίς ἡμῶν ἐγένετ᾽ ἀϑλιωτέρα; 

ὅ98 οἱ φίλτατοι λείπουσιν " οὐδ᾽ ἀφίξομαι 
ὅθὅ ἔγγως “ι ὀρϑῶς ἄνδρα δυστυχέστατον. π , 

ἘΖΕΝΗ. ΤΑ Έ ΤΟΥ, αὶ 
ὦ χρόνιος ̓ ἐἀδὸν σῆς δάμαρτος ἐς χέρας. ἜΡΊΓΩΣ τ τς ᾿ 

ΜΕΝΕ.ΖΦΔ4ΟΣ. ἹΠενέλαε, μαστεύυων σε χιγχανω μόλις, 

ποίας δάμαρτος; μὴ ϑίγῃς ἐμῶν πέπλων. πᾶσαν πἰιῳηϑ εις τήνδὲ ΤΥ ΤΤΟΣ ΤΥ ΤΣ 
, ἙΖΕΝΗ. πεμφϑεὶς ἑταίρων τῶν λελειμμένων ὕπο. 

ἣν σοι δίδωσι Τυνδάρεως, ἐμὸς πατήρ. ὦ ΜἼΕΝΕΑΑ ΟΣ. 

ν ΜΕΝΕ,ΖΟ.0ΟΣ. ἷ 600 τί δ᾽ ἔστιν; ἡ που βαρβάρων συλᾶσϑ᾽ ὕπο; 

ὦ φωσφόρ᾽ Ἑχάτη, πέμπε φάσματ᾽ εὐμενῆ. ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 
' ΠΝ. ...... ϑαυμάστ᾽, ἔλασσον τοὔνομ᾽ ἢ τὸ πρᾶγμ᾽, ἔχων. 
᾿ ὅ70 οὐ γνυχτέφαντον πρόπολον ᾿Ενοδίας μ᾽ δρᾷς. ΜΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

ρ τι ἐς οζρος ΟΣ Γ .«2ἐγ᾽, ὡς φέρεις τι τῆδε τῇ σπουδὴ νέον. 
οὐ μὴν γυναικῶν γ εἰς δυοῖν ἔφυν ποσις. ἌΓΓΕΖΟΣ. 

ΤΩΡΑ ὑαξ λέγω πόνους σε μυρίους τλῆναι μάτην. 
ποίων δὲ λέχτρων δεσπότης ἀλῖων ἔφυς; ᾽ 

ἣν ἄντρα κεύϑει κἀκ Φρυγῶν νομίζομαι. παλαιὰ ϑρηνεῖς πήματ᾽" ἀγγέλλεις δὲ τί; 

ἘΖΕΝΗ͂. ΑΓΓΕ.Ζ0ΟΣ. 

οὐχ ἔστιν ἄλλη σή τις ἀντ᾽ ἐμοῖ γυνή. θ0ὅ βέβηπεν ἄλοχος σὴ πρὸς αἰϑέρος πτύχας 
ΜΕῈΗ͂ Ν ΕἘΛ4Α 0 ΩΣΣ. ἀρϑεῖσ᾽ ἄφαντος" : οὐρανῷ δὲ χρύπτεται, 

. δ7δ ἡ που φρονῶ μὲν εὖ, τὸ δ᾽ ὄμμα μου νοσεῖ; λιποῦσα σεμνὸν ἄντρον οὗ σφ᾽ ἐσώζομεν, 

πὰ ΕΝΗ. τοσόνδε λέξασ᾽" ὦ ταλαίπωροι «Ῥρύγες 

οὐ πῇ μὲ λεύσσων σὴν δάμαρϑ᾽ ὁρῶν δοκεῖς ; πάντες τ᾽ ᾿Αχαιοὺ, δι᾽ ἔμ᾽ ἐπὶ «Σχαμανδρίοις 
ΜΕΝΕΜΖΑ͂ΟΣ. 610 ἀχταῖσιν Ἥρας μηχαναῖς ἐϑνήσχετε, 

τὸ σῶμ᾽ ὅμοιον, τὸ δὲ σαφές μ᾽ ἀποστερεῖ. δοχοῦντες Ἑλένην οὐκ ἔχοντ᾽ ἔχειν ΠῺᾳαάριν. 
ἘΖΕΝΗ. ἐγὼ δ᾽ ἐπειδὴ χρόνον ἔμειν᾽ ὅσον μ᾽ ἐχρῆν, 

σχέψαι" τὸ δ᾽ οὐδείς ἐστι σοῦ σοφώτερος; τὸ μόρσιμον σοσάσων πατέρ ἐς οὐρανὸν 
ΟΜΕΝΕΖΔΆΑΟΣ. ἄπειμι" φήμας δ᾽ ἡ τάλαινα Τυνδαρὶς 

ἔοικα" οὔτοι τοῦτό γ᾽ ἐξαρνήσομαι. 61ὅ ἄλλως χαχὰς ἤκουσεν οὐδὲν αἰτία. : Γ 

ἘἙΖΈΝΗ. ὦ χαῖρε, «Τήδας ϑύγατερ, ἐνθαδ᾽ ησϑ᾽ ἄρα; 

ὅ80 τίς οὖν διδάξει σ᾽ ἄλλος ἢ τὰ σ᾽ ὄμματα; ἐγὼ δέ σ᾽ ἄστρων ὡς ΔΕ  Π πε ο μυχοὺς 

ΜΕΜΝΕΚ..4ΟΣ. ἤγγελλον, εἰδὼς οὐδὲν ὡς ὑπόπτερον 

ἐχεῖ γοσοῦμεν; ὅτι δάμαρτ᾽ ἄλλην ἔχω. δέμας φοροίης. οὐκ ξῶ σε χερτομεῖν 

ἘΛΕΝΗ. 620 ἡμᾶς τόδ᾽ αὖϑις, ὡς μάτην ἐν ᾿Ιλίῳ 

οὐκ ἦλθον ἐς γῆν Τρῳάδ᾽, ἀλλ᾿ εἴδωλον ἦν. πόνους παρεῖχες σῷ πόσει χαὶ συμμάχοις. 

ΜΕΝΕ.“.20 Σ. ΜΕΜΝΕ.40 Σ. 

χαὶ τίς βλέποντα σώματ᾽ ἐξεργάζεται; τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνο" ξυμβεβᾶσιν οἱ λόγοι 
ΕΖΕΝΗ. οἱ τῆσδ᾽ ἀληϑεῖς " ὦ ποϑειγὸς ἡμέρα, 

αἰϑὴρ, ὅϑεν σὺ ϑεοπόνητ᾽ ἔχεις λέχη. ἣ σ᾽ εἰς ἐμὰς ἔδωκεν ὠλένας λαβεῖν. 

ΜΕΝΕ..40ΟΣ. Ε.1}Ὲ ΝΗ. 

ὅδό τίνος πλάσαντος ϑεῶν; ἄελπτα γὰρ λέγεις. 626 ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν Μενέλεως, ὁ μὲν χρόνος 

Ε.ΖΕΝΗ. “παλαιὸς, ἡ δὲ τέρψις ἀρτίως πάρα. 
Ἥρας διάλλαγμ᾽, ὡς Πάρις μὲ μὴ λάβοι. ἔλαβον ἀσμένα πόσιν ἐμὸν, φίλαι, 

ΜΕΝΕ..0ΟΣ. περιπετάσασα χέρα 

.------ὦ....“τἰστ- 

φίλιον ἐν μαχρᾷ φλογὶ φαεσφόρῳ. 

τασασς 
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Δουστσοτισος οτος εξ του, πυσε οετ το οὐ ΕΠ ΣΟΙ͂Σ; 

ΕΖΕ ᾿. Η. 

γἔγηϑα., κρατὺὴ δ᾽ ὀρϑίους ἐϑείρας 
ἀνεπτέρωχα,, καὶ δάκρυ σταλάσσω, 
περὶ δὲ γυῖα χεῖρας ἔβαλον Ἐ 

686 ἡδομὼν ὡς λάβω. 
ὦ πόσις, ὦ φιλτάτη πρόσοψις. 

ΜΈΕΈΝΕΜΖΑΟΣ. 
οὐκ ἐμέμφϑην" ἔχω 
τὰ τοῦ Διὸς λέχτρα «“Ζ2ήδας ϑ'; 
ἂν ὑπὸ λαμπάδων 

040 χόροι λεύχιπποι ξυνομαίμονες ὥλβισαν ὠλβισαν 

τὸ πρόσϑ', ἐκ δόμων δ᾽ ἐνόσφισαν ϑεοί σ᾽ ἐμοῦ 
ἘΖΈΝΗ. 

πρὸς ἄλλαν δ᾽ ἐλαύνει ϑεὸς συμφορὰν τᾶσδε 
πρεΐσσω" 

τὸ χαχὸν δ᾽ ἀγαϑὸν σέ τε κἀμὲ συνάγαγε, πόσι, 
]Ἰ (δάδ χρόνιον, ἀλλ᾿ ὅμως ὀμαίμαν τύχας. : 

ΜΜΠῈΕΝΕῈ “4400 Σ. 

ὕγναιο δῆτα. ταὐτὰ δὴ ξυνεύχομαι" 
δυοῖν γὰρ ὄντοιν οὐχ ὃ μὲν τλήμων, ὁ δ᾽ οὔ. 

ἘΖΈΕΝΗ. 

«ἴλαι φἴλαι, τὰ πάρος 
Οὐχέτι στένομεν, οὐδ᾽ ἀλγῶ. 

(850 πόσιν ἐμὸν ἐμὸν ἔχομεν ἔχομεν, ὃν ἔμενον 
ἔμεγον ἐκ Τροίας πολυετῆ μολεῖν. 

ΜΠΕΝΕΜ.Ζ40ΟΣ. 

ἔχεις μ᾽ ἔχω τέ σ᾽ " ἡλίους δὲ μυρίους 
Διὐγιξ διελϑὼν ἠσϑόμην τὰ τῆς ϑεοῦ. ᾿ 

: ἐμὰ δὲ δάκρυα χαρμονὰ πλέον ἔχει 
1 δῦ χάριτος ἢ λύπας. 

τί τρῶ; τίς ἂν τόδ᾽ ἤλπισεν βροτῶν ποτε; 
ἀὐδόχησοοις! ἔχω σε πρὸς στέρνοις. 

᾿ ΜΠΕΝΕ..40Σ. 

κἀγὼ σὲ τὴν δοκοῦσαν Ιδαίαν πόλιν 
ον ̓λίου τε μελέους πύργους. 

660 πρὸς ϑεῶν, δόμων πῶς τῶν ἐμῶν ἀπεστάλην; 

ἘΖΕΝΗ. 

ἔ ἔ, πιχρὰς ὃς ὠρχὸς βαίνεις " 
ἔ ἔ. πιχρὰν δ᾽ ἐρευνᾷς φάτιν. 

ΜΕΝΕΜΔΆΑΟΣ. 
λέγ᾽, ὡς ἀκουστὰ πάντα δῶρα δαιμόνωγ-. 

ἘΖΕΜΝΗ. 

ἀπέπτυσα μὲν λόγον, οἷον οἷον ἐσοίσομαι. 

ΜΕΝΕ.“40ΟΣ. 

66 ὅπως δὲ λέξον" ἡδύ τοι μόχϑων κλύειν. 

ΕΖΈΕΔΗ. 

οὐχ ἐπὶ λέχτρα βαρβάρου νεαγία, 
πετομένας κώπας, 
πετομένου δ᾽ ἔρωτος ἀδίκων γάμων. 

ΜΈΕΝΕ..40 Σ. 

τίς γάρ: σε δαίμων ἢ πότμος συλᾷ πάτρας; 
ΕΖΕΝΗ. 

60 ὁ Διὸς ὁ Διὸς, ὦ πόσι, παῖς μ᾽ 
ἐπέλασεν Νείλῳ. ᾿ 

846 Ε ΦΙΡ Π ΙΔ,ΌΥῪΥ 

᾿ ΜΕΝΕ..ΟΣ. ΜΈΝΕ.Ζ.3ΟΣ. 

680 κἀγὼ σέ- πολλοὺς δ᾽ ἐν μέσῳ λόγους ἔχων ϑαυμαστὰ τοῦ πέμψαντος" ὦ δεινοὶ λόγοι. 
οὐκ οἶδ᾽ ὁποίου πρῶτον ἄρξομαε τὰ γῦν. ἘΖΕΝΗ. 

κατεδάχρυσα χαὶ βλέφαρον ὑγραίνω 
ὉΠΡΡΤΟ ΤῊ ἃ “ιός μ᾽ ἄλοχος ὠλεσεν. 

ΜΕΜΝΈΜΟΑΟΣ. 
676: Ἥρα; τίνων χρήζουσα προσϑεῖναι χαχῶν; 

Ἐ.ΖΕΝΗ. ᾿ 

"ΠΡ ἐμῶν δεινῶν, λουτρῶν καὺ ἡώμ.ν, 
γα ϑεαὶ μορφὰν 

ἐφαίδρυναν ἔνϑεν ἔμολεν χρίσις. 
ΜΕΝΕ..40 Σ. 

τάδ᾽ εἷς κρίσιν σοι τῶνδ᾽ ἔϑηχ᾽ Ἥρα χαχῶν; 
ΕΖΕΝΗ. 

8680 Κύπριν ὡς ἀφέλοιτο. 

ΜΕΜΝΕΜ.ΖΜ.40ΟΣ. 
πῶς, αὔϑα. 

Ἑ.ΖΕ ΝΗ. 
Πόέριν, ν ᾧ μ᾽ ἐπένευσεν. 

ΜἼΕΝΕ.,.40Σ. 
ὦ τλᾶμον. 

.Ἑ ΖΕ ΜΗ. 
τλάμων τλάμων. ὧδ᾽ ἐπέλασ᾽ «Αϊγύπτῳ. 

ΜΕΝΕ.ΖΜ4ΟΣ. 
εἴδωλον, ὡς σέϑεν χλύω. 

Ε.ΖΕΝΗ. 

τὰ δὲ χατὰ μέλαϑρα πάϑεα πάϑεα, ἡμέ: 

τεῦ. οἱ γώ. 

εἰτ᾽ ἀντέδωχ ἢ. 

886 
ΜΠΕΝΕ.“4 4 ΟΣ. 

τί φής; 

Ε.ΖΕΝΠΗ. 

οὐκ ἔστιν μάτηρ " ἀγχόνιον βῥόχον. 
δι᾿ ἐμὲ χατεδήσατο, δύσγαμον ἐἰο μόναι 

- ΠΜΕΝΕ.,..40 Σ.. 

μον ἘΞ Ἢ δ᾽ Ἑ.ομιόγνης ἔστιν » βἴρξᾳ 
τ ΖΈΕΝΗ. : ᾿ 

ἄγαμος » ἄτεχνος, ὦ πόσι, καταστένγει 
᾿ 990 γάμὸν ἄγαμον αἱσχύνᾳ. 

ΟἼΤΕΝΕ. ΔΟΣ. 

. ὦ πᾶν κατ᾽ ἄχρας δῶμ᾽ ἐμὸν. πέρσας Πάρις, 
τάδε καὶ σὲ διώλεσε ἐρλνηος τε 
χαλχεόπλων “]αναῶν. 

ἘΖΕΝ π. 

ἐμὲ δὲ πατρίδος ἄπο κακόποτμον ἀραίαν ᾿ 
696 ἔβαλε ϑεὸς ἀπό τε πόλεος ἀπό τε σέϑεν, 

ὅτε μέλαϑρα λέχεά τ᾽ ἔλιπον οὐ λιποῦσ᾽᾽ 
ἐπ᾿ ὙΠ 70 γάμοις. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰ καὶ τὰ λοιπὰ τῆς τύχης εὐδαίμονος 
τύχοιτε, πρὸς τὰ πρόσϑεν ἀρπέσειεν ἂν. 

ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

700 Ἱενέλαε, κἀμοὶ πρόσδοτέ τι τῆς ἡδονῆς, . 

ἣν μανϑάνω μὲν χαὐτὸς, οὐ σαφῶς δ᾽ ἔχω. 
ΜΕΝΕ.“.40ΟΣ. 

ἀλῖ, ὦ γεραιὲ, καὶ σὺ κοινώνει λόγων. 
ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

οὐχ ἦϑε μόχϑων τῶν ἐν ᾿Ιλίῳ βραβεύς; 
ΜΕΝῈ -: 40 Σ. 

οὐχ ἥδε, πρὸς ϑεῶν δ᾽ ἥμεν ἠπατημένοι, 
705 νεφέλης ἄγαλμ᾽ ἔχοντες ἐν χεροῖν λυγρόν. 
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ΑΓΓΙΓΈΕΈΟ.ΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

. τί φής; ἐς ταὐτὸ χἀμοὶ δόξα μάντεων πέρε 
γειέλης ἄρ᾽ ἄλλως εἴχομεν πόνους πέρι; χωρεῖ γέροντι: τοὺς ϑεοὺς ἔχων τις ἂν 

ΜΕΝΕΜ.ΖΚ.4ΟΣ. 760 φίλους ἀρίστην μαντικὴν ἔχοι δόμοις. 

Ἥρας τάδ᾽ ἔργα καὶ ϑεῶν τρισσῶν ἔρις. ες ἘΕ ΖΈΝΗ. 
ΓΓῈ Ζ2ΟΣ. εἶεν " τὰ μὲν δὴ δεῦρ᾽ ἀεὶ καλῶς ἔχει. 

ἡ δ᾽ οὖσ᾽ ἀληϑῶς ἔστιν ἧδε σὴ δάμαρ; ὅπως δ᾽ ἐσώϑης:; ὦ τείχεος; Τοθίοις ἅπο, 
ΜΕΝΕΖΔΑΟΣ. κέρδος μὲν οὐδὲν εἰδέναι, πόϑος δέ τις 

710. αὕτη" λόγοις δ᾽ ἐμοῖσι πίστευσον τάδε. το τῶν (ΕΥθΣ ἘΠ τὰ ὉΠ ἘΠ πε 

προ 706 ἡ πόλλ: ἀνήρου μ᾽ ἑνὶ λόγῳ μιᾷ ϑ᾽ ὁδῷ. 
ὦ ϑύχγατερ, ὁ ϑεὸς ὡς ἔφυ τι ποιχίλον τί σοι λέγοιμ᾽ ἂν τὰς ἐν «Αϊγαίῳ φϑορὰς, 
χαὶ ϑυστέχμαρτον. εὖ δέ πως ἀναστρέφει, τὰ Ναυπλίου, τὸ ἘΠ᾿ σὲαὶ τυ πολήμεειτε, 

ποῦ ἥ πον ὧν προς ὁ μὲν ἬΤΑ͂Σ Κρήτην τε «Διβύην ϑ᾽, ἃς ἐπεστράφην πόλεις, 
Ὁ ΟἸΠ00) πονησος οὐ ϑις δ, τι τοῦς, σχοπιάς τε Περσέως ; οὔτ᾽ ἂν ἐμπλήσαιμέ σε 

716 βέβαιον οὐδὲν τῆς ἀεὶ τύχης ἐζ Ὁ: 770 μύϑων, λέγων τ᾽ ἄν σοι κάκ᾽ ἀλγοίην ἔτι, 
ον τ πορίοισε συσ πο», μετεῦχετε, πάσχων τ᾽ ἔκαμνον" δὶς δὲ λυπηϑεῖμεεν ἄγ. 
σὺ μὲν λόγοισιν, ὃ δὲ δορὸς προϑυμίᾳ. ! ἙΖΕΝΗ. 
σπεύδων δ᾽ ΟΣ ἔσπευδ᾽, οὐδὲν εἶχε" γῦν δ᾽ ἔχει; χὐλλιον ΕΣ τα ἢ πὶ τ Πρ πὴ ἐγεῖ 

ἐυΣομται πράξας τἀγάϑ' «ὐτυχεστοτας ἕν δ᾽ εἰπὲ πάντα παραλιπὼν, πόσον χρόνον 
720 οὐχ ἄρα γέροντα πατέρα χαὶ “Ποσχόρω πόντου "πὶ νώτοις ἅλιον ἐφϑείρου πλάνον. 

ἤσχυνας, οὐδ᾽ ἔδρασας οἷα κλήζεται. ΜΕΝΕΖΔΟΣ. 
γῦν ἀναγνεοῦμαι τὸν σὸν ὑμέναιον πάλιν, 776 ἐνιαύσιον πρὸς τοῖσιν ἐν Τροίᾳ δέχα 

χαὶ λαμπάδων, μεμνημεϑ-, ἃς τετραόροις ἔτεσι" διῆλθον δ᾽ ἑπτὰ περιδρομὰς ἐτῶν. 
ἵπποις τροχάζων παρέφερον" σὺ δ᾽ ἐν δίφροις ᾿ ἘΖΈΕΝΗ. 

728 σὺν τῷδε νύμφη δῶμ᾽ ἔλειπες ὄλβιον. φεῦ φεῦ" μακρόν γ᾽ ἔλεξας, ὦ τάλας, χρόνον. 
καχὸς γὰρ ὅστις μὴ σέβει τὰ δεσποτῶν σωϑεὶς δ᾽ ἐχεῖϑεν ἐνθάδ᾽ ἦλϑες ἐς σφαγάς. 
χαὶ ξυγγέγηϑε καὶ ξυνωδίνει κακοῖς. ΜΕΝΕ 4 4 ΟΣ. 

| ἐγὼ μὲν εἴην, κεὶ πέφυχ᾽ ὅμως λάτρις, πῶς. φῇς; τί λέξεις; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύναι. 
| ἐν τοῖσι γενγναέοισιν ἠριϑμημένος Ἑ 4 ἘΝΗ. 

780 δούλοισι, τοὔνομ᾽ οὐκ ἔχων ἐλεύϑερον, 
τὸν νοῦν δέ. χρεῖσσον γὰρ τόδ᾽ ἢ δυοῖν χακοῖν 
ἕν᾽ ὄντα χρῆσϑαι, τὰς φρένας τ᾽ ἔχειν κακὰς 
ἄλλων τ΄ ἀχούειν δοῦλον ὄντα τῶν πέλας. 

ΜΈΕΝΕ..4ΟΣ. 

ἄγ᾽, ὦ γεραιὲ, πολλὰ μὲν παρ᾽ ἀσπίδα 
786 μοχϑήματ᾽ ἐξέπλησας ἐχπονῶν ἐμοὶ, 

χαὶ γῦν μετασχὼν τῆς ἐμῆς εὐπραξίας 

ἄγγειλον ἐλθὼν τοῖς λελειμμένοις φίλοις 
τάδ᾽ ὡς ἔχονθ᾽ εὕρηχας οἵ τ᾿ ἐσμὲν τύχης, 
μένειν τ᾿ ἐπ᾽ ἀκταῖς τούς τ᾽ ἐμοὺς καραδοκεῖν 

740 ἀγῶνας, οἱ μένουσί μ᾽, ὡς ἐλπίζομεν, 
χεὶ τήνδε πως δυναίμεϑ᾽ ἐχχλέψαι χϑονὸς, 
φρουρεῖν ὅπως ἂν εἰς ἕν ἐλϑόντες τύχης 

ἔχ βαρβάρων σωϑῶμεν, ἢν δυνώμεϑα. 

ΑΓΓΕ.“Ζ0ΟΣ. 

ἔσται τάδ᾽, ὦναξ. ἀλλά τοι τὰ μάντεων 
745 ἐσεῖδον ὡς φαῦλ᾽ ἐστὶ καὶ ψευδῶν πλέα. 

οὐδ᾽ ἦν ἄρ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐμπύρου φλογὸς 
οὔτε πτερωτῶν φϑέγματ᾽" εὔηϑες δέ τοι 
τὸ χαὶ δοκεῖν ὄρνιϑας ὠφελεῖν βροτούς. 

Κάλχας γὰρ οὐκ εἶπ᾽ οὐδ᾽ ἐσήμηνε στρατῷ, 
760 νεφέλης ὕπερ ϑνήσχοντας εἰσορῶν φίλους, 

οὐδ᾽ Ἕλενος, ἀλλὰ πόλις ἀνηρπάσϑη μάτην. 
εἴποις ἂν, οὕνεχ᾽ ὁ ϑεὸς οὐκ ἠβούλετο" 
τί δῆτα μαντευόμεϑα; τοῖς ϑεοῖσι χρὴ 
ϑύοντας αἰτεῖν ἀγαθὰ, μαντείας δ᾽ ἐᾶν" 

768 βίου γὰρ ἄλλως δέλεαρ εὑρέϑη τόδε, 

χοὐδεὶς ἐπλούτησ᾽ ἐμπύροισιν, ἀργὸς ὦν. 
γνώμη δ᾽ ἀρίστη μάντις ἥ τ᾽ εὐβουλία. «- 

τ ἘΠ ΠΡΡ ὙΝΝ ΡΝ ΡΝ ΜΈΣ ΤΡ ΡΉ Ὑ ΨΨΒΘΨΒΒΒΝΝ ΜΝΑΑΒΗΝΒΗΝΗΜΜΝΡΟΙ, 

781 ϑανεῖ πρὸς ἀνδρὸς οὗ τάδ᾽ ἐστὶ δώματα. 

: : ΜΕΝΕΜΖ40:Σ. 

τί χρῆμα δοάσας ἄξιον τῆς συμφορᾶς; 
ΕἘΖΕΝΗ. 

ἄελπτος ἐμποδών τ᾽ ἐμοῖς γάμοις. 
ΚΕΡΕ ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 

ἣ γὰρ γαμεῖν τις τἄμ᾽ ἐβουλήϑη λέχη; 

, ΕΖ“ΕΝΗ. 

786 ὕβοιν ϑ᾽ ὑβρίζειν εἰς ἔμ᾽ ἣν ἔτλην ἐγώ. 

ΜΕΝΕΜ“Ζ4.40ΟΣ. 

ἰϑίᾳ σϑένων τις ἢ τυρανγεύων χϑονός; 

ΕΖ“ΕΝΗ. 

ὃς γῆς ἀνάσσει τῆσδε Πρωτέως γόγος. 

ΜΕΝΕΜ..40ΟΣ. 

τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖν᾽ αἴνιγμ᾽ ὃ προσπόλου χλύω. 

ΕἘΖΕΝΗ. 

ποίοις ἐπιστὰς βαρβάροις πυλώμασιν; 

ΜΕΝΕ.“440ΟΣ. 

ἔνϑεν ὥσπερ πτωχὸς ἐξηλαυνόμην. 

Ε.ΕΝΗ. 

ἢ που προσήτεις βίοτον ; ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ΜΕΜΝΕΖΜ.40ΟΣ. 

τοὔργον μὲν ἦν τοῦτ᾽, ὄνομα δ᾽ οὐκ εἶχον τόδε. 

ΕΠ ΖΕΝΗ͂. 

πάντ᾽ οἷσϑ᾽ ἄρ᾽, ὡς ἔοικας, ἀμφ᾽ ἐμῶν γάμων. 

σ 
ἥχεις 

790 τοῖσδ᾽, 

Ῥοβί 779 5βοαπθθδίῆιν 

φεῦγ᾽ ὡς τάχιστα τῆσδ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς χϑονος. 



348 Ἑ ΥἿΡ 

ΜΕΜΝΕ..40 Σ. ᾿ 

οἱδ᾽ " εἰ δὲ λέχτρα διέφυγες τάδ᾽ οὐχ ἔχω. 
.- ἘΖΕΈΕΝΗ. 

795 ἀϑωνω εὐνὴν ἴσϑι σοι σεασωσμένην. 
ΜῈ ΝΕ... 40 Σ. 

τίς τοῦδε πειϑώ; φίλα γὰρ, εἰ σαφῆ, ̓ λέγεις. | 
Ε.2Ὲ ΝΗ. | 

ὁρᾷς τάφου τοῦδ᾽ ἀϑλίους ἕδρας ἐμάς; 
ΜΕΝΕΜΖΑ͂ΟΣ. 

τάλαινα, στιβάδας, ὧν τί σοὶ μέτα; 

ΕΑΈΕΝΗ. 

ἐνταῦϑα λέχτρων ἱκετεύομεν φυγάς. 
ὩΜΕΝΕ.Ζ.ΟΣ. 

. 800 βωμοῦ σπανίζουσ᾽, ἢ νόμοισι βαρβάροις; 

ε “- 

ορῶ, 

Ἐ.ΖΕΝΗ͂. 

ἐρρύεϑ᾽ ἡμᾶς τοῦτ᾽ ἴσον ναοῖς ϑεῶν. 
: ΜΕΝΕ..0Σ. 

οὐδ᾽ ἄρα πρὸς οἴχους ναυστολεῖν σ᾽ ἔξεστί μοι; 
ἘΖΈΝΗΙ. 

ξίφος μένει σὲ μᾶλλον ἢ τοὐμὸν λέχοξ. 
ΜΠΕΝΕ.ΜΟ.ΆΑΟΣ. 

οὕτως ἂν εἴην ἀϑλιώτατος βροτῶν. 
Ε.ΖΕΝΗ. 

805 μή γυν καταιδοῦ" φεῦγε δ᾽ ἐχ τῆσδε χϑογός. 
ΜΕΝΕ.Α͂ΟΣ. 

λιπών σε; Τροίαν ἐξέπερσα σὴν χάριν. 
: ΠΕ ΖΕΔΝΗ. 

χρεῖσσον γὰρ ἤ σὲ τώμ᾽ ἀποκτεῖναι λέχη. 
' ΜΕΝΕΟ. ι ΟΣ. 

γον, ἄρ᾽ εἶπας ᾿ἸΙλίου τ᾽ οὐκ ἄξια. 
ΠΖΕΝΗ. 

οὐκ ἂν χτάγοις τύραννον, ὃν σπεύδεις ἴσως. 
: ος ΜΈΕΝΕΟ..40Ο Σ. ; 

810 οὕτω συ σὺ τρωτὸν οὐκ ἔχει δέμας; 
ἘΖ“ΕΔΉΗ. 

εἴσει. τὸ τολμᾶν δ᾽ ἀδύνατ᾽ ἀνδρὸς οὐ σοφοῦ. ᾿ 
: ΜΕΝΕ.“Μ4ΟΣ. 

σιγὴ ἡ θθ δῆτ᾽ ἐμὰς δῆσαι χέρας; 
τ ΕΖΈΕΝΗ. -ὸ 

ἐς ἄπορον ἥκεις" δεῖ δὲ μηχανῆς τινος. 
ΜΕΝΕΜΆΑ͂ΟΣ. , 

δρῶντας γὰρ ἢ μὴ δρῶντας ἥδιον ϑανγεῖν. 
: ΕἘΖΕΝΗ. 

818 μέ᾽ ἐστὶν ἐλπὶς, ἣ μόνῃ σωϑεῖμεν ἄν. ἡ 
ΜΈΝΕ..ΟΣ. 

᾿ὠγητὸς ἢ τολμητὸς ἢ λόγων ὕπο; 
Ε.1Ὲ ΝΠ. 

εἰ μὴ τύραγννός σ᾽ ἐχπύϑοιτ᾽ ἀφιγμένον. 
ΜΕΜΝΕΟ..0 Σ. 

ἐρεῖ δὲ τίς μ᾽; οὐ γνώσεταί γ᾽ ὅς εἰμ᾽ ἐγώ. 
ἘΖΕΔΝΗ. 

ἔστ᾽ ἔνδον αὐτῷ ξύμμαχος ϑεοῖς ἴση. 
ΜΕΝΕ.ΖΟΜ4ΟΣ. 

8520. φήμη τις οἴχων ἐν μυχοῖς ἱδρυμένη; 
ἘΖΕΝΗ. 

οὔκ, ἀλλ ἀδελφή" Θεονόην καλοῦσί γιν. 
᾿ ΜΠΕΝΕ.Ζ40 Σ. 

ἀρβεηριὼ μὲν τοὔνομ᾽" ὅ τι δὲ δρᾷ φράσον. 
ΕἘΖ“ΕΔΛΜΉΗ. 

πάντ᾽ οἶδ᾽, ἐρεῖ τε συγγόνῳ παρόντα σέ. 

ἢ τι τ Ὑ. 

ΜΕΝΕ.ΖΜ4ΟΣ. 

ϑνήσχοιμεν ἄν" λαϑεῖν γὰρ οὐχ οἷόν τέ μὸε. 
Ε.2Ὲ ΝΗ͂. 

: 828 εἴ πως ἂν ἀναπείσαιμεν ἱκετεύοντέ γι. 
ΜΕΝΕΑΛΟΣ.. 

τί χεῖμα δρᾶσαι; τίν᾽ ὑπάγεις μ᾽ ἃς ὀλπέδα; 
ἘΖΕΝΗ. 

πο γαίᾳ μὴ φράσαι σε συγγόνῳ. 
ΜΕΝΕΜ.Ζ4Α͂ΟΣ. 

πείσαντε δ᾽ ἐκ γῆς διορίσαιμεν ἂν πόϑα; 
ΕΠ 2ΕΝΉΠ. ! 

κοινῇ γ᾽ ἐκείνη ῥᾳδίως, λάϑρα δ᾽ ἂν οὔ. 
ΜΠΈΝΕ.. ΟΣ. 

,. 880 σὸν ἘΌΝ ὡς γυναικὶ πρόσφορον γυνή. 
ΕΖΕΝΗ. 

ὡς οὐκ ἄχρωστα γόνατ᾽ ἐμῶν ἕξει χερῶν. 
ΜΈΕΝΕΜ4“Ζ.40 Σ. 

φέρ᾽ ἦν δὲ δὴ νῷν μὴ ᾿ποδέξηται λόγους; 
ΕἘΖΕΝΗ. 

ϑανεῖ". γαμοῦμαι δ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ βέᾳ. 
ΜΠΈΕΝΕ.Ο.0ΟΣ. 

προδότις ἂν εἴης" τὴν βίαν σχκήψασ᾽ ἔχεις. 
ἘΖΕΔΝΗ. 

᾿ 888 ἀλλ ἁγνὸν ὅρχον σὸν χάρα χατώμοσα, 
: ΜΕΝΕ.4.4ΟΣ. 

τί φής; ; ϑανεῖσϑαι χοὔποτ᾽ ἀλλάξειν λέχη; 
Ε.ΕΔΝΉΗ. 

ταὐτῷ ξίφει γε" χείσομαι δὲ σοῦ πέλας. 

ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

ἐπὶ τοῦδε, τοίνυν δεξιᾶς ἐμῆς ϑίγε. 
ἘΖΕΝΗ͂. 

ψαύω, ϑανόντος σοῦ τόδ᾽ ἐκλείψειν τράος. 
ΜΠΕΝΕΜ“Ζ40ΟΣ. 

840 χἀγὼ ὈΈΕΓΉ ΟΣ σοῦ τελευτήσω βίον: 
Ε.ΕΔΝΗ. 

πῶς οὖν ϑαγούμεϑ᾽ ὥστε καὶ δόξαν λαβεῖν; 
ΜΠΈΕΈΝΕ..40 Σ. 

τύμβου ᾽πὶ νώτῳ σὲ χτανγὼν ἐμὲ χτενῶ. 
πρῶτον δ᾽ ἀγῶνα μέγαν ἀγωνιούμεϑα 
λέχτρων ὑπὲρ σῶν" ὁ δὲ ϑέλων ἴτω πέλας" 

845 τὸ Τρωιχὸν γὰρ οὐ χαταισχυνῶ χλέος, 
οὐδ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἐλθὼν λήψομαι πολὺν ψόγον; 
ὅστις Θέτιν μὲν ἐστέρησ᾽ ᾿Αχιλλέως, 
Τελαμωνίου δ᾽ Αἴαντος εἰσεῖδον σφαγὰς, 
τὸν Θησέως τε παῖδα" διὰ δὲ τὴν ἐμὴν 

, 860 οὐχ ἀξιώσω χατϑαγεῖν ἀομμοοτα ἐγώ; 
μάλιστά γ᾽ εἰ γάρ εἶσιν οἱ ϑεοὺὶ σοφοὶ, 
εὔψυχον ἄνδρα πολεμίων ϑανόνϑ'᾽ ὕπο 
κούφη καταμπίσχουσιν ἐν τύμβῳ χϑονὶὴ, 
“αχοὺς δ᾽ ὑφ᾽ ἕρμα στερεὸν ἐχβάλλουσι γῆς. 

ΧΟΡΟΣ. εὐδς 

865 ὦ ϑεοὶ, γενέσϑω δήποτ᾽ εὐτυχὲς γένος 
τὸ Ταντάλειον καὶ μεταστήτω κακῶν. 

! ἘΖΕΝΗ. 

οὐ ᾽γὼ τάλαινα. τῆς τύχης γὰρ ὧδ᾽ ἔχω" 
ἹΠενέλαε, διαπεπράγμεϑ'᾽" ἐχβαίνει δόμων - 
ἡ ϑεσπιῳδὸς Θεονόη. χτυπεῖ δόμος 

860 χλήϑρων λυϑέντων" φεῦγ᾽" ἀτὰρ τί φευχτέον ; 
ἀποῖσα γάρ σε καὶ παροῦσ᾽ ἀφιγμένον 
δεῦρ᾽ οἶδεν" ὦ δύστηνος, ὡς ἀπωλόμην. 



δ ΛΕ Κ᾽ ΝῊ πὸ 

Τροίας δὲ σωϑεὶς κἀπὸ βαρβάρου πιθανὸς 
ἐς βάρβαρ᾽ ἐλθὼν φάσγαν᾽ αὖϑις ἐμσηεσαῖν 

ΘΕΟΝΟΗ. 
865 ἡγοῦ σὺ μὲν φέρουσα λαμπτήρων σέλας, 

ϑεῖον δὲ σέμνου ϑεσμὸν αἰϑέρος μυχῶν, 
ὡς πγεῦμα χαϑαρὸν οὐρανοῦ δεξώμεϑα" 
σὺ δ᾽ αὖ χέλευϑον,, εἴ τις ἔβλαψεν ποὸδὲ 

στείβων ἀνοσέῳ, δὸς χαϑαρσίῳ φλογὶ 
870 χροῦσον δὲ πεύκην, ἵνα διεξέλϑω, πυρός. 

γόμον δὲ τὸν ἐμὸν ϑεοῖσιν ἀποδοῦσαι, πάλιν 
ἐφέστιον φλόγ᾽ ἐς δόμους κομίζετε. 
Ἑλένη, τί τἀμὰ πῶς ἔχει ϑεσπίσματα; 
ἥχει πόσις σοι Πενέλεως δὸ᾽ ἐμφανὴς, 

876 γεῶν στερηϑεὶς τοῦ τε σοῦ μιμήματος. 
ὦ τλῆμον; οἵους διαφυγὼν ἦλϑες πόνους, 

οὐδ᾽ οἶσϑα νόστον οἴχαδ᾽, εἴτ᾽ αὐτοῦ μεγεῖς " 
ἔρις γὰρ ἐν ϑεοῖς, σύλλογός τε σοῦ πέρι 
ἔσται πάρεδρος Ζηνὶ τῷδ᾽ ἐν ἤματι. 

880ρα μὲν, ἥ σοι δυσμενὴς πάροιϑεν ἦν, 
γῦν ἔστιν εὔνους, χεὶς πάτραν σῶσαι ϑέλει 
ξὺν τῇδ᾽, ἵν" 
δώρημα Κύπριδος, ψευδονυμφεύτους μάϑη" 
Αύπρις δὲ νόστον σὸν διαφϑεῖραι ϑέλει, 

885 ὡς μήτ᾽ ἐλεγχϑῆ μηδὲ πριαμένη φανῆ 
τὸ χάλλος Ἑλένης οὕνεκ᾽ ἀνονήτοις γάμοις. 

τέλος δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν, εἴϑ', ἃ βούλεται Κύπρις, 
λέξασ᾽ ἀδελφῷ σ᾽ ἐνθάδ᾽ ὄντα διολέσω 
εἴτ᾽ αὖ μεϑ᾽ Ἥρας στᾶσα σὸν σώσω βίον, 

890 χρύψασ᾽ ὁμαίμον;", ὅς με προστάσσει τάδε 
εἰπεῖν, ὅταν γῆν τήνδε νοστήσας τύχης. 
τίς εἶσ᾽ ἀδελφῷ τόνδε σημανῶν ἐμῷ, 
παρόγνϑ᾽, ὅπως ἂν τοὐμὸν ἀσφαλῶς ἔχη; 

ἘΖΕΔΜΝΗ. 

ὦ παρϑέν᾽, ἱχέτις ἀμφὶ σὸν πίτνω γόνυ, 
896 χαὶ προσχαϑίζω ϑᾶχον οὐκ εὐδαίμονα 

ὑπέρ τ᾽ ἐμαυτῆς τοῦδέ ϑ᾽, ὃν μόλις ποτὲ 
λαβοῦσ᾽ ἐπ᾿ ἀχμῆς εἰμὶ κατϑανόντ᾽ ἰδεῖν " 
μή μου χατείπης σῷ κασιγνήτῳ πόσιν 
τόνδ᾽ εἷς ἐμὰς ἥκοντα φιλτάτας χέρας " 

900 σῶσον δὲ. λίσσομαί σε" συγγόνῳ δὲ σῷ 
τὴν εὐσέβειαν μὴ προδῷς τὴν σήν ποτε, 
χάριτας πονηρὰς χἀδίχους ὠνουμένη. 
μισεῖ γὰρ ὁ ϑεὸς τὴν βίαν, τὰ χτητὰ δὲ 

904 χτᾷσϑαι χελεύει πάντας, οὐχ ἐς ἁρπαχγᾶς. 

κοινὸς γάρ ἐστιν οὐρανὸς πᾶσιν βροτοῖς 
χαὶ γαῖ᾽, ἐν ἣ χοὴ δώματ᾽ ἀναπληρουμένους 
τἀλλότρια μὴ ᾽χειν μηδ᾽ ἀφαιρεῖσθαι βίᾳ. 

ἡμᾶς δὲ μαχαρίως μὲν, ἀϑλίως δ᾽ ἐμοὶ, 
910 Ἑρμῆς ἔδωχε πατρὶ σῷ σώζειν πόσει 

τῷδ᾽, ὃς πάρεστι χἀπολάζυσϑαι ϑέλει. 
πῶς οὖν ϑανὼν ἂν ἀπολάβοι; κεῖνος δὲ πῶς 

τὰ ζῶντα τοῖς ϑαγνοῦσιν ἀποδοίη ποτ᾽ ἄν; 
ἤδη τὰ τοῦ ϑεοῦ χαὶ τὰ τοῦ πατρὸς σχόπει, 

915 πότερον ὃ δαίμων χὠ ϑανὼν τὰ τῶν πέλας 

δρύζον ΩΣ ἂν ἢ οὐ βούλ, οιντ ὧν ἀποδοῦναι πάλιν." 

δοχῶ μέν. οὔχουν χρή σε συγγόνῳ πλέον 
γέμειν ματαίῳ μᾶλλον ἢ χρηστῷ πατρί. 

Ῥοκῖ 904. 56 ρδπιν 

ξατέος δ΄ ὁ πλοῦτος, ἄδικός τις ὦν. 

Ἑλλὰς τοὺς ᾿4λεξάνδρου γάμους, 

ἐπὶ Ἶ Ὰ: - ΄. ᾿ 

εἰ δ᾽, οὐσα μάντις χαὶ τὰ ϑεῖ᾽ ἡγουμένη, 
920τὸ μὲν δίκαιον τοῦ πατρὸς διαφϑερεῖς, 

τῷ δ᾽ οὐ διχαίῳ συγγόνῳ δώσεις χάριν, 
ι ι " ἕξ, ’ ὥ " 

αἰσχρὸν τὰ μέν σὲ ϑεῖα πάντ᾽ ἐξειδέναι, 
Υ 3 ΠΩΣ Ξ Γ ἣν Ἁ δὲ δί ῚῚ 5 

τὰ τ΄ ὄντα χαὶ μή, τὰ δὲ δίχαια μὴ εἰδέναι. 
τὴν δ᾽ ἀϑλίαν ἔμ᾽, οἷσιν ἔγχειμαι χακοῖς,. 

925 ῥῦσαι, πάρεργον δοῦσα τοῦτο τῆς τύχης" 
ς ᾽) Ἂ 2 κ ε 32 - - 

Ἑλένην γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐ ατυγεῖ βροτῶν" 
Αι ΄ «ς ,ὔ « "ἢ Γ 

ἢ χλήζομαι χαϑ' λλαδ᾽ ὡς προδοῦσ᾽ ἐμὸν 
πόσιν «Ῥουγῶν ᾧχησα πολυχρύσους δόμους. 
ἢν δ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἔλϑω κἀπιβῶ “Σπάρτης πάλιν, 

980 χλύοντες, εἰσιδόντες, ὡς τέχναις ϑεῶν 
ὠλοντ᾽, ἐγὼ δὲ δὸ ὴκ ἢ “λ . ἐγὼ δὲ προδότις οὐκ ἤμην φίλων, 

(λὲν μ᾽ ἀνάξουσ᾽ ἐς τὸ σῶ ϑις αὖ παλιν μ᾽ ἀνάξουσ᾽ ἐς τὸ σῶφρον αὐϑις αὖ, 
«ς " ,) [δ - ἑδνασομαί τε ϑυγατέρ᾽, ἣν οὐδεὶς γαμεῖ, 
τη» δ᾽ ἐνθαδ᾽ ἐχλιποῦσ᾽ ἀλητείαν πιχρὰν, 

986 ὄντων ἐν οἴχοις γρημάτων ὀγήσομαι. 
Σ 9 Α , ᾿ ΟΡ ΕΣ ΠΩ ’ 

κεὶ μὲν ϑανὼν οὗ᾽ ἐν πυρῷᾷ κατεσφαγήη, 
Ἂ 2 2 , » ᾿ ὉᾺ ΕῚ ’ 

πρόσω σφ᾽ ἀπόντα δαχρύοις ἂν ἠγάπων, 
- 27 4 7) 

γῦν δ᾽ ὄντα χαὶ σωϑέντ᾽ ἀφαιρεϑήσομαι; 
μὴ δῆτα, παρϑέν᾽, ἀλλά σ᾽ ἱκετεύω τόδε" 

᾿ ι ’ , « »" ’ 
940 δὸς τὴν. χάριν μοι τήνδε, καὶ μιμοῦ τρόπους 

πατρὸς δικαίου " παισὶ γὰρ χλέος τόδε 
; Ἱ Α - ᾿ 

χάλλιστον, ὅστις ἐκ πατρὸς χρηστοῦ γεγὼς 
᾿Ὶ 32 -Ὸ “-- Ἁ [ 

ἐς ταυτὸν ἢλϑὲ τοῖς τεχοῦσι τοὺς τρόπους. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑ ὙΠ ι ε ΄ Ὁ 89 , , 
οἴχτρον» μὲν οὗ παρόντες ἐν μέσῳ λόγοι, 

945 οἰχτρὰ δὲ χαὶ σύ. τοῦ δὲ Μενέλεω ποϑῶ 
ἰφ 2 - , - “- , λόγους ἀκοῦσαι τίνας ἐρεῖ ψυχῆς πέρι. 

ΜΕΝΕ..0 Σ. 

ἐγὼ σὸν οὔτ᾽ ἂν προσπεσεῖν τλαίην γόνυ 
οὔτ᾽ ἂν δαχρῦσαι βλέφαρα" τὴν Τροίαν γὰρ ἂν 
δειλοὶ γενόμενοι πλεῖστον αἰσχύγοιμεν ἄν. 

960 καίτοι λέγουσιν ὡς πρὸς ἀνδρὸς εὐγενοῦς 
ἐν ξυμφοραῖσι δάκρυ᾽ ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν βαλεῖν. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτο τὸ καλὸν, εἰ καλὸν τόδε, 
αἱρήσομαι τὸ πρόσϑε τῆς εὐψυχίας. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἄνδοα σοι δοκεῖ σῶσαι ξένον, 
958 ζητοῦντά γ᾽ ὀρϑῶς ἀπολαβεῖν δάμαρτ᾽ ἐμὴν, 

, -Ὁ Α - 

ἀπόδος τε χαὶ πρὸς σῶσον" εἰ δὲ μὴ δοχεῖ, 
ἐγὼ μὲν οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, 
᾿9᾿ ΒῚ 3» ᾿ Η ᾿ ᾿ - 
αϑλιος ἂν εἴην, σὺ δὲ γυνὴ χκαχὴ φαγεῖ. 
ἃ δ᾽ ἄξι᾿ ἡμῶν καὶ δίχαι᾽ ἡγούμεϑα 

960 χαὶ σῆς μάλιστα χαρδίας ἀνϑάψεται, 
λέξω τόδ᾽ ἀμφὶ μνῆμα σοῦ πατρὸς πόϑῳ" 

ὦ γέρον, ὃς οἱχεῖς τόνδε λάϊνον τάφον, 
ἀπόδος, ἀπαιτῶ τὴν ἐμὴν δάμαρτά σε, 
«ει " 2, “ , ΄ " 

ἣν Ζεὺς ἔπεμψε δεῦρο αοὲ σώζειν ἐμοί. : 
Σ ͵ 5» « Ὁ 2 

966 οἶδ᾽ οὕνεχ᾽ ἡμῖν οὑποτ᾽ ἀποδώσεις ϑανὼν" 
ἀλλ᾽ ἥδε πατέρα νέρϑεν ἀνακαλούμεγνον 
οὐκ ἀξιώσει τὸν πρὶν εὐκλεέστατον 
χακῶς ἀχοῦσαι" χυρία γάρ ἔστι γῦν. 
3) , 2 “4 ὃ ᾿ ᾿ Ἁ σ , Ω γι -“ ὦ γέρτερ᾽ “Ἵ᾽Ιδη, χαὶ σὲ σύμμαχον χαλῶ, 

970 ὃς πόλλ᾽ ἐδέξω τῆσδ᾽ ἕχατι σώματα, 
πεσόντα τὠμῷ φασγάνῳ, μισϑὸν δ᾽ ἔχεις " 
ἢ νυν ἐχείνους ἀπόδος ἐμψύχους πάλιν, 

ἢ τήνδ᾽ ἀνάγχασόν γε δυσσεβοῦς πατρὸς 
χρείσσω φανεῖσαν τἀμά γ᾽ ἀποδοῦναι λέχη. 

976 εἰ δέ με γυναῖχα τὴν ἐμὴν συλήσετε, 
ἅ σοι παρέλιπεν ἥδε τῶν λόγων, φράσω. 

949 
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ὅρκοις χεχλήμεϑ᾽, ὡς μάϑης, ὦ παρϑένε,. 
πρῶτον μὲν ἐλθεῖν διὰ μάχης σῷ συγγόνῳ" 
χἀχεῖνον ἢ ̓ μὲ δεῖ ϑανεῖν " ἁπλοῦς λόγος. 

980ὴν δ᾽ ἐς μὲν ἀλχὴν μὴ πόδ᾽ ἀντιϑῆ ποδὶ, 
λιμῷ δὲ ϑηρᾷ τύμβον ἱκετεύοντε γνῷ, 

χτανεῖν δέδοχται τήνδ᾽ ἐμοὶ, κἄπειτ᾽ ἐμὸν 
πρὸς ἧπαρ ὦσαι δίστομον ξίφος τόδε, 
τύμβου ᾽πὶ νώτοις τοῦδ᾽, ἵν᾽ αἵματος δοαὺ 

985 τάφου χαταστάζωσι" χεισόμεσϑα δὲ 
γεχρὼ δύ᾽ ἑξῆς τῷδ᾽ ἐπὶ ξεστῷ τάφῳ, 

ἀϑάγνατον ἄλγος σοὶ, ψόγος δὲ σῷ πατρί. 

οὐ γὰρ γαμεῖ τήνδ᾽ οὔτε σύγγονος σέϑεν 
οὔτ᾽ ἄλλος οὐδείς " ἀλλ᾽ ἐγώ σφ᾽ ἀπάξομαι, 

990 εἰ μὴ πρὸς οἴχους δυνάμεϑ', ἀλλὰ πρὸς γνεχρούς. 
τί ταῦτα; δακρύοις ἐς τὸ ϑῆλυ τρεπόμενος 

ἐλεινὸς ἦν ἂν μᾶλλον ἢ δραστήριος. 
χτεῖν᾽, εἰ δοχεῖ σοι" δυσχλεῶς γὰρ οὐ κτενεῖς 
μᾶλλόν γε μέντοι τοῖς ἐμοῖς πείϑου λόγοις, 

996 ἵν᾽ ἧς δικαία καὶ δάμαρτ᾽ ἐγὼ λάβω. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐν σοὶ βραβεύειν, ὦ νεᾶνι, τοὺς λόγους. 
οὕτω δὲ κρῖνον ὡς ἅπασιν ἁνϑάνγης. 

ΘΕΟΝΟΗ. 

ἐγὼ πέφυκχά τ᾽ εὐσεβεῖν καὶ βούλομαι" 
φιλῶ τ᾽ ἐμαυτὴν, καὶ χλέος τοὐμοῦ πατρὸς 

1000 οὐχ ἂν μιάναιμ᾽, οὐδὲ συγγόνῳ χάριν 
δοίην ἂν, ἐξ ἧς δυσχλεὴς φανήσομαι. 
ἔνεστι δ᾽ ἱρὸν τῆς δίκης ἐμοὶ μέγα 
ἐν τῇ φύσει" καὶ τοῦτο Νηρέως πάρα 
ἔχουσα σώζειν Μενέλεων πειράσομαι" 

1006 Ἥρα δ᾽ ἐπείπερ βούλεταί σ᾽ εὐεργετεῖν, 
ἐς ταυτὸν οἴσω ψῆφον " ἡ Κύπρις δέ μοὲ 
ἕλεως μὲν εἴη, συμβέβηκε δ᾽ οὐδαμοῦ" 

πειράσομαι δὲ παρϑένος μένειν ἀεί. 

ἃ δ᾽ ἀμφὶ τύμβῳ τῷδ᾽ ὀνειδίζεις πατρὶ 
1010 ἡμὲν ὅδ᾽ αὑτὸς μῦϑος. ἀδικοίημεν ἂν, 

εἰ μὴ ᾽ποδώσω" καὶ γὰρ ἂν κεῖνος βλέπων 
ἀπέδωκεν ἂν σοὶ τήνδ᾽ ἔχειν, ταύτη δὲ σέ. 
χαὶ γὰρ τίσις τῶνδ᾽ ἐστὶ τοῖς τε νερτέροις 

χαὶ τοῖς ἄνωϑεν πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ νοῦς 

1016 τῶν χατϑανόντων ζῆ μὲν οὗ, γνώμην δ᾽ ἔχει 
ἀϑάνατον, εἷς ἀϑάνατον αἰϑέρ᾽ ἐμπεσώνγ. 
ὡς οὖν περαίνω μὴ μαχρὰν, σιγήσομαε 
ἅ μου χαϑιχετεύσατ᾽, οὐδὲ μωρίᾳ 
ξύμβουλος ἔσομαι τοῦ χασιγνήτου ποτέ. 

1020 εὐεργετῶ γὰρ χεῖνον οὐ δοχοῦσ᾽ ὅμως, 
ἐχ δυσσεβείας ὅσιον εἰ τίϑημί γιν. 

αὐτοὶ μὲν οὖν τὴν ἔξοδόν γ᾽ εὑρίσκετε, 
ἐγὼ δ᾽ ἀποστᾶσ᾽ ἐχποδὼν σιγήσομαι. 
ἐχ τῶν ϑεῶν δ᾽ ἄρχεσϑε, χὶχετεύετε 

1028 τὴν μέν σ᾽ ἐᾶσαι πατρίδα νοστῆσαι Κύπριν, 
Ἥρας δὲ τὴν ἔννοιαν ἐν ταὐτῷ μένειν, 
ἣν ἐς σὲ καὶ σὸν πόσιν ἔχει σωτηρίας. 
σὺ δ᾽, ὦ ϑανών μοι πάτερ, ὅσον γ᾽ ἐγὼ σϑένω, 
οὔποτε χεκλήσει δυσσεβὴς ἀντ᾽ εὐσεβοῦς. 

ΧΟΡΟΣ. 

1080 οὐδείς ποτ᾽ εὐτύχησεν ἔχδιχος γεγὼς, 
ἐν τῷ δικαίῳ δ᾽ ἐλπίδες σωτηρίας. 

ἘΖΕΝΗ͂. 

Μενέλαε; πρὸς μὲν παρϑένου σεσώσμεϑα- 

τοὐνϑένδε δὴ σὲ τοὺς λόγους φέροντα χρὴ 
κοιγὴν ξυνάπτειν μηχαγὴν σωτηρίας... ΔΝ 

ΜΕΝΕ.Ζ40ΟΣ. 

1086 ἄχουε δή νυν" χρόνιος εἰ κατὰ στέγας, 
χαὺ συντέϑραψαι προσπόλοισι βασιλέως. 

ΕΖΕΝΗ. 

τί τοῦτ᾽ ἔλεξας " εἰσφέρεις γὰρ ἐλπίδας, 
ὡς δή τι δράσων χρηστὸν ἐς κοινόν γε νῷν. 

ΜΕΝΕ.“.40:Σ. 

πείσειας ἄν τιν᾽ οἵτιγες τετραζύγων 

1040 ὑψεὺ ἀναάσσουσ᾽ ὥστε νῷν δοῦναι μαι τα 
Ε..ΕΝΉΗ. 

πείσω ἃ ἄν " ἀλλὰ τίνα φυγὴν (φευξούμεϑα, 

“ ἄπειροι βαρβάρου τ᾽ ὄντες χϑονός; 
ΜΕΝΕΜ.Ζ40ΟΣ. 

ἀδύνατον εἶπας. φέρε, τί δ᾽, εἰ κρυφϑεὶς δόμοις 

χτάγοιμ᾽ ἄναχτα τῷδε διστόμῳ ξίφει; 
ΒΕ ΖΈΕΔΝΗ. 

1045 οὐκ ἂν ἀνάσχοιτ᾽ οὐδὲ σιγήσειεν ἂν 
μέλλοντ᾽ ἀδελφὴ σύγγονον καταχτανγεῖν. 

ΜΕΝΕΟ..0ΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν ναῦς ἔστιν ἣ σωϑεῖμεν ἂν 
φεύγοντες " ἣν γὰρ εἴχομεν ϑάλασσ᾽ ἔχει. 

ΕἘΖΕΝΗ. μ 

ἄχουσον, ἤν τι χαὶ γυνὴ λέξη σοφόν. 
1060 βούλει λέγεσϑαι μὴ ϑανὼν λόγῳ ϑαγεῖν ; 

ΜΗΕΝΕ...40 Σ. 

χαχὸς μὲν ὕρνις " εἰ δὲ χερδϑανῶ λέγων, 
ἂ»" εἶμι μὴ ϑανὼν λόγῳ ϑανεῖν. Ὁ 

Π.ΖΕΝΗ. 

χαὶ μὴν γυναιχείοις ἂν οἰχτισαίμεϑα 

κουραῖσι καὶ ϑρήνοισι πρὸς τὸν ἀνόσιογ. 

ΟΜΜΕΝΕΖ.4ΟΣ. 

1066 σωτηρίας δὲ τοῦτ᾽ ἔχει τί νῷν ἄκος ; 
παλαιότης γὰρ τῷ λόγῳ γ᾽ ἔνεστί τις. 

ἘΖΕΔΝΉΗ. 

ὡς δὴ ϑανόντα σ᾽ ἐνάλιον χενῷ τάφῳ 
ϑάψαι τύραννον τῆσδε γῆς αἰτήσομαι. 

ΜΠΕΝΕ..0ΟΣ. 

καὶ δὴ παρεῖχεν" εἶτα πῶς ἄνευ “νεὼς 
1000 σωϑησόμεσθα χενοταφοῦντ᾽ ἐμὸν δέμας; 

Ε.Ὲ ΝΗ. 

δοῦναι κελεύσω πορϑμίδ᾽, ἣ χκαϑήσομεν 
χόσμον τάφῳ σῷ πελαγίας ἐς ἀγκάλας. 

ΜΕΝΕΜ.ΖΟΑ͂ΟΣ. 

ὡς εὖ τόδ᾽ εἶπας, πλὴν ἕν" εἰ χέρσῳ ταφὰς 
ϑεῖναι κελεύσει σ᾽, οὐδὲν ἡ σκῆψις φέρει. ᾿ 

ἘΖΕΝΗ. 

1066 ἀλλ᾽ οὐ νομίζειν φήσομεν καϑ' Ἑλλαδα 
χέρσῳ χαλύπτειν τοὺς ϑανόντας ἐναλίους. 

Ι ἽἭ ΕΝΕ τ᾿ 40 Σ. 

τοῦτ᾽ αὖ χατορϑοῖς " εἶτ᾽ ἐγὼ συμπλεύσομαι 
καὶ συγκαϑήσω χόσμον ἐν ταὐτῷ σχάφει; 

ἘΖΕΔΝΗ. 

σὲ χαὶ παρεῖναι δεῖ μάλιστα τούς τε σοὺς 
1070 πλωτῆρας, οἵπερ ἔφυγον ἐκ ναυαγίας. 

ΜΕΝΕ.ΜΜ4ΟΣ. 

χαὶ μὴν ἐάνπερ ναῦν ἐπ᾽ ἀγχύρας λάβω, 
ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρα στήσεται ξιφηφόρος. 

Η 

| 
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Ἔ.ΖΕΝΗ.. τάλαιναν ὧν ἀλόχων κείραντες ἔϑειραν " 
σὲ χρὴ βραβεύειν πάντα " πόμπιμοι μόνον 1125 ἄνυμφα δὲ μέλαϑρα χεῖται" 
λαίφει πγοαὶ γένοιντο καὶ νεὼς δρόμος. πολλοὺς δὲ πυρσεύσας φλογερὸν σέο υ ἀμφὶ δυτὰν 

: ΜΈΝΕΟΜΖ4ΟΣ. Εὔβοιαν εἷλ᾽ “ἀχαιῶν 

1075 ἔσται" πόνους γὰρ ϑαίμονες παύσουσέ μου. μονόκωπος ἀνὴρ, πέτραις 
«ἀτὰρ θανόντα τοῦ μ᾽ ἐρεῖς πεπυσμένη; Καφηρίσιν ἐμβαλὼν 

ἙΖΕΝΗ. 1180.4]Ἰγαίαις τ᾽ ἔγνάλοις ἀκταῖς, 
σοῦ" καὶ μόνος γε φάσχε διαφυγεῖν μόρον δόλιον ἀστέρα λάμψας 
᾿ἀτρέως πλέων σὺν παιδὶ, καὶ ϑαγνόνϑ'᾽ ὁρῶν. ἀλίμεν᾽ ἀν᾽ ὄρεα μέλεα βαρβάρου στολᾶς, 

ΜΕΝΕ.4ΟΣ. ι ὅτε σύτο πατρίδος ἀποπρὸ χειμάτων πγοᾷ 
. χαὶ μὴν τάδ᾽ ἀμφίβληστρα σώματος ῥάχη τέρας, οὐ τέρας, ἀλλ᾽ ἔριν 

1080 ξυμμαρτυρήσει ναυτικῶν ἐρειπίων. 1185 “αναῶν νεφέλαν ἐπὶ γαυσὶν ἄγων, 
ἘΖΕΝΗ. εἴδωλον ἱρὸν Ἥρας. 

ἐς χαιρὸν ἦλϑε, τότε δ᾽ ἄχαιρ᾽ ἀπώλλυτο. ὃ τι ϑεὸς, ἢ μὴ ϑεὸς, ἢ τὸ μέσον, 
τὸ δ᾽ ἄϑλιον κεῖν᾽ εὐτυχὲς τάχ᾽ ἂν πέσοι. τίς φησὶν ἐρευνήσας 

ΜΕΝΕ..0ΟΣ. βοοτῶν μαχρότατον πέρας ξὑ-- 
πότερα δ᾽ ἐς οἴχους σοὶ συγεισελϑεῖν μὲ χρὴ, 1140 ρεῖν, ὃς τὰ ϑεῶν ἐσορᾷ 
ἢ πρὸς τάφῳ τῷδ᾽ ἥσυχοι χκαϑώμεϑα; δεῦρο χαὶ αὖϑις ἐχεῖσε 

ἘΖΕΝΗ. χαὺ πάλιν ἀντιλόγοις 
1086 αὐτοῦ μέν᾽ " ἢν γὰρ χαί τι πλημμελές σε δοῷ, πηδῶντ᾽ ἀνελπίστοις τύχαις. 

τάφος σ᾽ ὅδ᾽ ἂν δύσαιτο φάσγαγόν τε σύγ. δὺ “ιὸς ἔφυς, ὦ Ἑλένα, ϑυγάτηρ" 
ἀμ ̓  ἐς οἴχους θι τ ας τεμῶ, 1145 ρου ἐ. χόλποις δὲ 5. " 

: Ν] 

πέπλων τε λευκῶν μέλανας ἀνταλλάξομαι, ἰ δας ἐτέχνωσε πατήρ. 

παρῆδέ τ᾿ ὄνυχα φόνιον ἐμβαλῶ χροός. χαὺὶ ἰαχὴ σὴ καϑ' Ἑλλαγίαν 
1090 μέγας γὰρ ἁγὼν, χαὶ βλέπω δύο δοπάς" ἄδικος, προϑδότις ὲ ἄπιστος , ἄϑεος" οὐδ᾽ ἔχω 

ἢ γὰρ ϑανεῖν δεῖ μ᾽, ἢν ἁλῶ τεχνωμέγη, τί τὸ σαφὲς, ὅ τι ποτ᾽ ἐν βροτοῖς. 
ἢ πατρίδα τ᾽ ἐλϑεῖν χαὶ σὸν ἐχσῶσαι δέμας. [1180 τὸ ϑεῶν ἔπος ἀλαϑὲς εὗρον. 
ὦ πότνι᾽, ἣ δίοισιν ἐν λέχτροις πίτνεις, ἄφρονες, ὅσοι τὰς ἀρετὰς πολέμῳ 
Ἥρα, δύ᾽ οἰχτρὼ φῶτ᾽ ἀνάψυξον πόνων, χτᾶσϑ'᾽, ἐν δορὸς ἀλκαίου 

1095 αἰτούμεϑ', ὀρϑὰς ὠλένας πρὸς οὐρανὸν λόγχαισιν καταπαυόμεγοι 

δίπτονϑθ᾽᾽, ἵν᾽ οἱχεῖς ἀστέρων ποικίλματα. πόνους ϑνατῶν ἀμαϑῶς. 
σύ 8᾽, ἢ ̓ πὶ τὠμῷ κάλλος ἐκτήσω γάμῳ, 1155 εἰ γὰρ ἅμιλλα χρινεῖ νιν 
χούρη “Π΄ώνης Κύπρι, μή μ᾽ ἐξεργάσῃ. : - αἵματος, οὕποτ᾽ ἔρις 
ἅλις δὲ λύμης, ἣν μ᾽ ἐλυμήνω πάρος, ᾿ λείψει κατ᾿ ἀγϑρώπων πόλεις " 

1100 τοὔνομα παρασχοῦσ᾽, οὐ τὸ σῶμ᾽, ἐν βαρβάροις. εὖ Προιαμίδος γᾶς ἔλιπον ϑαλάμους, 
ϑανεῖν δ᾽ ἔασόν μ᾽, εἰ χατακτεῖναι ϑέλεις, ἐξὸν διορϑῶσαι λόγοις 

ἐν γῆ πατρῴᾳ. τί ποτ᾽ ἄπληστος εἶ καχῶν, 1100 σὰν ἔριν, ὦ Ἑλένα. 
ἔρωτας, ἀπάτας δόλιά τ᾽ ἐξευρήματα γῦν δ᾽ οἱ μὲν Διδᾳ μέλονται κάτω, | 
ἀσχοῦσα φίλτρα ϑ᾽ αἱματηρὰ δωμάτων ; τείχεα δὲ, φλογμὸς ὥστε “ιὸς. ἐπέσυτο φλὸξ, 

1106 εἰ δ᾽ ἦσϑα μετρία, τἄλλα γ᾽ ἡδίστη ϑεῶν ἐπὶ πάϑεα πάϑεσιν φέρουσ᾽ 
πέφυχας ἀγϑρώποισιν " οὐκ ἄλλως λέγω. ἀϑλίοις ἐν συμφοραῖς ᾿Ιλίοις. 

ΧΟΡΟΣ. Ἢ τ ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 
σὲ τὰν ἐναυλείοις ὑπὸ δενδροχόμοις 1166 ὦ χαῖρε, πατρὸς μνῆμ᾽ " ἐπ᾿ ἐξόδοισι γὰρ | 
μουσεῖα καὶ ϑάχους ἐνίζουσαν ἀναβοάσω, ,, ἔϑαψα, Πρωτεῦ, σ᾽ ἕνεκ᾽ ἐμῆς προσρήσεως" 
σὲ τὰν ἀοιδοτάταν ὄρνιϑα μελῳδὸν ἀεὶ δέ σ᾽ ἐξιών τε κεϊσιὼν δόμους 

1110 ἀηδόνα δαχρυόεσσαν, Θεοκλύμενος παῖς ὅδε προσενγέπει, πάτερ. 
ἔλϑ᾽ ὦ διὰ ξουϑᾶν γενύων ἐλελιζομέγα, ὑμεῖς μὲν οὖν κύνας τε καὶ ϑηρῶν βρόχους, | 

ϑρήνοις ἐμοῖς ξύνεργος, 1170 δμῶες, χκομίζετ᾽ ἐς δόμους τυραννιχούς " | 
ἙἝἙλένας μελέας πόνους, ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν πόλλ᾽ ἐλοιδόρησα δή" 

τὸν ᾿Ιλιάδων τ᾽ ἀεί- - οὐ γάρ τι ϑαγάτῳ τοὺς κακοὺς κολάζομεν.- 
1116 δουσα δαχρυόεντα πόνον χαὶ νῦν πέπυσμαι φανερὸν Ἑλλήνων τινὰ 

᾿ἀἀχαιῶν ὑπὸ λόγχαις, ἐς γῆν ἀφῖχϑαι καὶ λεληϑέγαι σχοποὺς, 
ὃς ἔμολεν ἔμολε πεδία βαρβάρῳ πλάτᾳ, 1176 ἤτοι χατόπτην ἢ κλοπαῖς ϑηρώμενον 
ὃς ἔδραμε ῥόϑια μέλεα Πριαμίδαις ἄγων Ἑλένην " ϑανεῖται δ᾽, ἤν γε δὴ ληφϑῆ μόγον. 

«1αχεδαίμονος ἄπο λέχεα ἔα" 
1120 σέϑεν ὡς εἷλεν Πάρις αἰνόγαμος ἀλλ᾽, ὡς ἔοιχε, πάντα διαπεπραγμέγνα 

πομπαῖσιν ᾿Δφροδίτας. εὕρηχα" τύμβου γὰρ χενὰς λιποῦσ᾽ ἕδρας 
πολλοὶ δ᾽ ᾿Δχαιῶν ἐν δορὶ καὶ πετρίγαις ἡ Τυνδαρὶς παῖς ἐκπεπόρϑμευται χϑονός. 
ῥιπαῖσιν ἐχπνεύσαντες Ἅτδαν μέλεον ἔχουσιν, [1180 ὠὴ, χαλᾶτε χλῆϑρα, λύεδ'᾽᾽ ἱππικὰς 

1107 ---1121. ΞξξΞ 1122 --- 1136. ΄ | 1187 --- 1150. ΞξΞ 1151 --- 1164. 
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φάτνας, ὀπαδοὶ ; χἀκκομίζεϑ'᾽ ἅρματα, 
ὡς ἂν πόνου γ᾽ ἕχατι μὴ λάϑῃ με γῆς 

τῆσδ᾽ ἐχχομισϑεῖσ᾽ ἄλοχος, ἧς ἐφίεμαι. 

ἐπίσχετ᾽ " εἰσορῶ γὰρ οὃς διώκομεν 
1186 παρόντας ἐν δόμοισι χοὺ πεφευγότας. 

αὕτη, τί πέπλους μέλανας ἐξήψω χροὸς 
λευχῶν ἀμείψασ᾽, ἔκ τε χρατὸς εὐγενοῦς 
χόμας σίδηρον ἐμβαλοῦσ᾽ ἀπέϑρισας, 
χλωροῖς τὲ τέγγεις δάκρυσι σὴν παρηίδα. 

1190 χλαίουσα; πότερον ἐννύχοις πεπεισμένη.. 
στένεις ὀνείροις, ἢ φάτιν τιν᾽ οἴχοϑεν 
χλύουσα λύπη σὰς διέφϑαρσαι φρένας ; 

ἘΖ“ΕΔΝΗ. 

ὦ δέσποτ᾽, ἤδη γὰρ τόδ᾽ ὀνομάζω σ᾽ ἔπος, 
ὕλωλα " φροῦδα τἀμὰ χοὐδέν εἰμ᾽ ἔτι. 

ΘΕΟΚΑΎΥΜΕΝΟΣ. 

1196 ἐν τῷ δὲ χεῖσαι συμφορᾶς; τίς ἡ τύχη; 
ΕΖΕΔΝΗ. 

Πενέλαος, οἴμοι, πῶς φράσω; τέϑνηχέ μοι. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

οὐδέν τι χαίρω σοῖς λόγοις, τὰ δ᾽ εὐτυχῶ. 
πῶς οἶσϑα; μῶν σοι Θεονόη λέγει τάδε; 

ΕΖΕΝΗ͂. 

κείγη τέ φησιν ὅ τε παρὼν, ὅτ᾽ ὥλλυτο. 
ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΝΟΣ. 

1200 ἥχει γὰρ ὅστις καὶ ταδ᾽ ἀγγέλλει σαφῆ; 
Ε.ΖΕ ΝΗ. 

ἥκει" μόλοι γὰρ, ὡς ἐγὼ χρήζω μολεῖν. 
Ξ ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

τίς ἐστί; ποῦ ᾽στιν; ἵνα σαφέστερον μάϑω. 
ἘἙΖΕΔΝΠ. 

ὅδ᾽, ὃς χάϑηται τῷδ᾽ ὑποπτήξας τάφῳ. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

ἤπολλον, ὡς ἐσϑῆτι δυσμόρφῳ πρέπει. 
ἘΖΕΝΗ. 

1206 οἴμοι δοχῶ μὲν κἀμὸν ὧδ᾽ ἔχειν πόσιν. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

ποδαπὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ καὶ πόϑεν κατέσχε ὙΠ ὩΣ 
ἘΖ“ΕΝΗ. 

Ἕλλην, ᾿ἀχαιῶν εἷς, ἐμῷ σύμπλους πόσει. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

ϑαγάτῳ δὲ ποίῳ φησὶ Μενέλεων ϑανεῖν; 
ΕΖΕΝΗ.. 

οἰχτρότατον ὑγροῖς ἐν χλυδωνίοις ἁλός. 

ΘΕΟΚΖΎΜΕΝΟΣ. 

1210 ποῦ βαρβάροισι πελάγεσιν ναυσϑλούμενον ; 
ἘΖΕΝΗ. 

«Τιβύης ἀλιμένοις ἐχπεσόντα πρὸς πέτραις. 

ΘΕΟΚΖΎΥΎΥΜΕΝΟΣ. 

χαὶ πῶς δδ᾽ οὐκ ὄλωλε κοινωνῶν λύμη. 
Ε.ΖΕΜΝΉΗ. 

ἐσθλῶν χακίους ἐνίοτ᾽ εὐτυχέστεροι. 
ΘΕΟΚΖΥΜΜΕΝ ΟΣ. 

λιπὼν δὲ ναὸς ποῦ πάρεστιν ἔχβολα; 
ἘΖΈΕΝΗ. 

1216 ὅπου καχῶς ὅλοιτο, Μηενέλεως δὲ μή. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

ὕλωλ᾽ ἐχεῖνος" ἦλϑε δ᾽ ἐν ποίῳ σχάφεε; 
Ε.ΕΔΝΗ. 

ναῦταί σφ᾽ ἀνεῖλον ἐντυχόντες, ὡς λέγει. 
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ΘΕΟΚΩΑ, ΥΜΈΕΝΟΣ. 

ποῦ δὴ τὸ πεμφϑὲν ἀντὶ σοῦ Τροίᾳ χακόν; 
ἘΖΕΝΗ. 

νεφέλης λέγεις ἄγαλμ᾽; ἐς αἰϑέρ᾽ οἴχεται. 
ἼΘΕΟΚΟΑ͂ ΥΜΕΝ ΟΣ. 

1220 ὦ Πρίαμε καὶ γῆ Τρφῳὰς, ὡς ἔρρεις μάτην. 
Ε.ΖΕΝΗ. 

᾿χἀγὼ μετέσχον Πριαμίδαις δυσπραξίας. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

πόσιν δ᾽ ἄϑαπτον ἔλιπεν ἢ κρύπτει χϑονί; 
: ἘΖΕΝΗ͂. 

ἄϑαπτον; οἱ ᾽γὼ τῶν ἐμῶν τλήμων χαχῶν. 
ΘΕΟΚΑΩΑΎΜΕΝΟΣ. 

τῶνδ᾽ οὕνεκ᾽ ἔταμες βοστρύχους ξαγϑῆς χόμης; 
ἘΖΕΝΗ. 

1225 φίλος γάρ ἐστιν, ὅς ποτ᾽ ἐστὶν, ἐνθάδ᾽ ὦν. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝ Ο ἜΣ 

ὀρϑῶς μὲν ἥδε συμφορὰ δαχρύεται; 
Ε.ΖΕΝΗ. 

ἐν εὐμαρεῖ γοῦν σὴν κασιγνήτην ϑαγεῖν; 
ΘΕΟΚΑΑΎΜΕΝΟΣ. 

οὐ δῆτα. πῶς οὖν; τόνδ᾽ ἔτ᾽ οἱχήσεις τάφον ; 
ἘΖΕΝΗ. 

τί κερτομεῖς με, τὸν ϑανόντα δ᾽ οὐχ ξᾶς; 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

1280 πιστὴ γὰρ εἰ σὺ σῷ πόσει φεύγουσά μὲ. ᾿ 
ΕΖΕΝΗ. 

ἀλλ. οὐχέτ᾽ " ἤδη δ᾽ ἄρχε τῶν ἐμῶν. γάμων. 

ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

χρύα μὲν ἦλθες, ἀλλ᾽ ὅμως αἰνῶ τάδε. 
ἘΖΕΝΗ. 

οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον; τῶν πάρος λαϑώμεϑα. 
ΘΕΟΚΟΑἉ., ΥΜῈΕΝ ΟΣ. 

ἐπὶ τῷ; χάρις γὰρ ἀντὶ χάριτος ἐλϑέτω. 
ἘΕἘΖ4“ΕΝΠ. 

1286 σπονδὰς τέμωμεν χαὶ διαλλάχϑητί μοι. 
ΘΕΟΚΑΎΥΜΈΕΝΟΣ. 

ἐἰδθύηβεε γεῖχος τὸ σὸν, ἴτω δ᾽ ὑπόπτερον: 

ἘΕἘΖΕΔΝΗ. 

πρός νύν σὲ γονάτων τῶνδ᾽, ἐπείπερ εἴ φίλος, 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

τέ χρῆμα ϑηρῶσ᾽ ἱχέτις ὠρέχϑης ἐμοῦ; 
ἘἙΖΕΝΉΗ. 

τὸν κατϑανόντα πόσιν ἐμὸν ϑάψαι ϑέλω. 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. 

1240 τίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀπόντων τύμβος ; ἢ ϑάψεις σχιάν; 
τ ἘΕΖΈΝΗ. 

“Ἕλλησίν ἔστι νόμος, ὃς ἂν πόντῳ ϑάνγῃ, 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

τέ δρᾶν; σοφοί τοι Πελοπίδαι τὰ τοιάδε. 
ἘἙΖΕΝΗ. 

χενοῖσε ϑάπτειν ἐν πέπλων ὑφάσμασιν. 
ΘΕΟΚΑΎΥΜΕΝΟΣ. 

χτέριζ᾽ " ἀνίστη τύμβον οὗ χρήζεις χϑονός. 
ἘΜΖΕΝΗ͂. , 

1245 οὐχ ὧδε ναύτας ὀλομένους τυμβεύομεν. 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

πῶς δαί; λέλειμιιμαι τῶν ἐν Ἕλλησιν νόμων. 
ΕΖΕΝΗ. 

ἐς πόντον ὅσα χρὴ νέχυσιν ἐξορμίζομεν. 
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᾿ ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΝΟΣ. ΘΕΟΚΑΎΜΜΕΝΟΣ. 

τί σοι παράσχω δῆτα τῷ τεθνηκότι; ἴτω" πρὸς ἡμῶν ἄλοχον εὐσεβὴ τρέφειν. 
ΒΕΖΕΝΉΗ. ἐλθὼν δ᾽ ἐς οἴχους ἐξελῶ χόσμον γνεχρῷ, 

οὐχ οἶδ᾽ " ἐγὰ δ᾽ ἄπειρος, εὐτυχοῦσα πρίν. 1280 χαὶ σ᾽ οὐ χεναῖσι χερσὶ γῆς ἀποστελῶ, 

ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΝΟΣ. δράσαντα τῇδε πρὸς χάριν. φήμας δέ μοι 
1250 ὦ ξένε, λόγων μὲν χληδόν ἤνεγχας φίλην. ἐσθλὰς ἐνεγκὼν γ᾽, ἀντὶ τῆς ἀχλαινίας 

' ΜΕΝΕ.40ΟΣ. ἐσθῆτα λήψει σῖτά ϑ'᾽, ὥστε σ᾽ ἐς πάτραν 
οὔχουν ἐμαυτῷ γ᾽ οὐδὲ τῷ τεϑνηχότι. ἐλθεῖν, ἐπεὶ νῦν γ᾽ ἀϑλίως ἔχονθ᾽ ὁρῶ. 

ΘΕΟΚΑΎΥΎΜῈΕΝΟΣ. 1286 σὺ δ᾽, ὦ τάλαινα, μὴ ᾽πὶ τοῖς ἀνηνύτοις 
πῶς τοὺς ϑανόντας ϑάπτετ᾽ ἐν πόντῳ γεχρούς; τ Ὲ Ἕ, τ Ἂ 

ΜΕΝΕ.ΖΖ4ΟΣ. τρύχουσα σαυτήν" Μῆηενέλεως δ᾽ ἔχει πότμον, 
ὡς ἂν παρούσης οὐσίας ἕχαστος ἢ. χοὺχ ἂν δύναιτο ζῆν ὃ χατϑανὼν πόσις. 

ΘΕΟΚΑΗΑΥΜῈΕΝΟΣ. ΜΕΝΕ..40Σ. 

πλούτου λέγ᾽ οὕνεχ᾽, ὅ τι ϑέλεις ταύτης χάριν. σὸν ἔργον, ὦ νεᾶνι" τὸν παρόντα μὲν 
: ΜΕΝΕ..ΟΣ. ᾿ στέργειν πόσιν χρὴ τὸν δὲ μηχέε᾽ ὄντ᾽ ἐᾶν" 

1265 προσφάζεται μὲν αἷμα πρῶτα νερτέροις. 1290 ἄριστα γάρ σοι ταῦτα πρὸς τὸ τυγχάνον. 
ΘΕΟΚΑΎΥΜΕΝΟΣ. ἢν δ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἔλθω χαὶ τύχω σωτηρίας, 

τένος; σύ μοι σήμαινε, πείσομαι δ᾽ ἐγώ. παύσω ψόγου σε τοῦ πρὶν, ἣν γυνὴ γένῃ 
ΜΕΝΕ.ΜΆΑΟΣ. οἵαν γενέσθαι χρή σε σῷ ξυνευνέτῃ. ᾿ 

αὐτὸς σὺ γίγνωσχ᾽ " ἀρχέσει γὰρ ἂν διδῷς. ΕἘΖΕΝΗ. 
ΘΕΟΚΑΎΥΜΕΝΟΣ. ἔσται τάδ᾽ " οὐδὲ μέμψεται πόσις ποτὲ 

ἐν βαρβάροις μὲν ἵππον ἢ ταῦρον γόμος. 1295 ἡμῖν" σὺ δ᾽ αὐτὸς ἐγγὺς ὧν εἴσει τάδε. β 
ΜΕΝΕ..0ΟΣ. ἀλλ᾽, ὦ τάλας, εἴσελϑε χαὶ λουτρῶν τύχε β 

διδούς γε μὲν δὴ, δυσγενὲς μηδὲν δίδου. ἐσϑῆτά τ᾽ ἐξάλλαξον. οὐχ ἐς ἀμβολὰς 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. εὐεργετήσω σ᾽. εὐμενέστερον γὰρ ἂν 

1260 οὐ τῶνδ᾽ ἐν ἀγέλαις ὀλβίαις σπανίζομεν. τῷ φιλτάτῳ μοι Μενέλεῳ τὰ πρόσφορα 
ΜΕΝΕ..0ΟΣ. 1300 δρῴης ἂν, ἡμῶν τυγχάνων οἵων σὲ χθρῆ- β 

χαὶ στρωτὰ φέρεται λέχτρα σώματος κεγά. ΧΟΡΟΣ. 

ΘΕΟΚΑΩΑΎΥΜΕΝΟΣ. ὀρεία ποτὲ δοομάδι κώλῳ 
ἔσται" τί δ᾽ ἄλλο προσφέρειν νομίζεται; μάτηρ ϑεῶν ἐσύϑη 

ΜΕΝ ΞΕ44 ΟἿΣ ἀν᾽ ὑλᾶντα νάπη: 
ὌΝ ὅπλα" καὶ γὰρ ἦν “ίλος δορί. ποτάμιόν τὲ χεῦμ᾽ ὑδάτων 

ΘΕΟΚΑ ΥὙΜΕΝΗ͂ ΟἿ. 1306 βαρύβρομόν τε χῦμ᾽ ἅλιον 
ἄξια τάδ᾽ ἔσται Πελοπιδῶν ἃ δώσομεν. πόϑῳ τῶς ἀποιχομένας 

: ΜΕΝΕ.Ζ.0Σ. ἀρρήτου χούρας " 

1265 καὶ τἄλλ᾽ ὅσα γθϑὼν χαλὰ φέρει βλαστήματα. χρόταλα δὲ Βρόμια διυπούσταν 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ... ἱέντα χέλαδον ἀνεβόα, 

πῶς οὖν; ἐς οἴδμα τίνι τρόπῳ χαϑέετε; 1310 ϑηρῶν ὅτε Ζυγίους 
ΜΕΝΕ..ΖΟΣ. ζεύξασα ϑεὰ σατίγας, 

γαῦν δεῖ παρεῖναι χἀρετμῶν ἐπιστάτας. τὰν ἁρπασϑεῖσαν κυχλίων 

ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. - χορῶν ἔξω παρϑενίων " 

πόσον δ᾽ ἀπείργει μῆχος ἐκ γαίας δόρυ; μετὰ κοῦραι ἀελλόποδες 

ΜΕΝΕ.Ἅ40Ο Σ. 1315 ἃ μὲν τόξοις ΄ἄρτεμις, ἃἁ δ᾽ 

ὥστ᾽ ἐξορῶσϑαι ῥόϑια χερσόϑεν μόλις. ἐν ἔγχει Γοργὼ πάνοπλος 

ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. αὐγάζων δ᾽ ἐξ οὐρανίων 

1270 τί δὴ τόδ᾽ Ἑλλὰς νόμιμον ἐχ τίνος σέβει; Ἔ Ἔ Ἔ 
Ἅ{Ε ΝΈ-Ζ .4.0:Σ: ἄλλαν μοῖραν ἔχραινε. 

ὡς μὴ πάλιν γῆ λύματ᾽ ἐχβάλλη κλύδων. δοομαίων δ᾽ ὅτε πολυπλανήτων 
ΘΕΘΚΟΣΥΤΓΕΣΝΟΘΙΣ, [1320 μάτηρ ἕπαυσε πόνων, 

«Ῥοίγισσα χώπη ταχύπορος γενήσεται. μαστεύουσα πόρους 
ΠΈΝΕ.ΜΖ.20 Σ. ϑυγατρὸς ἁρπαγῶς δολίους, 

χαλῶς ἄν εἴη, ΠΙενέλεῴ γε πρὸς χάριν. χιονοϑοέμμονάς γ᾽ ἐπέρασ᾽ 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΝΟΣ. ᾿Ιδϑαιῶν Νυμφᾶν σκοπιάς 

οὐχοῦν σὺ χωρὶς τῆσδε δρῶν ἀρχεῖς τάδε; 1325 δίπτει δ᾽ ἐν πένϑει 

ΜΠΕΝΕ..0ΟΣ. πέτρινα κατὰ δρία πολυνιφέα" 

1276 μητρὸς τόδ᾽ ἔργον ἢ γυναιχὸς ἢ τέχνων. βοοτοῖσι δ᾽ ἄχλοα πεδία γᾶς 
ΘΟ Ε ΝΟ Σ. οὐ χαρπίζουσ᾽ ἀρύότοις 

ταύτης ὃ μόχϑος, ὡς λέγεις, ϑάπτειν πόσιν. λαῶν φϑείρει γενεών " 
ΜΕΝΕ..40ΟΣ. ποίμγαις δ᾽ οὐχ ἵει ϑαλερὰς 

ἐν εὐσεβεῖ γοῦν νόμιμα μὴ χλέπτειν νεχρῶν. 1301 --- 1918. ΞξξΞ 1319 --- 1386. 
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βοσχὰς εὐφύλλων ἑλίκων" 
πολέων δ᾽ ἀπέλειπε βίος, 
οὐδ᾽ ἦσαν ϑεῶν ϑυσίαι, 
βωμοῖς τ᾽ ἄφλεκτοι πέλανοι“ 

1385 πηγάς τ᾽ ἀμπαύει δοοσερὰς 
λευκῶν ἐχβαλεῖν ὑδάτων 
πένϑει παιδὸς ἀλάστωρ. 

1337 ἐπεὶ δ᾽ ἕπαυσ᾽ ἐν νὰς 

ϑεοῖς βοοτείῳ τε γένει, 

“Ζεὺς μειλίσσων στυγίους 

1840 ματρὸς ὀργὰς ἐνέπει, 
βᾶτε, σεμναὶ Χάριτες, 
ἴτε, τῷ περὶ παρϑένῳ 

“Ἰηοῖ ϑυμωσαμένᾳ 

λύπαν ἀλλάξαιτ᾽ ὁλαλᾷ, 

1845 η]οῦσαί 8 ὕμνοισι χορῶν " 
χαλχοῦ τ᾿ αὐδὰν χϑονέαν, 
τύμπανα λάβετε βυρσοτενῆ- 
κοιλλίστα τότε πρώτα μαχάρωνῦ 
Κύπρις γέλασέ τε ϑεὰ 

1850 δέξατό τ᾽ εἷς χέρας 
βαρύβροομον αὐλὸν 
τερφϑεῖσ᾽ ἀλαλαγμῷ- 
ὧν οὐ ϑέμις οὐϑ'᾽᾽ δοίω, 
ἐπύρωσας ὃν ϑαλάμοις, 

1885 μῆν:» δ᾽ ἔχεις μεγάλας 
ματρὸς, ὦ παῖ, ϑυαίας 

οὐ σεβίζουσες ϑεοῖς. 
μέγα τοι δύναται νεβοῶν 
παμποίχιλοε στολίδες, 

[1800 κισσοῦ τε στ Ὁ 5 χλός 

γάρϑηχας εἰς ἱεροὺς, 

δόμβου ϑ᾽ ἑλισσομένα 
χκύκλιος ἔνοσις αἰϑερία, 
βαλχεύουσά τ᾽ ἔϑειρα Βρομίῳ, 

᾿1860 καὶ παννυχίδες ϑεῶς. 

εὖ δέ γιν ἄμασιν 

ὑπέοβαλε σελάνα. 

μορφᾷ μόνον ηὔχεις- 
ΕΖ. ΕΝ. 

τὰ μὲν κατ᾽ οἴχους εὐτυχοῦμεν, ὦ φίλαι" 
1270 ἡ γὰρ συνεκκλέπτουσα Πρωτέως πόρη, 

πόσιν παρόντα τὸν ἐμὸν ἱστορουμένη, 
οὐκ εἶπ᾽ ἀδελφῷ" κατϑαγόντα δ᾽ ἐν χϑονὺ 
οὔ φησιν αὐγὼς εἰσορᾶν ἐμὴν χάριν. 
κάλλιστα δῆτ᾽ ἀνήρπασεν τεύχη πόσις " 

1376 ἃ γὰρ χαϑήσειν ὅπλ᾽ ἔμελλεν εἷς ἅλαν,. 
ταῦτ᾽ ἐμβαλὼν πόρπακχε γενναίαν χέρα 
αὐτὸς χομίζει, δόρυ τε δεξιῷ λαβὼν, 
ὡς τῷ θανόντι χάριτε; δὴ συγνεχπογῶν.- 

------ὌἪὉ-ὖὐὌ ΟὖὔὙιἰὲὄὄφ΄᾿΄᾿ -ἐἝ “ὁ .....ὦἐὦἝὮἴἝὮἷὮἝἷὮἷὮἝἷἧἠἾ -ὦ[ὃὄὃ»......... ...................ὅ.ὕὕὕὕὕὕὕἅ....ὲ.ὕὃὅὉἍὉἍἌἍ.............,........ ,.. ΠΈΣ, ΚΟΣ - ῦσυσον ϑασο καθ βασνσιφυαυνο σαπρδασυυσναι ιεπανον 

- ἊΨ .“...... 

προὔργου δ᾽ ἐς ἀλκὴν σῶμ᾽ ὅπλοις ἠσχήσατο, 
1580 ὡς βαρβάρων τροπαῖα μυρίων χερὺ 

“ ω - -“ Ι4 

ϑήσων, ὅταν κωπῆρες εἰσβῶμεν σχάζρος. 
πέπλους δ᾽ ἀμείψασ᾽ ἀντὶ ναυφϑόρου στολῆς 
ἐγώ νιν ἐξήσκησα,, καὶ λουτροῖς χρόα 
ἔδωκα, χρόνια. νίπτρα ποταμίας δρόσου. 

, 1586 ἀλλ᾽ ἔχπερᾷ γὰρ δωμάτων ὁ τοὺς ἐμοὺς 
γάμους ἑτοίμους ἂν χεροῖν ἔχειν δοχῶν, 
σιγητέον μοι" ζαὶ σὲ νον θυ θἢ 

1591 --- 1352. -ΞΞΞ- 1888--- 1368. 

Ἑ, ἘΐΡῊΙ ἘΠ ΤᾺΔΊΌΥ 

1425 ἐν σοὶ τόδ᾽, ἣν σὴν εἰς ἔμ᾽ 

εὔνουν, χρατοῦντα στόματος, ἢν δυνώμεϑα, 
σωθέντες αὐτοὶ χαὺὶ σὲ συσσῶσαΐξ ποτε. ᾿" 

ΘΕΟΚΖΥΠΜΕΝΟ Σ. 

1390 χωρεῖτ᾽ ἐφεξῆς, ὡς ἔταξεν ὁ ξένος, 
δμῶες, φέροντες ἐνάλια χτερίσμοατα. 
Ἑλένη, σὺ δ᾽, ἤν σοι μὴ κακῶς δόξω λέγειν, 
πείϑου, μέν᾽ αὐτοῦ" ταὐτὰ γὰρ παροῦσα τὲ 
πράξεις τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἢν τε μὴ παρῆς. 

1396 δέδοικα γάρ σὲ μή τις ἐμπεσὼν πόϑος 
πείση μεϑεῖναι σῶμ᾽ ἐς οἴδμα πόντιον, 
τοῦ πρόσϑεν ἀνδρὸς χάρισιν ἔχπεπληγ ΜΈ)». 
ἄγαν γὰρ αὐτὸν οὐ παρόνϑ᾽ ὅμως στέγεις. 

ἘΖΕΝΗ. 

ὦ χαιγὸς ἡμῖν πόσις, ἀναγκαίως ἔχεε, 
1400 τὰ πρῶτα λέχτρα νυμφιχάς ϑ᾽ ὁμιλίας 

τιμῶν " ἐγὼ δὲ διὰ τὸ μὲν στέργειν πόσιν 
καὶ ξυγϑάνοιμ᾽ ἂν ἀλλὰ τίς χείνῳ χάρις 

ξὺν χατϑανόντι χατϑανεῖν; ἔα δέ μὲ 

αὐτὴν» μιολοῦσαν ἐντάφ ο δοῦναι γεχρῷς 
1106 ϑεοὶ δὲ σοί τε δοῖεν οἱ᾽ ἐγὼ ϑέλω 

σαὶ τῷ ξένῳ τῷδ᾽, ὅτε συγνεχητογεῖ τοδε. 
ἕξεις δέ μ᾽ οἵαν χρή σ᾽ ἔχειν ἔν δώμασε 
γυναῖχ᾽, ἐπειδὴ Πενέλεων εὐεργετεῖς 
καμὔ " ἔρχεται γὰρ δή τι»" ἐς τύχην τάδε" 

1410 ὅστις δὲ δώσει ἼΠ ἐν ἣ τάδ᾽ ἄξομεν, 

πρόσταξον, ὡς ἂν τὴν χάριν πλήρη λάβω. 

ΘΕΟΚΑΎΥΜΕ ΝΟΣ. 

χώρει σὺ, καὶ ναῦν τοῖσδε πεντηκόντορον 
“Σιδωγίαν δὸς χἀρετμῶν ἐπιστάτας. 

ἘΖΕΝ η. 

οὔχουν δ᾽ ἄρξει ναὸς ὃς κοσμεῖ τάφον; 
ΘΕΟΚΑΎΜΕΜΔΝΟΣ. 

1416 μάλιστ᾽ ἀκούειν τοῦδε χρὴ ναύτας ἐμούς- 
ἘΧΕΔΝΗ. : 

αὖϑις κέλευσον, ἵνα σαφῶς μάϑωσέ σου» 
ΘΕΟΚΑΎΜΈΕΝΟΣ. 

αὖϑες χδλε δύω, καὶ τρίτον γ΄, εἴ σου φίλοις 
᾿ ΤΡ » ἘΝΉΗ. ὶ 

ὅναιο, πἀγὼ τῶν ἐμῶν βουλευμάτων». 
ΘΕΟΚΑΎΜΕ ΝΘ Σ. 

μή νυν ἄγαν σὸν δάχρυσιν ἐχτήξης χρόα- 
τά ΕΝΠ. 

τ420 δ᾽ ἡμέρα σοι τὴν ἐμὴν δείξει χάριν- 
ΘΕΟΚΑΎΥΜΈΕΝΟΣ. 

τὰ τῶν ϑαγνόγτων οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἄλλως πόγος. 
ἱ ΗΑ Ε. ΝΗ. 

ἐστίν τι κἀχεῖ κάνϑαδ᾽ ὧν ἐγὼ λέγω- 

ΘΕΟΚΑΎΜΈΕΝΟΣ. 

οὐδὲν κακίω Μῆεγέλεω μ᾽ ἕξεις πόσιν- 

ΕΑΈΕ ΝΗ. 

οὐδὲν σὺ μεμπτός" τῆς τύχης μέλει μόνον. 

ΘΕΟΚΑΎΜΕΜΛΝΟΣ. 

εὔνοια» διδῷς. 

ἘἙ.ΖΕΝΗ. 
οὐ νῦν διδαξόμεσϑα τοὺς φίλους φιλεῖγ- 

ΘΕΟΚΑΎΥΜΜΈΕΝΟΣ. 

βούλει ξυνεργῶν αὐτὸς ἐχπέμψω στόλον; 
ἘΜΈΕΔΝΉΗ. 

ἥκιστα" μὴ ϑούλευε σοῖς δούλοις, ἄναξ. 
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ΘΕΟΚΑΎΥΠΙΙΕΝΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἴα " τοὺς μὲν Πελοπιδῶν ξῶ νόμους. 
" χαϑαρὰ γὰρ ἡμῖν δώματ᾽ " οὐ γὰρ ἐνθάδε 

ψυχὴν ἀφῆχε Πῆενέλεως" ἴτω δέ τις 
φράσων ὑπάρχοις τοῖς ἐμοῖς φέρειν γάμων 
ἀγάλματ᾽ οἴκους εἷς ἐμούς - πᾶσαν δὲ χρὴ 
γαῖαν βοᾶσϑαι μακαρίαις ὑμνῳδίέαις 

1435 ὑμέναιον Ἑλένης χἀμὸν, ὡς ζηλωτὸς ῇ. 

σὺ δ᾽, ὦ ξέν᾽", ἐλθὼν, πελαγίους ἐς ἀγχάλας 
᾿ τῷ τῆσδε πρίν ποτ᾽ ὄντι δοὺς πόσει τάδε, 

πάλιν πρὸς οἴχους σπεῦδ᾽, ἐμὴν δάμαρτ᾽ ἔχων, 
ὡς τοὺς γάμους τοὺς τῆσϑε οἰ ιθπ σαὶ ἐμοὺ 

1440 στέλλῃ πρὸς οἴχους, ἢ μένων εὐδαιμογῆς. 

; ΠῈΕΔΝΕ.1.30 Σ. 

ὦ Ζεῦ, πατήρ τε καὶ σοφὸς κλήζει ϑεός" 
βλέψον πρὸς ἡμᾶς καὶ μετάστησον χαχῶν. 

ἕλχουσι δ᾽ ἡμῖν πρὸς λέπας τὰς συμφορὰς 
κε - λ ἘΝ 3’ , ᾿ Ν ὑωνμς ἐρονν ν χαγν χρῷ “7115 χερὶ; 

ἥξομεν ἵν᾿ ἐλθεῖν βουλόμεσϑα τῆς τύχης. 

ἅλις δὲ μόχϑων οὗς ἐμοχϑοῦμεν πάρος. 

κέχλησθϑέ μοι, ϑεοὶ, πολλὰ χρήστ᾽ ἐμοῦ κλύειν 

έ ε’ ΕῚ 3᾽ὔ 

ποιμένος, ὃς τ ἀβροχα 
που ΄ ᾿ » ων 1486 πεδία καρποφόρα τὲ γᾶς 

’ -Ὁ 

ἐπιπετόμενος ἰαχεῖ. 
ὦ πταγαὶ δολιχαύχενες, 
σύννομοι γεφέων δρόμου, 

- ’ « Α ᾽) 

βᾶτε Πλειαδας ὑπὸ μέσας 

1490 Ὡρίωνα τ᾽ ἐνγνύχιον, 
"- 2 ΡΣ ἥ"- 

χαρυξατ ἀγγελίαν, 
’ , 

Εὐρώταν ἐφεζόμεναι, 

Μενέλαος ὅτε Ζαρδάνου 
΄ ς Α , ε' “ 

πόλιν ἑλὼν δόμον ἥξει. 

1495 μόλοιτέ ποϑ᾽ ἵππειον ἅρμα 

δι᾿ αἰϑέρος ἱέμενοι 

σαῖδες ΠΣ 

λαμπρῶν ἄστρων ὑπ᾽ ἀέξλλαισιν 
οὗ γαίετ᾽ οὐράνιοι, 

4500 σωτῆρες τᾶς λένας 

γλαυκὸν ἐπ᾽ οἶδιμ᾽ ἅλιον 
χυανόχροά τὲ κυμάτων 
ῥόϑια πολιὰ ϑαλάσσας, 

ναύταις εὐαεῖς ἀνέμων 
’ 3 3 "κι ΄ - - ΄ , 

χαὶ. λυπρο . ὀφείλω δ᾽ οὐχ ἀεὶ πρασσειν χαζῶς, 1δὅ0ὅ πέμποντες Ζιοϑὲεν πγνοῦὺς" 
5 - Η - , " ν ΙΑ, 
ὀρϑῷ δὲ βῆναι ποδί. μίαν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 

1480 δόντες τὸ λοιπὸν πξς με ϑήσετε. 
ΧΟΡ ὍΣΣ; 

τεϑρήρθε ΕΥΟΝΜΗΝ ὦ , 

ταχεῖα χώπα,, ῥοϑίοισι μάτηρ, 
-᾿ εἰρεσία φίλα, 

χοραγὲ τῶν καλλιχόρων 
1465 δελφίνων, δεαν αὔραις 

πέλαγος νήνεμον ἢ» δ 

γλαυχὰ δὲ Πόντου ϑυγάτηρ 

β Ταλάνεια τάδ᾽ εἴπη" 

Ϊ χατὰ μὲν ἱστέα πὲ τάσατ᾽ αὔὔρεες 

1460 λιπόντες ἐναλίαις, 

λάβετε δ᾽ εἰλατίνᾳς πλάτας, 
ὦ γαῦτοαει, Ἰὼ ναῦται, 
πέμποντες εὐλεμένους 
Περσείων οἴχων “λέναν ἐπ᾽ ἀκτάς. 

1405 ἦ που χόρας ἂν ποταμοῦ ἢ 
παρ᾽ οἶδμο .«Ζευκιππέδας, ἢ πρὸ ναοῦ 
1ΠΙῈαλλάδος ἂν λάβοες 

χρόνῳ ξυνελθοῦσα χοροῖς 
ἢ χώμοις “Ὑαχίγϑου, 

1670 νυχίαν εὐφοοσύναν, 
| ὃν ἐξαμελλησάμενος 

τρόχῳ τέρμονω δίσχου 
ἔχανε «“βοῖβος, τῷ «“Ζαχαίψᾳ γὰ 

δὲ βούϑυτον ἁμέραν 

, 1476 Ὁ Διὸς "" σέβειν γόνος, 
μόσχον ϑ ἧ; ὃν λίποιτ᾽ οἴχοις 

Ε Ἂ Ἂ 

ἄς οὔπω πεῦχαι πρὸ γάμων ἔλαμψαν, 
δι᾽ ἀέρος εἰ ποτανοὺ 
γενοίμεσϑα «“Ζίβυες 

1480 οἴωνοὶ στολάδες 
ὄμβρον λιποῦσαι χειμέριον 
νίσσονται πρεσβυτάτῳ 
σύριγγε πειϑόμενιω 

1451 - 1464. ΞΞΞ 1466 .--- 1477. 

δύσξλειαν δ᾽ ἀπὸ συγγόνου 
βάλετε βαρβάρων λεχέων, 

ὧν ᾿Ιδαίων ἐρίδων 

πονηϑεῖσ᾽ ἐχτήσατο, τὰν 
4510 οὐκ ἐλθοῦσαν ᾿Ιλίου 

«Βοιβείους ἐπὶ πύργους. 
: ΑΓΓΕ.0 :. 

ἄναξ, χάχιστα τὰν δόμοις εὑρήκαμεν" 
ὡς χαίν᾽ ἀχούσει πήματ᾽ ἐξ ἐμοῦ τάχα. 

ΘΕΟΚΑΥΎΥΜΈΜΔΝΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; 
ἄΓΙΓΈΕΖ0Ο Σ. 

ἄλλης ἐχπόνει μνηστεύματα 
1915 γυγαιχός - Ἑλένη γὰρ βέβηκ᾽ ἔξω χϑογός. 

; ΘΕΟΚΑΜΥΜΈΕΜΝΟΣ 

πτεροῖσιν ἀρϑεῖσ᾽ ἢ πεδοστιβεῖ ποδί; 
«4 17 .Ζ.0.Σ.. 

Μενέλαος αὐτὴν ἐχπεπόρϑμευται χϑονὸς, 

ὃς αὐτὸς αὑτὸν ηλϑὲεν ἀγγέλλων ϑανεῖν. 

ΘΕΟΚΑΎΜἜἝΕ ΝΟ Σ. 

ὦ δεινὰ λέξας" τίς δέ νιν γαυκληρία 

1520 ἐκ τῆσδ᾽ ἀπῆρε χϑονός ; ἄπιστα γὰρ λέγεις, 

ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

ἣν γε ξένῳ δίδως σὺ, τούς τε σοὺς ἔχων 
γαύτας βέβηχεν, ὡς ἂν ἕν βραχεῖ μάϑης. 

ΘΕΟΚΑΎΜἝΕΦΔ ΟΣ, 

πῶς, εἰδέναι πρόϑυμος " οὐ γὰρ ἐλπίδων 
εἴσω βέβηχα μίαν ὑπερδραμεῖν χέρα 

1525 τοσούσδε γαύτας, ὧν ἜΣ Ὁ μέτα. 

" Α͂ΓΙΤΈΕ.ΖΟΣ, 

ἐπεὶ λιποῦσα τούσδε βασιλείους δόμους 
ἡ τοῦ Ζιὸς παῖς πρὸς ϑάλάσσαν ἐστάλη, 

σοφώταϑ᾽ ἁβρὸν πόδα τιϑεῖσ᾽, ἀνέστεγε 
πόσιν πέλας παρόντα χοὐ τεϑνηχότα. 

1680 ὡς δ᾽ ἤλθομεν σῶν περίβολον νεωρίων, 

Σιδωνίαν ναῦν πρωτόπλουν καϑείλκομεν, 

ζυγῶν τε πεντήχοντα, χαἀρετμῶν μέτρα 
1478 --- 1494. ---Ξ- 1498 --- 1911. 

Ὦ 

-οὐπ  μνεΝ 
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ἔχουσαν" ἔργου δ᾽ ἔργον ἐξημιείβετο " 
ὁ μὲν γὰρ ἱστὸν, ὁ δὲ πλάτην χαϑίστατο 

1486 ταρσὸν τε χειρὶ, λευχά 8᾽ ἱστί᾽ εἰς ἕν ἣν, 
πηδάλιά τε ζεύγλαισι παραχαϑέετο. 
κἀν τῷδε μόχϑῳ τοῦτ᾽ ἄρα σχοπούμενοι 
Ἕλληνες ἄνδρες Μενέλεῳ ξυνέμποροι 

προσῆλθον ἀχταῖς, ναυφϑόροις ἠσϑημένοι 

1540 πέπλοισιν, εὐειδεῖς μὲν, αὐχμηροὶ δ᾽ ὁρᾶν. 
ἰδὼν δέ νιν παρόντας ᾿Ατρέως γόνος, 

προσεῖπε, δόλιον οἶχτον ἐς μέσον φέρων, 
ὦ τλήμονες, πῶς ἐκ τίνος γεώς ποτε 
᾿Ἵχαΐδος ϑραύσαντες ἥχετε σχάφος; 

1645 ἀο᾿ ᾿Δἀτρέως παῖδ᾽ ὀλόμενον συνϑάπτετε, 

ὃν Τυνδαρὶς παῖς ἥδ᾽ ἀπόντα πενοταφεῖ; 
οἱ δ᾽ ἐχβαλόντες δάχρυα ποιητῷ τρόπῳ 
ἐς ναῦν ἐχώρουν, Μενέλεῳ ποντίσματα 
φέροντες. ἡμῖν δ᾽ ἦν μὲν ἥδ᾽ ὑποψία 

1660 λόγος τ᾽ ἐν ἀλλήλοισι, τῶν ἐπεισβατῶν 
ὡς πλῆϑος εἴη" διεσιωπῶμεν δ᾽ ὅμως, 

Α ἯΤΟ, 7 ᾿ 4 

τοὺς σοὺς λόγους σώζοντες " ἄρχειν γὰρ γεὼς 

ξένον κελεύσας πάντα συνέχεας τάδε. 
« ΡΥ κι δ ς , 3) Ν χαὶ ταλλα μὲν δὴ ῥᾳδίως εἴσω γεως 

1886 ἐϑέμεϑα χουφίζοντα " ταύρειος δὲ ποὺς 
54 09. Ἃ» γ Ἄς Ἢ - ΄ 

οὐκ ηϑελ ὄρϑος σανίδα προσβηναιν χατᾶ, 

ἀλλ ἐξεβουχᾶτ᾽ ὄμμ᾽ ἀναστρέφων κύχλῳ Ἷ ΞΕ ΟΥ̓Χ [γι θὲῷ ΠΡ ΟΤΩΣ 
χυρτῶν τε νῶτα κχεὶς χέρας παρειιβλέπων 

μὴ ϑιγγάνειν ἀπεῖργεν. ὁ δ᾽ Ἑλένης πόσις 
ν ἢ ὔ ᾿ 

1600 ἐχάλεσεν, ὠ πέρσαντες ᾿Ιλίου πόλιν, 

οὐχ εἶ ἀναρπάσαντες Ἑλλήνων νόμῳ 
γεανίαις ὦμοισι ταύρειον δέμας 

- τε, ’ ΄ Ψ᾿ 

ἐς πρῷοαν ἐμβαλεῖτε, φάσγανόν ϑ'᾽ ἁμὰ 
, 7 , -“:ὕἤὦ ᾿ 

προχειρον ὡσὲι σφαγιὰ τῷ τεϑνησοτι; 
, , ζ, ; 

1606 οἱ δ᾽ ἐς κέλευσμ᾽ ἔλθοντες ἐξανήρπασαν 

ταῦρον φέροντές τ᾿ εἰσέϑεντο σέλματα.- 
μονάμπυχον δὲ Μῆενέλεως ψήχων δέρην 
μέτωπά τ᾽ ἐξέπεισεν ἐσβῆναι δόρυ. 
τέλος δ᾽ ἐπειδὴ ναῦς τὰ πάντ᾽ ἐδέξατο, 

1570 πλήσασα χλιμαχτῆρας εὐσφύρου ποδὸς 
Ἑλένη, χαϑέζετ᾽ ἐν μέσοις ἑδωλίοις, 
ὅ τ᾿ οὐχέτ᾽ ὧν λόγοισι Μῆενέλεως πέλας " 

ἄλλοι δὲ τοίχους δεξιοὺς λαιούς τ᾽ ἴσοι 
ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρ᾽ ἕζονϑ'᾽, ὑφ᾽ εἵμασι ξίφη 

1676 λαϑραῖ᾽ ἔχοντες, ῥόϑιά τ᾽ ἐξεπίμπλατο 
βοῆς, χελευστοῦ φϑέγμαϑ' ὡς ἠχούσαμεν. 

ἐπεὶ δὲ γαίας ἦμεν οὔτ᾽ ἄγαν πρόσω 
3 5» Ἁ ε 37 7 » ἢ ΄ ΄. 

οὐτ᾽ ἐγγὺς, οὕτως ἡρετ᾽ οἵἴαχων φύλαξ" 
᾿ς ΝΣ» ΤΌΝ 5 κ ’ ΕῚ - »Ἤ 
ἔτ᾽. ὦ ξέν᾽, ἐς τὸ πρόσϑεν, ἡ χαλῶς ἔχει, 

’ 5 « Χ Δ " , 
1680 πλεύσωμεν; ἀρχαὶ γὰρ νεὼς μέλουσί σοι. 

ε τ " ΠΕΣΤΙΣ ὌΠ ᾿ - 

ὁ δ᾽ εἰφ᾽, ἅλις μοι" δεξιῷ δ᾽ ἑλὼν ξίφος 
- π 2 κι , “ ἐς πρῷραν εἴοπε, χἀπὶ ταυρείῳ σφαγὴ 

᾿ - » ΑῚ , » 
σταϑεὶς νεχρῶν μὲν οὐδενὸς μνημὴν ἕχων, 

. κι ΧῈ ΄ ΕἸ τέμνων δὲ λαιμὸν ηὔχετ᾽, ὦ ναίων ἅλα 
1586 πόντιε Πόσειδον Νηρέως ϑ᾽ ἁγναὶ κόραι, 

σώσατέ μ᾽ ἐπ᾿ ἀκτὰς Ναυπλίας δάμαρτά τε 
ἐσυλον ἐκ γῆς. αἵματος δ᾽ ἀπορροαὶ 

ἐς οἶδε ἐσηκόντιζον οὔρια ξένῳ. 
καί τις τόδ᾽ εἰπε, δόλιος ἡ ναυχληρία" 

1590 πάλιν πλέωμεν Ναξίαν" χέλευε σύ" 

σὺ δὲ στρέφ᾽ οἴαπ᾽. ἐκ δὲ ταυρεέου φόνου. 
᾿Ἰτρέως σταϑεὶς παῖς ἀνεβόησε συμμάχους, 

ππουσοστ τ ο  - “.-....-τὉ-----------ς------ 

τί μέλλετ᾽, ὦ γῆς Ἑλλάδος λωτίσματα, 

σφάζειν, φονεύειν βαρβάρους. νεώς τ᾿ ἄπο 
1695 δίπτειν ἐς οἶδμα; ναυβάταις δὲ τοῖσι σοῖς 

βοᾷ κελευστὴς τὴν ἐναντίαν ὅπα, 
οὐχ εἶ ὁ μέν τις λοῖσϑον ἀρεῖται δόρυ, 
ὁ δὲ ζύγ᾽ ἄξας, ὃ δ᾽ ἀφελὼν σχαλμοῦ πλάτην, 
χαϑαιματώσει. χρᾶτα πολεμίων ξένων ; 

Ἴ1600 ὀρϑοὶ δ᾽ ἀνῆξαν πάντες, οἱ μὲν ἐν χεροῖν 
χορμοὺς ἔχοντες ναυτιχοὺς, οἱ δὲ ξίφη... 

φόνῳ δὲ ναῦς ἐροεῖτο" παραχέλευσμα δ᾽ ἦν 
πρύμνηϑεν Ἑλένης, ποῦ τὸ Τρωιχὸν χλέος; 
δείξατε πρὸς ἄνδρας βαρβάρους" σπουδῆς δ᾽ ὕπο 

1006 ἔπιπτον, οἱ δ᾽ ὠρϑοῦντο, τοὺς δὲ χειμέγους 
γεχροὺς ἂν εἶδες. ΜῆΙενέλεως δ᾽ ἔχων ὅπλα, 
ὅπη νοσοῖεν ξύμμαχοι χατασχοπῶν, 
ταύτῃ προσῆγε χειρὶ δεξιᾷ ξέζος, 
ὥστ᾽ ἐχχολυμβῶν ναός " ἠρήμωσε δὲ 

1610 σῶν ναυβατῶν ἐρέτμ᾽. ἐπ᾿ οἱάχων δὲ βὰς 
ἄναξ ἐς Ἑλλάδ᾽ εἶπεν εὐθύνειν δόρυ. 

οἱ δ᾽ ἱστὸν ἦρον, οὔριαι δ᾽ ἧκον πνοαὶ, 
βεβᾶσι δ᾽ ἐκ γῆς" διαφυγὼν δ᾽ ἐγὼ φόνον 
χαϑῆκ᾽ ἐμαυτὸν εἰς ἅλ᾽ ἄγκυραν πάρα. 

1616 ἤδη δὲ χάμνονϑ'᾽ δομιὰν τείνων μέ τις 
ἀνείλετ᾽, ἐς δὲ γαῖαν ἐξέβησέ σοι 
τάδ᾽ ἀγγελοῦντα. σώφρονος δ᾽ ἀπιστίας 

οὐχ ἔστιν οὐδὲν χρησιμώτερον βροτοῖς. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ ἂν ποτ᾽ ηὔχουν οὔτε σ᾽ οὐϑ᾽ ἡμᾶς λαϑεῖν 
1620 Πενέλαον, ὦναξ, ὡς ἐλάνϑανεν παρών. 

ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 

ὦ γυναικείαις τέχναισιν αἱρεϑεὶς ἐγὼ τάλας. 
ἐχπεφεύγασιν γάμοι με. χεὶ μὲν ἦν ἁλώσιμος 
γαῦς διώγμασιν, πονήσας εἷλον ἂν τάχα ξένους " 
νῦν δὲ τὴν προδοῦσαν ἡμᾶς τισόμεσϑα σύγγονον, 

1626 ἥτις ἐν δόμοις ὁρῶσα Μενέλεων οὐκ εἰπέ μοι. 

τοιγὰρ οὕποτ' ἄλλον ἄνδρα ψεύσεται μαντεύμασιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὗτος ὦ, ποῖ σὸν πόδ᾽ αἴρεις, δέσποτ᾽, ἐς ποῖον 

φόνον; : 
ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ 

οἶπερ ἡ δίκη χελεύει μ᾽. ἀλλ᾿ ἀφίστασ᾽ ἐχποδών. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἀφήσομαι πέπλων σῶν, μεγάλα γὰρ σπεύ- 
δεις καχά. 

ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΈΝΟΣ. 

.1680 ἀλλὰ δεσποτῶν πρατήσεις δοῦλος ὧν; 
ΧΟΡΟΣ. 

φρονῶ γὰρ εὖ. 
ΘΕΟΚΑΎΥΎΜΈΕΝΟΣ:Σ. 

οὐχ ἔμοιγ᾽, εἰ μή μ᾽ ἐάσεις 
ΧΟΡΟΣ. 

ἌΙ οὐ μὲν οὖν σ᾽ ἐάσομεν. 
ΘΕΟΚΑΎΥΜΕΝΟΣ. 

σύγγονον χτανεῖν χακίστην. 
ΧΟΡΟΣ. : 

εὐσεβεστάτην μὲν οὗ»γ. 
ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΝΟΣ. 

ἢ μὲ προὔδωχεν; 
ΧΟΡΟΣ. 

καλήν γε προδοσίαν δίχαια δρᾶν. 
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ΘΕΟΚΑΥΜΈΝΟΣ. ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δεῖ νιν ἐζεῦχϑαι γάμοις, 

τἀμὼ λέχτρ᾽ ἄλλῳ διδοῦσα; 1660 ἐλϑεῖν δ᾽ ἐς οἴχους καὶ συνοιχῆσαι πόσει. 
ΧΟΡΟΣ. ἀλλ ἴσχε μὲν σῆς συγγόνου μέλαν ξίφος, 

, τοῖς γε χυριωτέροις. γόμιζε δ᾽ αὐτὴν σωφρόνως πράσσειν τάδε. 

ΘΕΟΚΩΖΎΜΕΝΟΣ. πάλαι δ᾽ ἀδελφὴν καὶ πρὶν ἐξεσώσαμιεν, 

103ὅ κύριος δὲ τῶν ἐμῶν τίς; ὶ ἐπείπεο ἡμᾶς Ζεὺς ἐποίησεν ϑεούς" 
5 δὰ 

ἘΣ - ΄ 
ΧΟΡΟΣ. [1660 ἀλλ᾽ ἥσσον᾽ ἡμὲν τοῦ πεπρωμέγνου 8᾽ ἅἄκα 

«ι », , ᾽ κ - - ᾿ πὰ ἘΣ ἜΣ - ΕἾ 5) 3» 
ὃς ἔλαβεν πατρὸς πάρα. χαὶ τῶν ϑεῶν, οἷς ταῦτ᾽ ἔδοξεν ὡδ᾽ ἔχειν. 

ΘΕΟΚΑΎΠΜἊΕΝΟ Σ. σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ" συγγόνῳ δ᾽ ἐμὴ λέγω 
ε -- “ΣΝ ἐς - - «" “- 3 

ἀλλ ἔδωχεν ἡ τύχη μοι. πλεῖν ξὺν πόσει σῷ. πνεῦμα δ᾽ ἕξετ᾽ οὔριον" 
ΧΟΡΟΣ. σωτῆρε δ᾽ ἡμιεῖς σὼ σασιγνήτω διπλῶ 

{ , »Ξ, ΄ 

τὸ δὲ γρεὼν ἀφείλετο. 166ὅ πόντον παριππεύοντε πέμψομεν πάτραν. 
ΘΕΟΚΑΥΜῈἝΕΝΟΣ. ὅταν δὲ χάμψης καὶ τελευτήσης βίον, 

2 κ᾿ 5 κι ᾿ - Ἁ , Υ ’, " 

οὐ σὲ τάμα χοὴ διχόζειν. ϑεὸς χέχλησει, παὶ “Ποσκχορων μέτα 

ΧΟ ΡΧΘΣΣ: σπονδῶν μεϑέξεις " ξένιά τ᾽ ἀνθοώπων πέρα 
ὅν « » ΕΞ [4 , 

ἢν γε βελτίω λέγω. ἕξεις μεϑ ἡμῶν" Ζεὺς γὰρ ὧδε βούλεται. 
ΘΕΘΟΚΑΎΜΈΕΝ "ὁ: 1670 οὗ δ᾽ ὥρισέν σε πρῶτα ΠΙαιάδος τόχος 

Μ - ᾿ - -- κι ᾿ »] , - ᾿Ξ 2 »] Α ’ 

οχόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, οὐ χρατοῦμεν. Σπαρτῆς ἅπάρας, τῶν κατ΄ οὐρανὸν δόμων 
ΓΦ, Ὗ }Ὶ ᾿ , , ᾿ 

χλέμψας δέμας σὸν, μὴ Πάρις γημειέ σε 

φρουρὰ παρ᾽ ᾿Ἵχτὴν τεταμένη, γῆσον λέγω, 
εγ- »" Α " γ - , 

Ελέγνῃ τὸ λοιπὸν ἐν βοοτοῖς χεχλήσεται, 

1676 ἐπεὶ κλοπὰς σὰς ἐξ δόμων ἐδέξατο. 
ἐν Ὡ ’ " - ; 

καὶ τῷ πλανητὴ Πῆενέλεῳ ϑεῶν παρα 

ΡΟΣ. 

ὅσια δρῶν, τὰ δ᾽ ἔχιδικ᾽ οὔ. 

ΘΕΟΚΑΥΜΈΕΈΝΟΣ. 

κατϑαγνεῖν ἐρᾶν ἔοιχας. 

ΧΟΡΟΣ. μαχάρων κχατοιχεῖν νῆσόν ἔστε μόρσιμον " 
χτεῖνε" σύγγονον δὲ σὴν τοὺς εὐγενεῖς γὰρ οὐ στυγοῦσι δαίμονες, 

1010 οὐ χτενεῖς ἡμῶν ἑχόντων, ἀλλ ἔμ᾽, ὡς προ τῶν δ᾽ ἀναριϑμήτων μᾶλλόν εἶσιν οἱ πόνοι. 

δεσποτῶν ΘΕΟΚΑΥΜΕΝΟΣ. 
τοῖσι. γενναίοισι δούλοις εὐχλεέστατον ϑαγεγ. 1680 ᾧ παῖδε «Τήδας καὶ “1ιὸς, τὰ μὲν πάρος | 

ΦΟΣΚΟΡΟΙ. γ»είχη μεϑήσω σφῶν χασιγνήτης πέρι. 

ἐπίσχες ὀργὰς, αἷσιν οὐχ ὀρϑῶς φέρει, ἐγὼ δ᾽ ἀδελφὴν οὐκέτ᾽ ἂν χεάνοιμ᾽ ξιιήν. 
Θεοχλύμενε, γῆς τῆσδ᾽ ἄναξ" δισσοὶ δέ σε χείγνη δ᾽ ἴτω πρὸς οἶκον, εἰ ϑεοῖς δοκεῖ. 
“ιόσχοροι. καλοῦμεν, οἷς ““ήδα ποτὲ ἴστον δ᾽ ἀρίστης σωφρονεστάτης ϑ᾽ ἅμα 

1019 ἔτιχτεν, Ἑλένην ϑ'᾽, ἢ πέφευγε σοὺς δόμους" 1685 γεγῶτ᾽ ἀδελφῆς μονογενοῦς ἀφ᾽ αἵματος, 
οὐ γὰρ πεπρωμένοισιν ὀργέίζει γάμοις, χαὶ χαίρεϑ᾽, Ἑ.ένης οὕνεχ᾽ εὐγενεστάτης 
οὐδ᾽ ἡ ϑεᾶς Νηρῆδος ἔχγονος χόρη γνώμης, ὃ πολλαῖς ἐν γυναιξὶν οὐκ ἔνι. 

| ἀδιχεῖ σ᾽, ἀδελφὴ Θεονόη, τὰ τῶν ϑεῶν ΧΟΡΟΣ. ] 

τιμῶσα πατρός τ᾽ ἐνδίχους ἐπιστολάς. πολλαὶ μορι(αὶ τῶν δαιμονίων, | 
1660 ἐς μὲν γὰρ ἀεὶ τὸν παρόντα νῦν χρόνον πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσι ϑεοὶ, 

χείνην χατοικεῖν σοῖσιν ἐν δόμοις ἐχρὴν " 1690 καὶ τὰ δοχηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσϑη, ] 

ἐπεὶ δὲ Τροίας ἐξανεστάϑη βάϑοα, τῶν δ᾽ ἀδοχήτων πόρον εὗρε ϑεύς. 
χαὶ τοῖς ϑεοῖς παρέσχε τοὐνομ᾽, οὐχέτε τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

----.------...-. ἄ.-...........-. .... . .... 
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ΠΑ ΤΟΥ ΑΡΑΜΑΤΟΣΞ. ΠΡΌΣΘ ΥΑΝ 

ΕΚΎΕΡΙΠΙΔΟΥ ἈΝΑΡΌΝ τὰν 

ΑΝΔΜΡΟΜΆΑΧΗ͂. ΠΠ.ΕΎΥΣ. 
ΘΕΡΖ4Π.Α:1Ν Α. ΤΡΟΦΟΣ. 

᾿ ς ἜΣ , τοο νι ο το ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 
ἘΡΜΙΟΝΗ͂. 

ὶ ᾿ ΤΙ ΣΟΙΣ 
ΜΕΝΕ ΟΣ. 
ΔΙΟΆΜΟΣΣΟΣ. τ τ το 

σσΘ, ΟΕ ΣΙ Σ 
7 [4 -ἝὋΨΡ[ ν ι : δ᾿ τ : 

Δι εὐπτόλεμιος ἐν Τροίᾳ γέρας λαβὼν ᾿Φνδρομάχην τὴν Ἕχτορος γυγαῖχα, παῖδα ἕτεχεν ἐξ αὐτῆς τὸν 

Πολοττόν " ὕστερον δὲ ἐπέγημεν Ἑρμιόνην τὴν ΠἹῆενελάου ϑυγατέρα. δίκας δὲ πρότερον ἠτηχὼς τῆς ᾿χιλ-- 

λέως ἀναιρέσεως τὸν ἐν “]ελφοῖς ᾿ἡπόλλωνα, πάλιν ἀπῆλϑεν ἐπὶ τὸ χρηστήριον, μετανοήσας, γα τὸν ϑεὸν 

ἐξιλάσηται. ζηλοτύπως δ᾽ ἔχουσα πρὸς τὴν ᾿Α»δρομάχην ἡ βασιλὶς ἐβουλεύετο χατ᾽ αὐτῆς θάνατον, μετα-- 

δος. οἱ δὲ περὶ τὸν Μῆενέλαον χαὶ τὸ παιδίον ἀγεῦρον, χαὶ ἐκείνην ἀπατήσαντες ἀγνήγειραν’" παὺ σφάτ-' 

] 

πεμιψαμένη τὸν Μῆγέλαον" ἢ δὲ τὸ παιδίον μὲν ὑπεξέϑήχεν, αὐτὴ δὲ χατέφυγεν ἐπὶ τὸ ἱερὸν τῆς Θέτι--]" 

τειν μέλλοντες ἀμφοτέρους ἐχωλύϑησαν, 1Πηλέως ἐπιφανέντος, Π]Ίενέλαος μὲν οὖν ἀπῆλϑεν εὶς Σπάρτην: 
- ΄ Α δὺς ; 5) ς - ᾿Ὶ ᾿ Ὡ- ζ , ΓΝ ἌΣ 5 

Ερμιόνη δὲ μετενόησεν, εὐλαβηϑεῖσα τὴν παρουσίαν τοῦ Νεοπτολέμου, παραγενόμενος ΟΣ ὁ Ὀρέστης 

ταύτην μὲν ἀπήγαγε πείσας,  ιεοπτολέμῳ δὲ ἐπεβούλευσεν" ὃν χαὶ φονευϑέντα παρῆσαν οὗ φέροντες. 

Πηλεῖ δὲ μέλλοντι τὸν νεκρὸν ϑρηγεῖν Θέτις ἐπιφαγνεῖσα τοῦτον μὲν ἂν 4Ἰελφοῖς ἐπέταξε ϑάψαι, τὴν δὲ 

᾿νδρομάχην εἷς ΠῆΠ᾽ολοσσοὺς ἀποστεῖλαι μετὰ τοῦ παιδὸς, αὐτὸν δὲ ἀθανασίαν προσδέχεσθαι’ τυχὼν δὲ 
[ ! ᾿ Ἢ 

ταύτης εἷς Πῆαχάρων νήσους ᾧκισεν, 

Ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ἐν Φρϑίᾳ κεῖται" ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐκ Φϑιωτίδων γυναικῶν". προ- 

᾿ λογίζει δὲ ᾿ἀνδρομόχη. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν δευτέρων" ὁ πρόλογος σαφῶς χαὶ εὐλόγως εἰρημένος. ἔστι δὲ 

ΠΣ τὰ ἐλεγεῖα τὰ ἐν τῷ ϑρήνῳ τῆς ᾿Ανδρομάχης ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει" ῥῆσις Ξρμιόνης τὸ βασιλεχὸν ἐμ--" 
ἢ δὴ | φαίγουσα" καὶ ὃ πρὸς ᾿ἀγδρομάχην λόγος καλῶς ἔχων’ εὖ δὲ χοὺ ὁ Πηλεὺς, ὃ τὴν ᾿Ανϑρομάχην ἀφελό-- 

Ν 



ον ΝΜ. ἀντύσρ 

“4... 41.ΡΟ ΚΠ, 4 Χ . 

“7 σιάτεθος γῆς σχῆμα, Θηβαία πόλις, 
ὅϑεν ποϑ᾽ ἕδνων σὺν πολυχούσῳ χλιδὴ 
Πριάμου τύραννον ἑστίαν ἀφικόμην, 

δάμαρ δοθεῖσα τεκιδοποιὸς ἝἝχτορε, 

ὅ ζηλωτὸς ἔν γε τῷ πρὶν ᾿νδρομάχη χρόνῳ, 
νῦν δ᾽, εἴ τις ἄλλη, δυσευχεστάτη γυγὴή " 

ἥτις πόσιν μὲν Ἕχτορ᾽ ἐξ ᾿δχιλλέως 

ϑανόντ᾽ ἐσεῖδον, παῖδά ϑ᾽ ὃν τίτω πόσεε 
10 διφϑέντα πύργων :1σευάνεχε᾽ εἰπ᾿ ὀρϑίων, 

ἐπεὶ τὸ Τροίας εἷλον Ἕλληνες πέδον, 
αὐτὴ δὲ δούλη, τῶν ἔἐλευϑερωτάτων 
οἴχων νομισϑεῖσ᾽, “Ἑλλαδ᾽ εἰσαφιπόμην, 
τῷ νησιώτῃ Νεοπτολέμῳ δορὸς γέρας 

18 δοθεῖσα λείας Τρωικῆς ξξαίρετον,. 

«Οϑίας δὲ τῆσδε καὶ πόλεως «Ῥαοσαλίας 

ξύγχοοτεα ναίω πεδί, ἵν᾽ ἡ ϑαλασσία 
Τξηλεῖ ξυνῴχεε χωρὶς ἀνϑοώπων Θέτις 
φεύγουσ᾽ ὅμιλον Θεσσαλὸς δέ νιν λεὼς 

20 Θετίδειον αὐδᾷ ϑεᾶς χάριν νυμφευμάτων- 
ἔνϑ'᾽ οἶχον ἔσχε τόνδε παῖς ᾿“Ζχιλλέως, 
ΖΙ]ηλέα δ᾽ ἀνάσσειν γῆς ἐᾷ «Ῥαοσαλίας, 

ζῶντος γέροντος σχῆτετρον οὐ ϑέλων λαβεῖν, 
κἀγὼ δόμοις τοῖσδ᾽ ἄρσεν ἐγτίχτω κόρον, 

2ὅ πλαϑεῖσ᾽ ᾿“χιλλέως παιδὶ, δεσπότη δ᾽ ἐμῷ. 

καὶ ποὶν μὲν ἕν χαχοῖσι ᾿χειμένην ὅμως 
ἐλπές ιε΄ ἀεὲ προσῆγε σωϑέντος τέχγου 
ἀλκήν τιν᾽ εὑρεῖν χἀπιχοίρησιν χαχῶν " 
ἐπεὶ δὲ τὴν Δόχαινα»ν ἝἙ ρμιόνην γαμεῖ 

30 τοὐμὸν παρώσας δεσπότης δοῦλον λέχος, 

παχοῖς πρὸς αὐτῆς σχετλίοις ἔλαύνομαι", 

λέγει γὰρ ὥς γιν φαρμάκοις χεχρυμμένοις 
τέϑημ᾽ παῖδα καὶ πόσει μισουμένην, 
αὐτὴ δὲ ναίειν οἶχον ἀντ᾽ αὐτῆς ϑέλω 

88 τόνδ᾽, ἐχβαλοῦσα λέχτρα τἀχείγης βίᾳ" 
ἁγὼ τὸ πρῶτον οὐχ ἑχοῦσ᾽ ἐδεξάμην, 
γῦν δ᾽ ἔχλέλοιπα - Ζεὺς τάδ᾽ εἰδείη μέγας, 
ὡς οὐχ ἑχοῦσε: τῷδ᾽ ἐχοινώϑην λέχει. 
ἀλλ᾽ οὔ σφε πείϑω, βούλεται δέ με χτανεῖν, 

40 πατήρ τὲ ϑυγατοὶ δ᾽ενέλεως συνδρᾷ τάδε. 
κ -- 2 2». Ξ Ἵ, 2 -} ν τ’ ’ Ἐρβρας 

χαΐὺ γυν χατ οἴχους ἐστ. πὸ “ΞΊήπ αοτῆς ἐολὼ 

ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο" δειμεατουμένη δ᾽ ἔγὼ 
δόμων πάροιχον Θέτιδος εἷς ἀνάχτορον 
ϑάσσω τόδ᾽ ἐλϑοῦσ᾽, ἣν μὲ κωλύση ϑαγεῖγ" 

ή5 Πηλεύς τε γάρ νιν ἔχγονοί τε Π]}ηλέως 
σέβουσιν, ἑρμήνευμα Νηρῆϑος γάμων. 
ὃς δ᾽ ἔστι παῖς μοι μόνος, ὑπεσπέμπω λάϑρα 
ἄλλους ἔς οἴχους, μὴ ϑάνη φοβουμένη. 

Ῥοϑί 6. ςοαιοδαΐατ' 

ἐμοῦ πέφυχεν ἢ γενήσεταί ποτε. 

ὁ γὰρ φυτεύσας αὐτὸν οὔτ᾽ ἐμοὶ πάρα 
ὅ0 προσωφελῆσαι παιδί τ᾽ οὐδέν ἐστ᾽, ὠπων 

“ΖΙελφῶν χατ᾽ αἴαν, ἔνϑα .Ζοξίᾳ δίχην 

ϑίδωσε μανίας, ἣν ποτ᾽ ἐς Πυϑὼ μολὼν 

ἤτησε «Φοῖβον πατρός - οὗ ᾿χτίνει δίχην, 

εἴ πως τὰ πρόσϑε σφάλματ᾽ ἐξαιτούμενος 
ὅό ϑεὸν παράσχοιτ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν εὐμενῆ. 

ΘΕΡΑΠΙΓΑ͂ΙΝ 4- 

δϑέσποιν᾽, ἐγώ τοι τοὕγομε᾽ οὐ (φεύγω τόδε 
χαλεῖν σ᾽, ἐπείπερ χαὶ χατ΄ οἶχον ἠξίουν 
τὸν σὸν, τὸ Τροίας ἡνίχ᾽ ᾧχοθμεν πέδον " 
εὕγνους δὲ χαὶ σοὶ ζῶντέ τ᾽ ἦν τῷ σῷ πόσει, 

δῦ χαὶ γῦ» φέρουσά σοὲ νέους ἥξω λόγους, 
φόβῳ μὲν, εἴ τις δεσποτῶν αἰσϑήσεται, 
οἴχτῳ δὲ τῷ σῷ " δεινὰ γὰρ βουλεύεταε 
Μενέλαος ὃς σὲ παῖς ὃ, ἐξ σοι φυλακτέα. 

ΦΝΑΡΟΙΑΧΠ. 

ὦ φιλτάτη σύνδουλε, σύνϑουλος γὰρ εἶ 
δῦ τῇ πρόσϑ᾽ ἀνάσσῃ τῆδε, νῦν δὲ δυστυχεῖ, 

τί δρῶσι; ποίας μηχανὰς πλέχουσιν εὐ, 
χτεῖνοι ϑέλοντες τὴν παγεϑλίαν ἐμέ; 

ΘΕΡΑΠΙΓΡΑΙΝ 4. 

τὸν παῖδά σου μέλλουσι», ὦ δύστηνε σὺ, 
χτείνει», ὃν ἔξω δωμάτων ὑπεξέϑον- 

ΖΛ ΦΑΡΟΠΙΑ͂ΧΣΧΊΠ. 

70 οἴκεοι - πέπυστα: τὸν ἐμὸν ἔχϑετον γόνον 
πόϑεν ποτ; ὦ δύστηνος, ὡς ἀπεωλόμιην. 

ΘΕΙΡΩΖΙΣΑ͂1ΙΝ.,. 

οὐχ οἱδ᾽, ἔχείνων ἃ ἠσϑόμην ἐγὼ τάδε" 
φροῦδος δ᾽ ἔπ᾽ αὐτὸν ΠΙενέλεως δόμων ἄπο- 

α΄ ΛΔ Δ ΡΡΟ ΜΚ 2ΧΉ. 

ἀπωλόμην ἄρ᾽ “ ὦ τέχγον, χτενοῦσί σε 

7ὅ δισσοὶ λαβόντες γῦπες. ὃ δὲ χεχλημένος 
πεατὴρ ἔτ᾽ ἔν “'ελφοῖσε τυγχάνει μέγωγ. 

ΘΕΡΆΑΙΓΑ͂ΙΝ 4. 

δοχῶ γὰρ οὐκ ἂν ὧδέ σ᾽ ἂν πράσσειν καχῶς, 
χκείγου παρόντος" νῦν δ᾽ ἔρημος εἶ φίλων. 

ΦΝΡΟΜΆἍΑΧΗ. 

οὐδ᾽ ἀμφὶ Πηλέως ἦλθεν, ὡς ἥξοι, φάτις; 
ΘΕΡΑ͂ΠΑΙΝ 4. 

80 γέρων γ᾽ ἐκεῖνος ὥστε σ᾽ ὠφελεῖν παρών. 

ΔΛ ΡΟ. ΧΗ. 

χαὶ μὴν ἔπεμψ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν οὐχ ἅπαξ μόνον. 

ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ. 
μῶν οὖν δοχεῖς σοῦ φροντίσαι τιν᾽ ἀγγέλων; 

:7. δ 27 ΟΣ ΠΧ ΤΙ: 

πόϑεν; ϑέλεις οὖν ἄγγελος σύ μοι μολεῖν; 

ΘΕΡΑΠΙΙΑΙΜΝ 4. 

τί δῆτα φήσω χρόνιος οὖσ᾽ ἔκ δωμάτων; 

ἜΝ ΖΡ ΘΟ Ζ.5.Χ. 

8ὅ πολλὰς ἂν εὕροις μηχανάς " γυνὴ γὰρ εἶ. 

Ξ πὐοαυν λυ οὐκιονλω το στο το λυ λον πὐδαικο 5.5..,ὶ 

----ςἝς«-ὄ-.Ὁ Ὁ. ́ὅ.β....... . ..... ..-. ος-...ς-.- 
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..- ὃ ὃ ϑ  . ..... .. ..... τ ττο,Ρϑ0Ό ὈἷἁὨ'-ς-ς- 

ΘΕΡΑ͂ΠΑΙΝ «4. 

κίνϑυνος" Ἑρμιόνη γὰρ οὐ σμικρὰ φύλαξ. 
ΝΔΡΟΜΆΑΧΠ. 

ὁρᾷς; ἀπαυδᾷς ἐν κακοῖς φίλοισι σοῖς. 
ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ. 

οὐ δῆτα" μηδὲν τοῦτ᾽ ὀνειδίσης ἐμοί. 
ἀλλ εἶμ᾽, ἐπεί τοι χοὺ περίβλεπτος βίος 

’ 27 ᾿ ’ 

90 δούλης γυναιχὸς, ἣν τι χαὶ πάϑω κακόν. 
4ΝΙΩ͂ΡΟΙΑἍ ΧΗ. 

, ε - 2 ὑπ 3 , 3. ΤᾺ χώρει νυν’ ἡμεῖς δ᾽, οἷσπερ ἐγχείμεσϑ'᾽ ἀεὶ 
ϑρήνοισι χαὶ γόοισι καὶ δαχούμασι, 
πρὸς αἰϑέρ᾽ ἐστενοῦμεν" ἐμπέφυχε γὰρ 
γυναιξὶ τέρψψις τῶν παρεστώτων κακῶν 

9ὅ ἀνὰ στόμ 2 ἀεὶ χαὶ διὰ γλώσσης ἔχειν. 
πάρεστε δ᾽ οὐχ ἕν, ἀλλὰ πολλά μοι στέγειν, 

’ ἢ Ν , { δ) (Πὰ Ἢ 

πολιν πῶύτρῳαν., τὸν ϑάγοντα ὃ “πχτορα, 

στεροόν τὲ τὸν ἐμὸν δαίμον᾽, ᾧ ξυνεζύγην, 
δούλειον ἡμαρ ἐσπεσοῦσ᾽ ἀναξίως. 

100 χρὴ δ᾽ οὔποτ᾽ εἰπεῖν οὐδέν᾽ ὄλβιον βοοτῶν, 
πρὶν ἂν ϑανόντος τὴν τελευταίαν ἴδης 

ὅπως περάσας ἡμέραν ἥξει κάτω. ι 
΄, - ΄ 5) ' 3 

᾿Ιλίῳ αἰπεινᾷ Πάρις οὐ γάμον, ἀλλά τιν᾽ ἀταν 

ἠγάγετ᾽ εὐναίαν εἰς ϑαλάμους “Βλέναν. 
105 ἃς ἕνεχ᾽, ὦ Τροία, δορὶ χαὶ πυρὶ δηιάλωτον 

εἰλέ σ᾽ ὃ χιλιόναυς Ἑλλάδος ὠκὺς ἴάρης, 
Α Α 3 ΄ » τ. Ἢ ᾿ « Ω χαὶ τὸν ἐμὸν μελέας πόσιν Ἕκτορα, τὸν περὶ τείχη 

εἴλχυσε διφρεύων παῖς αλίας Θέτιδος" 

αὐτὰ δ᾽ ἐχ ϑαλάμων ἀγόμαν ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσας, 
’ Α 2 -“ ; 

110 δουλοσύναν στυγερὰν ἀμφιβαλοῦσα χαρᾳ. 

πολλὰ δὲ δϑάχρυά μοι κατέβα χροὸς, ἁνίχ᾽ ἔλειπον 
ἄστυ τε χαὶ ϑαλάμους χαὶ πόσιν ἐν χογίαις " 
2 ΕῚ Α " , υ ᾿ Ὁ ΒΡ ») ς - , ὦμοι ἐγὼ μελέα, τί μ᾽ ἐχρῆν ἔτι φέγγος ὁρᾶσϑαι, 

, Ἷ τ εἴ - 

ἙἭ ομιόνας δουλαν; ἃς ὕπο τειρομένα 
Α ρον 9. - 2 Α - “« 

116 πρὸς τόδ᾽ ἀγαλμα ϑεᾶς ἱχέτις περὶ χεῖρε βαλοῦσα 
Ἷ ε " ᾿ ΄, 

τάχομαι, ὡς πετρίνα πιδακοεσσα λιβᾶς, 

ΧΟΡΟΣ. 
ἊΝ ΄ , 
ὦ γύναι, ἃ Θέτιδος δάπεδον χαὶ ἀνάκτορα ϑάσσεις 
δαρὸν, οὐδὲ λείπεις, ᾿ 
«Οϑιὰς ὅμως ἔμολον ποτὶ σὰν ᾿Δσιήτιδα γέγγαν, 

120 εἴ τί σοι δυναίμαν 

ἄχος τῶν δυσλύτων πόνων τεμεῖν, 

οἱ σὲ καὶ ομιόναν ἔριδε στυγερᾷ συνεκλῇσαν, 
τλᾶμον, ἀμφὶ λέκτρων 
διδύμων ἐπίκοινον 

126 ἐοῦσαν ἀμφὶ παῖδ᾽ ᾿Δχιλλέως " 
γνῶϑι τύχαν, λόγισαι τὸ παρὸν παχὸν, εἰς 

ἥκεις. 
ὅπε ἐρ 

δεσπόταις ἁμιλλῷ, 
᾿Ιλιὰς οὖσα χόρα, «Ταχεδαίμονος ἐχγενέταισι; 
λεῖπε δεξίμηλον 

130 δόμιον τῶὥς ποντίας ϑεοῦ. τί σοι 
καιρὸς ἀτυζομένᾳ δέμας αἰχέλιον χαταλείβειν 
δεσποτῶν ἀνάγχαις ; 

τὸ χρατοῦν δέ σε πείσει. 
τί μύόχϑον οὐδὲν οὖσα μοχϑεῖς; 

186 ἀλλ ἴϑι λεῖπε ϑεᾶς Νηρηίδος ἀγλαὸν ἕδραν, 
γνῶϑι δ᾽ οὐσ᾽ ἐπὶ ξένας 

δμωὶς, ἐπ᾽ ἀλλοτρίας πόλεος, 
117-. 125. -ΞΞἑΞ 126.--- 134. 

186 --- 140. ΞξΞΞ 141. - 146. 

ὃν » ] 25 ΕῚ ΕῚ -« 

ἐγῦ ου (φίλων τιν εἰσορᾷς 
- ’ 

σῶν, ὦ δυστυχεσταᾶτα, 
τ , ’, 

140 ὦ παντάλαιγα νύμφα. 
; , 2ὕ᾿ )»ν»», . Μ» 3 4 

οἰχτροτάτα γὰρ ἔμοιγ᾽ ἔμολες, γυναι Ἵλιας, οἴχους " 
- - » 

δεσποτῶν δ᾽ ἐμῶν φόβῳ 

ἡσυχίαν ἄγομεν, τὸ δὲ σὸν 
οἴχτῳ φέρουσα τυγχάγω, 

145 μὴ παῖς τῶς Ζ]Ιὸς κόρας 
Ὡ 2 ἘΣ - ϑ5ϑ5- ιίον 

σοί μ᾽ εὖ φρονοῦσαν εἰδῆ. 

ΕΡΜΠΠΟΝΗ͂. 

χόσμον μὲν ἀμφὶ χρατὶ χρυσέας χλιδῆς 
στολμον τὲ χρωτὸς τονῦδε ποικίλων πέπλων, 

οὐ τῶν ᾿Αχιλλέως οὐδὲ Πηλέως ἄπο 

150 δόμων ἀπαρχὰς δεῦρ᾽ ἔχουσ᾽ ἀφιχομὴν, 
ἡ Σ ’ ᾿ 

ἀλλ ἐκ «Ταχαίνης Σπαρτιότιδος χϑογὸς 
Μενέλαος ἡμῖν ταῦτα δωρεῖται. πατὴρ 
πολλοῖς σὺν ἕδγοις, ὥστ᾽ ἐλευϑεροστομεῖν. 

ὑμῶς μὲν οὖν τοῖσδ᾽. ἀνταμείβομαι λόγοις " 
166 σὺ δ᾽ οὐσα δούλη χαὶ δορέχτητος γυνὴ 

δόμους χατασχεῖν ἐκβαλοῦσ᾽ ἡμᾶς ϑέλεις 
τούσδε, στυγοῦμαι δ᾽ ἀνδοὶ φαρμάκχοισι σοῖς; 
γηδὺς δ᾽ ἀκύμων διὰ σέ μοι διόλλυται" 
δεινὴ γὰρ ᾿Ηπειρῶτις ἐς τὰ τοιάδε 

160 τνυχὴ γυναιχῶν" ὧν ἐπισχήσω σ᾽ ἐγὼ, 
3) ΄ ) 2 12 - ἌΤ'᾽ - , 

χοὐδέν σ᾽ ὀνησει δῶμα Νηρῆδος τοδε, 
ΕῚ ᾿ 5 ὧχ χη . . - 

οὐ βωμὸς οὐδὲ ναὸς, ἀλλὰ χατϑαγεῖ. 
ΒΝ 2 ἊΣ » ,ὕ 2) Ὁ » - ᾿" 

ἣν δ᾽ οὖν βροτῶν τίς σ᾽ ἢ ϑεῶν σῶσαι ϑέλῃ, 
το Εν 1.9, Ἢ - Υ 2 - ΄ 

δεῖ σ᾽ ἀντὶ τῶν πρὶν ὀλβίων φρονημάτων 
- κ“ Ν - ᾿ , 

106 πτῆξαι ταπεινὴν, προσπεσεῖν τ᾽ ἐμὸν γόνυ, 
᾿ - 2 ᾿ ΕῚ ’ σαίρειν τε δῶμα τοὐμὸν. ἐκ χρουσηλαάτων 

,΄ ν᾿ , ΄ μα τευχέων χερὶ σπείρουσαν ᾿χελῴου δρόσον, 
γναναί ϑ᾽ ἵν᾽ εἶ γῆς. οὐ γάρ ἐσϑ᾽ Ἕχτωρ τάδε, 
οὐ Πρίαμος, οὐδὲ χρυσὸς, ἀλλ᾿ Ἑλλὰς πόλις. 

170 ἐς τοῦτο δ᾽ ἥκεις ἀμαϑίας, δύστηνε σὺ, 

ἢ παιδὶ πατρὸς, ὃς σὸν ὠλεὲσεν πόσιν, 
τολμᾷς ξυνεύδειν χαὶ τέχν᾽ αὐθέντου πάρα 

τίχτειν. τοιοῦτον πῶν τὸ βάρβαρον γένος" 
πατήρ τὲ ϑυγατρὶ παῖς τε μητρὶ μίγνυται 

175 χύρη τ᾽ ἀδελφῷ, διὰ φόνου δ᾽ οἱ φίλτατον 

χωροῦσι, καὶ τῶνδ᾽ οὐδὲν ἐξείργει νόμος. 
ῶ μὴ παρ᾽ ἡμᾶς ἔσφερ᾽ " οὐδὲ γὰρ καλὸν 

- - ᾿ Ὗ [ 1: εὐ » δυοῖν γυναιχοῖν ὥνδο᾽ ἕν᾽ ἡνίας ἔχειν, 
, , Ρ. ᾿ ’ 

ἀλλ ἐς μίαν βλέποντες εὐναίαν Κύπριν 
180 στέργουσιν, ὅστις μὴ χαχῶς οἰκεῖν ϑέλει, -. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐπίφϑονόν τι χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ, 
΄. [2 ν 2 

χαὶ ξυγγάμοισι δυσμενὲς μάλιστ᾽ ἀεί, 
Δ ΝΗ͂ΡΟΜἝΑ͂ΧΣΠ. 

φεῦ φεῦ. 
χαχόν γε ϑνητοῖς τὸ νέον, ἔν τε τῷ νέῳ 

186 τὸ μὴ δίκαιον ὅστις ἀνθρώπων ἔχει. 
χ κ᾿ ψ Α ᾿ ΄ Ἄ 

ἐγὼ δὲ ταρβῶ μὴ τὸ δουλεύειν μέ σοι 
λόγων ἀπώσῃ, πόλλ᾽ ἔχουσαν ἔνδικα, 

- ὃ ΞΡ :7 , 
ἢν δ᾽ αὖ χρατήσω, μὴ ᾽πὶ τῷδ᾽ ὀφλω βλάβην" 
οἱ γὰρ πνέοντες μεγάλα τοὺς χρείσσους λόγους 

190 πιχρῶς φέρουσι τῶν ἐλασσόνων ὕπο" 
ὅμως δ᾽ ἐμαυτὴν οὐ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. 
εἴπ᾽, ὦ νεῶνι, τῷ σ᾽ ἐχεγγύῳ λόγῳ 

πεισϑεῖσ᾽ ἀπωϑῶ γνησίων νυμφευμάτων ; 
ὡς ἡ «άκαινα τῶν «Ῥρυγῶν μείων πόλις, 



ΑΥΝΘ ΔΙ ΡΒ Θ ΜΙΟΕΑΚΧ Ἢ. 

196 τύχη ϑ᾽ ὑπερϑεῖ, χαί μ᾽ ἐλευϑέραν ὁρῷς; 
ἢ τῷ νέῳ τε καὶ σφρι) ὥντε σώματε 
πόλεως τε μεγέϑει καὶ φίλοις ἐπηρμένη 

- }Ὶ Χ - , οἶχον κατασχεῖν τὸν σὸν ἀντὶ σοῦ ϑέλω; 
πότερον» ἵν᾿ αὐτὴ παῖδας ἀντὶ σοῦ τέχω 

200 δούλους. ἐμαυτὴ τ᾿ ἀϑλίαν ἐφολχίδα; 
δι. Α ΡῚ ᾿ -- - ΄ 

ἢ τοὺς ἐμοὺς τις παῖδας ἐξανέξεται 

ῥ,ϑίας τυράννους ὄντας, ἣν σὺ μὴ τέχης ; 
φιλοῦσι γάρ μ᾽ Ἕλληνες Ἕχτορός τ᾿ πο, 

Ρ] ’ 7 ) κ ΡΒ) ’ - 

αὑτὴ τ΄ ἀμαυρὰ χοὺ τυρανγος ἣν «Ῥρυγῶνγ. 

206 οὐχ ἐξ ἐμῶν σε φαρμάχων στυγεῖ πόσις, 
2.2} ᾿ ΞΕ: ν᾽ , τ 
ἀλλ εἰ ξυνεῖναι μὴ ᾿πιτηδείκ κυρεῖς. 

΄ Χ κ ,Ὸ2 2 ᾿ ’ Υ , 
φίλτρον δὲ καὶ τοῦδ᾽ " οὐ τὸ χαλλος, ὦ γύυψγαι, 

ἀλλ᾽ ἀρεταὶ τέρπουσι τοὺς ξυνευνέτας. 

σὺ δ᾽ ἣν τι χνισϑῆς, ἡ «Ἰάχαινα μὲν πόλις 
210 μέγ᾽ ἐστὶ, τὴν δὲ Σχῦρον οὐδαμοῦ τίϑης, 

πλουτεῖς δ᾽ ἐν οὐ πλουτοῦσι, Μιενέλεως δέ σοι 
͵" 2 , - ; ᾿ δ ν» , 

μείζων ᾿Αχιλλέως. ταῦτα τοί σ᾽ ἔχϑει ποσις- 

χρὴ γὰρ γυναῖχα, κἂν χαχῷ δοϑῇ πόσει, 
στέργειν, ἅμιλλαν τ᾽ οὐχ ἔχεεν φρονήματος. 

21ὅ εἰ δ᾽ ἀμφὶ Θρήχην χιόνι τὴν χατάρρυτον 
΄ » 77 ΄ ᾿ 

τύραννον ἔσχες ἀγνδο᾽, ἵν᾽ ἐν μέρει λέχος 
δίδωσι πολλαῖς εἰς ἀνὴρ χοινούμεγος, 

ἔχτεινας ἂν τασδ᾽; εἶτ᾽ ἀπληστίαν λέχους 

πάσαις γυναιξὶ προστιϑεῖσ᾽ ἂν εὑρέϑης. 
220 αἰσχρόν γε. καίτοι γείρον᾽ ἀρσένων νόσον 

ταύτην νοσοῦμεν, ἀλλὰ προὔστημεν χαλῶς. 

ὦ φίλταϑ᾽ Ἕχτορ, ἀλλ᾿ ἐγὼ τὴν σὴν χάριν 
σοὶ καὶ ξυνήρων, εἴ τί σε σφάλλοι Κύπρις, 

κ᾿ 27 ’ ’ " 

καὶ μαστὸν ηδὴ πολλάχις νόϑοισι σοῖς 

2265 ἐπέσχον, ἵνα σοι μηδὲν ἐνδοίην πιχρόν. 

χαὶ ταῦτα δρῶσα τἀρετῆ προσηγόμην 
πόσιν" σὺ δ᾽ οὐδὲ δανίδ᾽ ὑπαιϑοίας δρόσου 
τῷ σῷ προσίζειν ἀνδρὶ δειμαίνουσ᾽ ἔᾷς. 
μὴ τὴν τεκοῦσαν τῇ οιλανϑδοίᾳ, γύναι, 

280 ζήτει παρελθεῖν " τῶν χαχῶν γὰρ μητέρων 

φεύγειν τρόπους χοὴ τέκν᾽, ὅσοις ἔνεστι γοῦς. 
ΧΟΡΟΣ. 

δέσποιν᾽, ὅσον σοι ῥᾳδίως παρίσταται, 

τοσόνδε πείϑου τῇδε συμβῆνωι λόγοις. 
ΕΡΜΙΟ ΝΗ. 

΄ “ 2 δ τ ΩΡ, ’ 

τί σεμνομυϑεῖς χεὶς ἀγῶν᾽ ἔοχει λόγων 

2836 ὡς δὴ σὺ σώφρων, τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ πηϑο; 
ΑΝΠΡΟΙ͂ Ἢ ΧΗ. 

οὔχουν ἐφ᾽ οἷς γε νῦν καϑέστηχας λόγοις. 
ΕἘΡΜΊΙΌῸΌ ΝΗ. 

ὁ γοῦς ὁ σός μοι μὴ ξυνοικοίη, γύγαι. 
ΖΦ ΝΖ ΡΟ ΧΗΣ 

γέα πέφυσας καὶ λέγεις αἰσχρῶν πέρ!» 
ΕΡΜΠΟΝΏΠΗ. 

σὺ δ᾽ οὐ λέγεις γε, δρᾷς δέ μ᾽ εἰς ὅσον δύνη. 
4. Δ, ΖΙ ΤΠ 1 ΖΘ ἘΠ 

240 οὐχ αὖ σιωπῇ Κύπριδος ἀλγήσεις πέρε; 

ΕΡΜΊΙΟΜΝΗ. 

τί δ᾽; οὐ γυναιξὶ ταῦτα πρῶτα πανταχοῦ; 
4ΝΖΠΡΟΜ.ἍἋἍ.ΧΗ. 

ναί" 

χαλῶς γε χρωμέναισιν " εἰ δὲ μὴ, οὐ χαλά, 
ἘΡΜΊΙΟΝΗ. 

οὐ βαρβάρων γόμοισιν οἰκοῦμεν πόλιν οβὰρ ὀμοισιν οἰχοῦμ . 
Ι 
.ὉὉΘὉθΘθὃθὃ6΄ἃ πη .ι͵ι͵ι{ τ΄. ΄΄“΄“ΤΤἃΤΤἃ 
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ΑΝΠΡΟΜΟΑἊΑ͂ΧΗ. 

κἀκεῖ τῷ γ᾽ αἰσχρὰ κἀνθάδ᾽ αἰσχύνην ἔχει. 
ΕΡΜΙΟΜΝΉΗ. 

245 σοφὴ σοιὴ σύ" χατϑανεῖν. δ᾽ ὅμως σε δεῖ. 
ΔΝΩΗ͂ΡΟΜΑ͂ΧΠ. 

ὁρᾷς ἄγαλμα Θέιιδος ἔς σ᾽ ἀποβλέπον; 

ΕΡΜΠΙΠΟΔΝΉΗ. [ 

μισοῦν γε πατρίδα σὴν ᾿ἀχιλλέως φόνῳ. 
4ΝΗΡΟΜΆἊἋἍΧΗ. 

Ἑλένη νιν ὠλεσ᾽, οὐκ ἐγὼ, μήτηρ δὲ σή. 
ΕΡΜΙΟΔΝΩΗ. 

ἢ καὶ πρόσω γὰρ τῶν ἐμῶν ψαύσεις χαχῶν ; 
ΜΝΗΡΟΜΆΑΆΧΗ. 

2560] δοὺ σιωπῶ χἀπιλάζυμαι στόμα. 
ΕΡΜΠΙΟΝΉ. 

ἐχεῖνο λέξον, οὗπερ οὕνεχ᾽ ἐστάλην. 
ΑΝΗΙ͂ΡΟΜΑΆΑΧΗ. ἱ 

λέγω σ᾽ ἐγὼ γοῦν οὐχ ἔχειν ὅσον σε δεῖ. | 
ΕΡΜΙΟΝΗ͂. 

λείψεις τόδ᾽ ἁγγὸν τέμενος ἐναλίας ϑεοῦ; ] 
ΑΝΩΙΡΟΜἊΑ͂ΧΗ. 

ν “- ’ 2 Ἀ δὰ » ᾿) . ᾿ εἰ μὴ ϑανοῦμαί γ᾽" εἰ δὲ μὴ, οὐ λείψω ποτέ. 
ἙΡΜΊΙΟΝΗ. | 

2866 ὡς τοῦτ᾽ ἄραρε, "οὐ μενῶ πόσιν μολεῖν. 
ἈΝΩΑΡΟΔΆΑΧΗ. 

ἀλλ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν πρόσϑεν ἐχδώσω μέ σοι. 
ἘΡΜΊΙΟΝΗ. 

πῦρ σοι προσοίσω, χοὐ τὸ σὸν προσχέψομαι, ᾿ 
ΑΝΔΡΟΙΜΆᾺΑΧΗ. , 

σὺ δ᾽ οὖν χάταιϑε, ϑεοὶ γὰρ εἴσονται τάδε. ᾿ 
ἱ ΕΡΜΙΟΔΝΗ. ἶ 

χαὶ χοωτὶ δεινῶν τραυμάτων ἀλγηδόνας. 
ΔΦΝΗΡΟΜΑΆΑ͂ΧΗ. ΚΎΣ 

260 σφαζ᾽, αἱμάτου ϑεᾶς βωμὸν, ἢ μέτεισί σε. 
ἙΡΜΊΙΟΝΗ͂. 

ὦ βάρβαρον σὺ ϑοέμμα χαὶ σκληρὸν ϑράσος, 

ἐγχαρτερεῖς δὴ ϑάνατον; ἀλλ᾿ ἐγώ σ᾽ ἕδρας 

ἐχ τῆσδ᾽ ἑχοῦσαν ἐξαναστήσω τάχα" 

τοιόνδ᾽ ἔχω σου δέλεαρ. ἀλλὰ γὰρ λόγους 
26ὅ χρύψω, τὸ δ᾽ ἔργον αὐτὸ σημανεῖ τάχα. 

χάϑησ᾽ ἑδραία " χαὶ γὰρ εἰ πέριξ σ᾽ ἔχει 
τηχτὸς μόλυβδος, ἐξαναστήσω σ᾽ ἐγὼ, 
πρὶν ᾧ πέποιϑας παῖδ᾽ ᾿Αχιλλέως μολεῖν. 

ΔΝΜΡΟΜΆΧΗ. 

πέποιϑα" δεινὸν δ᾽ ἑρπετῶν μὲν ἀγρίων 
270 ἄκη βοοτοῖσι ϑεῶν χαταστῆσαί τινα, 

ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχίδνης χαὶ πυρὸς περαιτέρω, 
οὐδεὶς γυναιχὸς φάρμακ᾽ ἐξεύρηχέ πω 
χακῆς" τοσοῦτόν ἐσμεν ἀνθρώποις χαχόν. 

ΧΌΟΥΡΟΣ:. 

ἢ μεγάλων ἀχέων ἄρ᾽ ὑπῆρξεν, ὅτ᾽ 
276 Ιδαίαν ἐς νάπαν 

| ἦλ9᾽ ὁ Μαίας τε χαὶ “]ιὸς τόχος, 

τρίπωλον ἅρμα δαιμόνων 

ἄγων τὸ καλλιζυγὲς, 
ἔριδι στυγερῷ χεχορυϑμένον εὐμοριρίας 

280 σταϑμοὺς ἔπι βούτα 

βοτῆρά τ᾽ ἀμφὶ μονότροπον γεαγίαν 
ἔρημόν ϑ᾽ ἑστιοῦχον αὐλάν. 

274 ---- 288. --Ξ-- 284 --- 298. 
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ταὶ δ᾽ ἐπεὶ ὑλόκομον νάπος ἤλυϑον 
285 οὐρειᾶν πιδάχων ' 

γῆναν αἰγλᾶντα σώματα ῥοαῖς " 
ἔβαν δὲ Πριαμίδαν ὑπερ- 
βολαῖς λόγων δυσφρόνων 

290 παραβαλλόμεναι. Κύπρις εἴλε λόγοις δολίοις, 
τερπγοῖς μὲν ἀχοῦσαι, 
πιχρὰν δὲ σύγχυσιν βίου «Ῥουγῶν πόλει 
ταλαίνᾳ περγάμοις τε Τροίας. 
εἴϑε δ᾽ ὑπὲρ χεφαλὰν ἔβαλεν χαχὸν 

29ὅ ἅτις τέχεν ποτὲ Πάριν, 

πρὶν ᾿δαῖον κατοιχίσαι λέπας, 

ὅτε γι» παρὰ ϑεσπεσίῳ δάφνᾳ 
βόασε Κάσαγδρα κτανεῖν, 
μεγάλαν Πριάμου πόλεως λώβαν. 

800 τήν οὐκ ἐπῆλθε, ποῖον οὐχ ἐλίσσετο 
δαμογερόντων βρέφος φονεύειν; 
οὔτ᾽ ἂν ἐπ᾿ ᾿Ιλιάσι ζυγὸν ἔλυϑε 
δούλειον οὔτε 
τυράννων ἔσχες ἂν δόμων ἔϑοας " 

806 παρέλυσε. δ᾽ ἂν “Ελλάδος ἀλγεινοὺς 
πόνους, οὺς ἀμφὶ Τοοΐαν 

σὺ, γύναι, 

δεχέτεις ἀλάληντο νέοι λόγχαις " 
λέχη τ᾿ ἔρημ᾽ ἂν οὔποτ᾽ ἐξελείπετο, 
χαὶ τεκέων ὀρφανοὶ γέροντες. 

ΜΕ ἽΠ ει ΟΣ: 

εἰς ἄλλους δόμους 

810 λάϑρα δυγατρὸς τῆς ξιιῆς νι ἐθεύον 

ἥχω λαβὼν σὸν παῖδ᾽, 

σὲ μὲν γὰρ ηὔχεις ϑεῶς βοέτας σῶσαι τόδε, 

τοῦτον δὲ τοὺς χρύψαντας " ἀλλ᾽ ἐφευρέϑης 

ἧσσον φοονοῦσω τοῦδε ΠΙενέλεω, γύναι. 
κεὶ μὴ τόδ᾽ ἐχλιποῦσ᾽ ἐοημώσεις πέδον, 

815 σ᾽ 

ταῦτ᾽ οὖν λογίζου, πότερα βατϑανεῖν ϑέλεις, 

ἀντὶ τοῦ σοῦ σώματος σφ ̓αγήσεται. 

ἢ τόνδ᾽ ὀλέσϑαι σῆς ἁμαοτίας 

ἣν εἰς ἔμ᾽ ἔς τε παῖδ᾽ ἐμὴν ἁμαρτάνεις. 
ΔΝΩ͂ΡΟΜ. ΧΉ. 

ὦ δόξα δόξα, μυρίοισι δὴ βοοτῶν 
3820 οὐδὲν γεγῶσι βίοτον ὥγχωσας μέγαν. 

εὐχλεια δ᾽ οἷς μέν ἐστ᾽ ἀληϑείας ὕπο, 
εὐδαιμογνίζω" τοὺς δ᾽ ὑπὸ ψευδῶν ἔχειγν᾽ 
οὐχ ἀξιώσω πλὴν τύχη φρονεῖν δοχεῖν. 
σὺ δὴ στρατηγῶν λογάσιν “Ἑλλήνων σιοτὲ 

82 Τροίαν ἀςφείλου ἸΙοίαμον, ὧδε φαῦλος ὦν; 
ὅστις ϑυγατρὸς ἀντίπαιδος ἐχ λόγων 

τοσόνδ᾽ ἔπνευσας, χαὶ γυναιχὶ δυστυχεῖ 
δούλη χατέστης εἷς ἀγῶν᾽ - οὐχ ἀξιῶ 

οὔτ᾽ οὖν σὲ Τροίας οὔτε σοῦ Τροίαν ἔτι. 
380 ἔξωϑέν. εἶσιν οἱ δοκοῦντες εὖ φρονεῖν 

λαμπροὶ, τὰ δ᾽ ἔνδον πᾶσιν ἀνϑοώποις ἴσοι, 
πλὴν εἴ τι πλούτῳ τοῦτο δ᾽ ἰσχύει μέγα." 
Μενέλαε, φέρε δὴ διαπεράνωμεν λόγους " 
τέϑνηκα τῇ σῇ ϑυγατρὶ χαί μ᾽ ἀπώλεσε" 

886 μιαιφόνον μὲν οὐχέτ᾽ ἂν φύγοι μύσος. 
ἐν τοῖς δὲ πολλοῖς χαὶ σὺ τόνδ᾽ ἀγωνγιεῖ 
φόνον" τὸ συνορῶν γάρ σ᾽ ἀναγχάσει χρέος. 
ἣν δ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν μὴ ϑανεῖν ὑπεχϑράμω, 

τὸν παῖδά μου χτενεῖτε; κάτα πῶς πατὴρ 
840 τέχνου ϑανόντος ῥᾳδίως ἀνέξεται; 

291--- 801. ΞξξΞ 302 --- 808. 

ὕπερ, 

Ὁ ΥΑ Ὀπ ἸΑΡ ΟΕ Υ 

οὐχ ὧδ᾽ ἄνανδρον αὐτὸν ἡ Τροία καλεῖ". 
ἀλλ᾽ εἶσιν οἷ χρή" Πηλέως γὰρ ἄξια 
πατρύς τ᾽ ᾿ἀχιλλέως ἔργα δρῶν φανήσεται. 

ὠσει δὲ σὴν παῖδ᾽ ἐκ δόμων" σὺ δ᾽ ἐχδιδοὺς 
845 ἄλλῳ τί λέξεις; πότερον ὡς καχὸν πόσιν 

φεύγει τὸ ταύτης σῶφρον; » ἀλλὰ ψεύσεται. 
γαμεῖ δὲ τίς νιν; ἢ σφ᾽ ἄνανδρον ἐν δόμοις 
χήραν χαϑέξεις πολυ ὠ τλήμων ἄνερ, 

καχῶν τοσούτων οὐχ ὁρᾷς ἐπιῤροάς; 
ϑό0 πόσας δ᾽ ἂν εὐνὰς ϑυγατέρ᾽ ἠδιχημένην 

βούλοι᾽ ᾿ἂν εὑρεῖν ἢ παϑεῖν ἁγὼ λέγω; 
οὐ χρὴ ᾽πὶ μιχροῖς μεγάλῳ πορσύνειν χακὼ, 
οὐδ᾽, εἰ γυναῖχές ἐσμὲν ἀτηρὸν καχὸν, 

ἄνδρας γυναιξὶν ἐξομοιοῦσθαι «ύσιν. 

855 ἡμεῖς γὰρ εἰ σὴν παῖδα φαρμακεύομεν 
χαὶ νηδὺν ἐξαμβλοῦμεν, ὡς αὐτὴ λέγει, 
ἑχόντες οὐκ ἄχοντες, οὐδὲ βώμιοι 

«πίτνοντες, αὐτοὶ τὴν δίχην» ὑφέξομεν 
ἐν. σοῖσι γαμβοοῖς, οἷσιν οὐχ ἐλάσσονα. 

960 βλάβην ὈΥΡΈΤΤΟΣ προστιϑεῖσ᾽ ἀπαιδίαν. 

ἡμεῖς μὲν οὖν τοιοίδε" τῆς δὲ σῆς φρενὸς 

ἕν σου δέδοιχα " διὰ γυναιχείαν ἔριν 

χαὶ τὴν τάλαιναν ὥλεσας Φρυγῶν πόλιν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄγαν ἔλεξας, ὡς γυνὴ πρὸς ἄρσενας, 
τον" χαί σου τὸ σῶφρον ἐξετόξευσεν φρενός. δ΄ 

ΜΠΕΝΕ..4 0 Σ. 

γύναι, τάδ᾽ ἐστὶ σμικρὰ χαὶ μοναρχίας, 
οὐκ ἄξι᾽, ὡς φὴς, τῆς ἐμῆς, οὐδ᾽ “Ἑλλάδος. 
ΕΣ δ᾽ » ὍΣ εἴ Γ ’ - ὅ.,, » 
εὖ δ᾽ ἴσϑ'᾽, ὅτου τις τυγχάνει, χρείων ἔχων, 

ων Ὁ) 2 ς , -- ΒΝ ΄ «ς ρον 

τοῦτ᾽ ἔσϑ' ἑχαστῳ ὑοῦ ο Τροίαν ἑλεῖν. 

370 χαγὼ θυγατρὶ, μεγάλα γὰρ χρίνω τάδε, 
700. στέρεσθαι, σύμμαχος. τ Ὁ 

ἂν πάσχοι γυγή" 
ἁμαρτάνει. βίου. 

τὰ μὲν γὰρ ἄλλα δεύτερ᾽ 

ἀνδρὸς δ᾽ ἁμαρτατουσ᾽ 
δούλων δ᾽ ἐχεῖνον τῶν ἐμῶν ἄρχειν χρεὼν, 

876 χαὶ τῶν ἐχείνου τοὺς ἐμοὺς ἡμᾶς τὲ πρός " 
φίλων γὰρ οὐδὲν ἴδιον, οἵτινες φίλοι 
ὀρϑῶς πεφρύχασ᾽, ἀλλὰ κοινὰ χρήματα. 
μένων δὲ τοὺς ἀπόντας, εἰ μὴ ϑήσομαι 
τώμ᾽ ὡς ἄριστα, φαῦλός εἶμι χοὺ σοφός. 

880 ἀλλ᾽ ἐξανίστω τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ϑεᾶς" 

ὡς, ἢν ϑάγης σὺ, παῖς δδ᾽ ἐχφεύγει μόρον. 
σοῦ δ᾽ οὐ ϑελούσης χατϑανεῖν. τόνδε χτεγῶ. 

δυοῖν δ᾽ ἀνάγχη ϑατέρῳ λιπεῖν βίον. 
“4..Ν 4" Ὸ ΜΑ͂ΧΠ. 

οἴμιοι, πιζρὰν χλήρωσιν αἵρεσίν τέ μοι 

386 βίου καθίστης, χαὶ χω οῦθὶ τ᾽ ἀϑλία 

καὶ μὴ λαχοῦσα δυστυχὴς χαϑίσταμαι.- 

ὦ πε αι πράσσων ΠΡΟΣ μικρᾶς πέρι, 

πιϑοῦ" τί χαίγνεις μ᾽; ἀντὶ τοῦ; ποίαν πόλιν 

προὔδωχα; τίνα σῶν ἔχτανον παίδων ἐγώ ; 

890 ποῖον δ᾽ ἔπρησα δῶμ᾽; ἐχοιμήϑην βίῳ 

ξὺν δεσπόταισι" κάτ᾽ ἔμ᾽, οὐ χεῖνον, χτεγεῖς, 
τὸν αἴτιον τῶνδ᾽, ἀλλὰ τὴν ἀοχὴν ἀφεὶς 
πρὸς τὴν «τελευτὴν ὑστέραν οὖσαν φέρει; 

οἴμοι χκαχῶν τῶνδ᾽ " ὦ τάλαιν᾽ ἐμὴ πατρὶς, 
895 ὡς δεινὰ πάσχω" τί δέ μὲ καὶ τεχεῖν ἐχρῆν. 

ἄχϑος τ᾽ ἐπ᾿ ἄχϑει τῷδε προσϑέσϑαι διπλοῦν; 

ἀτὰρ τί ταῦτ᾽ ὀδύρομαι, τὰ δ᾽ ἐν ποσὶν 



ἌΣ ΕΝ  Α Ῥ ΟΥ̓ΑῚ ΧΤΗ: 

οὐχ ἐξικμάζω χαὶ λογίζομαι καχά; 
ἥτις σφαγὰς μὲν Ἕχτορος τροχηλάτους. 

400 χατεῖδον οἰχτρῶς τ᾿ Ἴλιον πυρούμενον» 
αὐτὴ δὲ δούλη ναῦς ἐπ᾽ ᾿“ργείων ἔβην, 
χόμης ἐπισπασϑεῖσ᾽ - ἐπεὶ δ᾽ ἀφιχόμην 
φϑίαν. φονεῦσιν Ἕχτορος νυμφεύομαι. 
τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζὴν ἡδύ; πρὸς τί χρὴ βλέπειν; ἤτ ἐμοὶ ζῆν ηὐυ; πρὸς τί χρὴ βὰ ; 

᾿ Α ’; ΒΝ 2 ’ 

406 πρὸς τὰς παρούσας ἢ παρελθούσας τυχας; 
Ὁ ς- - ΓΑ ΝΣΣ ᾿ 32 κ ΄, 

εἷς παῖς δ᾽ ἣν μοι λοιπὸς ὀφθαλμὸς βίου" 
τοῦτον κτενεῖν μέλλουσιν οἷς δοχεῖ τάδε. 
οὐ δῆτα τοὐμοῦ γ᾽ οὕνεχ᾽ ἀϑλίου βίου " 
ἐν τῷδε μὲν γὰρ ἐλπὶς, εἰ σωθήσεται" 

410 ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος μὴ ϑαγεῖν ὑπὲρ τέχνου. 
ΕῚ δ ᾿ ᾿ τ" 2 
ἰδοὺ προλείπω βωμὸν ἣδε χειρία 

δῖ. ΄ ΕΝ - , 
σφάζειν, φονεύειν, δεῖν, ἀπαρτῆσαι δέρην. 
τ ΄ «ς - ΄ κ ᾿ ’ 

ὦ τέχνον, ἡ τεχοῦσά σ᾽, ὡς σὺ μὴ ϑανῆς, 
στείχω πρὸς “Διδην" ἣν δ᾽ ὑπεχδράμῃς μόρον, 

415 μέμνησο μητρὸς. οἷα τλᾶσ᾽ ἀπωλόμην, 

χαὶ πατρὶ τῷ σῷ, διὰ φιλημάτων ἰὼν 
δάχρυά τε ΠΉΥΜΝ χαὶ περιπτύσσων χέρας, 

λέγ᾽ οἱ ἐσύσεα, πᾶσι δ᾽ ἀνϑρώποις ἄρ᾽ ἦν 

ψυχὴ τέχν᾽ - ὅστις δ᾽ αὐτ᾿ ἄπειρος ὧν ψέγει, 

420 ἧσσον μὲν ἀλγεῖ, δυστυχῶν δ᾽ εὐδαιμονεῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

2 ἘΣ] δ 2 Χ ᾿ ᾿ -“ 
ᾧχτειρ᾽ ἀχούσασ᾽ " οἰχτρὰ γὰρ τὰ δυστυχῆ 
βροτοῖς ἅπασι, κἂν ϑυραῖος ὧν κυρῇ. 

Ϊ Ρ Ξ Α - ΄ - 2 

| ἐς ξύμβασιν δὲ χρῆν σε σήν τε παῖδ᾽ ἄγειν, 
Μενέλαε, χαὶ τηνδ᾽, ὡς ἀπαλλαχϑὴ πόνων. 

ΜΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

425 λάβεσϑέ μοι τῆσδ᾽, ἀμφελίξαντες χέρας, 
δμῶες " λόγους γὰρ οὐ φίλους ἀχούσεται. 
ἔγωγ᾽, ἕν᾽ ἁγνὸν βωμὸν ἐχλίποις ϑεᾶς, 
προὔτεινα παιδὸς ϑάνατον, ᾧ σ᾽ ὑπήγαγον 
ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν τὰς ἐμὰς ἐπὶ σφαγήν. 

430 χαὶ τἀμφὶ σοῦ μὲν ὧδ᾽ ἔχοντ᾽ ἐπίστασο" 
τὰ δ᾽ ἀμφὶ παιδὸς τοῦδε παῖς ἐμὴ χρινεῖ, 
2 τ 2 ᾿ - ᾿ 

ἢ» τὲ χταγρεῖν γι» ἢν τὲ μὴ χτανεῖν ϑέλη. 

ἀλλ ἕρπ᾽ ἐς οἴχους τούὐσδ᾽, ἵν᾿ εἷς ἐλευϑέρους 

δούλη γεγῶσα μήποϑ᾽ ὑβρίζειν μάϑης. 
| 4ΝΙΩ͂ΡΟΜΆΑΧΗ. 

᾿ 485 οἴμοι" δόλῳ μ᾽ ὑπῆλϑες, ἠπατήμεϑα. 
ΜΕΝΕΑΜ.40ΟΣ. 

κήρυσσ᾽ ἅπασιν" οὐ γὰρ ἐξαρνούμεϑα. 
ΖΔΝΖΔΡΟΙΆΑΧΗ. 

ἢ ταῦτ᾽ ἐν ὑμῖν τοῖς παρ᾽ Εὐρώτᾳ σοφά; 
ΜΕΝΕ Α “40 Σ 

καὶ τοῖς γε Τροίᾳ, τοὺς παϑόντας ἀντιδρᾶν. 
ΖΝ ΖΦ.ΛΟΜΖΧ Ἢ, 

τὰ ϑεῖα δ᾽ οὐ ϑεῖ᾽, οὐδ᾽ ἔχειν ἡγεῖ δίχην; 

τ: ΝΕ...40 Σ. 

440 ὅταν τάδ᾽ ἦ, τότ᾽ οἴσομεν. σὲ δὲ χτεγῶ. 

! 

Ι 

| 

β 
ΑΝΔΦΡΟΜΑΧΗ. 

Ι 

᾿ 

ἢ χαὶ νεοσσὸν τόνδ᾽, ὑπὸ πτερῶν σπάσας; 

ΠΕΝΕ.Ζ.2ΟΣ, 

οὐ δῆτα" ϑυγατρὶ δ᾽, ἢν ϑέλῃ, δώσω κτανεῖν. 

ΔΝΖΔΡΟΜΑΧΗ. 

οἴμοι" τί δῆτα σοῦ χαταστένω, τέχγον; 

γι 7. ἢ ΝΕ.“.40ΟΣ. 

οὔχουν ϑρασεῖά γ᾽ αὐτὸν ἐλπὶς ΕΠ ΜΝ Εν δὴ 

“ἰ χα ἡωλιρια Τά “ΧΕΙ: 
4λο ὦ πᾶσιν ἀνθρώποισιν ἔχϑιστοι βοοτῶν, 

“Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια βουλευτήρια, 

ψευδῶν ἄνακτες, ᾿μηχανορράφοι χαχῶν, 
ἑλιχτὰ κοὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλὰ πῶν πέριξ 

φρονοῦντες, ἀδίχως εὐτυχεῖτ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα. 

460 τί δ᾽ οὐκ ἐν ὑμῖν ἐστιν; οὐ πλεῖστοι φόνοι; 
οὐκ αἰσχροχερδεῖς ; οὐ λέγοντες ἄλλα μὲν 
γλ ΤῊΝ φοογνοῦντες δ᾽ ἀλλ᾿ ἐφευρίσκεσϑ᾽ ἀεί; 

ὅλοισϑ᾽ " ἐμοὶ δὲ ϑάνατος οὐχ οὕτω βαρὺς 

ὡς σοὶ δέδοσται. κεῖνα γάρ μὖ ἀπώλεσεν, 

ἀδό ὅϑ᾽ ἡ τάλαινα πόλις ἀναλώϑη «Ῥρυγῶν. 

πόσις ϑ᾽ ὁ χλειγὸς, ὅς σὲ πολλάκις δορὶ 
γαύτην ἔϑηχκεν ἀντὶ χερσαίου χαχόν. 
γὺν δ᾽ ἐς γυναῖκα γοργὸς ὁπλίτης φαγεὶς 

χτείνεις μ΄. ἀπόκτειν᾽ " ὡς ἀϑωπευτόν γέ σε 
460 γλώσσης ἀφήσω τῆς ἐμῆς καὶ παῖδα σήν. 

ἐπεὶ σὺ μὲν πέφυχας ἐν Σπάρτη μέγας, 
ἡμεῖς δὲ Τροίᾳ γ᾽. εἰ δ᾽ ἐγὼ πράσσω χακῶς, 
μηδὲν τόδ᾽ αὔχει" καὶ σὺ γὰρ πράξειας ἄν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδέποτε δίδυμα λέτρ᾽ ἐπαινέσω βροτῶν 
466 οὐδ᾽ ἀμφιμάτορας χόρους, 

ἔριν μὲν οἴχων, δυσμενεῖς τε λύπας. 
τὴν μίαν μοι στεργέτω πόσις 

470 γάμοις ἀκοινώνητον ἀνδρὸς εὐνάν. 

οὐδ᾽ ἐνὶ πόλεσι γὰρ δίπτυχοι τυραννίδες 
μιᾶς ἀμείνονες φέρειν, 

4γ5 ἄχϑος τ᾽ ἐπ᾿ ἄχϑει “χαὶ στάσις πολίταις. 

τεκτόνοιν ϑ᾽ ὕμνου συνεργάταιν 
δυοῖν ἔοιν ΜῆΊοῦσαι φιλοῦσι χραίψει» " 

πνοαὶ δ᾽ ὅταν φέρωσι γαυτίλους ϑοαὶ, 
480 χατὰ πηδαλίων διδύμα πραπίδων γνώμα 

σοφῶν τε πλῆϑος ἀϑοόον ἀσϑενέστερον 
φαυλοτέρας φρενὸς αὐτοχρατοῦς 
ἘΣ ΔΝ ει , ὃν ἘΡΟΣ ᾽: ΕΟ "2 
ἑνὸς, ἃ δύυνασις ἀνά τὲ μέλαϑρα κατὰ τὲ πόλιας 

486 ὁπόταν εὑρεῖν ϑέλωσι χαιρόν. 
ἔδειξεν ἡ “άκχαινα τοῦ στρατηλέάτα 

" ; ν ᾿ ΗΝ ᾽ ’ 
Μενέλα " διὰ γὰρ πυρὸς ηλθϑ᾽ ἑτέρῳ λέχει, 

χτείνει δὲ τὴν τάλαιναν ᾿Ιλιάδα κόραν 

490 παῖδά τε δύσφρονος ἔριδος ὕπερ. 
, 27 ε ΄ , ᾿ 

ἄϑεος, ἄνομος, ἄχαρις ὃ φόνος. ἔτι σε, πότνεο, 
μετατροπὰ τῶνδ᾽ ἔπεισιν ἔργων. 
χαὶ μὴν ἐσορῶ τόδε σύγχρατον 

496 ζεῦγος πρὸ δόμων, 
τνήφῳ ϑανάτου χατακεχριμένον. 

δύστανε γύναι, τλήμων δὲ σὺ, παῖ, 

μητρὸς λεχέων ὃς ὑπερϑνήστχεις, 

500 οὐδὲν μετέχων, 
οὐδ᾽ αἴτιος ὧν βασιλεῦσιν. 

ΑΛ ΠΡΟΜΑΆΑΔΣΧηΗ. 

ἅδ᾽ ἐγὼ χέρας. αἵματη-- 
ρὰς βρόχοισι χκεχλημένα 

πέμπομαι χατὰ γαίας. 
ΜΟΖΟΤΊΤΤΟ Σ. 

μᾶτερ μᾶτερ, ἐγὼ δὲ σᾷ 

5056 πτέρυγι συγκαταβαίψω. 
464 --- 470. ΞΞΞ 471] ---- 4758. 
479 -- 485. ---- 486 --- 493. 
502 --- ὅ22, --- 528 --- 544. 

β 



Εἰὐ αι πῚ  Α Ο  Έ “Ῥνὶ 
ΔΝΗΡΟΙΜ.ΆΑΔΧΗ. 

,, ϑῦμᾳ δάϊον, ὦ χϑονὸς 
«Ῥϑίας χράντορες. 

ΜΟΜΛΜΟΥΤΤΟΣ. 

ὦ πάτερ, 

μόλε φίλοις ἐπίχουρος. 

ΔΝΖΦΡΟΜΑΆΧΗ. 
ὅ10 χείσει. δὴ, τέχνον, ὦ φίλος, 

μαστοῖς ματέρος ἀμφὶ σῶς 
γεκρὸς ὑπὸ χϑονὶ σὺν νεχρῷ τ᾽. 

ΜΟΜΜΟΤΤΟ :Σ. 

ὦμοι μοι, τί πάϑω τάλας 
δῆτ᾽ ἐγὼ σύ τε, μᾶτερ; 

ΜΕΝΠΆΑΔΟΣ. 
515 ἴδ᾽ ὑποχϑόνιοι" χαὶ γὰρ ἀπ᾿ ἐχϑοῶν 

:-ἥχετε πύργων" δύο δ᾽ ἐκ δισσαῖν. 
ϑνήσχετ᾽ ἀνάγχαιν" σὲ μὲν ἡμετέρα 

παῖδα δ᾽ ἐμὴ παῖς 

χαὶ γὰρ ἀνοΐα 
ψῆφος ἀναιρεῖ, 

620 τόνδ᾽ ἙἭ,μιόνη " 
μεγάλη λείπειν ἐχδροὺς ἐχϑρῶν, 
ἐξὸν χτείγειν 
χαὶ φόβον οἴχων ἀφελέσθαι. 

Δ ΝΩΑΡΟΛΜ,.Α͂ΧΠ. 

ὦ πόσις πόσις, εἴϑε σὰν 

χεῖρα καὶ δόρυ σύμμαχον 
ὅ20 χτησαίμαν, Πριάμου παῖ. 

ΜΟΜΟΥΤΙ͂ΤΟΣ. 

ἰ δύστανος, τέ δ᾽ ἐγὼ μόρου 
παράτροπον μέλος εὕρω; 

ΔΝΖΜΡΟΜΆΑΧΗ. 

λίσσου, γούνασι δεσπότου 
ὅ80 χρίμπτων, ὦ τέχνον. 

ΜΟΧΟΥΤΤΟΣ. 
ὟΣ 
ω φίλος, 

φίλος, ὥνες ϑάνατόν μοι. 

ΑΝΩΙΡΟΜ.Α͂ΧΠΗΠ.. 

λείβομαι δαχούοις χόρας, 

στάζω, λισσάδος ὡς πέτρας 

λιβὰς ἀγήλιος ἃ τάλαιν᾽. 

ΜΠΟΖΟΥΙΥ͂ΤΟΣ. 

ὅ85 ὦμοι μοι. τί δ᾽ ἐγὼ χαχῶν 
μῆχος ἐξανύσωμαι; 

ΠΠΝΕ.ΖΟΜ.ΟΣ. 

τί μὲ προσπίτνεις ἁλίαν πέτραν 
ἢ κῦμα λιταῖς ὡς ἱχετεύων; 
τοῖς γὰρ ἐμοῖσιν γέγον᾽ ὠφελία, 

δ40 σοὶ δ᾽ οὐδὲν ἔχω φίλτρον, ἐπεί τοι 
μέγ᾽ ἀναλώσας ψυχῆς μόριον 
Τροίαν εἷλον καὶ μητέρα σήν" 
ἧς ἀπολαύων 

“Διδην χϑόγιον καταβήσει. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅ4 χαὶ μὴν δέδοοχα τόνδε 11ηλέα πέλας, 

σπουδὴ τιϑέντα δεῦρο γηραιὸν πόϑα. 
ΠΗΆΕΥΎΥΣ. 

β ὑμᾶς ἐρωτῶ τόν τ᾽ ἐφεστῶτα σφαγῆ, 
τί ταῦτα; πῶς τε χὰἀκ τίγος λόγου νοσεῖ 

δόμος; τί πράσσετ᾽ ἄχριτα μηχανώμενοι; δ 
δ00 ΜίΙενέλα᾽, ἘΣ: μὴ τάχυν᾽ ἄνευ δίκης. 

ἡγοῦ σὺ ϑᾶσσον" οὐ γὰρ, ὡς ἔοιχέ (01, 

ΐ 

 ὅ5ὅ ἐμπνεύσομαι τῇδ᾽ " 

σχολῆς τόδ᾽ ἔργον, ἀλλ ἀνηβητηρίαν 
ῥώμην μ᾽ ἐπαινῶ λαμβάνειν, εἴπερ ποτέ. 
πρῶτον μὲν οὖν χατ᾽ οὖρον, ὥσπερ ἱστίοις, 

εἶπε, τίνι δίχη χέρας 
βρόχοισιν ἐχδήσαντες οἵδ᾽ ἀγουσί σε 

καὶ παῖδ᾽ - ὕπαρνος γάρ τις ὥς ἀπόλλυσαι, 
ἡμῶν ἀπόντων τοῦ τὲ χυρίου σέϑεν. 

ΑΝΖΔΡΟΜΑΧΗ. 
οἵδ᾽, ὦ γεραιὲ, σὺν τέχνῳ ϑανουμένην 

ὅ60 ἀγουσί μ᾽ οὕτως ὡς ὁρᾷς. τί σοι λέγω; 
οὐ γὰρ μιᾶς σε κληδόνος προϑυμίᾳ 
μετῆλθον, ἀλλὰ μυρίων ὑπ᾽’ ἀγγέλων. 
ἔριν δὲ τὴν χατ᾽ οἶχον οἶσθά που κλύων 
τῆς τοῦδε ϑυγατρὸς, ὧν τ᾽ ἀπόλλυμαι. χάριν. 

δὅθ6ὅ χαὶ νῦν μὲ βωμοῦ Θέτιδος, ἢ τὸν εὐγενῆ 
ἔτιχτέ σοι παῖδ᾽, ἣν σὺ ϑαυμαστὴν σέβεις, 
ἄγουσ᾽ ἀποσπάσαντες, οὔτε τῳ δίχη 
κρίναντες οὔτε τοὺς ἀπόντας ἐκ δόμων 
μείγαστεες, ἀλλὰ τὴν ἐμὴν ἐρημίαν 

᾿ 570 γνόντες τέχνου τε τοῦδ᾽, ὃν οὐδὲν αἴτιον. 
μέλλουσι σὺν ἐμοὶ τῇ ταλαιπώρῳ χτενεῖν. 
ἀλλ᾽ ἀντιάζω σ᾽, 
πίτνουσα γονάτων, χειοὶ δ᾽ οὐκ ὄξεστέ μοε 
τῆς σῆς λαβέσϑαι φιλτάτης γενειάδος, 

ὅ76 ῥῦσαί μὲ πρὸς ϑεῶν" εἰ δὲ μὴ, ϑανούμεϑα, 
αἰσχρῶς μὲν ὑμῖν, δυστυχῶς δ᾽ ἐμοὶ, γέρο». 

ΠΗΜΕΥΣ 

χαλᾶν χελεύω δεσμὰ πρὶν δλμάθῃ; τινὰ, 
καὶ τῆσδε χεῖρας διπτύχους ἀνιέναι. 

ΠΈΝΕ.4..10 Σ. 

ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ γ᾽ ἄλλος οὐχ ἥσσων σέϑεν, 
[580 καὶ τῆσδε πολλῷ πυριώτερος γεγώς. 

ΠΠ.2ΕΥ͂Σ. 

πῶς; ἢ τὸν ἀμὸν οἶχον οἱκήσεις μολὼν 
δεῦρ᾽; οὐχ ἅλις σοι τῶν χατὰ Σπάρτην χρατεῖν; 

ἔ ΜΠΕΝΕ.4ΟΣ. 

εἷλόν γι» αἰχμάλωτον ἐκ Τροίας ἐγώ. 
: ΠΗ.ΦΕΎΣ. 

οὑμὸς δέ γ᾽ αὐτὴν ἔλαβε παῖς παιδὸς γέρας. 
ΠΕΝΕΑΖΟΣ. 

ὅ85 οὔχου» ἐχείνου τἀμιὼ τἀκείνου τ᾿ ἐμά; 

ἫΝ , » - ’ 

ω γέρον, τῶν σων παρος 

ΠΙΠ..“ΕΎΥΣ. 

γαΐ" 

δρῶν εὖ, χαχῶς δ᾽ οὔ, μηδ᾽ ἀποχτείνειν βία. 
ΜΈΕΝΕ.ΆΑΟΣ. 

ς , δ᾽ Σ "ς 2 2 ΣΕ ὲ - μ ὡς τηνδ᾽ ἀπάξεις ουποτ᾽ ἐξ ἐμῆς χερός. 
; ΠΗΜΖΕΎΣ. ' 

σχήπτρῳ δὲ τῷδε σὸν χκαϑαιμάξω χάρα. 

ΜΕΝΕ..ΖΟΣ. 

ψαῦσόν γ᾽, ἵν᾽ εἰδῆς, καὶ πέλας πρόσελϑέ μου. 
ΙΗ ΔΕΎΣ. 

᾿ ᾿ ΕῚ -» “5: , »" 
ὅθ0 σὺ γὰρ μετ᾽ ἀνδρῶν, ὦ κάκιστε κἀκ καχῶν; 

σοί που μέτεστιν ὡς ἐν ὠνδράσιν λόγου; 
ε Ν 2 Α ᾿ ϑ-, ’ ͵ 

ὁστις πρὸς ἀνδρὸς «Ῥουγος ἀπηλλάγης λέχους, 
2 "Ἢ ]ῸῸ Γ 2 (τ 22 ν 

ἀχκληστ᾽, αδουλα δώμαϑ' ἑστίας λιπὼν, 

ὡς δὴ γυναῖχα σώφρον᾽ ἐν δόμοις ἔχων, 
ὅθ5 πασῶν χαχίστην. οὐδ᾽ ἂν εἰ βούλοιτό τις 

σώφρων γένοιτο Σπαρτιατίδων χόρφη, 

αὲ ξὺν νέοισιν ἐξερημοῦσαι δόμους 

γυμνοῖσι μηροῖς καὶ πέπλοις ἀνειμένοις 

-------.-..----.----.. ---.-------  .  . .-..--- ----.-.-..----- 



ΑΝΔΡΟΜΑΜΧΗ. 

δρόμους παλαίστρας τ᾽ οὐκ ἀνασχετοὺς ἐμοὶ 
᾿ » ᾿ ᾿ εν ΄- Ἰ η 

θ00 χοινὰς ἔχουσι. κᾷτα θαυμάζειν χρεὼν 
εἰ μὴ γυναῖχας σώφρονας παιδεύετε; 
λένην ἐρέσϑαι χρὴν τάδ᾽, ἥτις ἐκ δόμων 
τὸν σὸν λιποῦσα φίλιὸν ἐξεχώμασε 

΄ ΕΣΩΝΟ . 2} ᾿ 

γεανίου μετ ἀνδοὺς εἷς ἄλλην χϑονα:- 

60ὅ χώπειτ᾽ ἐχείνης οὕνεχ᾽ Ἑλλήνων ὕχλον 
τοσόνδ᾽ ἀϑροίσας ἤγαγες πρὸς Ἴλιον" 
ἣν χοῆν σ᾽ ἀποπτύσαντα μὴ χινεῖν δόρυ, 
χαχὴν ἐφευρόντ᾽, ἀλλ᾽ ἐᾶν αὐτοῦ μένειν, 

[4 [ἐ τ: , ΡῚ - 

μισθὸν τὲ δόντα μηποτ᾽ εἷς οἴχους λαβεῖν. 

610 ἀλλ᾽ οὔ τι ταύτη σὸν φρόνημ᾽ ἐπούρισας " 
κ᾿ ν 2 

ψυχὰς δὲ πολλὰς χἀγαϑὰς ἀπώλεσας, 
͵΄ 2 2 - ΝΥ) ; 

παίδων τ᾽ ἀπαιδὰς γραῦς ἔϑηχας ἐν δόμοις, 

πολιούς τ᾽ ἀφείλου πατέρας εὐγενῆ τέχνα. 
ὧν εἷς ἐγὼ δύστηνος, αὐϑέντην δὲ σὲ, 
μιάστορ᾽ ὥς τιν᾽, ἐσδέδοοκ᾽ ᾿Αχιλλέως. 

ὃς οὐδὲ τρωϑεὶς ἦλθες ἐχ Τροίας μόνος, 
χάλλιστα τεύχη δ᾽ ἐν χκαλοῖσι σάγμασιν 
ε᾿ 2 - - ΣΤ ΡΣ) ΄ 

μοι ἐκεῖσε δεῦρο τ΄ ἡγαᾶγες παλιν" 

χἀγὼ μὲν ηὔδων τῷ γαμοῦντι μήτε σοὲ 
- σι , ; ’ - 

620 χῆδος ξυνάψαι μήτε δώμασιν λαβεῖν 
χαχῆς γυναιχὸς πῶλον" ἐχφέρουσι γὰρ 
ητρῷ ὀνείδη. τοῦτο χαὶ σχοπεῖτέ μοι, 
μνηστῆρες, ἐσθλῆς ϑυγατέρ᾽ ἐκ μητρὸς λαβεῖν. 
πρὸς τοῖσδε δ᾽ εἰς ἀδελφὸν οἱ᾽ ἐφύβρισας, 

626 σφάξαι χελεύσας ϑυγατέρ᾽ εὐηϑέστατα. 

ΘΙὅ 

οὕτως ἔδεισας μὴ οὐ κακὴν δάμαρτ᾽ ἔχης. 
ἑλὼν δὲ Τροίαν, εἶμι γὰρ χἀνταῦϑά σοι, 
οὐχ ἔχτανες γυναῖχα χειρίαν λαβὼν " 
ἀλλ᾽ ὡς ἐσεῖδες μαστὸν, ἐχβαλὼν ξίφος 

030 φίλημ᾽ ἐδέξω, προδότιν αἰχκάλλων χύνα, 
ἥσσων πεφυκὼς Κύπριδος, ὦ χάκχιστε σύ. 

χἄπειτ᾽ ἐς οἴχους τῶν ἐμῶν ἐλθὼν τέχνων 
πορϑεῖς ἀπόντων, χαὶ γυναῖχα δυστυχῆ 
“τείνεις ἀτέμως παῖδά ϑ'᾽᾽, ὃς κλαίοντά σε 

636 χαὶ τὴν ἐν οἴχοις σὴν χαταστήσει. κόρην, 

χεῖ τρὶς νόϑος πέφυκε. πολλάχις δέ τοι 
ξηρὰ βαϑεῖαν γῆν ἐνίχησε σπορὰ, 
γόϑοι τὲ πολλοὶ γνησίων ἀμείνονες. 
ἀλλ᾽ ἐχχομίζου παῖδα. κύδιον βροτοῖς 

πένητα χοηστὸν ἢ καχὸν χαὶ πλούσιον 

γαμβρὸν πεπᾶσϑαι χαὶ φίλον" σὺ δ᾽ οὐδὲν εἶ. 
ΧΟΡΟΣ. 

σμιχρῶς ἀπ᾽ ἀρχῆς νεῖχος ἀνϑοώποις μέγα 

γλῶσσ᾽ ἐχπορίζει" τοῦτο δ᾽ οἱ σοφοὶ βροτῶν 
ἐξευλαβοῦνται, μὴ φίλοις τεύχειν ἔριν. 

ΜΕΜΝΕ..40 Σ. 

ὅ τί δῆτ᾽ ἂν εἴποις τοὺς γέροντας ὡς σοφοὶ, 
χαὶ τοὺς «οονεῖν δοχοῦντας Ἥλλησίν ποτε; 

ὕτ᾽ ὦν σὺ Πηλεὺς, καὶ πατρὸς χλεινοῦ γεγὼς, 
Ρ Ά Ἀ Ἀ 

610 

κῆδος ξυνάινας, αἰσχρὰ μὲν σαυτῷ λέγεις, 

ἡμῖν δ᾽ ὀνείδη διὰ γυναῖχα βάρβαρον, 

ἣν χρῆν σ᾽ ἐλαύνειν τήνδ᾽ ὑπὲρ Νείλου δοὼς 
ε - “ὦ ἘΞ Ε 
ὑπέρ τε «Ῥῶσιν, χἀμὲ παρακαλεῖν ἀεὶ, 
οὖσαν μὲν ᾿Ππειρῶτιν, οὗ πεσήματα 
πλεῖσϑ᾽ “λλάδος πέπτωχε δοριπετῆ νεχρῶν, 

τοῦ σοῦ δὲ παιδὸς αἵματος χοινουμένην " 
’ ; εἰ - » ΟῚ 

065 Π}ὰρις γὰρ, ὃς σὸν παῖδ᾽ ἔπεφν᾽ ᾿Ἵχιλλέα, 

ἜΞε ποτ ες τεεε τ τς ξεν Θεον δε πε τς τ 9 τ Ξε τες ΘΕ ΞΡ δ ττννς ον τ ΤΞΞΕς 

᾿ 
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905 

Ἕχτορος ἀδελφὸς ἦν, δάμαρ δ᾽ ἥδ᾽ Ἕχτορας. 
καὶ τῆδέ γ᾽ εἰσέρχει σὺ ταυτὸν ἐς στέγος, στ 
χαὶ ξυντράπεζον ἀξιοῖς ἔχειν βίον, 
τίχτειν δ᾽ ἐν οἴχοις παῖδας ἐχϑίστους ἐᾷς; 

660 ἁγὼ προνοίᾳ τῇ τε σῇ χἀμῇ, γέρον, 
χτανεῖν ϑέλων τήνδ᾽, ἐχ χερῶν ἁρπάζομαι. 
καίτοι φέρ᾽, ἅψασθαι γὰρ οὐκ αἰσχρὸν λόγου, 
ἣν παῖς μὲν ἡμὴ μὴ τέχη, ταύτης δ᾽ ἄπο 
βλάστωσι παῖδες, τῆσδε γῆς «Ῥϑιώτιδος 

660 στήσεις τυράννους, βάρβαροι δ᾽ ὄγτες γέγος 

Ἕλλησιν ἀἄρξουσ᾽; εἶτ᾽ ἐγὼ μὲν οὐ φρογῶ, 
μισῶν τὰ μὴ δίχαια, σοὶ δ᾽ ἔνεστι νοῦς ; 
χἀχεῖνό νυν ἄϑρησον" εἰ σὺ παῖδα σὴν 
δούς τῳ πολιτῶν, εἶτ᾽ ἔπασχε τοιάδε, 

670 σιγῆ χάϑησ᾽ ἄν; οὐ δοκῶ" ξένης δ᾽ ὕπερ 
τοιαῦτα λάσχεις τοὺς ἀναγκαίους φίλους; 

χαὶ μὴν ἴσον γ᾽ ὠνήρ τε καὶ γυνὴ σϑέν" ει 
ἀδιχουμένη πρὸς ἀνδοός" ὡς δ᾽ αὕτως ἀνὴρ 

γυναῖκα μωραίνουσων ἐν δόμιοις ἔχων. 

67ὅ καὶ τῷ μέν ἔστιν ἐν χεροῖν μέγα σϑέγος, 
τῇ δ᾽ ἐν γονεῦσι χαὶ φίλοις τὰ πράγματα. 
οὔχουν δίχαιον τοῖς γ᾽ ἐμοῖς μ᾽ ἐπωφελεῖν; 

γέρων γέρων εἶ" τὴν δ᾽ ἐμὴν στρατηγίαν 
λέγων ἔμ᾽ ὠφελοῖς ἄν ἢ σιγῶν πλέον. 

680 Πλένη δ᾽ ἐμόχϑησ᾽ οὐχ ἑχοῦσ᾽, ἀλλ᾽ ἐκ θεῶν, 
χαὶ τοῦτο πλεῖστον ὠφέλησεν ᾿Πλλάδα" 
ὅπλων γὰρ ὄντες χαὶ μάχης ἀΐστορες, 
ἔβησαν ἐς τἀνδροεῖον" ἡ δ᾽ ὁμιλίᾳ 
πάντων βροτοῖσι γίγνεται διδάσχαλος. 

68ὅ εἰ δ᾽ ἐς πρόσοψιν τῆς ἐμῆς ἐλθὼν ἐγὼ 

γυγαιχὸς ἔσχον μὴ χτανεῖν, ἐσωφρόνουν. 
οὐδ᾽ ἄν σε «φΦῶχκον ἤϑελον χαταχτανεῖν. 

-»" ἊΣ » - - ’ ! 
ταῦτ᾽ εὖ φρονῶν σ᾽ ἐπῆλῚθον, οὐκ ὀργῆς χέριν" 
ἢ» δ᾽ ὀξυϑυμῆς, σοὶ μὲν ἡ γλωσσαλγία 

690 μιείζων, ἐμοὶ δὲ χέρδος ἡ προμηϑία. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὕσασϑον ἤδη. λῷ ὴὰ χορῷ τάδε παύσασϑον ἤδη, λῷστα γὰρ μαχοῷ τάδε, 
, , ΄ - ε! 

λόγων ματαίων, μὴ δύο σφαλῆϑ᾽ ἅμα. 
ΠΠ.ΈΕΎΥΣ. 

οἴμοι, χαϑ' Ἑλλάδ᾽ ὡς χαχῶς νομίζεται. 
ὅταν τροπαῖα πολεμίων στήσῃ στρατὸς, 

» ΄ , « - 

096} οὐ τῶν πονούντων τοὔργον ἡγοῦνται τόδε, 
᾿ 72) 

ἀλλ᾽ ὃ στρατηγὸς τὴν δόκησιν ἄονυται, 
ει - 2 27 , ΄ ’ 

ὃς εἰς μετ᾽ ἄλλων μυρίων πάλλων δόρυ 
οὐδὲν πλέον δρῶν ἑνὸς ἔχει πλείω λόγον. 

» 

σεμνοὶ δ᾽ ἐν ἀρχαῖς ἥμενοι χατὰ πτόλιν 
- - ΄, ΣΦΡΣ 3, γὼ Ζ 
700 φοονοῦσι. δήμου μεῖζον. ὄντες οὐδένες 

οἱ δ᾽ εἰσὶν αὐτῶν μυρίῳ σοφώτεροι, 
, [χὲ ἐϊ τόλμα προσγένοιτο βούλησίς ϑ᾽ ἅμα. 

ὡς χαὶ σὺ σός τ᾿ ἀδελφὸς ἐξωγκωμέγοι 
Τροίᾳ χάϑησϑε τῇ τ᾿ ἔχεῖ στοιτηγίᾳ, 

706 μιύχϑοισιν ἄλλων χαὶ πόνοις ἐπηρμιένοι. 

δείξω δ᾽ ἐγώ σοι μὴ τὸν ᾿Ιδαῖον Πάριν 
“- ἥσσω γομίζειν 177]ηλέως ἐχϑοόν ποτε, 

-- - « ᾿ ΕῚ 

εἶ μὴ φϑερεῖ τῆσδ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἀπὸ στέγης 
Α - 27 [4] ΡΝ, ἀρο τιξ -» ν 

“αὶ παῖς ἀτεῖνος, ἡν ὅδ᾽ ἕξ ἡμῶν γεγὼς 

τιο ἐλᾷ δι᾿ οἴχων τῶνδ᾽ ἐπισπάσως χόμης, 
« - “ ΄ “1: 
ἢ στεῖρος οὐσα μύσχος οὐχ ἀνέξεται 

, 2 , " ΄[ 

τίχτονγτας ἄλλους, οὐχ ἔχουσ᾽ αὐτὴ τέχνα. 

ἀλλ᾽ εἶ τὸ χείνης δυστυχεῖ παίδων πέρι, 

β 

Ϊ 
] 
Ι 

β 
[ 

! 

Ι 
] 
᾿ 

Ϊ 

] 
! 
Ι 
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ἅπαιδας ἡμᾶς δεῖ χαταστῆναι τέχνων ; 
716 φϑείρεσϑε τῆσδε, διιῶες, ὡς ἂν ἐχμάϑω 

εἴ τίς μὲ λύειν τῆσδε κωλύσει χέρας. 
ἔπαιρε σαυτήν" ὡς ἐγὼ, χαίπερ τρέμων, 
πλεχτὰς ἱμάντων στροφίϑας ἐξανήσομαι. 
ὧδ᾽, ὦ χάκιστε, τῆσδ᾽ ἐλυμήνω χέρας; 

720 βοῦν ἢ λέοντ ἤλπιξες ἐντείνειν βρόχοις; 
ἢ μὴ ξίφος λαβοῦσ᾽ ἀμυνάϑοιτό σε 

ἔδεισας ; ἕρπε δεῦρ᾽ ὑπ᾽ ἀγχάλας, βρέφος; 
ξύλλυε δεσμὰ μητρός" ἐν «Ῥϑίᾳ σ᾽ ἐγὼ 
ϑρέψω μέγαν τοῖσδ᾽ ἐχϑρόν. εἰ δ᾽ ἀπῆν δορὸς 

728 τοῖς Σπαρτιάταις δόξα χαὶ μάχης ἀγὼν, 

τῶλλ᾽ ὄντες ἴστε μηδενὸς βελτίονες. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀνειμένον τι χρῆμα πρεσβυτῶν ἔφυ 

χαὶ δυσφύυλαχτον ὀξυϑυμίας ὕπο. 

ΠΈΕΝΕΜ.Ζ.0ΟΣ. 
3; " ᾿ - , 

αγαὰν προνωπῆς ἐς τὸ λοιδορεῖν φέρει" 
᾿ κ , , 780 ἐγὼ δὲ πρὸς βίαν μὲν, ἐς «Ῥϑίαν μολὼν, 

οὔτ᾽ οὐν τι δράσω φλαῦρον οὔτε πείσομαι. 

καὶ νῦν μὲν, οὐ γὰρ ἄφϑονον σχολὴν ἔχω, 
, 2 2», γ 

ἄπειμ᾽ ἐς οἴχους " ἔστι γάρ τις οὐ πρόσω 

Σπάρτης πόλις τις, ἢ πρὸ τοῦ μὲν ὴν φίλη, 
- 2 ᾿ - , - ἐπ) ᾿ 

780 νῦν δ᾽ ἐχϑοὰ ποιεῖ" τηνδ᾽ ἐπελθεῖν οὖν ϑέλω 
στρατηλατήσας, ὥστε 2.3... λαβεῖν. 

ὅταν δὲ τἀχεῖ ϑῶ χατὰ γνώμην ἐμὴν, 
ἥξω. παρὼν δὲ πρὸς παρόντας ἐμφανῶς 

γαμβροὺς διδάξω χαὶ διδάξομαι λόγους. 

740 χὰν μὲν χολάζη τήνδε, χαὶ τὸ λοιπὸν ἦ 
, Ἄ 2 Ὁ - [4 ’ 

σωφρων χκαϑ' ἡμᾶς, σώφρον᾽ ἀντιλήινεται. 
τὐροο Ὁ δὲ τεύξεται ϑυμουμένων, 

᾿ 2 Ψ» , 2 5) ’ 

ἔργοισι δ᾽ ἔργα διαδοχ᾽ ἀντιλήνψεται. 
Α κ δος ΄ ς " λ , : 

τοὺς σοὺς δὲ μύϑους ῥᾳδίως ἐγὼ φέρω" 
᾿ δῷ οὐ . ΕΣ ᾿ « κ᾿ » 

745 σκιὰ γαρ ἀντίστοιχος ὡς φωνὴν ἔχεις,. 

ἀδύνατος οὐδὲν ἄλλο πλὴν λέγειν μόνον. 

Πη.4 Ἑ ΥΣ. 

ἡγοῦ, τέχνον, μοι δεῦρ᾽ ὑπ᾽ ἀγκάλαις σταϑεὶς, 

ποτ τ στ οσα ποῖα, τττιι......-.....................ὕ ῷὡτῳὃοὸσσα “πὐνσν.........ϑ.«ὅὕδσαστττος-.........ὅ..0. 

σύ τ᾽, ὦ τάλαινα" χείματος γὰρ ἀγρίου 

τυχοῦσα λιμένας ἦλϑες εἰς εὐηνέμους. 

ΑΝΔΡΟΙΜΑΆΧΗ. 

760 ὦ πρέσβυ, ϑεοί σοι δοῖεν εὖ χαὶ τοῖσι σοῖς, 

σώσαντι παῖδα κἀμὲ τὴν δυσϑδαίμογα. , 
ὅρα δὲ μὴ νῷν εἰς ἐρημίαν ὁδοῦ 
πτήξαντες οἵδε πρὸς βίαν ἄγωσέ με, 

γέροντα μὲν σ᾽ ὁρῶντες, ἀσϑενῆ δ᾽ ἐμὲ, 
785 χαὶ παῖδα τόνδε νήπιον" σχόπει τάδε, 

μὴ νῦν φυγόντες εἶϑ᾽ ἁλῶμεν ὕστερον. 

οὐ μὴ γυναικῶν δειλὸν εἰσοίσεις λόγον; 
χώρει, τίς ὑμῶν ἅψεται; χλαίων ἄρα 
ψαύσει. ϑεῶν γὰρ οὕνεχ᾽ ἱππιχοῦ τ᾽ ὄχλου 

7600 πολλῶν θ᾽ ὁπλιτῶν ἄρχομεν «ϑίαν χάτα " 
ἡμεῖς δ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑοὶ, χοὐ γέροντες, ὡς δοκεῖς, 
ἀλλ᾽ ἔς γε τοιόνδ᾽ ἄνδρ᾽ ἀποβλέψας μόνον, 
τροπαῖον αὐτοῦ στήσομαι, πρέσβυς περ ὦν. 
πολλῶν νέων γὰρ κἂν γέρων εὔψυχος ἦ 

7θ6 χρείσσων " τί γὰρ δεῖ δειλὸν ὄντ᾽ εὐσωματεῖν; 

ΕΗΒ ΠΟΤΕ ΑΝ Ὁ. ἢΓ 

: ΧΌΡΟΣ. ᾿ 

ἢ μὴ χέμοή σοι ἢ πατέρων ἀγαϑῶν εἴην πολυ-- 

' “τήτων τε δόμων μέτοχος" 
770 εἴ τι γὰρ πάσχοι τις ἀμήχανον, ἀλχᾶς 

οὐ σπάνις εὐγενέταις " 
κηρυσσομένοισι ὁ αΣ: ,λαϑλμηνη δωμάτων. 
τιμὰν. χαὶ χλέος οὔτοι 

λείψανα τῶν ἀγαϑῶν : 

770 ἀνδρῶν ἀφαιρεῖται χρόνος" ἃ ἐὰ ιἀρετὰ͵ 
χαὶ ϑανοῦσι λάμπει. 

Τ,δθ νυ ἢ δὲ γίχαν μὴ κακόδοξον. ἔχειν ἢ ξὺν 
φϑόνω σφάλλειν δυνάμει τε ϑίχαν" 

ἡδὺ μὲν γὰρ αὐτίχα τοῦτο βροτοῖσιν, 
ἐν δὲ χρόνῳ τελέϑει : 
ξηρὸν καὶ ὀνείδεσιν ἔγχειται δόμων. 

785 ταύταν ἤνεσα, ταύταν , 
χαὶ φέρομαι βιοτὰν, 

τς δίχας ἔξω χράτος ἐν ϑαλάμοις. 

χαὶ πόλει δύνασϑαι. 

790 ὦ γέρον “ἰαχίδα, 

πείϑομαι καὶ σὺν “ἀαπίϑαισί σε Κενταύρων ὁμι- 
λῆσαι δορὶ «λεινοτάτῳ, 

καὶ ἐπ᾽ ᾿ἡργῴου δορὸς “άξενον ὑγρὰν 

796 ἐχπερᾶσαι ποντίαν Ξυμπληγάδα χλειγὰν ἐπὶ 
γαυστολίαν, 

Ιλιάδα τε πόλιν ὅτε πᾶρος 
εὐδόκιμος “]ιὸς ἔνις 

ἀμφέβαλεν φόνῳ, 

800 χοιγὰν τὰν εὔχλειαν ἔχοντ᾽ 
Εὐρώπαν ἀφιχέσϑαι. 

: ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ φίλταται γυναῖκες, ὡς χαχὸν χαχῷ 
διάδοχον ἐν τῆδ᾽ ἡμέρᾳ πορσύνεται. 
δέσποινα γὰρ χατ᾽ οἶχον, Ἑομιόνην λέγω, 

806 πατρός τ᾿ ἐρημωϑεῖσα συννοίᾳ ϑ᾽ ἅμα 
οἷον δέδραχεν ἔργον, ᾿Ανδρομάχην κτανεῖν 
χαὶ παῖδα βουλεύσασα, χατϑανεῖν ϑέλει,. 
πόσιν τρέμουσα, μὴ ᾽ντὶ τῶν. δεδραμένων 
ἐχ τῶνδ᾽ ἀτίμως δωμάτων ἀποσταλῆ, 

810 ἢ χκατϑάνη, χτείνασα τοὺς οὐ χρῆν χτανεῖνγ, 
μόλις δέ νιν ϑέλουσαν ἀρτῆσαι δέρην 

εἴργουσι φύλαχες δμῶες, ἔκ τε δεξιᾶς 
ξίφη πε οοπύνουσω, ἐξαιρούμεροι. 

οὕτω μέγ᾽ ἀλγεῖ, χαὶ τὰ πρὶν ϑεδραμένα 
815 ἔγνωχε πράξασ᾽ οὐ χαλῶς. ἐγὼ μὲν. οὖν 

δέσποιναν εἴργουσ᾽ ἀγχόνης κάμνω, φίλαι" 
ὑμεῖς δὲ βᾶσαι τῶνδε δωμάτων ἔσω 

ϑανάτου νιν ἐχλύσασϑε" τῶν γὰρ ἠϑάϑων 
φίλων νέοι μολόντες εὐπειϑέστεροι. 

ΧΟΡΟΣ. 
820 χαὶ μὴν ἐν οἴχοις προσπόλων ἀπούομεν 

βοὴν ἐφ᾽ οἷσιν ἠλϑες. ἀγγέλλουσα σύ. 
δείξειν δ᾽ ἔοιχεν ἡ τάλαιν᾽ ὅσον στένει 

πράξασα δεινά". δωμάτων γὰρ ἐχπερᾷ 

φεύγουσα χεῖρας προσπόλων, πόθμν ϑανεῖν. 
; ΕΡΗΙΙΟΝΏΉ. 

825 Ἰώ μοί μοι. 
σπάραγμα κόμας ὀνύχων τε δάϊ᾽ ἀ- 
μύγματα ϑήσομαι. 

760 --- 777. Ξξξξ 778 --- 789. 
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Ὁ ΜΒ ΘΕΝΕ. Αἰ ΧΓΉΗ. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ παῖ, τί δοάσεις; σῶμα σὸν χαταιχιεῖ ; 
ἜΡΜΙΟ ΝΗ. 

αἰαῖ αἰαῖ. 

880 ἔοο᾽ αἰϑέριον πλ ὁχάμων ἐμῶν ἄπο, 

λεπτόμιτο» φάρος. 
ΤΡΘΈΡΙΘΣΣΕ 

τέχνον., κάλυπτε στέρνα, σύνδησαι πέπλοις. 

ἘΡΜΠΙΟΝΗ. : 

τί δέ μιε δεῖ χαλύπτειν πέπλοις στέονα; δῆλα χαὶ 

886 ἀμφιφαγνῆ καὶ ἄχρυπτα δεδράκαμεν πόσιν. 

: ΈΡΘ««Ο Σ: 

ἀλγεῖς, φόνον δάψασα συγγάμῳ σέϑεν; 
ΡΒ ΠΘΕΙΝΞΕΙ͂. 

. κι τῊ ΄ "7, , « ν» Ὁ. 5.3 
χατὰ μὲν οὖν στένω δαΐαν τολμῶν ἂν ἔρεξ 
ἃἁ χατάρατος ἐγὼ χατάρατος ἀνδράσιν. 

ἘΡΟΦΟΣ.: 

840 συγγνωώσεταί σοι τήνδ᾽ ἁμαρτίαν πόσις. 

ἘΣ ΡΕΕΟΘΎΝΞΕ. 
“9 ϑ 2 δ, 

τί μοι ξίφος ἐκ χερὸς ἠγρεύσω; 

ἀπόδος, ὦ φίλος, ἀπόδος, ἵν᾽ 
846 ἐρείσω πλαγάν " τί με βρόχων εἴργεις ; 

Ὁ ἘΣΘ ΒΥΘῸΣΙ 

᾿ἀφείην μὴ φοονοῦσαν, 
ΕΡΜΊΙΟΝΗ. 

οἴμοι πότμου. ποῦ μοι πυρὸς φίλα φλόξ 

ποῦ δ' εἰς πέτρας ἀερϑῶ 

2 , 

“«νταιῶν 

ἀλλ εἴ σ᾽ 

Ξ 

ἢ κατὰ πόντον ἢ χαϑ'᾽ ὕλαν ὀρέων, 
δό0 ἕνα ϑανοῦσα γερτέροισιν μέλω; 

ἜΠΡΙΟΞΡΙΘῈΣ: 

τί ταῦτα ποτ του, τον το ϑεήλατοι 

πᾶσιν βροτοῖσιν" ἢ τότ᾽ ἠλϑον ἢ τότε. 

τῇ 10 ΝΗ. 

ἔλιπες ἔλιπες, ὦ πάτερ. μ᾽ ἐπαχτίαν 

ὡσεὶ μαινάδ᾽ ἔρημον οὖσαν 
8565 ἐναλίου χώπας. 

ὀλεῖ μ᾽ ὀλεῖ με [δηλαδὴ πόσις.] 
οὐχέτι τᾷδ᾽ ἐνοιχήσω 
γυμφιδίῳ στέγᾳ. ᾿ 

΄ ᾽ » , - τίνος ἀγαλμάτων ἱχέτις ὁριιαϑῶ, 
860 ἢ. δούλα δούλας γούνασι προσπέσω; 

«Ῥϑιάδος ἐχ γᾶς 
, 27 ν ΕῚ » 

χυαγοπτεέοος οογις εἴϑ εἴην, 
- ’ὔ Ἁ 

ἢ πευχᾶεν σχάφος. ὦ 
διὰ Κυανέας ἐπέρασεν ὠχτὰς 

896 πρωτόπλοος πλάτα. 

ΠΡ ΘΙΡΙΘΞ. 
πὰ - ᾿ ,΄, .} 2 Φ, 5 , 

ὦ παῖ. τὸ λίαν οὐτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἐπηνεέσα, 

ὅτ᾽ ἐς γυναῖχα Τρῳάδ᾽ ἐξημάρτανες, 
- ἄθεος ἈῸῸ ν - ων ὦ οὔτ᾽ αὖ τὸ νῦν σου δεῖμ 

οὐχ ὧδε κῆδος σὸν διωσεται πόσις, 
.870 φαύλοις γυναιχὸς βαρβάρου πεισϑεὶς λόγοις. 

Ὶ 

οὐ γάρ αένοὶ αἰχμάλωτον ἐκ Τροίας ἔχει, 

ἀλλ ἀνδρὸς ἐσϑλοῦ παῖδα, σὺν πολλοῖς λαβὼν 
ἕδγνοισι, πόλεώς τ᾽ οὐ μέσως εὐδαίμονος. 

πατὴρ δέ σ᾽ οὐχ ὧδ᾽, 
875 προδοὺς ἐάσει δωμάτων τῶνδ᾽ ἐχπεσεῖν. 

ἀλλ εἴσιϑ᾽ εἴσω, μηδὲ φαντάζου δόμων 
πάροιϑε τῶνδε, μή τιν᾽ αἰσχύνην λάβης 
πρόσϑεν μελάϑοων τῶνδ᾽ ὁρωμένη, τέκνον. 

ὡς ϑάγοις. 

ει ν, 3 
ο δειμαίγεις ἀγαν. 

᾿ 

ὡς σὺ δειμαίνεις, τέχνον,, 
| 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν δ᾽ ἀλλόχρως τις ἔχδημος ξέγος 

880 σπουδῇ πρὸς ἡμᾶς βημάτων πορεύεται. 
ΟἿΡΙΒΕΣΣ ΕΓ: 

ξέναι γυναῖκες, ἡ ταδ᾽ ἔστ᾽ ᾿Δχιλλέως 

παιδὸς μέλαϑρα καὶ τυραννιχαὶ στέγαι; 
τὰ ΟἾΡΊΟΙΣ: 

ἔγνως" ἀτὰρ δὴ πυνϑάνει τίς ὧν τάδε; 
ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

᾿“γαμέιινονός γε καὶ Κλυταιμνήστρας τόχος " 

885 ὄνομα δ᾽ Ὀρέστης" ἔρχομαι δὲ πρὸς “]ιὸς 

μαντεῖα “ωδωναῖ᾽. ἐπεὶ δ᾽ ἀφιχόμην 

«ϑίαν, δοκεῖ μοι ξυγγενοῦς μαϑεῖν πέρι 
γυναιχὸς, εἰ ζῆ χεὐτυχοῦσα τυγχάνει 
ἢ Σπαρτιῶτις Ἑομιόνη" τηλουρὰ γὰρ 

890 ναίουσ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν πεδί᾽ ὅμως ἐστὶν φίλη. 
ΕΡΜΠΙΟΝΗ. 

ὦ «νμαυτίλοισι χείματος λιμὴν φανεὶς, 
, - ν. - Γ 

᾿“γαμέμνονος παῖ, πρός σὲ τῶνδε γουγαάτῶων, 
οἴχτειρον ἡμῶς, ὧν ἐπισχοπεῖς τύχας, 
πράσσοντας οὐχ εὐ. στεμμάτων δ᾽ οὐχ ἥσσονας 

896 σοῖς προστίϑημι γόνασιν ὠλένας ἑμιάς. 

᾿ ΣΡ ΕΣ ΜΈΓΣΕΣ. 
ἕα" 
τί χρῆμα; μῶν ἐσφάλμεϑ'᾽ ἢ σαφῶς ὁρῶ 

δόμων ἄνασσαν τήνδε Μενέλεω χόρην; 
ἘΡΜΊΙΟΔΝΗ. 

ἥνπερ μόνην γε Τυνϑδαοὶς τίκτει κόρη 
Ἑλένη κατ᾽ οἴχους πατρί" μηδὲν ἀ) "γόξι. 

Ο ΡΕΣ ὙΨΡΗΕΣ: 

909 ὦ «Ῥοῖβ᾽ ἀχέστορ, πημάτων δοίης λύσιν. 

τί χοήμα; 
ἘΡΜΊΟΝΗ. 

τὰ μὲν πρὸς ἡμῶν, τὰ δὲ πρὸς ἀνδρὸς, ὃς μ᾽ 
ἔχει, 

τὰ δ᾽ ἐκ ϑεῶν του. πανταχῆ δ᾽ ὀλώλαμεν. 
ΟΡΕΣΊΗ Ξ: Σ. 

τίς οὖν ὧν εἴη μὴ περυχότων γέ πω 
906 παίδων γυναιχὶ συμφορὰ πλὴν ἐς λέχος; 

ΕΡΜΓΙΟΝΉΗ. 

αὐτὸ χαὶ νοσοῦμεν" εὖ μ᾽ ὑπηγάγου. 
ΘΟΕΡΕΒΩΣ ΤΈΣΣ: 

3) ΟΝ Γι ΕΣ κ - ΄ ’ 
ἄλλην τίν᾽ εὐνὴν ἀντὶ σοῦ στέργει ποσίις; 

ΕΡΜΊΙΟΝΗ. 

τὴν αἰχμάλωτον Ἕχτορος ξυνευνέτιν. 
ΟΡ ΣΟΤΙΓΣ. 

χαχόν γ᾽ ἔλεξας, ἄνδοα δίσσ᾽ 
ἘΡΜΙΟΝΗ͂. 

- 5 
τουτ 

ἔχει» τξἕχη: 

910 τοιαῦτα ταῦτα. χᾷτ᾽ ἔγωγ᾽ ἠμυνάμην. 

ΘΟΡΕΙΣΣΣ ἘΣΣῚ 

μῶν ἐς γυναῖκ᾽ ἔρραψας οἷα δὴ γυνή; 

ἘΡΙΜΙΟΔΝΗ. 

φόνον γ᾽ ἐχείνη καὶ τέχνῳ νοϑαγενεῖ. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
χίίχτειγας, ἢ τις συμφορά σ᾽ ἀφείλετο; 

ἘΡΜΊΠΙΟΔΝΗ. 

γέρων γε Πηλεὺς, τοὺς χακίονας σέβων. 

ΟΡΕΘΓΗΣΣ. 

916 σοὶ δ᾽ ἦν τις ὅστις τοῦδ᾽ ἐχοινώνει φόνου; 

ΠΕ ἀπ ΝΥ τὸς τς ἡ τ τω δι. οὐ ρυτ πε δ τὐλυτος ς 0... 0... ρτυ,δα 

9607 

πρὸς ϑεῶν ἢ βροτῶν πάσχεις χαχώ; 
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ΕΡΙΙΟ ΔΗ. 

πατήρ γ, ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀπὸ Σπάρτης μολών. 
ΟΥΡΙΣ  ΤΊΌΣΝΣ. 

κἄπειτα τοῦ γέροντος ἡσσήϑη χερί; 
ΕΡΜΙΟΝΗ. 

αἰδοῖ γε". καί μ᾽ ἔρημον οἴχεται λιπών. 
ΟΡΕΣΤΕΗΣ. 

ξυγῆχα " ταρβεῖς τοῖς δεδραμένοις πόσιν. 

ΕἘΡΜΊΙΟΔΝΗ. 

20 ἔγνως " ὀλεῖ γάρ μ᾽ ἐνδίχως. τί δεῖ λέγειν; 
ἀλλ ἄντομαί σε “ία χαλοῦσ᾽ ὁμόγνιομ 
πέμψον μὲ χώρας τῆσδ᾽ ὅποι προσωτάτω, 
ἢ πρὸς πατρῷον μέλαϑρον" ὡς δοκοῦσί γε 

δόμοι τ᾽ ἐλαύνειν φϑέγμ᾽ ἔχοντες οἵδε με, 
926 μισεῖ τε γαῖα Φϑιάς " εἰ δ᾽ ἥξει πάρος 

«Ῥοίβου λιπὼν μαντεῖον ἐς δόμους πόσις,. 

χτενεῖ μ᾽ ἐπ᾽ αἱσχίστοισιν, ἢ δουλεύσομεν 
γόϑοισι. λέχτροις, ὧν ἐδέσποζον πρὸ τοῦ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

πῶς οὖν τάδ᾽ ὡς εἴποι τις. ἐξημάρτανγε ἐς; 

τῇ τ ζ 

εἴσοδοί μ᾽ ἀπώλεσαν, 
ἐγαύνωσαν λόγους" 

; 980 χαχῶν γυναιχῶν 
[“, , ΄ 2 

αἵ μοι λέγουσωι τούὐσὸ 
; κι » , , 

σὺ τὴν ὙΠ αἰχμάλωτον ἐν δόμοις 

δούλην ἀνέξει σοὶ τος ρους 

οὐχ ἂν ἔν γ᾽ ἐμοῖς. δόμοις 
ἐχαρποῦτ᾽ ἂν λέχη. 

Ν ν 

μὰ τὴν ἄνασσαν, 

938 βλέπουσ᾽ 

χἀγὼ χλύίουσα τούσδε 
σοφῶν, πανούργων, ποικίλων λαλημάτων, 
ἐξηνεμώϑην μωρίᾳ. τί γάρ μ᾽ ἐχοὴῆν 

πόσιν φυλάσσειν, ἣ παρῆν ὅσων ἔδει; 

ι ϑὺ πολὺς μὲν ὄλβος, δωμάτων δ᾽ ἠἡνάσσομεν, 
παῖδας δ᾽ ἐγὼ μὲν γνησίους ἔτιχτον ἂν, 
ἡ δ᾽ ἡμιδούλους τοῖς ἐμοῖς νοϑαγενεῖς. 
ἀλλ οὔποτ᾽ οὔποτ᾽, -οὐ γὰρ εἰσάπαξ ἐρῶ, 
χρὴ τούς γε γοῦν ἔχοντας, οἷς ἔστιν γυνὴ, 

946 πρὸς τὴν ἐν οἴχοις ἄλοχον ἐσφοιτᾶν ἐᾶν 

γυναΐχας" αὗται γὰρ διδάσχαλοι χαχῶν " 

ἡ μέν τι χεοδαίνουσα συμφϑείρει λέχος, 
ἡ δ᾽ ἀμπλαχοῦσα συγνοσεῖν αὑτῇ ϑέλει, 
πολλαὶ δὲ μαργότητι. χκἀντεῦϑεν δόμοι 

950 γοσοῦσιν ἀνδρῶν. πρὸς τάδ᾽ εὖ φυλάσσετε 
κλήϑροισι καὶ μοχλοῖσι δωμάτων πύλας" 
ὑγιὲς γὰρ οὐδὲν αἱ ϑύραϑεν εἴσοδοι 
δρῶσιν γυγαιξῶν, ἀλλὰ πολλὰ χαὶ καχά. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄγαν ἐφῆκας γλῶσσαν ἐς τὸ σύμφυτον. 
906 ξυγγνωστὰ μέν νύν σοι τάδ᾽, ἀλλ ὅμως" χοεὼν 

χοσμεῖν γυναῖχας τὰς γυναιχείους φύσεις. 
ΟΡΕΣΤΉΗ Σ. 

σοφόν τι χρῆμα τοῦ διδάξαντος βροτοὺς 
λόγους ἀκούειν τῶν ἐναντίων πάρα" 
ἐγὼ γὰρ εἰδὼς τῶνδε σύγχυσιν δόμων 

900 ἔριν τε τὴν σὴν καὶ γυναιχὸς Ἕχτορος, 
φυλαχὰς ἔχων ἔμιμνον, εἴτ᾽ αὐτοῦ μενεῖς 
εἴτ᾽ ἐσφοβηϑεῖσ᾽ αἰχμαλωτίδος φόβῳ 
γυναιχὸς οἴχων τῶνδ᾽ ἀπηλλάχϑαι ϑέλεις. 

ἤλϑον δὲ σὰς μὲν οὐ σέβων ἐπιστολὰς, 
96ὅ εἰ δ᾽ ἐνδιδοίης, ὥσπερ ἐνδίδως, λόγον, 

πέμψων σ᾽ ἀπ᾿ οἴχων τῶνδ᾽. ἐμὴ γὰρ οὖσα πρὶν 

ὉᾺ Ρ] Χ 2 2 

ὡν» αὐγαὰξ ται 
;; ’ 

“Σειρήνων λόγους, 

σὺν τῷδε ναίεις ἀνδοὶ σοῦ πατρὸς χάκη, 

ὃς πρὶν τὰ Τροίας ἐσβαλεῖν ὁρίσματα, 
γυναῖχ᾽ ἐμοί σε δοὺς ὑπέσχεϑ᾽ ὕστερον 

970 τῷ νῦν σ᾽ ἔχοντι, Τρῳάδ᾽ εἰ πέρσοε πόλιν. 

ἐπεὶ δ᾽ ᾿ἠχιλλέως δεῦρ᾽ ἐνόστησεν γόνος, 
σῷ μὲν συνέγνων πατρὶ, τὸν δ᾽ ἐλισσόμην 
γάμους ἀφεῖναι σοὺς, ἐμὰς λέγων τύχας 
καὶ τὸν παρόντα δαίμον᾽, ὡς φίλων μὲν ἂν 

976 γήμαιμ᾽ ἀπ᾿ ἀνδρῶν, ἔχτοϑεν δ᾽ οὐ ῥᾳδίως, 

φεύγων ἀπ᾽ οἴχων ἃς ἐγὼ φεύγω φυγάς. 
ὁ δ᾽ ἠν ὑβοιστὴς ἔς τ᾽ ἐμῆς μητρὸς φόνον 
τάς ϑ᾽ αἱματωποὺς ϑεὰς ὀνειδίζων ἐμοί. 

χἀγὼ ταπειγὸς ὧν τύχαις ταῖς οἴχοϑεν 
980 ἤλγουν μὲν ἤλγουν, ξυμφορὰς δ᾽ ἠνειχόμην, 

σῶν δὲ στερηϑεὶς ὠχόμην ἄχων γάμων. 
γῦν οὖν, ἐπειδὴ περιπετεῖς ἔχεις τύχας, . 
καὶ ξυμφορὰν τήνδ᾽ ἐσπεσοῦσ᾽ ἀμηχανεῖς, 
ἄξω σ᾽ ἀπ᾽ οἴχων χαὶ πατρὸς δώσω χερί. 

986 τὸ συγγενὲς γὰρ 'δειγὸν, ἔν τὲ τοῖς χαχοῖς 

Π: οὐκ ἔστιν αὐθον χρεῖσσον οἰχείου φίλου. 
ΕΡΜΙΟΝΗ͂. 

γυμφευμάτων μὲν τῶν ἐμῶν πατὴρ ἐμὸς 

τ Ξ- - 

μέριμναν ἕξει, κοὐχ ἐμὸν χρίνειν τάδε. 
| ἀλλ ὡς τάχιστα τῶνδέ μ᾽ ἔχπεμψον δόμων, 
990 μὴ φϑῆ μὲ προσβὰς δῶμα χαὶ μολὼν πόσις, 

ἢ παιδὸς οἴχους μ᾽ ἐξερημοῦσαν μαϑὼν 

Πηλεὺς μετέλϑη πωλικοῖς διώγμασιν. 
ἱ ΟΡΕΣΤΗ Σ. 

| ϑάρσει γέροντος χεῖρα " τὸν δ᾽ ᾿Αχιλλέως 
μηδὲν φοβηϑῆς παῖδ᾽, δο᾽ εἰς ἕμ᾽ ὕβρισε. 

996 τοίέα γὰρ αὐτῷ μηχανὴ πεπλεγμένη 
βρόχοις ἀκιγήτοισιν ἕστηκεν φόνου 
πρὸς τῆσδε χειρὸς, ἢν πάρος μὲν οὐκ ἐρῶ, 
τελουμένων δὲ Ζ1ελ φὶς εἴσεται πέτρα. 

ὁ μητροφόντης δ᾽, ἣν δορυξένων ἐμῶν 

1000 μείνωσιν ὅρκοι Πυϑιχὴν ἀνὰ χϑόνα, 

δείξει γαμεῖν σφε μηδέν᾽ ὧν ἐχρῆν ἐμέ. 
πιχρῶς δὲ πατρὸς φόνιον αἰτήσει δέκην 

«Ῥοῖβον " οὐδέ γιν μετάστασις 
γνώμης ὀνήσει, ϑεῷ διδόντα νῦν δέζας. 

1005 ἀλλ᾽ ἔχ τ᾽ ἐχείνου διαβολαῖς τε ταῖς ἐμαῖς 
χακῶς ὀλεῖται" γνώσεται. δ᾽ ἔχϑραν ἐμήν. 
ἐχϑρῶν γὰρ ἀνδρῶν μοῖραν εἰς ἀναστροφὴν 
δαίμων δίδωσι, χοὺκ ἐᾷ φρονεῖν μέγα. 

ΧΟΡΟΣ. 

1010 ὦ Φοῖβ᾽ ὁ πυργώσας τὸν ἐν Ἰλίῳ εὐτειχῆ πά- 
γον, χαὶ Πόγτιε. κυαγέαις 

ἕπποις διφρεύων ἅλιον πέλαγος, 
101ὅ τίνος οὕνεχ᾽ ἄτιμον ὀργάναν χέρα τεχτοσύνας 

Ἐνυαλίῳ δοριμήστορι. προσϑέντες τάλαιναν 

τάλαιναν μεϑεῖτε Τροίαν; 
πλείστους δ᾽ ἐπ᾽ ἀχταῖσιν Σιμοεντίσιν εὐίππους 

ὄχους ἐζεύξατε χαὶ φονίους 

.1020 ἀνδρῶν ἁμίλλας ἔϑετ᾽ ἀστεφανους" 
ἀπὸ δὲ φϑίμενοι βεβᾶσιν Ἰλιάδαι βασιλῆς, 

οὐδ᾽ ἔτι πῦρ ἐπιβώμιον ἐν Τροίᾳ ϑεοῖσιν 
1026 λέλαμπεν χαπνῷ ϑυώδει. 

βέβακε δ᾽ ᾿ἀτρείδας ἀλόχου παλάμαις" 

1010 --- 1017. 1018 --- 1028. 

1026 --- 1086. 1087 --- 1047. 
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αὐτώ τ᾽ ἐναλλάξασα φόνον ϑανάτῳ 
πρὸς τέχνων͵ ἀπηύρα" : 

1080 ϑεοῦ ϑεοῦ γιν κέλευσμ᾽ ἐπεστράφη 
᾿μαντόδυνον ὅτε γι» 
ζ4ργόϑεν πορευϑεὶς 

᾿γαμεμνόνιος χέλωρ 
1035 ἀδύτων ἐπιβὰς χτάγνεν, ματρὸς φονεὺς, 

ὦ δαῖμον, ὦ Φοῖβε, πῶς σείϑομαι; 

πολλαὶ δ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάνων ἀγόρους στοναχὰς. 
μέλποντο δυστάνων τεχέων ἄλοχοι" 

1040 ἐχ δ᾽ ἔλειπον οἴχους 
πρὸς ἄλλον εὐνάτορ᾽" οὐχὶ σοὶ μόνᾳ 
δύσφρονες: ἐπέπεσον, 
οὐ φίλοισι, λῦπαι" 

1045 νόσον “Ἑλλὰς ἔτλα γόσον " 
διέβα δὲ «Ῥουγῶν πρὸς εὐχάρπους γύας 
σχηπτὸς σταλάσσων τὸν “Ἧϊιδα φόνον. 

ὙΠΗΚΊΕΥΣ. 

φϑιωτιδὲς γυναῖχες, ἱστοροῦντέ μοι 
σημήνατ᾽" ἠσϑόμην γὰρ οὐ σαφῆ λόγον 
ὡς δώματ᾽ ἐχλιποῦσα Πενέλεω κόρη 

---..ο.οθ.ο.οό.0.-ό..:...ς.΄ᾧὃ}ᾧὕἌ-ὄἝΒ.......-΄΄ὋἝὮὦὦἴὋἝᾧἸ..-΄΄΄΄΄ΠῦΔΞὖ΄ ....-......-.--.......Βὲ........................ 

1050 φρούδη τάδ᾽: ἥχω δ᾽ ἐχμαϑεῖν σπουδὴν ἔχων 
εἰ ταῦτ᾽ ολη 1: τῶν γὰρ ἐχδήμων φίλων 
θεν τοὺς χατ᾽ οἶχον ὄντας ἐχπογεῖν τύχας. 

ΧΟΡΟΣ. : 

Πηλεῦ, σαφῶς ἤχουσας" οὐδ᾽ ἐμοὶ χαλὸν 
χρύπτειν» ὃν οἷσπερ οὖσα τυγχάνω χαχοῖς" 

᾽ 1065 βασίλεια γὰρ. τῶνδ᾽ οἴχεται φυγὰς δόμων. 
ἹΓΠΖΘΡΥΣ. 

τίνος φόβου τυχοῦσα, διαπέραινέ μοι. 
ΧΌΡΟΣ. 

πόσιν τρέμουσα, μὴ δόμων γιν ἐχβάλῃ. 
ΠΠΧΖΕΎΥΣ. 

μῶν ἀντὶ παιδὸς ϑανασίμων βουλευμάτων; 
ΧΟ ΟΣ: 

: καὶ γυγναιχὸς αἰχμαλωτίδος φόβῳ. 
: ΓΕ ΖΕΎΣ. 

1000 ξὺν πατρὶ δ᾽ οἴχους, ἢ τίνος λείπει μέτα ; 

ΧΟΡΟΣ ΣΙ 

ΤΣ νὸς γι» παῖς βέβηχ᾽ ἄγων χϑονός; 

ΨΕΗΖΞΕΟΥΣ. 

ποίαν περαίνων ἐλπίδ᾽; ἢ γῆμαι ϑέλων; 

ΧΟΡΟΣ. 
καὶ σοῦ γε παιδὸς παιδὲ πορσύνων μόρον. 

ὙΠΈΠΕΣΖΊΕΓΥ Σ. 

χρυπτὸς χαταστὰς, ἢ χατ᾽ ὄμμ᾽ ἐλθὼν μάχῃ; 

Ὁ ΡΣ: 

1066 ἀγνοῖς ἐν ἱροῖς “οξίου Ζελφῶν μέτα. 

ΠΗ 45 ΕΣ, 
» 5 γ 0») 17 , 5. Ὁ ἘΣ ἢ 

οἴμοι" τόδ᾽ ηδὴη δεινόν. οὐχ ὅσον τάχος 
’ ͵΄ : Μ .Ὶ ς , 

χωρησεταΐ τις Πυϑιχὴν πρὸς ἑστίαν, 
Ὕ ΄ 27 - - “5 

χαὶ τἀνϑάδ᾽ ὄντα τοῖς ἐχεῖ λέξει φίλοις, 
πρὶν παῖδ᾽ ᾿ἀχιλλέως χατϑανεῖν ἐχϑρῶν ὕπο; 

Ἵ ΑΤΤΈΕΘΛΟΣ. 
ὦμοι μοι. 

1070 οἵας ὁ τλήμων ἀγγελῶν ἥχω τύχας 
σοί τ᾽; ὦ γεροιὲ, καὶ φίλοισι δεσπότου. 

ΠΗ. ΖΕΎΣ. 

αἰαῖ" πρόμαντις ϑυμὸς ὥς τι προσδοχᾷ. 
ἱ 
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ΦΡΓΕΡΖΟΣ. 

οὐχ ἔστε ὅοε παῖς παιδὸς, ὡς μάϑῃς, γέρον 

ΤΠηλεῦ" τοιάσδε φασγάνων πληγὰς ἔχει 
1075 Δελφῶν ὑπ᾿ ἀνδρῶν χαὶ Πυχηναίου ξένου. 

Ξ- ΟΡΟΣ. 

ἃ ἃ, τί δράσεις, ὦ γε πεν μὴ πέσης" 
ἔπαιρε σαυτόν. 

ΠΠΗΖΕΎΥΣ. 

οὐδέν εἶμ᾽ ἀπωλόμην. 
΄ Ν - 5 ΩΣ , 5 

φρούδη μὲν αὐδὴ, φοοῦδα δ᾽ ἄἀρϑρὰα μοὺ χάτω. 
ΧΙ ΒΌΖΟΣ: 

ἄχουσον, εἰ καὶ σοῖς ΘἾς ἀμυναϑεῖν 

ιθϑοχοήξεις, τὸ πραχϑὲν, σὸν χατορϑώσας δέμας. 
ΠΗ.ΕΎῪΣ. 

τ -“ 

(ὦ. μοῖρα, γήρως ἐσχάτοις πρὸς τέρμασιν 
οἵα μὲ τὸν δύστηνον ἀμφιβᾶσ᾽ ἔχεις. 

-. 2 - 7, » 

πῶς δ᾽ οἴχεταί μοι παῖς μόνου παιδὸς μόνος, 
σήμαιν᾽. ἀκοῦσαι δ᾽ οὐκ ἀχούσϑ᾽ ὅμως ϑέλω. 

7 ΤΌΣΕΣ ΚΘΟΣΣ 

1085 ἐπεὶ τὸ χλεινὸν ἤλϑομεν «Ῥοίβου πέδον, 
τρεῖς μὲν φαεννὰς ἡλίου διεξόδους 

Υ͂ -. ΄ὕ, 

ϑέᾳ διδόντες ὁμματ᾽ ἐξεπίμπλαμεν. 
“ὐτῚ ὥς, Ὁ ἡ 6ἢ κκγ Ῥ,..5 3 κ ; 

χαὶ τοῦϑ᾽ ὕποπτον ἡν ἄρ᾽ " ἐς δὲ συστάσεις 

χύκλους τ᾽ ἐχώρει λαὸς οἰχήτωρ ϑεοῦ. 
1090:2γαμέ νονος δὲ παῖς διαστείχων πόλιν 

ἐς οὖς ἑχάστῳ δυσμενεῖς ηὐδα λόγους, 

ὁρᾶτε τοῦτον, ὃς διαστείχει ϑεοῦ 
χουσοῦ γέμοντα γύαλα, ϑησαυροὺς βροτῶν, 

,ὔ ᾿ ἜΣ ’ 

τὸ δεύτερον παρόντ᾽ ἕζρ᾽ οἷσι χαὶ πάρος 
1096 δεῦρ᾽ ἦλθε, Φοίβου ναὸν ἐχπέρσαι ϑέλων; 

ΕΣ Ω 7 ΄ ἘΠ ; : 

χὰχκ τοῦδ᾽ ἐχώρει δόϑιον ἐν πόλει χαχὸν, 
ἀρχαί τ᾿ ἐπληροῦντ᾽ ἔς τε βουλευτήρια 
ἰδίᾳ 8’, ὅσοι ϑεοῦ χρημάτων ἐφέστασαν, 

᾿ ,- ΄ 7 

φρουρὰν ἐταξαντ᾽ ἐν περιστύλοις δόμοις. 
1100 ἡμεῖς δὲ μῆλα, φυλλάδος Παρνησίας 

’ 2 Α “ ᾽ 

παιδεύματ᾽, οὐδὲν τῶνδέ πω πεπυσμένοι, 

λαβόντες ἥμεν; ἐσχάραις τ᾽ ἐφέσταμιεν, 

ξὺν προξένοισι μάντεσίν τε ΤΠυϑιποῖς. 
Ἐν ἘΣ " χαί τις τόδ᾽ εἶπεν" ὦ γεανία, τί σοι 

- 2 Ἱ [2 

1105 ϑεῷ χατευξόμεσϑα; τίνος ἥχεις χάριν; 
ΣῊ - , Φι. δἪ ͵, 

ὁ δ᾽ εἶπε, Φοίβῳ τῆς παροιϑ᾽ ἁμαρτίας 
- , τ 

δίχας παρασχεῖν βουλόμεσϑ'᾽" ἤτησα γὰρ 

πατρός ποτ᾽ αὐτὸν αἵματος δοῦναι δίκην. 

χἀνταῦϑ᾽ Ὀρέστου μῦϑος ἰσχύων μέγα 
1π10 ἐφαίνγεϑ' ὡς ψεύδοιτο δεσπότης ἐμὸς, 

ἥχων ἐπ᾽ αἰσχροῖς. ἔρχεται δ᾽ ἀναχτόρων 
χρηπῖδος ἐντὸς, ὡς πάρος χρηστηρίων 
εὔξαιτο Φοίβῳ, τυΐχονει δ᾽ ἐν ἐμπύροις" 
τῷ δὲ ξιφήρης ἄρ᾽ ὑφειστήκχει λόχος 

1116 ϑάφνη πυχασϑείς" ὧν Κλ υταιμνήστρας τόχος 

εἷς ἦν ἁπάντων τῶνδε μηχανορράφος. 

χὠ μὲν χατ᾽ ὄμμα στὰς προσεύχεται ϑεῷ" 
οἱ δ᾽ ὀξυϑήχτοις φασγάνοις ὡπλισμένοι 
χεντοῦσ᾽ ἀτευχῆ παῖδ᾽ ᾿Αχιλλέως λάϑρα. 

ι120 χωρεῖ δὲ πρύμναν" οὐ γὰρ ἐς χαιρὸν τυπεὶς 

ἐτύγχαν᾽ " ἐξέλ ΕΝ δ. ΧΕ παραστάδος 

χρεμαστὰ τεύχη πασσάλων χαϑαρπάσας, 

ἔστη ᾽πὶ βωμοῦ, γοργὸς ὁπλίτης ἰδεῖν, 
βοᾷ δὲ Δελφῶν παῖδας, ἱστορῶν τάδε" 

1126 τίγος μ᾽ ἕχατι χτείγετ᾽, εὐσεβεῖς ὁδοὺς 

᾿! 
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ἥχοντα; ποίας ὕλλυμαι πρὸς αϊτίας; 

τῶν δ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς μυρίων ὄντων πέλαξ . 
ἐφϑέγξατ᾽, ἀλλ᾽ ἔβαλλον ἔκ χειρῶν πέτροις. 
πυχνῇ δὲ γιφάδι πάντοϑεν σποδούμενος, 

1130 προὔτειγε τεύχη χἀφυλάσσετ᾽ ἐμβολὰς, 

ἐχεῖσε χὠχεῖσ' ἀσπίδ᾽ ἐχτείνων χερί. 
ἀλλ οὐδὲν ἦνεν" ἀλλὰ πόλλ ὁμοῦ βέλη, 

οἰστοὶ, μεσάγκυλ᾽ ἔχλυτοί τ᾽ ἀμφώβολοι, 
σφαγῆς ἐχώρουν βουπόροι ποδῶν πάρος" 

1185 δειγὰς δ᾽ ἂν εἶδες πυρρίχας φρουρουμένου 
βέλεμνα παιδός. ὡς δέ νιν περισταδὸν 
κύχλῳ χατεῖχον, οὐ διδόντες ἀμπγοὰς, 
βωμοῦ χενώσας δεξίμηλον ἐσχάραν, 
τὸ Τρωιχὸν πήδημα πηδήσας ποδοῖν 

1140 χωρεῖ πρὸς αὐτούς" οἱ δ᾽ ὅπως πελειάδες 
ἱέραχ᾽ ἰδοῦσαι πρὸς φυγὴν ἐνώτισαγ. 
πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον μιγάδες ἔχ τε τραυμάτων 
αὐτοί ϑ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν στενοπόρους χατ᾽ ἐξόδους, 
χραυγὴ δ᾽ ἐν εὐφήμοισι δύσφημος δόμοις 

1145 πέτραισιν ἀντέχλαγξεν" εὐδία δ᾽ ὅπως ᾿ 
ἔστη φαενγοῖς δεσπότης στίλβων ὅπλοις, 
πρὶν δή τις ἀδύτων ἐκ μέσων ἐφϑέγξατο 

-δεινόν τὲ καὶ φρικῶδες, ὦρσε δὲ στρατὸν 
στρέψας πρὸς ἀλκήν. ἔνϑ'᾽᾽ ᾿“χιλλέως πίτνει 

1160 παῖς ὀξυϑήχτῳ πλευρὰ φασγάνῳ τυπεὶς 
“Ἰελφοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ὅσπερ αὐτὸν ὦλεσε 

ΕΠ ΒΡ ΠΤ ἃ ὃ. ἃ 

εἶϑε σ᾽ ὑπ᾽ Ἰλίῳ ἥναρε δαίμων 
Σιμοεντίδα παρ᾽ ἀκτάν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὗτός τ᾽ ὧν ὡς ᾿: τῶ πὰ ἐτιμᾶτ᾽ ἂν, γέρον», 

ε18ὅ ϑαγὼν, τὸ σόν τ᾽ ἦν ὧδ᾽ ἂν εὐτυχέστερον. 

ΓΕ ΕΝ ὝΣ, 

Τ᾿ ὦ γάμος ὦ γάμος, 
ὃς τάδε δώματα καὶ πόλιν ἀμὰν͵ 
ὥλεσας, αἰαῖ αἰαῖ. ὦ το 

μήποτε τῶν λεχέων τὸ ϑυσώνυμον 
1190 ὠφελ᾽ ἐμὸν γέγος εἷς τέχνα χαὶ δόμον. 

ἀμφιβαλέσϑαι . 

Ἑομιόνας ᾿4ϊδαν ἐπὶ σοὶ, τέκνον, 
ἀλλὰ κεραυνῷ πρόσϑεν ὀλέσϑαι, 
μηδ᾽ ἐπὶ τοξοσύνᾳ φογίῳ πατρὸς 

1190 αἷμα τὸ διογενές τιοτε «Ῥοῖβον 
᾿βοοτὸς εἰς ϑεὸν ἀνάψαι. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὁτοτοῖ ὀὁτοτοῖ. 
ϑανόντα δεσπόταν γόοις 
γόμῳ τῷ γερτέρων χατάρξω. 

ΠΗΕΥΣ. 
1200 ὀτοτοῖ ὀτοτοῖ. πὸ 

᾿διάδοχα δ᾽ ὦ τάλας ἐγὼ 
γέρων χαὶ δυστυχὴς δαχρύω. 

ΧΟΡΟΣ. 

πολλῶν μετ᾽ ἄλλων" ὡς δὲ πρὺς γαῖαν πέτνει, [1208 ϑεοῦ γὰρ αἶσα, ϑεὸς ἔχρανε συμφοράν. 
τίς οὐ οὐθηθ0., προσφέρει; τίς οὐ πέτρον, 

βάλλων, ἀραάσσων; πᾶν δ᾽ ἀνάλωται δέμας 
1166 τὸ καλλίμορφον τραυμάτων ὑπ᾽ ἀγρίων. 

γνεχρὸν δὲ δή γιν, γε νυν βωμοῦ πέλας, 
ἐξέβαλον ἐχτὸς ϑυοδόχων ἀναχτόρων. 

ἡμεῖς δ᾽ ἀναρπάσαντες ὡς τάχος χεροῖν 
χομίζομέν γίν σοι κατοιμῶξαν γόοις 

1100 χλαῦσαί τε, πρέσβυ, γῆς τε Ἴ 75 τάφῳ. 

τοιαῦϑ' ὃ τοῖς ἄλλοισι ϑεσπίζων ἄναξ, : 

ὁ τῶν δικαίων πᾶσιν ἀνθρώποις χριτὴς, 
δίχας διδόντα παῖδ᾽ ἔδρασ᾽ ᾿“χιλλέως, 
ἐμνημόνευσε δ᾽ » ὥσπερ ἄνϑρωπος χαχὸς, 

1106 παλαιὰ γείχη. ᾿ς ἂν οὖν εἴη σοφός; 

' ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ ἤδη φοράδην 
“Πελφίδος ἐκ γῆς δῶμα πελάζει. 
τλήμων ὃ παϑὼν, τλήμων δὲ, γέρον, 

χαὶ σύ" δέχει γὰρ τὸν ᾿Ἵχίλλειον 
1170 σχύμγνον ἐς οἴχους, οὐχ ὡς σὺ ϑέλεις " 

αὐτός τε κακοῖς πήμασι χύρσας 
εἷς ἕν μοίρας συγέχυρσας. 

ΠΠ ΖΕΎΣ. 

ὦμοι ἐγὼ, κακὸν οἷον ὁρῶ τόϑε, 
χαὶ δέχομαι χερὶ δώμασιν ἀμοῖς. 

1175 ̓]Ἰ ὦ μοί μοι, αἰαῖ, ὦ πόλι 

Θεσσαλία, διολώλαμεν, οἱχόμεϑ'᾽" 

οὐχέτι μοι γένος, οὐχέτι μοι τέχνα 
λείπετ᾽ ἐν οἴχοις. 

ὦ σχέτλιος παϑέων ἐγώ. εἷς τίνα 
1180 δὴ φίλον αὐγὰς βάλλων τέρψομαι; 

ὦ φίλιον στόμα χαὶ γένυ χαὶ χέρες. 

1172 --- 1188. Ξξξξ. 1186 --- 1196. 

ΠΗ.ΖΈΕΥ͂Σ. 

1206 ὦ ὦ φίλος, δόμον ἔλιπες ἔρημον, 

γέροντ᾽ ἀπαιδα γοσφίσας. 
ἌΧΟΡΟΣ. 

ϑανεῖν ϑανεῖν σε, πρέσβυ, χρῆν πάρος τέκνων. 

ΠΠ.ΑΕΎΣ. 

οὐ σπαράξομαι χόμαν, 
1210 οὐχ ἐπιϑήσομαι δ᾽ ἐμῷ 

κάρᾳ κτύπημα χειρὸς ὀλοῦν; ὦ πόλι, 
διπλῶν τέχγων μ᾽ ἑστέρησε «Ῥοῖβος. 

: ΧΟΡΟΣ. 

ὦ καχὰ παϑὼν ἰδών τε δυστυχὴς γέρον; 
1215 τίν᾽ αἰῶν᾽ εἷς τὸ λοιπὸν ἕξεις ; 

ΠΠ.ΕΎΣ. 

ἄτεκνος, ἔρημος, οὐκ ἔχων πέρας χαωχῶν 
διαντλήσω πόγους ἐς “Διδαν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τ, δέ σ᾽ ἐν γάμοισιν ὥλβισαν ϑεοί, 
1 Π ΖΕΎΣ. 

ἀμπτάμενα φροῦδα πάντα κεῖται 
1220 χύμπων μεταρσίων πρόσω. 

ΧΟΡΟΣ. 
μόνος μόγοισιν ἐν δόμοις ἀναστρέφει. 

ΠΗΖΕΎΥΣ. ὔ 

οὔτε μοι πόλις πόλις, 
σ, ΠῚ τάδ᾽ ἐροέτω ᾽πὶ γᾶν, 

σύ τ᾽, ὦ χατ᾽ ἄντρα νύχια Νηρέως κόρη, 
1226 πανώλεϑρόν μ᾽ ὄψεαι πίτγοντα. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰὼ Ἰώ. 

1197 ---1199. ---- 1200 --- 1202. 
1208 --- 1213. τ 1218--- 1225. 
1214. 1218. 1210. 1217. 
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ἌΝ ΔΑΒΘΙΜΑ ΧΗ, 

τί χεχίγηται; τίνος αἰσϑάνομεαι 
ϑείου; χοῦραι, λεύσσετ᾽. ἀϑοήσατε" 
δαίμων ὅδε τις, λευχὴν αἰϑέρα 
πορϑμευόμεγος, τῶν ἱπποβότων. 

.1280 Φϑίας πεδίων ἐπιβαίγει. 
ΘΕΤῚΙ͂Σ. 

Πηλεῦ, χάριν σῶν τῶν πάρος νυμφευμάτων 
ἥχω Θέτις λιποῦσα Νηρέως δόμους. 
“αὶ πρῶτα μέν σοι τοῖς παρεστῶσιν χαχοῖς 
μηδέν τι λίαν δυσφορεῖν παρήνεσα" 

1285 χἀγὼ γὰρ, ἣν ἄκλαυστ᾽ ἐχρῆν τίχτειν τέχνα, 
ἀπώλεσ᾽ ἐκ σοῦ παῖδα τὸν ταχὺν πόδας 
᾿ἀχιλλέα τεκοῦσα. πρῶτον Ἑλλάδος. 
ὧν δ᾽ οὕνεχ᾽ ἦλθον, σημανῶ, σὺ δ᾽ ἐνδέχου. 
τὸν μὲν ϑαγόντα τόνδ᾽ ᾿ἀχιλλέως γόνον 

[1240 ϑάψον, πορεύσας Πυϑιχὴν πρὸς ἐσχάραν, 
Δελφοῖς ὄνειδος, ὡς ἀπαγγέλλη τάφος 
φόνον βίαιον τῆς ᾿Ορεστείας χερός " 
γυναῖχα δ᾽ αἰχμάλωτον, ᾿ἀνδοομάχην λέγω, 
ἸΙολοσσίαν γὴν χρὴ χατοιχῆσαι, γέρον, 

1246 Ἑλένῳ ξυναλλαχϑεῖσαν εὐναίοις γάμοις, 
καὶ παῖδα τόνδε, τῶν ἀπ᾿ «ΑϊἸακοῦ μόγον 
λελειμιμένον δή" βασιλέα ὃ ἐκ τοῦδε χρὴ 
ἄλλον δε᾽ ἄλλου διαπερῶν ἸΠολοσσίαν, 
εὐδαιμονοῦντας" οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἀνάστατον 

1250 γένος γενέσθαι δεῖ τὸ σὸν χἀμὸν, γέρον, 
Τροίας τε" χαὺ γὰρ ϑεοῖσι χἀχεένης μέλει 
καίπερ πεσούσης Παλλάδος προθυμίᾳ. 
σὲ δ᾽, ὡς ἂν εἰδῆς τῆς ἐμῆς εὐνῆς χάριν, 
ϑεὰ γεγῶσα καὶ ϑεοῦ πατρὸς τέχος, 

1285 χαχῶν ἀπαλλάξασα τῶν βοοτησίων,. 
ἀϑάνατον ἄφϑιτόν τε ποιήσω ϑεῦν. 
χἄπειτα Νηρέως ἐν δόμοις ἐμοῦ μέτα 

3 
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τὸ λοιπὸν ἤδη ϑεὸς συνοιχήσεις ϑεῷ " 
ἔνϑεν χομίζων ξηρὸν ἐκ πόντου πόδα 

1260 τὸν φίλτατον σοὶ παῖδ᾽ ἐμοί τ᾽ ᾿Δἀχιλλέα 
ὄψει δόμους ναΐοντα γνησιωτιχοὺς 

«Τευχὴν κατ᾽ ἀστὴν ἐντὸς Εὐξείνου πόρου. 
ἀλλ ἕρπε Ζ)ελφρῶν ἐς ϑεόδμητον πόλιν, 
γεχρὸν κομίζων τόνδε, χαὶ χρύνας χϑον), 

1265 ἐλθὼν παλαιᾶς χοιράδος κοῖλον μυχὸν 

“Σηπιάδος ἵἴζου" μέμινε δ᾽, ἔς τ᾽ ἂν ἐξ ἁλὸς 

λαβοῦσα πεντήκοντα Νηρήδων χορὸν 
ἔλϑω χομιστήν σου" τὸ γὰρ πεπρωμένον 
δεῖ σ᾽ ἐχχομίζειν " Ζηνὶ γὰρ δοχεῖ τάϑε. 

[1270 παῦσαι δὲ λύπης τῶν τεϑνηκότων ὕπερ" 
πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισιν ἦδε πρὸς ϑεῶν 
ψῆφος χέχρανται, χατϑαγνεῖν ὀφείλεται. 

ΠΗ ΜΕΥΣ. 

ὦ πότνι᾽, ὦ γενναῖα συγκοιμήματα, 
Νηρέως γένεθλον, χαῖρε" ταῦτα δ᾽ ἀξίως 

1275 σαυτῆς τὲ ποιεῖς χαὶ τέχνων τῶν ἐχ σέϑεν. 

παύσω δὲ λύπην, σοῦ χελευούσης, ϑεὼ, 
καὶ τόνδε ϑάψας εἶμι Πηλίου πτύχας, 
οὗπερ σὸν εἷλον χερσὶ κάλλιστον δέμας. 
»αᾷτ᾽ οὐ γαμεῖν δῆτ᾽ ἔχ τε γενναίων χοεὼν, 

.1280 δοῦναΐ τ΄ ἐς ἐσϑλοὺς, ὅστις εὖ βουλεύεται; 
χαχῶν δὲ λέχτρων μὴ ᾿πιϑυμίαν ἔχειν, 
μηδ᾽ εἰ ζαπλούτους οἴσεται φερνὰς δόμοις. 

αὖ γάρ ποτ᾽ ὧν πράξειαν ἐκ ϑεῶν χακῶς. 
ΧΟΡΟΣ. 

πολλαὺ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 
1286 πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσιε ϑεοὶ. 

᾿ Ζαὶ τὰ δοχηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσϑη, 

τῶν δ᾽ ἀδοχήτων πόρον εὗρε ϑεύς. 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 
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ΔΥΤΟΥΡΙΟΣ ΜΥΧΠΝΑΆΙΟΣ. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 
ἩΜΈΚΤΡΑ. 

ΠΡΈΣΒΥΣ. 
ΟΡΕΣΤΊΠ.Ε. 

ν ; ΑΓΓΕΖῸΟΣ.. 
ΠῪ.444Π4:. χωφὸν πρόσωπον. 

ΧΟΡΟΣ. ν ΔΦΙΟΣΚΟΡΟΙ. 

ΦῸ 7. Ὁ ἘΠΖΣ Ὺ Ζ. 

Ἀ Εν κε 5" 

ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ ϑράματος ὑπόχξιται ἕν ορίοις τῆς ᾿Δργείας γῆς" ὁ δὲ χορὸς συνέστηχεν ἐξ ἐπιχωρίων 

γυγαιχῶν. Ἐ 
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ΑὙΤΟΎΥΡΓΟΣ. 

Ἴρ γῆς παλαιὸν ζάργος, Ἰνάχου δοαὶ, 
ὅϑεν ποτ᾽ ἄρας γαυσὶ χιλίαις ἤρη 

ἐς γῆν ἔπλευσε Τρῳάδ᾽ ᾿“γαμέμνων ἄναξ. ἡ 
χτείνας δὲ τὸν χρατοῦντ᾽ ἂν ̓ Ιλιάδι χϑονὰ 

ὅ Πρίαμον. ἕλω» τε Ζαρδάνου κλεινὴν πόλιν, 
ἀφίχετ᾽ εἷς τόδ᾽ Ἄργος, ὑψηλῶν δ᾽ ἐπὶ 
γαῶν τέϑειχε σχῦλα πλεῖστα βαρβάρων. 
χἀχεῖ μὲν εὐτύχησεν " ἐν δὲ δώμασι 
ϑνήσχει γυναικὸς πρὸς Κλυταιμνήστρας δόλῳ 

10 χαὺ τοῦ Θυέστου παιδὸς .«Δϊγίσϑου χερί. 
χὠ μὲν παλαιὰ σχῆπτρα Ταντάλου λιπὼμ 
ὄλωλεν, «Αἴγισϑὸος δὲ βασιλεύει χϑονὸς, 
ἄλοχον ἐχείνου Τυνϑδαρίδα κόρην ἔχων. 
οὃς δ᾽ ἐν δόμοισιν ἔλιφ᾽, ὅτ᾽ ἐς Τροίαν ἔπλει, 

16 ἄρσενά τ᾽ ᾿Ορέστην ϑῆλύ τ᾽ ᾿Ηλέξτρας ϑάλος, 
τὸν μὲν πατρὸς γεραιὸς ἐχκλέπτει τροφεὺς 
μέλλοντ᾽ Ὀρέστην χερὸς ὕπ᾽ «Αἰγίσϑου ϑαγεῖν, 
Στροφίῳ τ᾿ ἔδωχε «Ῥωχέων ἐς γῆν τρέφειν" 
ἢ δ᾽ ἐν δόμοις ἔμεινεν ᾿Ηλέχτρα πατρὸς, ᾿ 

20 ταύτην ἐπειδὴ ϑαλερὸς εἶχ᾽ ἥβης χρόνος, 
μνηστῆρες ἤτουν Ἑλλάδος πρῶτοι χϑογός, 
δείσας δὲ μή τῳ παῖδ᾽ ἀριστέων τέχοι, 
“Ζγαμέμνογος ποινάτορ᾽, εἶχεν ἐν δόμοις 
4ἴγισϑος, οὐδ᾽ ἥρμοζε νυμφίῳ τινί. 

26 ἐπεὶ δὲ χαὶ τοῦτ᾽ ἦν φόβου πολλοῦ πλέων, 
μή τῳ λαϑραίως τέχνα γενναίῳ τέχοι, 
χταγεῖν σφε βουλεύσαντος ὠμόφρων ὅμως 
μήτηρ γιν ἐξέσωσεν «Αἱγίσϑου χερός. 
ἐς μὲν γὰρ ἄνδρα σχῆψιν εἶχ᾽ ὀλωλότα, 

80 παίδων δ᾽ ἔδεισε μὴ φϑονηϑείη φόνῳ. 
᾿ἔχ τῶνδε δὴ τοιόνδ᾽ ἐμηχανήσατο 
«“4ἴγισϑος " ὃς μὲν γῆς ἀπηλλάχϑη φυγὰς 
“Ζ“γαμέμνονος παῖς, χρυσὸν εἰφ᾽ ὃς ἂν κτάνῃ, 
ἡμῖν δὲ δὴ δίδωσιν ᾿Ηλέχτραν ἔχειν 

8ὅ δάμαρτα, πατέρων μὲν ΠΙυχηναίων ἄπο 
γεγῶσιν" οὐ δὴ τοῦτό γ᾽ ἐξελέγχομαι" 
λαμπροὶ γὰρ ἐς γένος γε, χρημάτων δὲ δὴ 
πένητες, ἔνϑεν ηὑὐγένει᾽ ἀπόλλυται, 
ὡς ἀσϑεγεῖ δοὺς ἀσϑενῆ λάβοι φόβον. 

40 εἰ γάρ γιν ἔσχεν ἀξίωμ᾽ ἔχων ἀνὴρ, 
εὕὔὕδοντ᾽ ἂν ἐξήγειρε τὸν ““γαμέμγονος 
φόνον, δίχη τ᾿ ἂν ἦλθεν «Αἰγίσϑῳ τότε. 
ἣν οὔποθϑ᾽ ἁνὴρ ὅδε, σύνοιδέ μοι Κύπρις, 
ἤσχυνεν εὐνῇ " παρϑένος δ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶ δή. 

46 αἰσχύνομοι γὰρ ὀλβίων ἀνδρῶν τέχνα 
λαβὼν ὑβρίζειν, οὐ κατάξιος γεγώς. 
στένω δὲ τὸν λόγοισι χηδεύοντ᾽ ἐμοὶ 
ἄϑλιον Ὀρέστην, εἴ ποτ᾽ εἰς ΄40γος μολὼν 
γάμους ἀδελφῆς δυστυχεῖς ἐσόψεται. 

ὅ0 ὅστις δέ μ᾽ εἶναί φησι μῶρον, εἰ λαβὼν 

᾿ » ,ὕ ᾿ ,. γέαν ἔς οἴχους παρϑένον μὴ ϑιγγάγω, 
3 -΄᾿ ᾿ Ρ] , 

γνώμης πονηροῖς καγόσιν ἀναμετρούμεγος 
τὸ σῶφρον ἴστω. χαὐτὸς αὖ τοιοῦτος ὧν, 

ἩΖΈΕΚΤΡ ΑΖ. 
φ ἃ σ : 5 27 
ω γὺξ μέλαινα 9. χρυσέων ἄστρων τροφὲ, 

ς γΩ2 3. “7 -, ἜΘ 

ὅδ ὲν ἡ τόδ ἄγγος τῷδ ἐφεδρεῦον κάρᾳ 
φέρουσα πηγὰς ποταμίας μετέρχομαι, 

οὐ δή τι χρείας ἐς τοσόνδ᾽ ἀφιγμένγη, 
ἀλλ ὡς ὕβριν δείξωμεν «Αϊγίσϑου ϑεοῖς, 
γόους τ᾿ ἀφείην αἰϑέρ᾽ ἐς μέγαν πατρί. 

60 ἡ γὰρ πανώλης Τυνδαρὶς, μήτηρ ἐμὴ, 
ς΄ , 3» , , ἰ ἐξέβαλέ μ᾽ οἴκων, χάριτα τιϑεμένη πόσει" 

»-»ἡΣ ΡῚ 3 » , 

τεκοῦσα δ᾽ αλλους παῖδας «ΑϊἸγέσϑῳ παρα 
πάρεργ᾽ Ὀρέστην κἀμὲ ποιεῖται δόμων. 

ΦΔΥΤΟΥΡΓΟΞΣ. 

τί γὰρ τάδ᾽, ὦ δύστην᾽, ἐμὴν μοχϑεῖς χάριν, 
θὅ πόνους ἔχουσα, πρόσϑεν. εὖ τεϑραμμένη, 

χαὶ ταῦτ᾽ ἐμοῦ λέγοντος οὐκ ἀφίστασαι; 
ΠΖΕΚΤΡΑ͂. 

ἐγώ σ᾽ ἴσον ϑεοῖσιν ἡγοῦμαι φίλον" 
ἐν τοῖς ἐμοῖς γὰρ οὐκ ἐνύβρισας κακοῖς. 
μεγάλη δὲ ϑνητοῖς μοῖρα συμφορᾶς κακῆς 

ΖΟϊατρὸν εὑρεῖν, ὡς ἐγὼ σὲ λαμβάνω. 
- ’ 5 ᾿ Υ̓ , 

δεῖ δὴ μὲ κἀχέλευστον εἷς ὅσον σϑένω ημ 
μόχϑου ᾿᾽πικουφίζουσαν, ὡς δᾷον φέρης, 
συνεχχομίζειν σοὶ πόνους. ἅλις δ᾽ ἔχεις 

2 -. 27 3 ’ ΕῚ ε - "} 3 

τάξωϑεν ἔργα" τὰν δόμοις δ᾽ ἡμᾶς χρέων 

75 ἐξευτρεπίζειν. εἰσιόντι δ᾽ ἐργάτη 
ϑύραϑεν ἡδὺ τἄνδον εὑρίσχειν καλῶς. 

: ΦΥΤΟΎΡΓΙΟΣ. 

εἴ τοι δοχεῖ σοι, στεῖχε" καὶ γὰρ οὐ πρόσω 
πηγαὶ μελάϑρων τῶνδ᾽. ἐγὼ δ᾽ ἅμ᾽ ἡμέρᾳ 
βοῦς εἷς ἀρούρας ἐσβαλὼν σπερῶ γύας. 

80 ἀργὸς γὰρ οὐδεὶς ϑεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα 
᾿ ΡῚ ΒᾺΝ ΄. ᾽ 2 [2 

βίον δύναιτ᾽ ἂν ξυλλέγειν ἄνευ πόγου. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Πυλάδη, σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ 
πιστὸν νομίζω καὶ φίλον ξένον τ᾽ ἐμοί" 
μόνος δ᾽ Ὀρέστην τόνδ᾽ ἐϑαύμαζες φίλων, 

86 πράσσονϑ' ἃ πράσσω δείν᾽ ὑπ᾽ «Αἰγίσϑου παϑὼν, 
ὅς μου κατέχτα πατέρα χὴ πανώλεϑρος 

΄ ΕΥ τῶ 5. . ᾿ “-“ , 
μήτηρ. ἀφῖγμαι δ᾽ ἔχ ϑεοῦ μυστηρίων 

᾿ργεῖον οὗδας, οὐδενὸς ξυνειδότος, 
φόνον φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐμοῦ. 

90 γυχτὸς δὲ τῆσδε πρὸς τάφον μολὼν πατρὸς 

δάχρυά τ᾽ ἔδωχα χαὶ κόμης ἀπηρξάμην 
πυρᾷ τ᾽ ἐπέσφαξ᾽ αἷμα μηλείου φόνου, 
λαϑὼν τυράγγους οἱ κρατοῦσι τῆσδε γῆς. 
χαὶ τειχέων μὲν ἐντὸς οὐ βαίγω πόδα, 

96 δυοῖν δ᾽ ἅμιλλαν ξυντιϑεὶς ἀφιχόμην 

πρὸς τέρμονας γῆς τῆσδ᾽, ἵν᾽ ἐχβάλω ποδὲ 
γ) Φ.55 ΞΣ » ΄, 5: 
ἄλλην ἔπ᾽ αἰαν, εἴ μέ τις γνοίη σχοπὼνΐ; 

σ᾿ 
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ζητοῦντ᾽ ἀδελφὴν, φασὶ γάρ νιν ἐν γάμοις 
ζευχϑεῖσαν οἱχεῖν, οὐδὲ παρϑένον μένειν, 

200 ὡς συγγένωμαι καὶ φόνου συνεργώτιν 
λαβὼν τά γ᾽ εἴσω τειχέων σαφῶς μάϑω: 

γῦν οὖν, Ἕως γὰρ λευκὸν ὄμμ᾽ ἀναίρεται, 

ἔξω τρίβου τοῦδ᾽ ἴχνος Π11ι: επμδϑ ει 
ἢ γάρ τις ἀροτὴρ ἤ τις οἰχέτις γυνὴ 

105 φανήσεται νῷν, ἥντιν᾽ ἱστορήσομεν ' 
εἰ τούσδε ναΐει' σύγγονος τόπους ἐμη- 

ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τήνδε προσπόλων τινὰ, 
πηγαῖον ἄχϑος ἐγχεχαρμένῳ χάρᾳ 

Υ ς Ζ ’ 

φέρουσαν " ἑξώμεσϑα κἀχπυϑωμεϑα 
110 δούλης γυναικὸς, ἤν τι δεξώμεσϑ᾽ ἔπος 

ἐφ᾽ οἷαι, Πυλάδη, τήνδ᾽ ἀφίγμεϑα χϑύγα, 
ἩΖΈΕΚΤΡΆΑ. 

σύντειν᾽, ὥρα. ποδὸς δρμάν " 
ὦ ἔμβα ἔμβα καταχλαίουσα. 
ἑώ μοί μοι- 

11ὅ ἐγενόμαν “γαμέμνονος 
καί μ᾽ ἔτιχτε Κλυταιμνήστρα, 
στυγνὰ Τυνδαρέου κόρα" 
χιχλήσχουσι δέ μ᾽ ἀϑλίαγ. 
᾿Ηλέχτραν πολιῆται- 

120 φεῦ φεῦ τῶν σχετλίων πόνων 
καὶ στυγερᾶς ζόας.- 

ὦ πάτερ, σὺ δ᾽ ἐν “Διδᾳ δὴ 
χεῖσαι, σᾶς ἀλόχου σφαγεὶς 
«ΑἹγίσϑου τ᾽, ᾿γάμεμνον. 

126ἴϑι τὸν αὐτὰν ἔγειρε γόον, 
ὥναγε πολύδαχρυν ἁδονάν. 
σύντειν᾽, ὥρα, ποδὸς δρμάν" 
ὦ ἔμβα ἔμβα παταχλαίουσα. 
ἰώ μοί μοε. 

180 τίνα πόλιν, τίνα δ᾽ οἶχον, ὦ 
τλᾶμον σύγγονε, ᾿νε ς 

οἰχτρὰν ἐν ϑαλάμοις λιπὼν 
πατρῴοις ἐπὶ συμφοραῖς 
ἀλγίσταισιν ἀδελφεάν; 

186 ἔλϑοις τῶνδε πόνων ἐμοὺ 
τῷ μελέᾳ λυτὴρ, 
ὦ Ζεῦ Ζεῦ, πατρέ ϑ᾽ αἱμάτων 
ἐχϑίστων ἐπίκουρος. “40-- 
γει κέλσας πόδ᾽ ἀλάταν. 

140 ϑὲς τόδε τεῦχος, ἐμῆς ἀπὸ χρατὸς ἕ- 
λοῦσ᾽. ἵνα πατρὶ χύρμς γυχέους 
ἐπορϑοβοάσω, 
ἱαχὰν μέλος ᾿Δϊδα 

«Δίδα., πάτερ, 
σοὶ κατὰ γᾶς ἐνέπω γόους, 

146 οἷς ἀεὶ τὸ κατ᾽ ἤμαρ 
διέπομαι. κατὰ μὲν φίλαν 
ὄνυχι τεμνομένα δέραν, 
χέρα τὲ χρᾶτ᾽ ἐπὶ χούριμον 
τιϑεμένα ϑανάτῳ σῷ. 

160ὲ ἔ, δρύπτε χάρα" 
οἷα δέ τις κύχνος ἀχέτας 
ποταμίοις παρὰ χεύμασιν 
πατέρα αὐ χαλεῖ, 

112 ----124. 

140 --- 149. 

127--. 189. 

157 --- 166. Π1 
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ὀλόμενον δολίοις βρόχων 
1568 ἕρχεσιν, ὡς σὲ τὸν ἄϑλιον 

πατέρ᾽ ἐγὼ κχκατακχλαίομαι, 
λουτρὰ πανύσταϑ'᾽ ὑδρανάμενον χροΐ, 
κοίτῳ ἐν οἰχτροτάτᾳ ϑανάτου. 
Ἰώ μοί μου 

1600 πιχρᾶς μὲν πελέκεως τομῶς 
σᾶς, πάτερ, πιχρᾶς δ᾽ 

ἐκ Τροΐας ὁδίου βουλᾶς. 

οὐ μίτραιδι γυνή σε ' 
δέξαπ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ στεφάνοις. ἐνδὺς ἐμ 

ξίφεσι δ᾽ ἀμφιτόμοις λυγρὰὼν ᾿ 
1065 ἰγίσϑου λώβαν ϑεμένα ὁ 

ὑύλον ἔσχεν ἀκοίταν. 
, ΧΟΡΟΣ. 
““γαμέμνονος ὦ κόρα, 

ἤλυϑον, ᾿Ηλέχτρα, ποτὶ σὰν ἀγρότειραν ᾿ χῶν. 

ἔμολέ τις ἕμολεν γαλακτοπότας ἀνὴρ ΐ 

170 χηναῖος οὐριβάτας" 
ἀγγέλλει δ᾽, ὅτι νῦν τριταί- 
αν. χαρύσσουσιν ϑυσίαν 
᾿4ργεῖοι, πᾶσαι δὲ παρ᾽ Ἥ-- 
ραν μέλλουσι παρϑενιχαὶ στείχειν. 

ΗΠ ΠΈΕΚΤΡ Α. 

175 οὐκ ἐπ᾿ ἀγλαΐαις. φίλαις 
ϑυμὸν, οὐδ᾽ ἐπὶ χρυσέοις. 
ὅρμοις ἐχπεπόταμαι 
“τάλαιν᾽, οὐδὲ στᾶσα γοροῖς 
᾿“ργείαις ἅμα νύμφαις 

180 ἑλιχτὸν χρούσω πόδ᾽ “ἐμόν. 
δάχρυσι χορεύω; “δακρύων δέ μοι μέλει 
δειλαίᾳ τὸ κατ᾽ ἥμαρ. 
σχέψαι μου πιναρὰν χόμαν 
καὶ τρύχη τάδ᾽ ἐμῶν πέπλων, 

186 εἰ πρέποντ᾽ “Ζγαμέμγονος 
χούρᾳ τί ΠΡ ΗΠ 

Τροίᾳ 8’, ἃ τοὐμοῦ πατέρος 

ἐπ ον ποϑ' ἁλοῦσα. 
ΧΟΡΟΣ. 

μεγάλα ϑεός" ἀλλ ἴϑι, 

190 χαὶ παρ᾽ ἐμοῦ χρῆσαι πολύπηνά τε φάρεα δῦναι, 
χούσεά τε χάρισιν προσϑήματ᾽ ἀγλαΐας. 
δοχεῖς τοῖς σοῖσιν ϑαχρύοις, 
μὴ τιμῶσα ϑεοὺς, χρατή-- 

σειν ἐχϑρῶν; οὔτοι στοναχαῖς, 
196 ἀλλ εὐχαῖσι ϑεοὺς σεβέ- 

ζουσ᾽ ἕξεις εὐαμερίαν, ὦ παῖ. 

ἩΜΈΕΚΤΡ̓ 4. 

οὐδεὶς ϑεῶν ἐνοπὰς κλύει 
τῶς δυσδαίμονος, οὐ παλαι- 
ὧν πατρὸς σφαγιασμῶν. 

200 οἴμοι τοῦ τε χἀπφϑιμέγου 
τοῦ τε ζῶντος ἀλάτα, 
ὅς που γᾶν ἄλλαν κατέχει 
μέλεος ἀλαίνων ποτὶ ϑῆσσαν ἕστέαν, 

206 τοῦ χλεινοῦ πατρὸς ἐχφύς. ἱ 

αὐτὰ δ᾽ ἐν χέρνησι δόμοις 
γαίω ψυχὰν τακομένα 
δωμάτων πατρῴων φυγὰς, 

167 ---- 188. Ξξξ 189 --- 212, 
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τἸλβϑν τ ἀκ λε κπα τὶ ἢ ἡ. 375, 

219 οὐρείας ναίουσ᾽ ἐρίπνας. 
μάτηρ δ᾽ ἐν λέχτροις φογίοις᾽ 
ἄλλῳ σύγγαμος οἰ χξῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
πο νηνὶ χαχῶν “Πλλησιν αἰτίαν ἔχει 

σῆς μητρὸς Ἑλένη σύγγονος δόμοις τε σοῖς. 
- ἘΓ.ΖΕΚΊΡ.. 

21ὅ οἴμοι. γυναῖχες" ἐξέβην ϑρηνημάτων " 

᾿ ξένοι τιγὲς παρ᾽ οἶχον οἵδ᾽ ἐφεστίους 

εὐνὰς ἔχοντες ἐξανίστανται. λόχου " 
φυγῆ, σὺ μὲν χατ᾽ οἶμον, ἐς δόμους δ᾽ ἐγὼ, 
φῶτας καχούργους ἐξαλύξωμεν ποδί, 

ΘΙΡΕΣΣΣ ΨΕΕΣ. 

220 ̓  ; ὦ τάλαινα " μὴ τρέσῃης ἐμὴν χέρα. 
ἩΗἩΖΕΚΤΡ ἍΑ. 

ὦ Φοῖβ᾽ 'άπολλον, προσπέτνω σὲ μὴ ϑαγεῖν. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

: πὐλοὰϑ χτάγοιμι μᾶλλον ἐχϑίους σέϑεν. 
ἰ Η 4 ἘΕἘΚΊΡ ἍΑ. 

ΠΝ μὴ ψαῦ᾽ ὧν σε μὴ ψαύειν χρεών». 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅτου ϑίγοιμ᾽ ἂν ἐνδικώτερον. 
ΠΖΑΈΕΚΤΡΆ. 

225 χαὶ πῶς ξιφήρης πρὸς δόμοις λοχᾷς ἐμέ; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μείγασ᾽ ἄκουσον. καὶ τάχ᾽ οὐκ ἄλλως ἐρεῖς. 
ΠΖΕΚΤΡ 4. 

ἕστηκα " πάντως δ᾽ εἰμὶ σή" χρείσσων γὰρ εἷς 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἥχω φέρων σοι σοῦ κασιγνήτου λόγους. 
ΠΖΕΚΤΡ͵Α. 

ὦ φίλτατ᾽, ἄρα ζῶντος, ἢ τεϑνηχότος; 
: ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

230 ζῇ " πρῶτα γάρ σοι τἀγαάϑ'᾽ ἀγγέλλειν ϑέλω. 
ΠΖΕΚΤΡ 4. 

εὐδαιμονοίης; μισϑὸν ἡδίστων λόγῶνγ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΣΝ δίδωμι τοῦτο νῷν ἀμφοῖν ἔχειν. 
Ἢ ΖΕ ΚΤΡ.." 

ποῦ γῆς ὁ τλήμων τλήμογνας φυγὰς ἔγων; 
ΟΡΙΕΣ ΤῊΣ: 

οὐχ ἕνα νομίζων φϑείρεται πόλεως νόμον." 
ΠΖΕΚΤΡ ΑΖ. 

235ὴ που σπαγίζων τοῦ χαϑ'᾽ ἡμέραν βίου; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἔχει μὲν, ἀσϑενὴς δὲ δὴ φεύγων ἀνήρ. 
ἘΠ. ΕΚ ΧΕΡΕΑ: 

λόγον δὲ δὴ τίν᾽ ἦλθες ἐκ χείνου φέρων; 
ΟΡΈΉΈΣΤΗΣ. 

εἰ ζῆς, ὅπως τε ζῶσα συμφορᾶς ἔχεις. 
ΗΠ ΖΕΚΊΤΡ 4. 

οὐχοῦν ὁρᾷς μου πρῶτον ὡς ξηρὸν δέμας. 
' ΟΡΕΣΤΗΣ. 

240 λύπαις γε συντετηχὸς, ὥστε με στέγειν. 
ἜΓΖ ΒΚ ΕΙΡ.Ζ. 

καὶ χρᾶτα πλόχαμόν τ᾽ ἐσχυϑισμένον ξυρῷ. 
ΟΡ ΣΎΓΗΣ. 

δάχνει σ᾽ ἀδελφὸς ὅ τε ϑανὼν ἴσως πατήρ; 
ΠΖ4ΕΚ ΤΡ... 

οἴμοι, τέ γάρ μοι τῶνδέ γ᾽ ἐστὶ φίλτερον; 

ἕστο. ας --..--- σις ς΄ςΠῷςῷςπςῳὦτοΠτν0..΄0 0 ὉὦὉὕ.νᾺ.Ὅ0.ὕὉ.΄΄ΠὁΠΡ ς΄, .. 

πρΠἘΠτΠυτοτττΠ τ ρπξοενοου 

ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

φεῦ φεῦ" τέ δαὶ σὺ σῷ κασιγνήτῳ δοκεῖς; 
ΠΊΖΕΚΤΡ Α. 

245 ἀπὼν ἐχεῖνος, οὐ παρὼν ἡμῖν φίλος. ᾿ 

ΟΡΕΣ Ὧν ΤΡῚΣ: 

᾿ τοῦ δὲ γαίεις ἐνθάδ᾽ ἄστεως ἕχάς:; 
ΠΖΕΚΤΡ Α. 

ἐγημάμεσϑ'᾽, ὦ ξεῖνε, ϑανάσιμον γάμον. 
ΟΕ Σ ΤΣ 

ὥμωξ᾽ ἀδελρὸν σόν. Μυκηναίων τιγί; 
ἩΖΜΕΚΤΤΡ Ἅ. 

οὐχ ὡς πατήρ μ᾽ ἤλπιζεν ἐχδώσειν ποτέ. 
ΟΡΕΣΤΊΕΣ. 

280 εἴφ᾽, ὡς ἀκούσας σῷ χασιγνήτῳ λέγω. 
' Π.Ζ2ΕᾺΚΈΡ ΖΑ. 

ἐν τοῖσδ᾽ ἐχείνου τηλορὸς ναίω δόμοις. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

σχαφεύς τις ἢ βουφορβὸς ἄξιος δόμων. 
ΗΠ ΠΈῈΚΤΤΡ 4. 

πέγης ἀνὴρ γενναῖος ἔς τέ μ᾽ εὐσεβής. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ῃ δ᾽ εὐσε πει: τίς πρόσεστι σῷ πόσει; 

π4 ΕΑΚΤΡΑἍΑ. 

28ὅ οὐπώποτ᾽ εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη ϑιγεῖν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὥγγνευμ᾽ ἔχων τι ϑεῖον, ἢ σ᾽ ἀπαξιῶν; 
ΠΑΈΕΚΤΡΆΑ. 

γονέας ὑβοίζειν τοὺς ἐμοὺς οὐκ ἠξίου. 
ΟΡΕΣΤΗΉΗΣ. 

καὶ πῶς γάμον τοιοῦτον οὐχ ἤσϑη λαβών; 
ΠΛΕΚΊΡ 4. 

οὐ χύριον τὸν δόντα μ᾽ ἡγέϊται. ξέγε. 
ΟΡΕΣΤΊΗΣ. 

2600 ξυνῆκ᾽" Ὀρέστῃ μή ποτ᾽ ἐχτίσῃ δίχην. 
ΠΏΩΖΕΚΤΡ Ἅ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ ταρβῶν, πρὸς δὲ χαὶ σώφρων ἔφυ. 

Ἵ ΟΡΕΣΤΗΣ. 
φεῦ" 
γενναῖον ἄνδρ᾽ ἔλεξας, εὖ τε δραστέον. 

ἩΜΕΚΤΡΙΑ. | 
εἰ δήποϑ᾽ ἥξει γ᾽ ἐς δόμους ὃ νῦν ἀπών. | 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 
μήτηρ δέ σ᾽ ἡ τεχοῦσα ταῦτ᾽ ἠνέσχετο: ᾿ 

"4 ΕΚΤΡ Ζ. 

2605 ὙΠ  Ιε5 ἀνδρῶν, ὦ ξέν᾽, οὐ παίδων. φίλαι. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τίνος δέ σ᾽ οὕνεχ᾽ ὕβροισ᾽ ΑἌἴϊγισϑος τάδε; 
ΠΠΊΠΕΚΤΡ ΖΑ͂. 

τεχεῖν μ᾽ ἐβούλετ᾽ ἀσϑενῆ, τοιῷδε δούς. 

ΟΥΡΕΣΎΤΊΗΣ Ξ. 

ὡς δῆϑε παῖδας μὴ τέχοις ποινάτορας; 

ΠΖΕΚΤΡ 4. 

τοιαῦτ᾽ ἐβοὐλευσ᾽, ὧν ἐμοὶ δοίη δίκην. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
270 οἶδεν δέ σ᾽ οὖσαν παρϑένον μητρὸς πόσις; 

ΠΑΕΚΤΡΑ. 
οὐχ οἶδε" σιγῇ τοῦϑ'᾽ ὑφαιρούμεσϑά νιν, 

ΟΡ ΕΣ ΕΓΣ.: 
ὦ τ ’ αἵδ᾽ οὖν φίλαι σοι τούσδ᾽ ἀχούουσιν λόγους; 



290 οἴμοι, τόδ᾽ οἷον εἶπας. αἴσϑησις γὰρ οὖν 

χὰκ τῶν ϑυραίων πημάτων δάχνει βροτούς. 
λέξον δ᾽, ἵν᾽ εἰδὼς σῷ κασιγνήτῳ φέρω 

λόγους ἀτερπεῖς, ἀλλ᾽ ἀναγκαίους κλύειν. 
ἔνεστι δ᾽ οἶχτος, ἀμαϑίᾳ μὲν οὐδαμοῦ, 

295 σοφοῖσι δ᾽ ἀνδρῶν" οὐ γὰρ οὐδ᾽ ἀζήμιον 

845 ὦ φῶτατ᾽ . εἰς ὕποπτα μὴ μόλῃς ἐμοί. 
τὸν ὅντα δ᾽ εἴσει μῦϑον" οἵδε γὰρ ξένοι 

ἤκουσ᾽ Ὀρέστου πρός με χκήρυχες λόγων. 

ἀλλ᾽, ὦ ξένοι, σύγγνωτε τοῖς εἰρημένοις. " 
ΔΥΤΟΎΡΓΟΣ. 

«ί φασίν; ἁνὴρ ἔστι καὶ λεύσσει, φάος; ᾿ 

516 Ἰ ὙΣΡῚ ΗΝ Ἰὐλθύ Ἂ" 

ἩΔΕᾺΚΤΡΑ. ἀναίνομαι δὲ Κάστορ᾽, ᾧ, πρὶν ἐς ϑεοὺς 
ὥστε στέγειν γε τἀμὰ χαὶ σ᾽ ἔπη χαλῶς." ἐλϑεῖν, ἔμ᾽ ἐμνήστευον, οὖσαν ἐγγενῆ.. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. μήτηρ δ᾽ ἐμὴ Ῥρυγίοισιν. ἐν σχυλεύμασε 

τί δῆτ᾽ Ὀρέστης, πρὸς τόδ᾽ “4ργος ἢν μόλῃ; 815 ϑοόνῳ χάϑηται, πρὸς δ᾽ ἕδρας ᾿Ασιήτιδες 
ἩΖΕΚΤΡ Άἷ. ΠΣ στατίζουσ᾽, ἃς ἔπερσ᾽ ἐμὸς Πατὴρ, ᾿ 

27δ ἤρου τόδ᾽ ; αἰσχρόν γ᾽ εἶπας" οὐ γὰρ νῦν ἀχμή; δαῖα φάρη χρυσέαις ἐζευγμέναι. 
ὈΡΈΣΤΗΣ, πόρπαισιν. αἷμα δ᾽ ἔτι πατρὸς χατὰ στέγας 

ἐλθὼν δὲ δὴ πῶς φονέας ἂν χτάγοι πατρός; μέλαν σέσηπεν" ὃς δ᾽ ἐκεῖνον ἔχτανεν, 
ἩΔΕΚΤΡΑ. 820 ἐς ταὐτὰ βαίνων ἅρματ᾽ ἐχφοιτῷ πατρὶ, 

τολμῶν ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οἷ᾽ ἐτολμήϑη πατήρ.- καὶ σχῆπτρ᾽, ἐν οἷς Ἕλλησιν ἐστρατηλάτεε, 
ΟΡΈΣΤΗΣ. μιαιφόγοισι χερσὺ γαυροῦται λαβών... 

ἢ χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ μητέρ᾽ ἂν τλαίης χταγεῖν ; “Ζ“γαμέμνονος δὲ τύμβος ἠτιμασμένος, 
ΗΠ ΖΕΚΤΡΑ͂. οὐπώποτε χοὰς οὐδὲ χλῶνα μυρσίνης 

ταὐτῷ γε πελέχει τῷ πατὴρ ἀπώλετο. 825 ἔλαβε, πυρὰ δὲ χέρσος ἀγλαϊσματων. . 

ΟΡΕΣΤΗΣ. μέϑη δὲ βρεχϑεὶς τῆς ἐμῆς μητρὸς πόσις 

280 λέγω τάδ᾽ αὐτῷ, καὶ βέβαια τἀπὸ σοῦ; “ὃ χλειγὸς, ὡς λέγουσιν, ἐνθρώσκχει τάφῳ," 
ἩΖΈΕΚΤΡΑ. πέτροις τε λεύει μνῆμα λάϊνον πατρὸς, 

ϑάγνοιμε μητρὸς αἷμ᾽ ἐπισφάξασ᾽ ἐμῆς: καὶ τοῦτο τολμῷ τοὔπος εἰς ἡμᾶς λέγειν" 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 880 ποῦ παῖς ᾿Ορέστης:; ἄρά σοι τύμβῳ χαλῶς 

φεῦ". παρὼν ἀμύνει; ταῦτ᾽ ἀπὼν ὑβρίζεται. 

εἴϑ᾽ ἦν Ορέστης πλησίον χλύων τάδε. ἀλλ᾽, ὦ ξέν᾽, ἱχετεύω σ᾽, ἀπάγγειλον τάδε. 
ἨἩΖΕΚΤΡΑ. πολλοὶ δ᾽ ἐπιστέλλουσιν, ἑρμηνεὺς δ᾽ ἐγὼ, 

ἀλλ᾽, ὦ ξέν᾽, οὐ γνοίην ἂν εἰσιδοῦσά γιν. αἱ χεῖρος, ἡ γλῶσσ᾽ ἡ ταλαίπωρός τε φρὴν 
; ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 886 χάρα τ᾽ ἐμὸν ξυρῆχες ὅ τ᾽ ἐχείνου τεξών. 

γέα γὰρ, οὐδὲν ϑαῦμ᾽, ἀπεζεύχϑης νέου. αἰσχρὸν γὰρ, εἶ πατὴρ μὲν ἐξεῖλεν «Ῥρύγας, 
Π 4 ἘΚΤ ΆΑ. ὁ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἕν᾽ εἷς ὧν οὐ ϑυγήσεται χταγεῖν, 

2865 εἷς ἂν μόνος γιν τῶν ἐμῶν γνοίη φίλων. γέος πειυκῶς. χὰξ ἀμείνονος πατρός. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. ΧΟΡΟΣ: : 

ἄρ᾽ ὃν λέγουσιν αὐτὸν ἐχχλέψαι φόνου; χαὶ μὴν δέδορχα τόνδε, σὸν λέγω πόσιν, 
ἩΔΖΕΚΤΡ ἍΑ. ᾿ 8ϑΔθλήξαντα μόχϑου πρὸς δόμους ὡρμημένον. 

πατρός γε παιδαγωγὸς ἀρχαῖος γέρων. ΑΨΨΎῪΥΤΟΌΟΣΥ ΘΕΌΣ: 

ΟΡΕΣΤΗΣ. ἔα" τίγας τούσδ᾽ ἐν πύλαις ὁρῶ ξένους; 
ὁ χατϑαγὼν δὲ σὸς πατὴρ τύμβου πυρεῖ; τίνος δ᾽ ἕχατι τάσδ᾽ ἐπ᾽ ἀγραύλους πύλας 

ΗΠ ΖΕΚΤΡ 4. “προσῆλθον; ἢ μοῦ δεόμενοι; γυναικί τοδ. 
ἔκυρσεν ὡς ἔχυραεν, ἐχβληϑεὶς δόμων. δἰ χοὺν μετ᾽ ἀνδρῶν ἑστάναι νεαγιῶν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. ἩΧΜΈΕΚΤΡΑ͂ς ...: ᾿ 

γνώμην ἐνεῖναι τοῖς σοφοῖς λίαν σοφήν... 
ΧΟΡΟΣ. 

χἀγὼ τὸν αὐτὸν τῷδ᾽ ἔρον. ψυχῆς ἔχω. 
πρόσω γὰρ ἄστεως οὖσα τὰν πόλει κακὰ 
οὐκ οἶδα, νῦν δὲ βούλομαι κἀγὼ μαϑεῖν. 

ἩΖΕΚΤΊΤΡ 4. 

800 λέγοιμ᾽ ἂν. εἰ χρή. χοὴ δὲ πρὸς φίλον λέγειν 
τύχας βαρείας τὰς ἐμὰς κἀμοῦ πατρός. 
ἐπεὶ δὲ χινεῖς μῦϑον, ἱκετεύω, ξένε, 
ἄγγελλ᾽ Ὀρέστη τἀμὰ κἀκείνου καχὰ, 
πρῶτον μὲν οἵοις ἐν πέπλοις αὐλίζομαι, 

806 πίνῳ 9᾽ ὅσῳ βέβοιϑ'᾽, ὑπὸ στέγαισέ τε 
οἵαισι ναίω βασιλιχῶν ἐκ δωμάτων, 
αὐτὴ μὲν ἐχμοχϑοῦσα χερχίσιν πέπλους, 

ἢ γυμνὸν ἕξω σῶμα καὶ στερήσομαι, 
αὐτὴ δὲ πηγὰς ποταμέους φορουμένγη; 

810 ἀνέορτος ἱρῶν καὶ χορῶν τητωμέγη, 

ἀναίνομαι γυγναῖχας, οὖσα παρϑέγος, 

---ὉῸΞῸϑᾷ ᾷ ᾷᾧᾷᾧᾷΦὉῸῸ..ῸϑῸϑῸ ὖϑ΄ΠΠὃὖῸΠπ-πΠ΄’Πππτπ|π-- 0 |ι.ᾷῤ|π..0--.ὕὌὸ-...............-..--..---.---Ὄ-.  ῸῸ  Ὸ Ὸ Ὁ65Ὁ0ὉΘῦϑὃὗὃϑᾧὅϑῸΘᾶὃὄω9Ξς. .νϑνϑ.....νϑ- ......ν.........Πρὖᾷὖϑ...ρὖρ....-πππ|͵||ι.ττπ|1ππ|ιρῦτῷῈτ.... ἷ-ἷ-(; 

ΠΗ ΖΕΚΤΡ 4. 

; 880 ἔστι» λόγῳ γοῦν" φασὶ δ᾽ οὐκ ἄπιστ᾽ ἐμοί 
ΦὙῪΤΘΎΥΡΦΟΣΣ: 

ἢ καί τι πατρὸς σῶν τε μέμνηται χακῶν;΄ 
Π.ΖΕΚΤΎΡ Α. 

ἐν ἐλπίσιν ταῦτ᾽ " ἀσϑενὴς φεύγων ἀνήρ. 
ΑὙΤΟΎΡΓΟΣ. 

ἦλθον δ᾽ Ὀρέστου τίν᾽ ἀγορεύοντες λόγον; 
ΠΑΕΚΤΡ Ζ. 

σχοποὺς ἔπεμψε τούσδε τῶν ἐμῶν καχῶν " 
ΦΟΥΞΈΘ ΘΠ ΟΣ. 

855 οὐχοῦν τὰ μὲν λεύσσουσι, τὰ δὲ σύ που λέγεις. 
ΠΖΕΚΤΡ 4. 

ἔσασιν. οὐδὲν τῶνδ᾽ ἔχουσιν ἐνδεές. 

. 4ΔΦΥΤΟΎΥΡΓΟ Σ. 

οὐχοῦν πάλαι χρῆν τοῖσδ᾽ ἀνεπτύχϑαι πύλας. 
χωρεῖτ᾽ ἐς οἴχους" ἀντὶ γὰρ χρηστῶν λόγων 
ξενίων κυρήσεϑ᾽, οἷ᾽ ἐμὸς χεύϑει δόμος. 



860 αἴρεσϑ᾽, ὀπαδοὶ, τῶνδ᾽ ἔσω τεύχη δόμων" 
χαὶ μηδὲν ἀντείπητε, παρὰ φίλου φίλοι 

, μολόντες ἀνδρός" χαὶ γὰρ εἰ πένης ἔφυν, 

οὔτοι τό γ᾽ ἦθος 'δυσγενὲς παρέξομαι. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. ; 

πρὸς θεῶν. δὃ᾽ ἀνὴρ, ὃς συνεχπλέπτει γάμους 

ϑθότοὺς σοὺς, Ὀρέστην οὐ καταισχύνειν θέλων; 
ἩΜΕΚΤΡΑ. 

οὗτος κέκληται πόσις ἐμὸς τῆς ἀϑλίας. 

; ΟΡΕΣΤΗΣ. 
φεῦ" 
οὐχ ἔστ᾽ ἀχριβὲς οὐδὲν εἰς εὐανδρίαν " 
ἔχουσι γὰρ ταραγμὸν αἱ φύσεις βοοτῶν. 
ἤδη γὰρ εἶδον ἄνδοα γενναίου πατρὸς 

870 τὸ μηδὲν ὄντα, χρηστά τ᾽ ἐκ χαχῶν τέχνα, 
λιμόν τ᾽ ἐν ἀνδρὸς πλουσίου φρονήματι, 
γνώμην τὲ μεγάλην ἐν πένητι σώματι. 
πῶς οὖν τις αὐτὰ διαλαβὼν ὀρϑῶς κρινεῖ; 
πλούτῳ; πονηρῷ τἄρα χρήσεται χριτῇ" 

878 ἢ τοῖς ἔχουσι μηδέν; ἀλλ᾽ ἔχει νόσον 
πενία, διδάσκει δ᾽ ὥνδρα τῇ χρείᾳ κακόν. 
ἀλλ᾽ εἷς ὅπλ᾽ ἔλθω; τίς δὲ πρὸς λόγχην βλέπων 
μάρτυς γένοιτ᾽ ἂν ὅστις ἐστὶν ἀγαθός; 
χράτιστον͵ εἰχῆ ταῦτ᾽ ἐῶν ἀφειμένα. 

880 οὗτος γὰρ ἁνὴρ οὔτ᾽ ἐν “Ἰ0γείοις μέγας 

οὔτ᾽ αὖ δοκήσει ϑωμάτων ὠγχωμένος, 

ἐν τοῖς τε πολλοῖς ὧν, ἄριστος εὐὑρέϑη. 

οὐ μὴ φρονήσεϑ᾽, οἱ κενῶν δοξασμάτων 

πλήρεις πλανᾶσϑε, τῇ δ᾽ ὁμιλίᾳ βροτοὺς. 
88ὅ χρινεῖτε χαὶ τοῖς ἤϑεσιν τοὺς εὐγενεῖς. 

οἱ γὰρ τοιοῦτοι τὰς πόλεις οἰκοῦσιν εὖ 
καὶ ϑώμαϑ' . αἱ δὲ σάρχες αἱ κεναὶ φρενῶν 

ἀγάλματ᾽ ἀγορᾶς εἶσιν. οὐδὲ γὰρ «δόρυ, 
μᾶλλον βοαχίων σϑεναρὸς ἀσϑενοῦς μένει . 

890 ἐν τῇ φύσει δὲ τοῦτο χἀν εὐψυχίᾳ. 
ἀλλ᾽ ἄξιος γὰρ ὅ τε παρὼν ὅ τ᾽ οὐ παρὼν 

᾿“γαμέμνονος παῖς, οὗπερ οὕνεχ᾽ ἥκομεν, 
δεξώμεϑ᾽ οἴχων χαταλύσεις " χωρεῖν χρεὼν, 
δμῶες, δόμων τῶνδ᾽ ἐντός. ὡς ἐμοὶ πένης 

896 εἴη πρόϑυμος πλουσίου μᾶλλον ξένος. 
αἰνῶ μὲν οὖν τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐσδοχὰς δόμων" 
ἐβουλόμην δ᾽ ἂν, εἰ χασίγνητός με σὸς 
ἐς εὐτυχοῦντας ἦγεν εὐτυχῶν δόμους. 

ἴσως δ᾽ ἄν ἔλθοι" .«Ζοξίου γὰρ ἔμπεδοι 
400 χρησμοὶ, βροτῶν δὲ μαντικὴν χαίρειν ξῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

γῦν ἢ πάροιϑεν μᾶλλον, ᾿Ηλέστρα, χαρᾷ 
ϑερμαινόμεσϑα χαρδίαν" ἴσως γὰρ ἂν 

μόλις προβαίνουσ᾽ ἡ τύχη σταίη χαλῶς. 
ἩΓΕ ΚΕ. 

ὦ τλῆμον, εἰδὼς δωμάτων χρείαν σέϑεν, 
406 τί τούσδ᾽ ἐδέξω μείζονας σαυτοῦ ξένους; 

ΑὙΤΟΥΎΥΡΓΟΣ. 

τί δ᾽; εἴπερ εἰσὶν, ὡς δοκοῦσιν, εὐγενεῖς, 
οὐχ ἔν τε μιχροῖς ἔν τε μὴ στέρξουσ᾽ ὁμῶς; 

ἨΖΕΚΤΡ 4. 

ἐπεί νυν ἐξήμαρτες ἐν σμιχροῖσιν ὦν, 

ἔλϑ᾽ ὡς παλαιὸν τροφὸν ἐμοῦ φίλου πατρός" 
410 ὃς ἀμφὶ ποταμὸν Ταναὸν ᾿Δργείας ὅρους 

τέμνοντα γαίας Σπαρτιάτιδός τε γῆς 

ῬΟΕΤΑΕ 5ΟΈΝΙΟΤΟ 

Ἡ Ἃ ἀεῖ Ἐ τ Ρ' ἃ 911 

ποίμναις ὁμαρτεῖ, πόλεος ἐχκβεβλημένος " 
κέλευε δ᾽ αὐτὸν ἐς δόμους ἀφιγμένον 
ἐλϑεῖν ξένων τ᾽ ἐς δαῖτα πορσῦναί τινα. 

416 ἡσϑησεταί τοι καὶ προσεύξεται ϑεοῖς, 
ζῶντ᾽ εἰσαχούσας παῖδ᾽, ὃν ἐχσώζει ποτέ. 
οὐ γὰρ πατρῴων. ἐκ δόμων μητρὸς πάρα 
λάβοιμεν ἂν τι" πιχρὰ δ᾽ ἀγγείλ ἐσαμτεν, ἄν, 
εἰ ζῶντ᾽ Ὀρέστην ἡ ΠΥ πκίσϑοιτ᾽ ἔτι." 

ΑὙΤΟΎΡΓΟΣ. 
420 ἀλλ᾽, εἰ δοχεῖ σοι, τούσδ᾽ ἀπαγγελῶ λόγους 

γέροντι" χώρει δ᾽ ἐς δόμους ὅσον τάχος, 
καὶ τἄνδον ἐξάρτυε. πολλά τοι γυνὴ 
χοήζουσ᾽ ἂν εὕροι δαιτὶ προσφορήματα. 
ἔστιν δὲ θη τοσαῦτα τὰν δόμοις ἔτι, 

425 ὥσϑ᾽ ἕν γ᾽ ἐπ᾿ ἦμαρ τούσδε πλ ἠρῶσαι βορᾶς. 
ἂν τοῖς τοιούτοις δ᾽ ἡνίχ᾽ ἂν γνώμη πέσῃ, 
σχοπῶ τὰ χρήμαϑ'᾽ ὡς ἐγ μέγα σϑέγος, 
ξένοις τὲ δοῦναι, σῶμά τ᾽ ὃς νόσον πεσὸν 
δαπάναισι σῶσαι" τῆς δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν βορᾶς 

4830 ἐς σμικρὸν ἤχει" πᾶς γὰρ ἐμπλησϑεὶς ἀνὴρ 
ὁ πλούσιός τε χὠ πένης ἴσον φέρει. 

ΧΟΡΟΣ. 
κλειναὺ νᾶες, αὖ ποτ᾿ ἔμβατε Τροίαν 
τοῖς ἀμετρήτοις ἐρετμοῖς, 
πέμπουσα χοροὺς μετὰ Νηρήδων, 

άἀϑδ ᾽ν ᾿ ὁ φίλαυλος ἔπαλλε δελ--᾿ 

φὶς πρῴραις κυαγνεμβόλοι-- 
σιν εἱλισσόμενος, 

πορεύων τὸν τῶς Θέτιδος 

κοῦφον ἅλμα ποδῶν ᾿ἀχιλῆ 
440 σὺν ᾿1γαμέμνονι Τρωικὰς 

ἐπὶ Σιμουντέδας ἀκτάς. 

ΜΝηρῆδες δ᾽ Εὐβοῖδας ἀχτὰς λιποῦσαι 
“Ἡφαίστου χρυσέων ἀχμόνων 
μόχϑους ἀσπιστὰς ἔφερον τευχέων, 

ἀλδ ἀνά τε Πήλιον ἀνά τὲ πρύ- 

μνας Ὄσσας ἱερὰς νάπας, 
ΜΝυμιαίας σκχοπιὰς, 

κόρας μάτευσ᾽, ἔνϑα πατὴρ 
ἱππότας τρέφεν Ἑλλάδι φῶς, 

480 Θέτιδος εἰνάλιον γόνον, 
ταχύπορον πόδ᾽ ᾿Δτρείδαις. 

᾿Ιλιόϑεν δ᾽ ἔχλυόν τινος ἐν λιμέσιν 

Ναὑυπλίοισι βεβῶτος 

τᾶς σῶς, ὦ Θέτιδος πιαῖ, 

455 κλεινῶς ἀσπίδος ἐν κύκλῳ 
τοιάδε σήματα, δείματα 
«ούγια τετύχϑαι" 
περιδοόμῳ μὲν ἴτυος ἕδρᾳ 
Περσέα λαιμοτόμον ὑπὲρ 

4600 ἀλὸς ποτανοῖσι πεδίλοισιι. ρυὰν 
Τοργόνος ἃ ἴσχειν, “ιὸς ἀγγέλῳ σὺν Ἑρμᾷ, 
τῷ Μαίας ἀγροτῆρι κούρῳ " 

ἐν δὲ μέσῳ κατέλαμπε σάκχει φαέϑων 
4θ65 κύχλος ἀελέοιο 

ἵπποις ἄμ πτεροέσσαις, 
ἄστρων τ᾽ αἰϑέριοι χοροὶ, 
Πλειάδες, Ὑάδες, Ἕχτορος 

432 ---441, ---- 442 ---ἀδ]1. 
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Ἢ 

ὄμμασι τροπαῖοι" , 
470 ἐπὶ δὲ χθυσοτύπῳ κράνει 

“Σφίγγες ὄνυξιν ἀοίδιμον 

ἄγραν φέρουσαι" περιπλεύρῳ δὲ κύτει 
πύρπνοος ἔσπευδε δρόμῳ λέαινα χαλαῖς 

476 Πειρηναῖον ὁρῶσα πῶλον. 

ἐν δὲ δόρει φονίῳ τετραβάμονες ἵπποι ἔπαλλον, 
χελαινὰ δ᾽ ἀμφὶ νῶϑ'᾽ ἵετο κόγις. 
τοιῶνδ᾽ ἄναχτα δοριπόνων 

480 ἔχανες ἀνδρῶν, Τυνδαρὶ, 
σὰ λέχεα, καχόφρων χόρα. 
τοιγὰρ σέ ποτ᾽ οὐρανίδαι 
πέμψουσιν ϑανάτοισι" σὰν δ᾽ 

485 ἔτ᾽ ἔτι φόνιον ὑπὸ δέραν 
ὕψομ᾽ αἷμα χυϑὲν σιδάρῳ. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 

ποῦ ποῦ νεᾶνις πότνι᾽ ἐμὴ δέσποινά τε, 
᾿“γαμέμνονος παῖς, ἣν ποτ᾽ ἐξέϑρεψ᾽ ἐγώ; 
ὡς πρόσβασιν τῶνδ᾽ ὀρϑίαν οἴκων ἔχει 

490 ῥυσῷ γέροντι τῷδε προσβῆναι ποδί. 

ὅμως δὲ πρός γε τοὺς φίλους ἐξελκτέον 

διπλῆν ἄκανθαν καὶ παλίρροπον γόνυ. 
ὦ ϑύγατερ, ἄρτι γάρ σε πρὸς δόμοις ὁρῶ, 
ἥχω φέρων σοι τῶν ἐμῶν βοσχημάτων 

496 ποίμνης νεογνὸν ϑρέμμ᾽ ὑποσπάσας τόδε, 
πελάγους τε, τευχέων τ᾿ ἐξελὼν τυρεύματα, 
παλαιόν τε ϑησαύρισμα “]ιονύσου τόδε 
ὀσμῇ κατῆρες, σμιχρὸν, ἀλλ᾽ ἐπεισβαλεῖν 
ἡδὺ σχύφον τοῦδ᾽ ἀσϑενεστέρῳ ποτῷ. 

ὅ00 ἔτω φέρων τις τοῖς ξένοις τάδ᾽ ἐς δόμους " 

ἐγὼ δὲ τρύχει τῷδ᾽ ἐμῶν πέπλων κόρας 
᾿δακρύοισι τέγξας ἐξομόρξασϑαι ϑέλω. 

ΠΖΕΚΤΡ. 

τί δ᾽, ὦ γεραιὲ, διάβροχον τόδ᾽ ὄμμ᾽ ἔχεις; 
μῶν τἀμὰ διὰ χρόνου σ᾽ ἀνέμνησαν χακά; 

δ0όη τὰς Ὀρέστου τλήμονας φυγὰς στένεις 
Α , 3 } [τ 3 “" 3» ΜΟῚ 

καὶ πατέρα τὸν ἐμὸν, ὃν ποτ᾽ ἕν χεροῖν ἔχων»: 
ἀγόνητ᾽ ἔϑρεψας σοί τὲ καὶ τοῖς σοῖς φίλοις ; 

ΤΡΕΣΒΎΥΣ. 

ὠνόνηϑ᾽ " ὅμως δ᾽ οὖν τοῦτό γ᾽ οὐχ ἠνεσχόμην. 
ἤλθϑον γὰρ αὐτοῦ πρὸς τάφον, πάρεργ᾽ ὁδοῦ, 

ὅ10 καὶ προσπεσὼν ἔχλαυσ᾽, ἐρημίας τυχὼν, 
σπονδάς τε, λύσας ἀσχὸν ὃν φέρω ξένοις, 

ἔσπεισα, τύμβῳ δ᾽ ἀμφέϑηχα μυρσίγας. 
πυρᾶς δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῆς οἷν “μελάγχιμον πόχῳ) 

σφάγιον ἐσεῖδον αἷμά τ᾿ οὐ πάλαι χυϑὲν 
516 ξανγϑῆς τε χαίτης βοστρύχους χεχαρμέγους. 

χἀϑαύμασ᾽ , ὦ παῖ, τίς ποτ᾽ ἀνϑρώπων ἕτλη 

πρὸς τύμβον ἐλϑεῖν " οὐ γὰρ ᾿Αργείων γέ τις. 
ἀλλ᾽ ἠλϑ᾽ ἴσως που σὸς κασίγνητος λάϑρα, 
μολὼν δ᾽ ἐϑαύμασ᾽ ἄϑλιον τύμβον πάτρός. 

520 σσέψαι δὲ χαίτην, προστιϑεῖσα σῇ κόμῃ, 
εἶ 1. Ὁ ταὐτὸ κουρίμης ἔσται τριχός. 

φιλ εἴ γὰρ : αἷμα ταυτὸν οἷς ἂν ἡ πατρὸς, 
τὰ πόλλ᾽ ὅμοια σώματος πεφυκέναι. 

ἨΜΖΜΕΚΤΡ Δ. 

οὐκ ἄξι᾽ ἀνδρὸς, ὦ γέρον, σοφοῦ λέγεις, 
 δ25 εἰ κρυπτὸν ἐς γῆν τήνδ᾽ ἂν ΑΑϊγέσϑου φόβῳ 

δοκεῖς ἀδελφὸν τὸν ἑμὸν εὐθαρσῆ μολεῖν. 
ἔπειτα χαίτης πῶς συγοίσεταε πλόκος; 

ἘΈΡΙΗἪΙΔῸΟ ἢ 

ὃ μὲν παλαίστραις ἀνδρὸς εὐγενοῦς τραφεὶς, 

ὁ δὲ χτενισμοῖς ϑῆλυς" ἀλλ᾽ ἀμήχανον. 
ὅ80 πολλοῖς δ᾽ ἂν εὕροις βοστρύχους ὁμοπτέρους 

καὶ μὴ γεγῶσιν αἵματος ταὐτοῦ,, γέρον. 
ΠΡΕΣΒΎΣ. 

σὺ δ᾽ εὶς ἴχνος βᾶσ᾽ ἀρβύλης σχέψαι βάσιν, 
εἰ σύμμετρος σῷ ποδὶ γενήσεται, τέχγον. 

ΗΠ ΖΈΕΚΤΡ 4. 

πῶς δ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἐν χραταιλέῳ͵ πέδῳ 
ὅ85 γαίας ποδῶν ἔχμακτρον; εἰ δ᾽ ἔστιν τόδε, 

δυοῖν ἀδελφοῖν ποὺς ἂν οὐ γένοιτ᾽ ἴσος 
ἀνδρός τὲ καὶ γυναιχὸς, ἀλλ᾽ ἅρσην κρατεῖ. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 

οὐ» ἔστιν, εἰ καὶ γῆν κασίγνητος μολὼν, 
κερχίδος ὅτῳ γνοίης ἂν ἐξύφασμα σῆς, 

ὅ4ά0 ἐν ᾧ ποτ᾽ αὐτὸν ἐξέχλεψα μὴ ϑανεῖν; 
ἩΛΔΕΚΤΡΆΑ. 

οὐκ οἶσϑ᾽, Ὀρέστης ἡνίκ᾽ ἐχπίπτει χϑονὸς, 
γέαν μ᾽ ἔτ᾽ οὖσαν; εἰ δὲ κἄκρεχον πέπλους, 

πῶς ἂν τότ᾽ ὧν παῖς, ταὐτὰ νῦν ἔχοι φάρη, 
εἰ μὴ ξυναύξοινϑ᾽ οἱ πέπλοι τῷ σώματι; 

δ45 ἀλλ᾽ ἢ τις αὐτοῦ τάφον ἐποιχτείρας ξένος 
ἐχείρατ᾽, ἢ τῆσδε σχότος λαβὼν χϑογός. 

ΠΡΕΣΒΎῪΣ. 

οἱ δὲ ξένοι ποῦ; βούλομαι γὰρ εἰσιδὼν 
αὐτοὺς ἐρέσϑαι σοῦ κασιγνήτου πέρι. 

ἨΛΈΚΤΡΑ. 
οἵδ᾽ ἐκ δόμων βαίνουσι λαιψηρῷ ποϑέ. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. ; 

ὅ80 ἀλλ᾽ εὐγενεῖς μὲν, ἐν δὲ χιβϑήλῳ τόϑε. 
πολλοὶ γὰρ ὄντες εὐγενεῖς εἰσιν κακοί" 
ὅμως δὲ χαίρειν τοὺς ξένους προσεγγέπω. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

χαῖρ᾽, ὦ γεραιέ. τοῦ ποτ᾽, ᾿Ηλέχτρα, τόδε 
παλαιὸν ἀνδρὸς λείψανον φίλων κυρεῖ; 

ΠΖΕᾺΙΚΤΡΑ. 

ὅδό οὗτος τὸν ἀμὸν πατέρ᾽ ἔϑρεψεν, ὦ ξένε. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

τί φής; ὅδ᾽ ὃς σὸν ἐξέχλεψε σύγγονον; 
ΠΛΔΕΚΤΡ ΆΑ. 

ὅδ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ σώσας κεῖνον, εἴπερ ἔστ᾽ ἔτι. 

ΟΡΕΣΤΊΠΕΣ. 
ἔα" 
τί μ᾽ εἰσδέδορχεν, ὥσπερ ἀργύρου σκοπῶν 
λαμπρὸν χαραχτῆρ᾽ ; ἢ προσειχάζει μέ τῳ; 

ἩΖΕΚΤΡ «“. 

5600 ἴσως Ὀρέστου σ᾽ ἥλιχ᾽ ἥδεται βλέπων: 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

φίλου γε φωτός" τί δὲ κυκλεῖ πέριξ πόδα; 

ΟῚ ἩΖΕΚΤΡΑ. 
χαὐτὴ τόδ᾽ εἰσορῶσα ϑαυμάζω, ξένε, 

᾿ΠΡΕΣΒΎῪΣ. 
εὔχου, ϑύγατερ Ἤλέχτρα, ϑεοῖς 

ἩΛΔΕΚΤΡΑ. 
τέ τῶν ἀπόντων ἢ τί τῶν ὄντων πέρι; 

ΠΡΕΣΒΎῪΣ. 

ὅθ6 λαβεῖν φίλον ϑησαυρὸν, ὃν φαίνει ϑεὸς. 

ἩΜΖΜΕΚΊΤΡ 4. 

ἰδοὺ, καλῶ ϑεούς. ἢ τί δὴ λέγεις, γέρον; 

τ , » 

ω ποτε, 
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ΠΡΕΣΒΎῪΣ. 

βλέψον νυν ἃς τόνδ᾽, ὦ τέχνον, τὸν φίλτατον. 
ἘΓῸΖ Ἐ-Κ Ὑ' ΡΖ. 

πάλαι δέδοικα, μὴ σύ γ᾽ οὐκέτ᾽ εὖ φρονῆς. 
ὙΕΡΟΑΡΌΣΕΒῪ Σ. 

οὐχ εὖ φρονῶ ᾿γὼ σὸν χασέγνητον ΠΝ; 
: ἩΖΕΚΤΡ ΑΖ. 

ὅ10 πῶς εἶπας 3 ὦ γεραί" » ἀνέλπιστον λόγον; 

ΠΡΗΕΣΒΎΣ. 

ὁρᾶν Σ Ἰρέιῆν τόνδε τὸν “γαμέμνογος. 
ἩΖΕΚΤΡΑ. 

ποῖον χαρακτῆρ᾽ εἰσιδὼν, ᾧ πείσομαι; 
ΨΕΡΑΡΌΣΗΒ Υ͂Σ. 

οὐλὴν παρ᾽ ὀφρὺν, ἣν ποτ᾽ ἐν πατρὸς δόμοις 

γεβρὸν διώχων σοῦ μέϑ᾽ ἡμάχϑη πεσῶν. 
ἩΖΕΚΊΤΡ “4. 

675 πῶς φής; ὁρῶ μὲν πτώματος τεχμήριον. 
ΤΕΡῚ ΣῪ Σ: 

ἔπειτα μέλλεις προσπίτνειν τοῖς φιλτάτοις; 

ἜΞΟΖ ἘΣΚ ῈΡ 253: 

ὦ γεραιέ" συμβόλοισι γὰρ 
τοῖς σοῖς πέπεισμαι ϑυμόν. ὦ χρόνῳ φανεὶς, 
ἔχω σ᾽ ἀέλπτως. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

κἀξ ἐμοῦ γ᾽ ἔχει χρόνῳ. 

ἜΓΠΤῈ ΚΤ ῬΙΗΣ ' 

ὅ80 οὐδέποτε δόξασ᾽. 

ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽, 

ΟΡΡΕΣ ΤΎΌΡΕ: 

οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ ἤλπισα. 

ὙΓΖΉΈἋΚΎΆΊΡΟ. 
ἐχεῖνος εἶ σύ; 

ΟΨΦΎΞ.ΓΩΡΕΣ: 

σύμμαχός γέ σοι μόνος, 

ἣν ἐχσπάσωμαί γ᾽ ὃν μετέρχομαι βόλον. 
πέποιϑα δ᾽. ἢ χρὴ μηκχέϑ᾽ ἡγεῖσϑαι ϑεοὺς, 

εἰ τάδικ᾽ ἔσται τῆς δίχης ὑπέρτερα. 

ΧΟΡΟΣ: 

ὅ86 ἔμολες ἔμολες, ὦ χρόνιος ἁμέρα, 
χατέλαμψας, ἔδειξας ἐμφανῆ 

πόλει πυρσὸν, ὃς παλαιᾷ φυγᾷ 
πατρῴων ἀπὸ δωμάτων 
τάλας ἀλαίνων ἔβα. 

ὅ90 ϑεὸς αὖ ϑεὸς ἁμετέραν τις ἄγει 
γίχαν, ὦ φίλα. 

ἄνεχε χέρας, ὥνεχε λόγον, 
ἕει λιτὰς εἰς ϑεοὺς 

δ96 τύχᾳ σοι τύχᾳ χασέγνητον ἐμβατεῦσαι πόλιν. 
ΟΕ ΞΚῚ ΠΣ 

εἶεν " φίλας μὲν ἡδονὰς ἀσπασμάτων 
ἔχω, χρόνῳ δὲ χαὖύϑις αὐτὰ δώσομεν. 
σὺ δ᾽, ὦ γεραιὲ, καίριος γὰρ ἤλυϑες, 
λέξον, τέ δρῶν ἄν φονέα τισαίμην πατρὸς 

600 μητέρα τε τὴν κοινωνὸν ἀνοσίων γάμων. 
ἔστιν τί μοι χατ᾽ '4ργος εὐμενὲς φίλων; 
ἢ πάντ᾽ ἀνεσχευάσμεϑ᾽, ὥσπερ αἱ τύχαι; 
τῷ συγγένωμαι; νύχιος, ἢ χαϑ᾽ ἡμέραν; 
ποίαν ὁδὸν τραπώμεϑ᾽ εὶὃς ἐχϑροὺς ἐμούς; 

ΠΡΈΣΒΥΣ. 

606 ὦ τέχνον, ουδεὶς δυστυχοῦντί σοι φίλος. 

εὕρημα γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται τόδε, 

χοιγνῇ μετασχεῖν τἀγαϑοῦ χαὶ τοῦ χαχοῦ. 
σὺ δ᾽, ἐκ βάϑρων γὰρ πᾶς ἀνήρησαι φίλοις, 
οὐδ᾽ ἐλλέλοιπας ἐλπίδ᾽, ἴσϑι μου κλύων, 

610 ἐν χειρὲ τῇ σῇ πάντ᾽ ἔχεις καὶ τῇ τύχη 

πεαξο ον, οἶχον καὶ πόλιν λαβεῖν σέϑεν. 

ΟΡ ΕΣΣΣΓΈΡΣ, 

τί δῆτα δρῶντες τοῦδ᾽ ἂν ἐξιχοίμεϑα; 
ἢ ῬΊΕΣΣ ΒΟΥ Σὲ 

χταγὼν Θυέστου παῖδα σήν τε μητέρα. 
ΘΡΈΣΥΓΗΣ,: 

ἐν ̓πὶ τόνδε στέφανον, ἀλλὰ πῶς λάβω; 
ΡΘΕΣΣΣΙ ΒΌΥΣΣ 

ΘΙὅ τειχέων μὲν ἐλθὼν ἐντὸς οὐδ᾽ ἄν εἰ ϑέλοις. 
ΟἿΡΈΣΣΊΓΡΉΗΣΣ 

φρουραῖς κέχασται δεξιαῖς τε ΠΩΣ: 

ἹΕΡΈΣΕΒΟῪΥ Σὲ 

ἔγνως" φοβεῖται γάρ σε κοὐχ εὕδει σαφῶς. 
ΟΡΕΣΣΤ ῊΣ. 

εἶεν" σὺ δὴ τοὐνθένδε βούλευσον, γέρον. 
ΤΡΡΊΒΩΣ ΕΣ: 

κἀμοῦ γ᾽ ἄκουσον" ἄρτι γάρ μ᾽ ἐσῆλϑέ τι. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

620 ἐσθλόν τι μηνύσειας, αἰσϑοίμην δ᾽ ἐγω. 
ὙΓΡΕΡΣΡ ΥΣ. 

«Αἴγισϑον εἶδον, ἡνίχ᾽ εἴοπον ἐνϑάδε. 
ΟΡΈΣΣ ΙΝ ΈΓΟΣ 

προσηχάμην τὸ ῥηϑέν. ἐν ποίοις τόποις; 
ΠΟΌΞΡΣΣΒΟΎΥῸΣ,. 

ἀγρῶν πέλας τῶνδ᾽ ἱπποφορβίων ἔπι. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί δρῶνϑ᾽; ὁρῶ γὰρ ἐλπίδ᾽ ἐξ ἀμηχάνων. 
ΨΕΡΕΖΣΒΟΥ Σ. 

626 Νύμφαις ἐπόρσυν᾽ ἔροτιν, ὡς ἔδοξέ μοι. 
ΟὟΣΕΙΣΣΣΕ ΕΣ: 

τροφεῖα παίδων, ἢ πρὸ μέλλοντος τόκου; 
ΤΕΡΟΕ ΣΥΝ Σ. 

οὐκ οἶδα πλὴν ἕν, βουσφαγεῖν ὡπλίζετο. 
ΟΡΈΞΣΤΗΣ:. 

πόσων μετ᾽ ἀνδρῶν; ἢ μόνος δμώων μέτα; 
ἜΤΟΡΟΈΕΙΣ ὙΌΣ. 

οὐδεὶς παρῆν ᾿4ργεῖος, οἰκεία δὲ χείρ. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

680 ἡ πού τις ὅστις γνωριεῖ μ᾽ ἰδὼν, γέρον; 
ΤΡΡῈ ΣΊΒΟΥΣ. 

δμῶες μέν εἰσιν, οἱ σέ γ᾽ οὐκ εἶδόν ποτε. 

ΟΡΕΈΣΤΑΣ. 

ἡμῖν δ᾽ ἂν εἶεν, εἰ χρατοῖμεν, εὐμενεῖς; 
ὙΠΕΡ Ε ΈΥΟΣΣ 

δμώων γὰρ ἴδιον τοῦτο, σοὶ δὲ σύμφορον. 

: ΟΡΕΣΤΗΣ, 

πῶς οὖν ἂν αὐτῷ πλησιασϑείην ποτέ; 
ΓΒΕ ΣΕ Σ᾽ 

θ3ὅ στείχων ὅϑεν σὲ βουϑυτῶν ἐσόψεται. 

ΟΡΈΣΣΙἝΙΡΗΙΣ, 

ὁδὸν παρ᾽ αὐτὴν, ὡς ἔοικ᾽, ἀγροὺς ἔχει. 

ΨΕΡΈΣΘΡΥΣ. 

ὅϑεν γ᾽ ἰδών σε δαιτὶ χοινωνὸν καλεῖ. 
ΘΡΕΣΤΗΣ. 

πιχρόν γε συνϑοινάτορ᾽, ἢν ϑεὸς ϑέλῃ. 



»--- 
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380 Ἑ ΤΡ ἢ ΠΙᾺ ἢ Ὦ 
ὲ ΠΡΕΣΒΥΣ. ᾿ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

 τοὐνθένδε πρὸς τὸ πῖπταν αὐτὸς ἐγνγόει... . στείχοιμ᾽ ἄν, εἴ τις ἡγεμὼν γίγγνοιϑ᾽ ὁδοῦ. 
, ΟΡΕΣΤΕΗΣ. : ΠΡΕΣΒΎΣ. 

640 χαλῶς ἔλεξας. ἡ τεχοῦσα δ᾽ ἐστὶ ποῦ; 670 χαὶ μὴν ἐγὼ πέμποιμ᾽ ἂν οὐκ ἀκουσίως. 
ΠΡΕΣΒΎῪΣ. ᾿ ὶ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

΄άργει" παρέσται δ᾽ ἐν πόσει ϑοίνην ἔπι. ὦ Ζεῦ πατρῷε καὶ τροπαὶ ἐχϑοῶν ἐμῶν, 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. ᾿ οἴχτειρέ ϑ᾽ ἡμᾶς, οἰχτρὰ γὰρ πεπόνϑαμεν, 

τί δ᾽ οὐχ ἅμ᾽ ἐξωρμᾶτ᾽ ἐμὴ μήτηρ πόσει; ἩΖΕΚΤΡΑ.. 
ὶ ΠΡΕΣΒΎΣ. οἴχτειρε δῆτα σοῦ γε φύντας ἐχγόνους. ' 

ψόγον» τρέμουσα δημοτῶν ἐλείπετο. ' ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΠΗ Ἥρα τε, βωμῶν ἢ ἢ Ηυχηναίων χρατεῖς,, 
ξυνῆχ᾽ . ὕποπτος οὖσα γιγνώσχει πόλει. 676 νίξημ δὸς ἡμῖν, εἰ δίκαι αἰτούμεϑα. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. τ ΗΠ ΜΖΜΈΕΚΤΡ  Α. 

6415 τοιαῦτα " μισεῖται γὰρ ἀνόσιος γυγή. δὸς δῆτα πατρὸς τοῖσδε τιμωρὸν δίκην. 
β ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. “ ΟΡΕΣΤΗΣ. 
πῶς οὖν ἐχείνην τόνδε τ᾽ ἐν ταὐτῷ χτενῶ; σύ τ᾽, ὦ χάτω γῆς ἀνοσίως οἰχῶν, πάτερ, 

ἩΖΕΚΤΡΑ͂. [χαὶ Γῆ τ᾽ ἄνασσα, χεῖρας ἢ δίδωμ᾽ ἐμὰς} 
ἐγὼ φόνον γε μητρὸς ἐξαρτύσομαι. ἄμυν᾽ ἄμυνε τοῖσδε φιλτάτοις τέχνοις. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 680 νῦν πάντα γνεχρὸν ἐλϑὲ σύμμαχον λαβὼν, 
καὶ μὴν ἐκεῖνά γ᾽ ἡ τύχη ϑήσει καλῶς. οἵπερ γε σὺν σοὶ «Ῥρύγας ἀνάλωσαν δορὶ, 

ΠΆΑΕΚΤΡ 4. χῶσοι στυγοῦσιν ἀνοσίους μιάστορας. 
ὑπηρετείτω μὲν δυοῖν ὄντοιν ὅδε. ἤκουσας, ὦ δείν᾽ ἐξ ἐμῆς μητρὸς παϑών; 

ΠΡΕΣΒΎῪΣ. τ ἩΖΕΚΤΡ 4. 
, 660 ἔσται τάδ᾽ - εὑρίσχεις δὲ μητρὶ πῶς φόνον; πάντ', οἶδ᾽, ἀκούει τάδε πατήρ" στείχειν δ᾽ ἀχμή. 

ἩΛΔΕΚΤΊΤΡ 4. θ8ὅ χαΐ σοι προφωνῶ πρὸς ταδ᾽ Ἅἴγισϑον ϑανεῖν" 

[λέγ᾽, ὦ γεραιὲ, τάδε Κλυταιμνήστρᾳ μολών ὡς, εἰ παλαισϑεὶς πτῶμα ϑανάσιμον πεσεῖ, 
λεχώ μὲ ἀπάγγελλ᾽ οὖσαν ἄρσενος τόχῳ. τέϑνηκα κἀγὼ, μηϑέ με ζῶσαν λέγε" 

ΤΡΕΣΒΎΣ. παίσω χάρα γὰρ τοὐμὸν ἀμφήκει ξίφει, | 
πότερα πάλαι τεκοῦσαν, ἢ νεωστὶ δή; δόμων δ᾽ ἔσω βᾶσ᾽ εὐτρεπὲς ποιήσομαι, 

ΠΊΕΚΤΊΤΡ Α. 690 ὡς, ἢν μὲν ἔλϑη πύστις εὐτυχὴς σέϑεν, ἡ 
δέχ᾽ ἡλίους, ἐν οἷσιν ἁγνεύει λεχώ. ὀλολύξεται πᾶν δῶμα, ϑνήσκχοντος δέ σον 

ΠΤΡΕΣΒΎΣ. τἀναντί᾽ ἔσταε τῶνδε" ταῦτά σοι λέγω. 
866 χαὶ δὴ τί τοῦτο μητρὶ προσβάλλει φόνον; ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΠΌΆΑΕΚΤΡ 4. πάντ᾽ οἶδα. ΡΣ 
ἥξει χλύουσα λόχι᾽ ἐμοῦ νοσήματα. ΠΗ ΖΕΚΤΡΑ. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. πρὸς τάδ᾽ ἄνδρα γίγνεσθαί σε χρή. 

πόϑεν; τί δ᾽ αὐτῇ σοῦ μέλειν δοχϑδῖς, τέχνον; ὑμεῖς δέ μοι; γυναῖκες, εὖ πυρσεύετε 
ἩΖΕΚΤΡ ἍΑ. θ9ὅ χραυγὴν ἀγῶνος τοῦδε. φρουρήσω δ᾽ ἐγὼ, 

. χψαΐ" καὶ δακρύσει γ᾽ ἀξίωμ᾽ ἐμῶν τόκων. πρόχειρον ἔγχος χειρὶ βαστάζουσ᾽ ἐμῇ" 
ΠΡΕΣΒΎΥΣ. οὐ γάρ ποτ᾿ ἐχϑροῖς τοῖς ἐμοῖς νιχωμένη. 

ἴσως " πάλιν τοι μῦϑον ἐς χαμπὴν ἄγω. δίκην ὑφέξω σῶμ᾽ ἐμὸν χαϑυβρίσαι. 
, ΠἩΖΕΚΤΡ ΑΖ. ΧΟΡΟΣ. 

660 ἐλθοῦσα μέντοι δῆλον ὡς ἀπόλλυται." ἀταλᾶς ὑπὸ ματέρος, 
ΠΡΕΣΒΎΣ. 700᾽.2ργείων ὀρέων ποτὲ χληδὼν 

χαὶ μὴν ἐπ᾽ αὐτάς γ᾽ εἰσίτω δόμων πύλας. ἐν πολιαῖσι μένει φήμαις 
ἩΖΕΚΤΡ 4. εὐαρμύόστοις ἐν καλάμοις 

οὐχοῦν τραπέσϑαι σμιχρὸν εἰς “Διδου τόδε; Ἰέᾶνα μοῦσαν ἡδύϑροον 

ΠΡΕΣΒΎΣ. πνέοντ᾽, ἀγρῶν ταμίαν, 
εἰ γὰρ ϑάγνοιμι τοῦτ᾽ ἰδὼν ἐγώ ποτε. 706 χουσέαν ἄρνα χκαλλιπλοχάμον πορεῦσαε" 

Ἐ ΖΈΚΤΡ 4. ᾿ πετρίγνοις τ᾽ ἐπιστὰς 

πρώτισφα μέν νὺυν τῷδ᾽ ὑφήγησαι, γέρον. κάρυξ ἰάχει βάϑροις, 
ἀγορὰν ἀγορὰν, Μυκηναῖοι, 

7110 στείχετε μακαρίων ὀψόμενοι τυράννων 
φάσματα, δείματα. 

χοροὶ δ᾽ ᾿ἀτρειδᾶν ἐγέραιρον οἴκους " 
ϑυμέλαι δ᾽ ἐπίτναντο χϑυ- 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 

ὑδ6 Ζἴγισϑος ἔνϑα νῦν ϑυηπολεῖ ϑεοῖς; 

ἩΜΖΕΚΤΡ ἍΑ. 

ἔπειτ᾽ ἀπαντῶν μητρὶ τἀπ᾽ ἐμοῦ φράσον. 

ὼς, Ἔχ ΠΡΕΣΒΎΣ. σήλατοι, σελαγεῖτο δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ 
ὥστ᾽ αὐτὰ γ᾽ ἐκ σοῦ στόματος εἰρῆσϑαι δοχεῖν.͵ 715 πῦρ ἐπιβώμιον ᾿Δργείων" 

ἩΖΕΚΤΡ Δ. πρὸς δὲ φϑόγγον χελάδει. 
σὸν ἔργον ἤδη πρόσϑεν εἴληχας φόνου. 699 --- 712. --ΞΞ 7183 --- 725. 
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κάλλιστον, Ἰουσᾶν ϑεράπων" 
μολπαὶ δ᾽ ηὔξοντ᾽ ἐραταὶ 
χρυσέας ἀρνὸς, ὡς ἐπίλογοι Θυέστου " 

720 χρυφέαις γὰρ εὐναῖς 

πείσας ἄλοχον φίλαν 
᾿τρέως, τέρας ἐχκομίζει πρὸς 
δώματα" »εόμενος δ᾽ εἰς ἀγόρους ἀὕτει 

τὰν χερόεσσαν ἔ- 
725 χειν χρυσόμαλλον κατὰ δῶμα ποίμναν. 

τότε δὴ τότε φαεν-- 
γὰς ἄστρων μετέβασ᾽ ὁδοὺς 
Ζεὺς χαὶ φέγγος ἀελίου 

7830 λευκόν τε πρόσωπον ἀ- 
οὔς, τὰ δ᾽ ἕσπερα γνῶτ᾽ ἐλαύ- 
νει ϑερμᾷ φλογὶ ϑεοπύρῳ, 
νεφέλαι δ᾽ ἔνυδροι πρὸς ἄρ- 
χτον ξηραί τ᾽ ᾿μμωνίδες ἕ- 

785 ὅραι φϑίνουσ᾽ ἀπειρόδροσοι, 
καλλίστων ὄμβοων διόϑεν στερεῖσαι. 
λέγεται, τὰν δὲ πί- 
στιν σμιχρὼν παρ᾽ ἔμοιγ᾽ ἔχει, 
στρέψαι ϑερμὰν ἀέἕέλιον 

710 χουσωπὸν ἕδραν ἀλλά- 
ξαντα δυστυχίᾳ βροτεί-- 

ῳ ϑνατᾶς ἕνεχεν δίχας. 

φοβεροὶ δὲ βροτοῖσι μῦ-- 
ϑοι χέρδος πρὸς ϑεῶν ϑεραπεί- 

γάδας" ὧν οὐ μνασϑεῖσα πόσιν 

χτείνεις, κλεινῶν συγγενέτειρ᾽ ἀδελφῶν. 
ἔα ἔα" 

φίλαι, βοῆς ἠκούσατ᾽, ἢ δοκὼ κενὴ 
ὑπῆλϑέ μ᾽, ὥστε νερτέρα βροντὴ “1ιός ; 
ἰδοὺ τάδ᾽ οὐκ ἄσημα πνεύματ᾽ αἴρεται" 

750 δέσποιν᾽, ἄμειψον δώματ᾽, ᾿Πλέχτρα, τάδε. 
ΗΖΕΚΤΑ. 

φίλαι, τέ χρῆμα; πῶς ἀγῶνος ἥκομεν; 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ οἶδα πλὴν ἕν, φόνιον οἰμωγὴν κλύω. 
ἩΖΕΚΤΎΡ 4. 

ἤχουσα χἀγὼ, τηλόϑεν μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως. 
ΧΟΡΟΣ. 

μαχρὰν γὰρ ἕρπει γῆρυς, ἐμφανής γε μήν. 
ΗἩΛΈΕΚΤΆ. 

755 4ργεῖος ὁ στεναγμὸς, ἢ φίλων ἐμῶν; 
ΟΣ ΝΣ: 

οὐχ οἶδα" πᾶν γὰρ μίγνυται μέλος βοῆς. 

ἨἩ“ΕἊΚΎΤΡΆ. 

σφαγὴν ἀντεῖς τήνδε μοι" τί μέλλομεν; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔπισχε, τρανῶς ὡς μάϑης τύχας σέϑεν. 

ΗΔΕΚΤΡ 4. 

οὐχ ἔστι" νικώμεσϑα" ποῦ γὰρ ἄγγελοι; 

ΧΟΡΟΣ. 

760 ἥξουσιν " οὔτοι βασιλέα φαῦλον χταγεῖν. 

ΖΓΓΕΟ.40 Σ. 

ὦ χαλλίψιχοι παρϑένοι Μυχηνίδες, 

γιχῶντ᾽ Ὀρέστην πᾶσιν ἀγγέλλω φίλοϊς, 
᾿Δγαμέμνονος δὲ φονέα κείμενον πέδῳ 
«Αἴγισθον " ἀλλὰ ϑεοῖσιν εὔχεσθαι χρεών. 

Βατν ἐδ οΣ οὐο ςς, «τ΄ «το ϑὐτοςς-ς 

ἜΡΟΝ ΑῬΓΓ  ττα ΡΒ. Α. 281 

-------τοοΠΡ “το τ τ -τπππτ-τ  --------- 

-----ττῳ-----.--- 

Ἡ.ΕΚΤΡ Α.. 

766 τίς δ᾽ εἰ σύ; πῶς μοι πιστὰ σημαίνεις τάδε; 
; ΖΓΓΕ.Ζ0Ο Σ. 

Υ - ε κι 
οὐχ οἶσϑ᾽ ἀδελφοῦ μ᾽ εἰσορῶσα πρόσπολον; 

ΠΛΠΕΚΊΤΡΑ. 
Ὸ ᾿ υ.,» ΄ , 
ὦ φίλτατ᾽, ἔχ τοι δείματος δυσγνωσίαν 

εἶχον, προσώπου" γῦν δὲ γιγνώσχω σε δή. 
τί φής; τέϑνηχε πατρὸς ἐμοῦ στυγνὸς φονεύς; » 

Ὁ ΓΕ .Ζ1 ΘΟ: 

770 τς δες δίς σοι ταῦϑ'᾽, ὥ γ᾽ οὖν βούλει, λέγω. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ϑεοὶ, “χη τε πάνϑ᾽ ὁρῶσ᾽, ἦλϑές ποτε. 
ΠΜΤΕΚΤΡ ΑΆΑ. 

ποίῳ τρόπῳ δὲ χαὶ τίνι δυϑμῷ φόνου 
χτείνει Θυέστου παῖδα βούλομαι μαϑεῖν. 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 
δὰ ’ - 2 ( 

ἐπεὶ μελάϑρων τῶνδ᾽ ἀπήραμεν πόδα, 
776 εἰσβάντες ἡμὲν δίχροτον εἷς ἁμαξιτὸν 

ἔνϑ᾽ ἦν ὁ χλεινὸς τῶν Μυκηναίων ἄναξ. 
χυρεῖ δὲ κήποις ἐν καταρρύτοις βεβὼς, 
ϑρέπων τερείνης ἐἰυσσίμης. χάρᾳ πλύχους" 
ἰδών τ᾽ ἀὑὐτεῖ, χαίρετ᾽, ὦ ξένοι" τίνες; 

780 πόϑεν ποθεῖς ἐς ἔστε τ᾽ ἐκ ποίας χϑονός; 
ς 5 9 »"» ͵ 5 

ὁ δ᾽ εἰπ᾽ Ὀρέστης, Θεσσαλοί" πρὸς δ᾽ ᾿Αλφεὸν 
’ ᾿ ΄ ’ 

ϑύσοντες ἐρχομεσϑ᾽ ᾿Ολυμπίῳ Ζιέ. 

χλύων δὲ ταῦτ᾽ Αἴγισϑος ἐννέπει τάδε" 
γῦν μὲν παρ᾽ ἡμῖν χρὴ συγνεστίους ἐμιοὲ 

785 ϑοίνη γενέσθαι" τυγχάνω δὲ βουϑυτῶν 
Νύμφαις" ἕῷοι δ᾽ ἐξαναστάντες λέχους 

ἐς ταυτὸν ἥξετ᾽. ἀλλ ἴωμεν ἐς δόμους, 
« 72" 4. 3» 959 , Ἄ δονὴ ν λ Χ 

αὶ ταυῦϑ ἂμ ἡγοόρευε χαὶ χερὸς λαβων 
-.- « »- 2 ΒῚ - 

παρῆγεν ἡμᾶς, οὐδ᾽ ἀπαρνεῖσϑαι χρεών. 
790 ἐπεὶ δ᾽ ἐν οἴκοις ἦμεν, ἐννέπει τάδε" 

λούτρ᾽ ὡς τάχιστα τοῖς ξένοις τις αἰρέτω, 

ὡς ἀμφὶ βωμὸν στῶσι χερνίβων πέλας. 
ἀλλ εἶπ᾽ ᾿Ορέστης, ἀρτίως ἡγνίσμεϑ' θέστης, ἀρτίως ἡγνίσμεϑα 
λουτροῖσι χαϑαροῖς ποταμίων δείϑρων ἄπο. | 

νι 9. Ε} - ’, Ϊ 

795 εἰ δὲ ξένους ἀστοῖσι συνϑύειν χρεὼν, Ϊ 

Αἰγισϑ'᾽, ἕτοιμοι, χοὺκ ἀπαρ»νούμεσϑ'᾽, ἄναξ. 
- ι Ε. - , 

τοῦτον μὲν οὐ» μεϑεῖσαν ἐκ μέσου λόγον" 
λόγχας δὲ ϑέντες, δεσπότου φρουρήματα, 

-» ΑἹ 5 ΄ «“ , 

δμῶες, πρὸς ἔργον πάντες ἵεσαν χέρας. 

800 οἱ μὲν σφαγεῖον ἔφερον, οἱ δ᾽ ἢρον καγῶ, 
γ} Η - » « ΕΣ ν ’ 
ἄλλοι δὲ πῦρ ἀνῆπτον ἀμφί τ᾿ ἐσχάρας 

ΡΣ ΚΟΥ͂ ὦ τ δ ΕΟ ΄ λέβητας ὠρϑουν" πᾶσα δ᾽ ἐχτύπει στέγη. 
κι Ν , Η͂ ξένε, Ἂ 

λαβὼν δὲ προχυτὰς μητρὸς εὐνέτης σέϑεν 

ἔβαλλε βωμοὺς, τοιάδ᾽ ἐννέπων ἔπη" 
806 Νύμφαι πετραῖαι, πολλάκις μὲ βουϑυτεῖν 

χαὶ τὴν κατ᾽ οἴχους Τυνδαρίδα δάμαρτ᾽ ἐμὴν, 
πράσσοντας ὡς νῦν, τοὺς δ᾽ ἐμοὺς ἐχϑροὺς καχῶς" 
λέγων Ὀρέστην χαὶ σέ. δεσπότης δ᾽ ἐμὸς 
τἀναντί᾽ ηὔχετ᾽, οὐ γεγωνίσκων λόγους, 

810 λαβεῖν πατρῷα δώματ᾽. ἐχ χανοῦ δ᾽ ἑλὼν 
“ἴγισϑος ὀρϑὴν σφαγίδα, μοσχίαν τρίχα 

τεμῶν, ΣΝ ἁγνὸν πῦρ ἔϑηχε δεξιῷ, [ 
χκαάσφαξ᾽ ἐπ᾿ ὥμων μόσχον, ὡς ἦραν χεροῦν | 

δμῶες " λέγει δὲ σᾷ χασιγνήτῳ τάδε" | 
815 ἐχ τῶν χαλῶν χομτιοῦσι τοῖσι Θεσσαλοῖς | 

εἰναι τόδ᾽, ὅστις ταῦρον ἀρταμξῖ χαλῶς ' 

ἵππους τ᾿ ὀχμάζει. λαβὲ οὐδοῦ; ὦ ξένε, ΘΟ: 
! 
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δεῖξόν τε φήμην ἔτυμον ἀμφὶ Θεσσαλῶν. 
ὁ δ᾽ εὐχρότητον “ωρίδ᾽ ἁρπάσας χεροῖν, 

820 ῥέψας ἀπ᾽ ὥμων εὐπρεπῆ πορπάματα, 
Πυλάδην μὲν εἴλετ᾽ ἐν πόνοις ὑπηρέτην, 

δμῶας δ᾽ ἀπωϑεῖ" καὶ λαβὼν μόσχου πόϑα, 
λευκὰς ἐγύμνου σάρχας, ἐχτείνων χέρα" 
ϑᾶσσον δὲ βύρσαν ἐρέδειρεν ἢ δρομεὺς 

825 δισσοὺς διαύλους ἵππιος διήνυσε, 
χἀνεῖτο λαγόνας. ἱρὰ δ᾽ ἐς χεῖρας λαβὼν 
«ἴγισϑος ἤϑρει. χαὶ λοβὸς μὲν οὐ προσῆν 
σπλάγχνοις, πύλαι δὲ χαὶ δοχαὶ χολῆς πέλας 
κακὰς ἔφαινον τῷ σκοποῦντι προσβολᾶς. 

880 χώ μὲν σκυϑράζει, δεσπότης δ᾽ ἀνιστορεῖ, 
τί χρῆμ᾽ ἀϑυμεῖς, ὦ ξέν᾽; ὀρρωδῶ τινα- 
δόλον ϑυραῖον. ἔστι δ᾽ ἔχϑιστος βροτῶν 
᾿4γαμέμνονος παῖς πολέμιός τ᾽ ἐμοῖς δόμοις. 
ὁ δ᾽ εἶπε, φυγάδος δῆτα δειμαίνεις δόλον, 

886 πόλεως ἀνάσσων; οὐχ, ὅπως πευστηρίαν͵ 
᾿ς ϑοινασόμεσϑα,, Φϑιάδ᾽ ἀντὶ “ωρικῆς 

οἴσει τις ἡμῖν χοπίδ᾽; ἀπορρήξω χέλυν. 

λαβὼν δὲ χόπτει. σπλάγχνα δ᾽ Δἱ ἰγίσθος λαβὼν 
ἤϑρει διαιρῶν. τοῦ δὲ νεύοντος χάτω, 

840 ὄνυχας ἐπ᾿ ἄχρους στὰς χασίγγητος σέϑεν 
ἐς σφονδύλους ἔπαισε, νωτιαῖα δὲ 
ἔρρηξεν ἄρϑρα. πᾶν δὲ σῶμ᾽ ἄνω κάτω 

ἤσπαιρεν, ἠλάλαζε δυσϑνῆσχον φόνῳ. 
δμῶες δ᾽ ἰδόντες εὐθὺς ἤξαν ἐς δόρυ, 

846 πολλοὶ μάχεσϑαι πρὸς δύ᾽. ἀνδρείας δ᾽ ὕπο 
ἔστησαν ἀντίπρῳρα σείοντες βέλη 
Πυλάδης Ὀρέστης τ᾽. εἶπε δ᾽, οὐχὶ δυσμενὴς 
ἥχω πόλει τῇδ᾽, οὐδ᾽ ἐμοῖς ὀπᾶοσι, 
φονέα δὲ πατρὸς ἀντετιμωρησάμην 

880 τλήμων Ὀρέστης. ἀλλὰ μή με χτείνετε, 
πατρὸς παλαιοὶ διῶες. οἱ δ᾽, ἐπεὶ λόγων 
ἤκουσαν, ἔσχον χάμαχας" ἐγνώσϑη δ᾽ ὑπὸ 
γέροντος ἐν δόμοισιν ἀρχαίου τινός. 
“στέφουσι δ᾽ εὐθὺς σοῦ χασιγνήτου χάρα 

866 χαίροντες, ἀλαλάζοντες. ἔρχεται δὲ σοὶ 
κάρα, ̓πιδείξων, οὐχὶ Γοργόνος φέρων, 
ἀλλ ὃν στυγεῖς ΤΠ Ἴ05)} αἱμα δ᾽ αἵματος 

πικρὸς δαγνεισμὸς ἦλϑε τῷ ϑανόντι γῦν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑὲς εἰς χορὸν, ὦ φίλα, ἴχνος, 
8600 ὡς νεβρὸς, οὐράνιον 

πήδημα χουφίζουσα σὺν ἀγλαΐᾳ. 
γίχας στεφανηφορίαν 

χρείσσω παρ᾽ ᾿“λφειοῦ ῥεέϑροις τελέσας 

χασίγνητος σέϑεν" ἀλλ ἐπάειδε 
806 χαλλίγικον ὠϑὰν ἐμῷ χορῷ. 

ἩΖΜΕΚΤΡ Ἅ. 

ὦ φέγγος, ὦ τέϑριππον ἡλίου σέλας, 
γαῖα καὶ νὺξ, ἣν ἐδερκόμην πάρος, 

νῦν ὄμμα τοὐμὸν ἀμπτυχαί τ᾽ ἐλεύϑεροι, 
ἐπεὶ πατρὸς πέπτωχεν ἌἌἴγισϑος φονεύς. 

870 φέο᾽, οἷα δὴ ̓ γὼ καὶ δόμοι κεύϑουσί μου 
κόμης ἀγάλματ᾽ ἐξενέγκωμαι, φίλαι, 
στέψω τ᾽ ἀδελφοῦ κρᾶτα τοῦ νικηφόρου. 

ξι 

ΧΟΡΟΣ. 

σὺ μέν νυν ἀγάλματ᾽ ἄειρε 
869 --- 866. --- 878 --- 879. 

ΞΕ ὙἹΡῚῚ ἢ τἷλ ἢ ἢ 

κρατέ" τὸ δ᾽ ἁμέτερον 
876 χωρήσεται Μίούσαισι χόρευμα φίλον.᾿ 

νῦν οὗ πάρος ἁμέτεροι 
γαίας τυρανγνεύσουσι φίλοι βασιλῆς, ' 

διχαίως τοὺς ἀδίχους χαϑελόγτες. 

ἀλλ ἴτω ξύναυλος βοὰ χαρᾷ. 
ΠΛΑΙΈΕΈΚΤΡΤΑ. 

880 ὦ χαλλίνικε, πατρὸς ἐκ νικηφόρου 
γεγὼς, Ὀρέστα, τῆς ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ μάχης, 
δέξαι κόμης σῆς βοστρύχων ἀνδήματα. 
ἥχεις γὰρ οὐκ ἀχρεῖον ἔχπλεϑρον δραμὼν 
ἀγῶν᾽ ἐς οἴκους, ἀλλὰ πολέμιον χτανὼν ᾿ 

885 41] ̓γ 10: ὉῊΠ; ὃς σὸν πατέρα κἀμὸν ὦλεσε. 

σύ τ᾽, ὦ παρασπίστ᾽, ἀνρδι εὐσεβεστάτου 

παίδευμα. πυλώδην στέφανον ἐξ ἐμῆς χερὸς 
δέχου" φέρει γὰρ χαὶ σὺ τῷδ᾽ ἴσον μέρος 
ἀγῶνος" ἀεὶ δ᾽ εὐτυχεῖς φαίνοισϑέ μοι. 

ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

890 ϑεοὺς μὲν ἡγοῦ πρῶτον, ᾿Ηλέχτρα, τύχης 
ἀρχηγέτας τῆσδ᾽, εἶτα χἄμ᾽ ἐπαίνεσον, 
τὸν τῶν ϑεῶν τὲ τῆς τύχης ϑ᾽ ὑπηρέτην. 
ἥχω γὰρ οὐ λόγοισιν, ἀλλ᾽ ἔργοις κτανὼν 
«ἴγισϑον " ὡς δέ τῷ σάφ᾽ εἰδέναι τάδε 

896 προϑῶμεν, αὐτὸν τὸν ϑανόντα σοι φέρω, 
ὃν, εἴτε χρήζεις, ϑηρσὶν ἁρπαγὴν πρόϑες, 
ἢ σχῦλον οἱωνοῖσιν, αἰϑέρος τέχγοις, 
πήξασ᾽ ἔρεισον σκόλοπι" σὸς γάρ ἐστι νῦν 

δοῦλος, πάροιϑε δεσπότης χεχλημένος. 
ΠΖΕᾺΙΚΤΡΑ. 

900 αἰσχύνομαι μὲν, βούλομαι δ᾽ εἰπεῖν ὅμως. 
ΟΡΕΣΎΠΣ. 

τί χρῆμα, λέξον, ὡς φόβου γ᾽ ἔξωϑεν εἶν 
ἩΜΕΑΚΤΎΡ 4. 

νεχροὺς ὑβρίζειν, μή μέ τις φϑόνῳ βάλῃ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἂν μέμψαιτό σόι- 
ΠΖΕΚΊΤΡ Α. 

ϑυσάρεστος ἡμῶν καὶ φιλόψογος πόλις. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

906 λέγ᾽, εἴ τι χρήζεις, σύγγον᾽ - ἀσπόνδοισε γὰρ 
γόμοισιν ἔχϑοαν τῷδε συμβεβλήκαμεν. 

ΠΖΕΚΤΡ Α. 

εἶεν " τίν᾽ ἀρχὴν πρῶτά σ᾽ ἐξείπω καχῶν; 
ποίας τελευτάς; τίνα ἐς τάξω λόγον; 

καὶ μὴν δι᾽ ὄρϑρων γ᾽ οὔποτ᾽ ἐξεϊεμεσεενον, 
910 ϑρυλοῦσ᾽, ἅ γ᾽ εἰπεῖν ἤϑελον χατ᾽ ὄμμα σὸν, 

εἰ δὴ γενοίμην δειμάτων ἐλευϑέρα 
τῶν πρόσϑε᾽ νῦν οὖν ἐσμεν" ἀποδώσω δέ σοι 
ἐκεῖν᾽ ἃ σὲ ζῶντ᾽ ἤϑελον λέξαι χακά. 
ἀπώλεσάς μὲ κὠρφανὴν φίλου πατρὸς 

91ὅ καὶ τόνδ᾽ ἔϑηχας, οὐδὲν ἠδικημένος, 
χἄγημας αἰσχρῶς μητέρ᾽, ἄνϑρα τ᾽ ἔχτανες 
στρατηλατοῦνϑ' Ἕλλησιν, οὐκ ἐλϑὼν «Ῥρύγας. 

ἐς τοῦτο δ᾽ ἦλϑες ἀμαϑίας ὥστ᾽ ἤλπισας 

ὡς ὃς σὲ μὲν δὴ μητέρ᾽ οὐχ ἕξεις κακὴν 

920 γήμας, ἐμοῦ δὲ πατρὸς ἠϑίκχεις λέχη. 
ἔστω δ᾽, ὅταν τις διολέσας δάμαρτά του 
κρυπταῖσιν εὐναῖς εἶτ᾽ ἀναγχασϑῇ λαβεῖν, 
δύστηνός ἐστιν, εἰ δοχεῖ τὸ σωφρονεῖν 
ἐχεῖ μὲν αὐτὴν οὐκ ἔχειν, παρ᾽ οἱ δ᾽ ἔχειν». 
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Εἴ Οὐ ΔΕῚ Ἡ {ΚΓ ΒΡ ἃ. 

925 ἄλγιστα δ᾽ ᾧχεις. οὐ δοχῶν οἱχεῖν καχῶς" 
"4 Ἃ ᾽ 

ἤϑησϑα γὰρ δῆτ᾽ ἀνόσιον γήμας γάμον, 
μήτηρ δὲ σ᾽ ἄνδρα δυσσεβῆ χεχτημένη. 
ἄμφω πονηρὼ δ᾽ ὄντ᾽ ἀφαιρεῖσϑον τύχην, 
χείνη τε τὴν σὴν καὶ σὺ τοὐκείνης κακόν. 

980 πᾶσιν δ᾽ ἐν ᾿Δργείοισιν ἤκουες τάδε" 
ὁ τῆς γυναιχὸς, οὐχὶ τἀνδρὸς ἡ γυνή. 

΄ » 3 ἊΣ - ᾿ 

καίτοι τόδ᾽ αἰσχρὸν, προστατεῖν γε δωμάτων 
. ψυναῖχα, μὴ τὸν ἄνδρα" κἀχείγνους στυγῶ 

τοὺς παῖδας, ὅστις τοῦ μὲν ἄρσενος πατρὸς 

936 οὐκ ὠνόμασται, τῆς δὲ μητρὸς ἐν πόλει. 
ἐπίσημα γὰρ γήμαντι καὶ μείζω λέχη, 
τἀνδρὸς μὲν οὐδεὶς, τῶν δὲ ϑηλειῶν λόγος. 
ὃ δ᾽ ἠπάτα σε πλεῖστον οὐκ ἐγνωχότα, 

 ηὔχεις τις εἶναι, τοῖσι χρήμασι σϑένων " 

940 τὰ δ᾽ οὐδὲν εἰ μὴ βραχὺν ὁμιλῆσαι χρόνον. 
ἡ γὰρ φύσις βέβαιος, οὐ τὰ χρήματα. 

ἡ μὲν γὰρ ἀεὶ παραμένουσ᾽ αἴρει χάρα" 
ὁ δ᾽ ὄλβος ἄδικος καὶ μετὰ σχαιῶν ξυνὼν, 

ἐξέπτατ᾽ οἴχων., σμικρὸν ἀνϑήσας χρόνον. 
945 ἃ δ᾽ ἐς γυναῖχας, παρϑένῳ γὰρ οὐ καλὸν 

λέγειν, σιωπῶ, γνωρίμως δ᾽ αἰνίξομαι. 

ὕβριζες, ὡς δὴ βασιλικοὺς ἔχων δόμους, 
χάλλει τ᾽ ἀραρώς. ἀλλ᾽ ἔμοιγ᾽ εἴη πόσις 
μὴ παρϑενωπὸς, ἀλλὰ τἀνδρείου τρόπου. 

950 τὰ γὰρ τέχν᾽ αὐτῶν “ἄρεος ἐκκρεμόννυται, 
τὰ δ᾽ εὐπρεπὴ δὴ κόσμος ἐν χοροῖς “μόνον. 
ἔρρ᾽, οὐδὲν εἰδὼς ὧν ἐφευρεϑεὶς χϑόνῳ 
ϑίχην δέδωκας, ὧδέ τις χαχοῦργος ὦν. 
μή μοι, τὸ πρῶτον βῆμ᾽ ἐὰν δράμῃ καλῶς, 

955 νικᾶν δοχείτω τὴν δίχην, πρὶν ἂν πέλας 
γραμμῆς ἵκηται, καὶ τέλος χάμψη βίου. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔπραξε δεινά - δεινὰ δ᾽ ἀντέδωχε σοὶ 

χαὶ τῷδ᾽. ἔχει γὰρ ἡ Δίκη μέγα σϑένος. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εἶεν" χομίζειν τοῦδε σῶμ᾽ ἔσω χρεὼν 
9600 σχότῳ τε δοῦναι, δμῶες, ὡς ὅταν μόλη 

μήτηρ, σφαγῆς πάροιϑε μὴ εἰσίδη νεκρόν. 
ΗΠ ΔΕΚΊΤΊΡ Α. 

ἐπίσχες " ἐμβάλωμεν εἰς ἄλλον λόγον. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τί δ᾽; ἐκ Ἰυκηνῶν μῶν βοηδρόμους ὁρᾷς; 
ΠΛΕΚΤΡ 4. 

οὔκ, ἀλλὰ τὴν τεχοῦσαν, ἥ μ᾽ ἐγείνατο. 
ΟΡΕΣΤΗ ΞΣ. 

9606 χαλῶς ἄρ᾽ ἄρχυν ἐς μέσην πορεύεται. 
ΗΠ. 2ΕΚΊΡ 4. 

καὶ μὴν ὕχοις γε καὶ στολῇ λαμπρύνεται. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί ϑῆτα δρῶμεν; μητέρ᾽ ἡ φονεύσομεν; 

: ἩΖΕΚΊΡ 4. 

μῶν σ᾽ οἶχτος εἷλε, μητρὸς ὡς εἶδες δέμας; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἐρεῦ. 
πῶς γὰρ χτάγω γιν, ἡ μ᾽ ἔϑρεψε χἄτεκεν; 

ι ΤΓΣΙΣΕΚῸ 4. 

970 ὥσπερ πατέρα σὸν ἥδε χκἀμὸν ὦλεσεν. 
ΟΡΕΣΤΠΕΣ. 

ὦ «Ροῖβε, πολλήν γ᾽ ἀμαϑίαν ἐϑέσπισας, 

-......ὕὕ.ύὺ...-Ο. 

.Ο  ΗΜΕΚ ΤΡ. Α. 

ὅπου δ᾽ ᾿Ἵπόλλων σχαιὸς ἤ, τίνες σοφοί; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὅστις μ᾽ ἔχρησας μητέρ᾽, ἣν οὐ χρῆν, χταγεῖν. 
; ΗἩ ΖΈΕΚΤΡ Α. 

βλάπτει δὲ δὴ τί πατρὶ τιμωρῶν σέϑεν; 
ΟΡΈΕΣΤΗΣ. 

976 μητροχτόνος νῦν φεύξομαι, τόϑ᾽ ἁγνὸς ὧν. 
ΠΛΕΆΙΚΤΡἍ Ἥ5ἅ. 

καὶ μή γ᾽ ἀμύνων πατρὶ δυσσεβὴς ἔσει... 
ΟΡΕΣΤΉΣ. χ 

ἐγὼ δὲ μητρὶ τοῦ φόνου δώσω δίέκας. 
ἩΜΛΜΈΚΤΡΑ. 

τῷ δ᾽ αὖ πατρῴαν διαμεϑεὶς τιμωρίαν; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἄρ᾽ αὔτ᾽ ἀλάστωρ εἶπ᾽ ἀπεικασϑεὶς ϑεῷ; 
Π.ΕᾺΚΤΡ 4. 

980 ἱρὸν χαϑίζων τρίποδ᾽ ; ἐγὼ μὲν οὐ δοχώ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ 

οὐδ᾽ ἂν πιϑοίμην εὖ ΠΣ ἀϑούρὴν τάδε: 
ΠΖΕΚΊΡ Ἅ. 

οὐ μὴ κακισϑεὶς εἰς ἀνανδρίαν πέσης. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἀλλ ἡ τὸν αὐτὸν τῇδ᾽ ὑποστήσω δόλον; 
ΠΛΑΛΕᾺΚΤΡ 4. 

ᾧ καὶ πόσιν χαϑεῖλες Δἴγισϑον κτανών. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

986 εἴσειμι" δεινοῦ δ᾽ ἄρχομαι προβλήματος. 
καὶ δεινὰ δράσω γ᾽ " εἰ ϑεοῖς δοκεῖ τάδε, 
ἔστω" πιχρὸν δὲ χηδὺ τἀγώνισμα μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰὼ, 
"βασίλεια γύναι ἀν: ᾿Δργείας, 

παῖ Τυνδαρέου, 

990 χαὶ τοῖν ἀγαϑοῖν ξύγγονε χκούροιν 
“ιὸς, οἕ φλογερὰν αἰϑέρ᾽ ἐν ἄστροις 

ναίουσι, βροτῶν ἐν ἁλὸς ῥοϑίοις 
τιμὰς σωτῆρας ἔχοντες " 
χαῖρε, σεβίζω σ᾽ ἴσα καὶ μάχᾳρας 

996 πλούτου μεγάλης τ᾿ εὐδαιμονίας. 

τὰς σὰς δὲ τύχας ϑεραπεύεσϑαι 
καιρὸς Ἐ, ὦ βασίλεια. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ἔχβητ᾽ ἀπήνης, Τρῳάδες, χειρὸς δ᾽ ἐμῆς 
λάβεσϑ᾽, ἵν᾽ ἔξω τοῦδ᾽ ὄχου στήσω πόδα. 

1000 σκύλοισι μὲν γὰρ ϑεῶν κεχόσμηνται δόμοι 
«Ῥρυγίοις, ἐγὼ δὲ τάσδε, Τρῳάδος χϑονὸς 
ἐξαίρετ᾽ , ἀντὶ παιδὸς ἣν ἀπώλεσα, 

σμιχρὸν γέρας, καλὸν δὲ κέχτημαι δόμοις. 

ἩΜΈΕΚΤΡἍ. 

οὔχουν ἐγὼ, δούλη γὰρ ἐκβεβλημένη 
1005 δόμων πατρῴων δυστυχεῖς οἰχῶ ϑόμους, 

μῆτερ, λάβωμαι μαχαρίας τῆς σῆς χερύς; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
δοῦλαι πάρεισιν αἷδε, μὴ σύ μοι πόνγει. 

ἩΖΜΕΚΊΡΑ. 

τί δ᾽; αἰχμάλωτόν τοί μ᾽ ἀπῴκισας δόμων, 
ἡρημένων δὲ δωμάτων ἡρήμεϑα, 

1010 ὡς αἵδε; πατρὸς ὀρφαναὶ λελειμμέχαι. 

--................. ς.-.--...... 
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Ε ὙΡῚῚ ἢ Τὰ Ὁ Υὖὐ 

ΚΑΎΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ. 1066 ἥ- μὲν γὰρ ἁρπασϑεῖσ᾽ ἑκοῦσ᾽ ἀπῴχετο, ἡ 
τοιεῦτα μέντοι σὸς πατὴρ βουλεύματα Ο᾿ σὺ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον Ἑλλάδος ϑιώλεσας, 
ἐς οῦς ἐχρῆν ἥκιστ᾽ ἐβούλευσεν φίλων. σχῆψιν προτείνουσ᾽, ὡς ὑπὲρ τέχνου πόσιν 
λέξω δὲ, χαίτοι δόξ᾽ ὅταν λάβη καχὴ ἔχτεινας" οὐ γὰρ, ὡς ἔγωγ᾽, ἴσὰσιν᾽ εὖ, 
ον τὺ γλώσδῃ πικρότης ἔνεστί τις, ἥτις, ϑυγατρὸς πρὶν χεχυρῶσϑαι σφαγὰς, 

1016 ὡς μὲν παρ᾽ ἡμῖν, οὐ χαλῶς, τὸ πρᾶγμα δὲ [1070 νέον τ᾽ ἀπ᾽ οἴχων ἀνδρὸς ἐξωρμημένου, 
β μαϑόντας. ἢν μὲν ἀξίως μισεῖν ἔχη, ξανϑὸν χατόπτρῳ πλόχαμον ἐξήσχεις κόμης. 

ἀϑονμέπ θοῦ ὁ εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ στυγεῖν; γυνὴ δ᾽ ἀπόντος ἀνδρὸς ἥτις ἐκ δόμων ᾿ 
ἡμᾶς δ᾽ ἔδωκε Τυνδάρεως τῷ σῷ πατρὶ, ἐς χάλλος ἀσχεῖ, διάγραφ᾽ ὡς οὖσαν χακήν. 
οὐχ: ὥστε ϑνήσκειν, οὐδ᾽ ἃ γειναίμην ἐγώ. ᾿οὐδὲν γὰρ αὐτὴν δεῖ ϑύρασιν εὐπρεπὲς ᾿ 

"1020 χεῖνος δὲ παῖδα τὴν ἐμὴν, ᾿Αχιλλέως. 1076 φαίνειν πρόσωπον, ἥν τὶ μὴ ζητῇ καχόν. 

λέχτροισι πείσας ; ᾧχετ᾽ ἐκ δόμων ἄγων μόνην δὲ πασῶν οἶδ᾽ ἐγὼ σ᾽ Ἑλληνίδων, 
πρυμνοῦχον «Ἅὐλιν- ἔνϑ᾽ ὑπερτείνας πυρᾶς "εἰ μὲν τὰ Τρώων εὐτυχοῖ, χεχαρμένην, ὁ 

λευχὴν. διήμησ᾽ ᾿Ιφιγόνης παρηίΐδα. δἱ δ᾽ ἥσσον᾽ εἴη, συννεφοῦσων ὄμματα, 
χεὶ μὲν πόλεως ἅλωσιν ἐξιώμενος, ᾿“γαμέμνον᾽ οὐ χρήζουσαν ἐκ Τροίας μολεῖν. 

1026 ἢ δῶμ᾽ ὀνήσων τἄλλα τ᾿ ἐχσώζων τέχνα τ 1080 χαίτοι καλῶς γε σωφρονεῖν παρεῖχέ σοι" 
ἔχτεινε πολλῶν μίαν ὕπερ, συγγνώστ᾽ ἂν ἦν" ἀνδο᾽ εἶχες οὐ καχίον᾽ «Αἰγίσϑου πόσιν, 
νῦν δ᾽, οὕνεχ Ἑλένη μάργος ἦν, ὅ τ αὖ λαβὼν; ὃν “Ελλὰς αὑτῆς εἵλετο στρατὴηλάτην" 
ἄλοχον κολάζειν προδότιν οὐκ ἠπίστατο, Ἑλένης δ᾽ ἀδελφῆς τοιάδ᾽ ἐξειργασμένης, 
τούτων ἕχατι παῖδ᾽ ἐμὴν διώλεσεν.. “Ὁ ἐξὴν χλέος σοι μέγα λαβεῖν " τὰ γὰρ καχὰ 

1030 ἐπὶ τοῖσδε τοίνυν. “καίπερ ἠδικημένη, 1086 παράδειγμα τοῖς ἐσϑλοῖσιν εἴσοινίν τ᾽ ἔχει. 

οὐχ ἠγριούμην, οὐδ᾽ ἂν ἔχτανον πόσιν" ᾿ εἰ δ᾽, ὡς λέγεις, σὴν ϑυγατέρ᾽ ἔχτεινεν πατὴρ, 
ἀλλ ἠλϑ᾽ ἔχων μοι μαινάδ᾽ ἔνϑεον κόρην, ἐγὼ τί σ᾽ ἠδίχησ᾽ ἐμιός τε σύγγονος; 
λέχτῥοις τ᾽ ἐπεισέφρησε, χαὶ νύμφα δύο ᾿ πῶς οὐ πόσιν κτείνασα πατρῴους δόμους 
ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δώμασιν χατεῖχ᾽ ὁμοῦ. ἡμῖν προσῆψας, ἀλλ᾿ ἀπηνέγχω λέχη 

1036 μῶρον μὲν οὖν γυναῖχες, οὐχ ἄλλως λέγω" 1090 τἀλλότρια, μισϑοῦ τοὺς γάμους ὠνουμένη, 
ὅταν δ᾽, ὑπόντος τοῦδ᾽, ἁμαρτάνη πόσις, κοὔτ᾽ ἀντιφεύγει παιδὸς ἀντὶ σοῦ πόσις 
τί νδον παρώσας λέχτρα, μιμεῖσϑαι ϑέλει οὔτ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ τέϑνηχε, δὶς τόσως ἐμὲ 
γυνὴ τὸν ἄνδρα χάτερον χτᾶσϑαι φίλον. χτείνας ἀδελφῆς ζῶσαν" εἰ δ᾽ ἀμείψεται 
χάπειτ᾽ ἐν ἡμῖν ὁ ψόγος λαμπρύνεται, φόνον διχάζων φόνος, ἀποχτενῶ σ᾽ ἐγὼ 

[1040 οἱ δ᾽ αἴτιοι τῶνδ᾽ οὐ χλύουσ᾽ ἄνδρες χακῶς. 1096 χαὶ παῖς ᾿Ορέστης, πατρὶ τιμωρούμενοι" 

εἰ δ᾽ ἐκ δόμων ἥρπαστο Μίενέλεως λάϑρα,. εἰ γὰρ ΟΣ ἐχεῖνα, χαὶ τάδ᾽ ἔνδικα.. 
χτανεῖν μ᾽ Ὀρέστην χρῆν, χασιγνήτης πόσιν ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ εὐγένειαν εἰσιδὼν 
Μενέλαον ὡς σώσαιμι; σὸς δὲ πῶς πατὴρ γαμεῖ πονηρὰν, μῶρός ἔστι" ᾿ μικρὰ γὰρ 
ἠνέσχετ᾽ ἂν ταὔτ᾽, εἶτα τὸν μὲν οὐ ϑανεῖν. μεγάλων ἀμείνω σώφρον᾽ ἐν δόμοις λέχη. 

1045 χτείνοντα χρῆν τἄμ, ἐμὲ δὲ πρὸς χείνον παϑεῖν; , ΧΟΡΟΣ. 
ἔχτειν᾽, ἐτρέφϑην ἥνπερ ἣν πορεύσιμον 1100 τύχη γυναικῶν ἐς γάμους" τὰ μὲν γὰῤ εὖ, 
πρὸς τοὺς ἐχείνῳ πολεμίους. φίλων γὰο ἂν τὰ δ᾽ οὐ καλῶς πίπτοντα δέρκομαι βροτῶν.᾿ 

τίς ἂν πατρὸς σοῦ φόνον ἐχοινωνησέ μοι; Ὶ ΚΟΩΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΤΑ. 
λέγ᾽; εἴ τι χφήξεις, χἀντίϑες παροησίᾳ, 

[1060 ὅπως τέϑνηκε σὸς πατὴρ οὐχ ἐνδίχως. 

β ἩΔΕΚΤΡΑ. 
δίχαι᾽ ἔλεξας" ἡ δίχη δ᾽ αἰσχρῶς ἔχει "» 

γε το: γὰρ χρῆν πάντα συγχωρεῖν πόσει," 

ἥτις φρενήρης. εἰ δὲ μὴ δοκεῖ τάδε, 

οὐδ᾽ εἰς ἀριϑμὸν τῶν ἐμῶν ἥχει, λόγων. 
1066} μέμνησο, μῆτερ, οὗς ἔλεξας ὑστάτους 

λόγους, διδοῦσα πρὸς σέ μοι παρρησίαν. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

χαὶ νῦν γέ φημι, χοὺκ ἀπαρνοῦμαι, τέκνον. 
ἩΛΔΕΚΤΡ Α. 

ἦρα χλύουσα, μῆτερ, εἶτ᾽ ἔρξεις χαχῶς; 

ὦ παῖ, πέφυκας πατέρα σὸν στέργειν ἀεί. 
ἔστιν δὲ καὶ τόδ᾽ " οἱ μέν εἶσιν ἀρσένων,᾽ 

οἱ δ᾽ αὖ φιλοῦσι μητέρας μᾶλλον πατρός. 
110 ὅ συγγνώσομαί σοι" χαὶ γὰρ οὐχ οὕτως ἄγαν 

χαίρω τι, τέχνον, τοῖς δεδοαμένοις ἐμοΐ, 
σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἄλουτος χαὶ δυσείματος χρόα 
λεχὼ νεογνῶν ἐκ τόχων πεπαυμένη; 
οἴμοι τάλαινε τῶν ἐμῶν βουλευμάτων " 

1110 ὡς μᾶλλον ἢ χοῆν ἤλασ᾽ εἰς ὀργὴν πόσιν, 

Ἵ ΠΆΕΚΤΡΑ. ' 
ὀψὲ στενάζξεις, ἡνίχ᾽ οὐχ ἔχεις ἄχη" : 

πατὴρ μὲν οὖν τέϑνηχε" τὸν δ᾽ ἔξω χϑονὸς 
εἰ παῖδ᾽ ἀλητεύοντα σὸν; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. ν κυ το 
οὐχ ἔστι, τῇ σῇ δ᾽ ἡδὺ προσϑήσω φρενί. ἢ : , Ἢ ΠΝ 7 Ἐν ΕῚ , --» 

Ἢ ΦΕΚΊΤΡΑ. " δέδοιχα " τοὐμὸν δ᾽, οὐχὶ τοὐκείνου, σχοπῶ, 

1960 λέγοιμ" ὥν" ἀρχὴ δ᾽ ἥδε μοι προοιμίου.᾽ ᾿111ὅ πατρὸς γὰρ, ὡς λέγουσι, ϑυμοῦται φόνῳ... 
εἴθ᾽ εἶχες, ὦ τεχοῦσα, βελτίους φρένας. , πα νε α ' 

τὸ μὲν 'γὰρ εἶδος αἶνον ἄξιον φέρει ᾿ : τί δαὶ πόσιν δὸν ἀγριον εἰς ἡμᾶς ἔχεις Σ᾿ : 

“Πλένης τε καὶ σοῦ, δύο δ᾽ ἔφυτε συγγόνγω, ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ Α. 
᾿ " ΄ ’ ’ γα ἐ δ ἃ ᾿ Ἷ τι 

' ὥμφω ματαίω Καστορύς τ᾽ οὐκ ἀξίω. τρύποι τοιοῦτοι" χαὶ σὺ δ᾽ αὐϑάδης ἔφυς. 

---ςὦ-ὦ..-. 
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1120 φρονεῖ μέγ᾽" 

1166 παλίρρους δὲ τάνδ᾽ 

Η ΎΛΟΥΤΩ Β' ΠΡΤῪ ΥΤ Α 

2 4:7 Ὁ ἐὰν Θὰ ἐν ΕΣ σὸν 

ἀλγῶ γάρ" ἀλλὰ παύσομαι ϑυμουμένη. 
ἄο  γε ΙΝ  ΈΞΙΠΕ ΤΟ Ω͂: 

καὶ μὴν ἐχεῖνος οὐκέτ᾽ ἔσται σοι βαρύς. 
Π.558 Κα ἘΡΟΑΣ: 

ἐν γὰρ τοῖς ἐμοῖς ναίει. δόμοις. 

ΚΑ. ΥΤΑΙΜΝΗΣΤΊΤΡ Ἅ. 

ὁρᾷς; ἀν᾽ αὖ σὺ ζωπυρεῖς νείκη νέα. 
ΖΕ ΒΡ ΚΟΊΤ' Ἐ}Ο: 

σιγῶ" δέδοικα γάρ νιν, ὡς δέδοικ᾽, ἐγώ. 
ΠΟΥ νυ 7: ΕΝ ΉΕΣ ΤΡ: 

παῦσαι λόγων τῶνδ᾽ " ἀλλὰ τί μὐ ἐχάλεις, τέχνον ; 
ἊΣ ἘΚ ΓΟ ΡΟΖς: 

ἤχουσας, οἶμαι, τῶν ἐμῶν λοχευμάτων" 
1126 τούτων ὕπερ μοι ϑῦσον, οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἐγὼ, 

δεχάτῃ σελήνη παιδὸς ὡς νομίζεται" 
τρίβων γὰρ οὐκ εἴμ᾽, ἄτοχος οὐσ᾽ ἐν τῷ πάρος. 

ΠΕ ἘΠῚ ΓΝ ΣΟ ΤΡ  ᾶ- 

ἄλλης τόδ᾽ ἔργον, ἣ σ᾽ ἔλυσεν ἐκ τόχων. 
ΤΕ ΚΊΤῬυ,: 

αὐτὴ ᾿λόχευον κἄτεχον μόνη βοέφος. 
ἘΠ ΓΤ Σ ἘΡ Η͂ς 

1130 οὕτως ἀγείτον᾽ οἶκον ἵδρυσαι φίλων; 

ἘΠΕ ΖΕ 1} 4. 

πένητας οὐδεὶς βούλεται χτάσϑαι φίλους. 

ἘΞ ΕΥΓΟ ΕΝ ΤΡ... 

ἀλλ εἶμι, παιδὸς ἀριϑμὸν ὡς τελεσφόρον 
ϑύσω ϑεοῖσι" σοὶ δ᾽ ὅταν πράξω χάριν 

΄ ΕῚ Ἔ.ῳν Ἐν ΕῚ ΕῚ κ τ ΄, ε - 
τήνδ᾽, εἰμ᾽ ἐπ᾽ ἀγρὸν, οὗ πόσις ϑυηπολεῖ 

1159 Νύμφαισιν. ἀλλὰ τοὐσὸ᾽ ὕχους; ὀπάονες, 

φάτναις ἄγοντες πρόσϑεϑ'. 

δοχῆτε ϑυσίας τῇδὸν 

ἡνίκ᾽ ἂν δέ με 

ἀπηλλάχϑαι ϑεοῖς, 

πάρεστε" δεῖ γὰρ καὶ πόσει δοῦναι χάριν. 
ΤΣ ΕΞΙΒΤΕΡ “. 

χώρει. πένητας ἐς δύμους " φοούρει δέ μοι 
1140 μή σ᾽ αἰϑαλώσῃ σπολύχαπνον στέγος πέπλους" 

ϑύσεις γὰρ οἰα χρή σὲ δαίμοσιν ϑύειν. 

κανοῦν δ᾽ ἐνῆρχται, καὶ τεϑηγμένη σφαγὶς, 

ἥπερ καϑεῖλε ταῦρον, οὗ πέλας πεσεῖ 

πληγεῖσα" γυμφεύσει δὲ χὰν “Ἵιδου δόμοις, 

1145 ᾧπερ ξυνηῦδες ἐν φάει" τοσήνδ᾽ ἐγὼ 

ϑώσω χάριν σοι, σὺ δέ γ᾽ ἐμοὶ δίκην πατρός. 
ΘΟ ΘΩΣ. 

ἀμοιβαὶ χαχῶν" μετάτροποι πρνέου-- 

σιν αὐραι δόμων. τότε μὲν ἐν λουτροῖς 
ἔπεσεν ἐμὸς ἐμὸς ἀρχέτας, 

1190 ἰάχησε δὲ στέγα, λάϊνοί 
τε ϑριγκοὶ δόμων, τάδ᾽ ἐνέποντος" ὦ 
σχέτλια, τί με, γύναι, φονεύεις, φίλαν 
πατρίδα δεχέτεσιν σπουαῖσιν ἐλϑόντ᾽ ἐμάν; 

ὑπάγεται δίχα 

διαδρόμου λέχους, μέλεον ἃ πόσιν 
χρόνιον ἱχόμενον εἰς οἴχους 
Κυχλώπειά τ᾽ οὐράνια τείχε᾽ ὁ- 
ξυϑήχτῳ βέλει κατέχαν᾽ αὐτόχειρ, 

1160 πέλεκυν ἐν χεροῖν λαβοῦσα. τλάμων 
πόσις, ὅτι ποτὲ τὰν τάλαιναν ἔσχεν κακόν. 
ὀρεία τις ὡς λέαιν᾽ ὀργάδων 
δρύοχα νεμομένα, τάδε χατήνυσεν. 

1147 ---11ὅ4. ΞΞΞ 115ὅ --- 1162. 

ΡΟΕΈΔΕ ΒΚΒΟΕΝΊΟΙςν 

1166 ὦ τέχνα, πρὸς ϑεῶν μὴ χτάνητε μητέρα. 

1170 σχέτλια τ ἔπαϑες, ἀνόσια δ᾽ εἰργάσω, 

1176 οὐΣ ἔστιν οὐδεὶς οἶχος ἀϑλιώτερος 

1180 χερὸς ὑπ᾽ ἐμᾶς, ἀἅποιν᾽ ἐμῶν πημάτων. 

2, “" . ΄ 

1186 ἀλάστα, μέλεα χαὶ πέρα 

1190 Ἰὼ «Ροῖβ᾽ ἀνύμνησας δίκαν, 

1196 τίς εὐσεβὴς ᾿ξωὸν κάρα 

1200 με δέξεται νυμφιχὰς ἐς εὐνάς; 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ 4. 

ΚΟ ΟΙΡΙΘΕΣ: 
χλύεις ὑπώροφον βοών; ᾿ 

ΚΑΥΤΑ,ΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

ἰώ μοί μοι.. 
ΧΟΡΟΣ. 

ᾧμωξα χἀγὼ πρὸς τέχνων χειρουμένης. 
γέμει τοι δίχαν ϑεὸς, ὅταν τύχη" 

τάλαιν᾽, εὐνέταν. 

ἀλλ οἵδε μητρὸς νεοφόνγοις ἐν αἵμασι 

περυρμένοι βαίνουσιν ἐξ οἴχων πόδα, 

τροπαῖα δείγματ᾽ ἀϑλίων προσφϑεγμάτων.- 

τῶν Τανταλείων οὐδ᾽ ἔφυ ποτ᾽ ἐχγόνων. 
ΟΡΕΣΤΠΗ͂Σ. 

ἰὼ Γὰ καὶ Ζεῦ, πανδερχέτα 
0 - ζὸ δ᾽ 2 ,’ 

βοοτῶν, ἴδετε ταῦ ἕργα φογι- 
κ ΄᾿ , 

ὦ μυσαρὰ, δίγονα σώματ᾽ ἐν 
χϑονὶ χείμενα , πλαγᾷ 

Ἂ Ἂ ἋἙ 

ἋἙ Ἂ ἐς Στ ὲ 

ΠΖΕΚΤΡ 4. 

δαχρύτ᾽ ἄγαν, ὦ σύγγον᾽, αἰτία δ᾽ ἐγώ. 
διὰ πυρὸς ἔμολον ἃ τάλαι-- 
νῷ ματοὶ τᾷδ᾽, ἅ μ᾽ ἔτιχτε χούραν. 
ἰὼ τύχας, τᾶς σᾶς τύχας, μᾶτερ τεχοῦσ᾽, 

παϑοῦσα σῶν τέκνων ὑπαί. 
πατρὸς δ᾽ ἔτισας φόνον διχαίως. 

ΟΡΕΣΊΠΕΣ. 

ἄφαντα φανερὰ δ᾽ ἐξέπρα- 
- ἦ γ7 φ ΕἸ ΠῚ ΕᾺ Σ 
ξας ἄχεα, φόνια δ᾽ ὠπασας 

λέχε᾽ ἀπὸ γᾶς Ἑλλανίδος. 

τίνα δ᾽ ἑτέραν μόλω πόλιν; τίς ξένος, 

προσόψεται ματέρα χτανόντος; 

ΠΖΕΚΊΡ̓ 4. 

Ἰὼ Ἰώ μοι. ποῖ δ᾽ ἐγὼ, τίν᾽ ἐς χορὸν, 
τίνα γάμον εἰμι; τίς πόσις 

ΟΡΕΣΊΎΕΙΣ. 

πάλιν πάλιν φρόνημα σὸν μετεστάϑη ἴ πρὸς 
αὔραν" 

φρονεῖς γὰρ ὅσια νῦν, τότ᾽ οὐ 
φρονοῦσα, δεινὰ δ᾽ εἰργάσω, 

1206 φίλα, κασίγνητον οὐ ϑέλοντα. 

χατεῖδες, οἷον ἃ τάλαιν᾽ ἑῶν πέπλων 

ἔβαλεν, ἔδειξε μαστὸν ἐν φοναῖσιν, 
ἰώ μοι, πρὸς πέδῳ 

« ΄ ΄ ’ ᾽ 2 

τιϑεῖσα γόνιμα μέλεα; ταχομαν δ᾽ ἐγω. 

Ἠ.ΈῈΚΤΡ «4. 

1210 σάφ᾽ οἶδα, δι᾽ ὀδύνας ἔβας, Ἰήιον 
χλύων γόον ματρὸς, ἅ σ᾽ ἔτιχτεν. 

1177 ----1189. ΞξΞΞ 1190 --- 1205. 

1200 ---- 1212. Ξ:ΞΞ 1218 --- 1220. 
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ὍΤΕΣΤΗΣ. 

βοὰν δὴ ἔλασχε τάνδε, πρὸς γένυν. ἐμὰν: 
1215 τιϑεῖσα ως 'τέχος ἜΗΝ λεταίγω, 

παρήδων τ᾽ ἐξ ἐμᾶν 

ἐλε μῆ Ὁ Ὁ ̓ὥστε χέρας ἐμὰς λιπεῖν βέλος. 
ΠΛΔΈΕΈΚΤΡΑ. : 

τάλαινα. πῶς ἔτλας φόνον δι᾿ ὀμμάτων 
1220 ἰδεῖν σέϑεν ματρὸς ἐχπνεούσας; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἐγὼ μὲν ἐπιβαλὼν φάρη χόραις ἐμαῖ-: 
σι φασγάνῳ χκατηρξάμαν 
ματέρος ἔσω δέρας μεϑείς. 

: ἩΖΕΚΤΡ Α. 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἐπεχέλευσά σοι, 
1226 ξίφους τ᾽ ἐφηψάμαν ἅμα. 

δεινότατο» παϑέων. ἔρεξας. 

ΟΡΕΣΊΠΣ. 

λαβοῦ λαβοῦ, χάλυπτε μέλεα ματέρος 

πέπλοις, χαϑάρμοσον σφαγᾶς" 
φονέας ἔτιχτες ἀρά σοὶ. 

Π4ΒΕΒκ ΤΡΑ. 

1280) δοὺ, φίλαν τε κοὺ φίλαν 
φάρεα σέ γ᾽ ἀμφιβάλλομεν, 
τέρμα χαχῶν μεγάλων δόμοισιν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἀλλ οἵδε δόμων ὑπὲρ ἀκοοτάτων 
φαίνουσι τινὲς δαίμονες, ἢ ϑεῶν 

1286 τῶν οὐρανίων" οὐ γὰρ ϑνητῶν γ᾽ 
ἢδε χέλευϑος " τί ποτ᾽ εἰς φανερὰν 

ὄψιν βαίνουσι βροτοῖσιν; 

ἌΙΟΣΚΟΡΟΙ.... 

᾿ἀγαμέμνονος παῖ, χλῦϑι" δίπτυχοι δέ σε. 
χαλοῦσι μητρὸς σύγγονοι 4]ηιόσχοροι, 

[1240 Κάστωρ χασίγνητός τε Πολυδεύχης ὅδε. 
δεινὸν δὲ ναὸς ἀρτίως πόντου σάλον 
παύσαντ᾽ ἀφίγμεϑ' Ἄργος, ὡς ἐσείδϑομεν. 
σφαγὰς ἀδελφῆς τῆσδε, μητέρος δὲ σῆς. 
δϑίχαια μέν νυν ἢδ᾽ ἔχει" σὺ δ᾽ οὐχὶ δρᾷς, 

1245 «Ροῖβός τε Ῥοῖβος, ἀλλ᾽ ἄναξ γάρ ἐστ᾽ ἐμὸς, 

σιγῶ" σοφὸς δ᾽ ὧν οὐκ ἔχρησέ σοι σοφά. 

ἀϊνεῖν δ᾽ ἀνάγκη ταῦτα. τἀντεῦϑεν δὲ χρὴ 
πράσσειν ἃ μοῖρα Ζεύς τ᾽ ἔχρανε σοῦ. πέρι. 
Πυλάδη μὲν ᾿Πλέχτραν δὸς ἄλοχον ἐς δόμους, 

1250 σὺ δ᾽ ἴ4ργος ἔκλιπ᾽ " οὐ γὰρ ἔστι σοι πόλιν 
τήνδ᾽ ἐμβατεύειν, μητέρα χτείναντα σήν. 
δειναὶ δὲ Κῆρές σ᾽ αἱ κυνώπιδες ϑεαὶ 
᾿τροχηλατήσουσ᾽ ἐμμανῆ πλανώμενον. 
ἐλθὼν δ᾽ ᾿ϑήνας, Παλλάδος σεμνὸν βρέτας 

1285 πρόσπτυξον " εἵἴρξει γάρ νι» ἑπτοημένας 
δεινοῖς δράχουσιν, ὥστε μὴ ψαύειν σέϑεν, 
γοργῶφ᾽ ὑπερτείνουσά σου χάρᾳ χύκλον. 
ἔστιν δ᾽ “ἀρεώς τις ὄχϑος, οὗ πρῶτον ϑεοὺ 
ἕζοντ᾽ ἐπὶ ψήφοισιν ΕΠ ΤῸ πέρι, 

1260 “λιρρόϑιον ὅτ᾽ ἔχταν᾽ ὠμόφρων Ἄρης, 

μῆνιν ϑυγατρὸς ἀνοσίων νυμφευμάτων, 

πόντου χρέοντος παῖδ᾽, ἵν᾿ εὐσεβεστάτη 
ψῆφος βεβαία τ᾽ ἐστὶν ἔχ γε τοῦ ϑεοῖς- 

ἐνταῦϑα καὶ σὲ δεῖ δοαμεῖν φόνου πέρι. 
1206 ἴσαι δέ σ᾽ ἐχσώζουσι μὴ ϑανεῖν δίχη 

1221 --- 1220. -Ξ 1227 --- 1282. 

Ἑ ὙΒΙΤῸΠ Ἢ ΔΊΟΥ 

1270 δειναὶ μὲν οὖν ϑεαὶ τῷδ᾽ ἄχει πεπληγμέναι 

1805 χοιναὶ πράξεις, χοινοὶ δὲ πότμοι, 

ψῆφοι τεϑεῖσαι" «Τοξίας γὰρ αἰτίαν 
ἐς αὑτὸν οἴσει; μητέρος χρήσας τρόνον. 
καὶ τοῖσι λοιποῖς ὅδε νόμος τεϑήσεται, 
γιχᾶν ἴσαις ψήφοισι τὸν φεύγοντ᾽ ἀεί, 

επᾶγον παρ᾽ αὐτὸν χάσμα δύσονται χϑονὸς, 

σεμνὸν ἀροτητοι εὐσεβὲς χρηστήριον. 

σὲ δ᾽ ᾿ἀρχάϑων χρὴ πόλιν ἐπ᾿ ᾿ἀλφειοῦ δοαῖς 
οἰκεῖν υχαίου πλησίον σηχώματος " 

1276 ἐπώνυμὸς δὲ σοῦ πόλις χεχλήσεται.. 
σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον" τόνδε δ᾽ Αἰγίσϑου γέχυν. 

-ργους πολῖται γῆς “χαλύψουσιν τάφῳ. 
μητέρα δὲ τὴν σὴν ἄρτι Ναυπλίαν παρὼν 
Μενέλαος, ἐξ οὗ Τρωικὴν εἶλε χϑόνα, 

1280 Ἑλένη τε ϑάψει" Πρωτέως γὰρ ἐκ δόμων 
ἤχει λιποῦσ᾽ «Αἴγυπτον, οὐδ᾽ ἦλθεν «δρύχγας. 

᾿ Ζεὺς δ᾽, ὡς ἔρις γένοιτο χαὶ φόνος βροτῶν, 
εἴδωλον Ἑλένης ἐξέπεμιψ᾽ εἰς Ἴλιον. 
Πυλάδης μὲν οὖν χόρην τε καὶ δάμαρτ ἔχων, ὦ 

1285 2χαΐδος γῆς οἴχαδ᾽ ἐσπορευέτω, 
καὶ τὸν λόγῳ σὸν πενϑερὸν χομιζέτω 
«Ῥωχέων ἐς αἶαν, καὶ δότω πλούτου βάρος. 
σὺ δ᾽ ᾿Ισϑμίας γῆς αὐχέν᾽ ἐμβαίνων ποδὲ 
χώρει πρὸς οἶχον Κεχροπίας εὐδαίμονα. 

1290 πεπρωμένην γὰρ μοῖραν ἐχπλήσας φόνου, 

προς τῶνδ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς πόνων. 
ΧΟΡΟΣ. ' 

ὦ παῖδε “ιὸς, ϑέμις ἐς φϑογγὰς 
τὰς ὑμετέρας ἡμῖν πελάϑειν; 

ΔΙΟΣΚ ΟΡ ΟΙ. 
δεν: οὐ μυσαροῖς τοῖσδε σφαγίοις. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

1296 ΠΝ μύϑου μέτα, Τυνδαρίδαι; 
᾿ς ΠΑΙΠΙΟΣΚΟΡΟΙ. 

καὶ σοί" «Ῥοίβῳ τήνδ᾽ ἀναϑήσω 

ἐν, ἀν: φογίανγ. 
ΧΟΡ ΟΣ. 

πῶς ὄντε ϑεὼ τῆσδέ τ᾽ ἀδελφὼ 
τῆς πο 

1800 οὐχ ΠΟ ΈΕΙΓΟΙ κῆρας μελάϑροις; 
4. ΤΟΣΚΟΡΟΙ. 

μοῖραν ἀνάγχης ἦγεν τὸ χρεὼν, 
«Ῥοίβου τ᾽ ἄσοφοι γλώσσης ἐνοπαί. 

ἀμ ΠΖΕΚΤΡ ΆΑ. 

τίς δ᾽ ἔμ᾽ ᾿“πόλλων, ποῖοι χρησμοὶ 
φονίαν ἔδοσαν μητρὶ γενέσϑαι;. 

ΙΟΣΚΟΡΟΙ. 

μία δ᾽ ἀμφοτέρους 
ἄτη πατέρων διέχναισεν. 

. ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
ὦ σύγγονέ μοι, χρονίαν σ᾽ ἐσιδὼν, 
τῶν σῶν εὐθὺς φίλτρων στέρομαι, 

1810 καὶ σ᾽ ἀπολείψω. σοῦ λειπόμενος. 
4ΔΠΙΟΣΚΟΡΟΙ. 

πόσις ἔστ᾽ αὐτῇ καὶ δόμος" οὐχ ἣδ᾽ 
οἴχτρὰ πέπονθεν, πλὴν ὅτι λείπει. 
πόλιν ᾿4ργείων. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

χαὶ τένὲες ἄλλαι στοναχαὶ μείζους 



ἫὙΥῸ ρσρΦἘΠΠΕΨΙΕονυ ΠΝ 

ΤΙ Ἀπ ἘΞ ἘΠ Β. “ἡ: 987 

1316 ἢ γῆς πατρίας ὅρον ἐχλείπειν; 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οἴχων ἔξειμι πατρὸς, 
καὶ ἐπ᾿ ἀλλοτρίαις ψήφοισι φόνον 

μητρὸς ὑφέξω. 

ΠΟ ΚΟΡΟῚ. 

ϑάρσει" Παλλάδος 

1320 ὁσίαν ἥξεις πόλιν" ἀλλ΄ ἀνέχου. 
Π.ΈΕΚΥΤΡΝΦΦ Α. 

' περί μοι στέονοις στέονα ὦ ΚΝ ἐπ 
σύγγονξ φίλτατε" ἀπ τες 

διὰ γὰρ ζευγνῦσ᾽ ἡμᾶς πατρῴων 

μελάϑρων μητρὸς φόνιοι χατάραι. 
ΟΡΈΣΊΎΈΤΕΣ. 

1826 βάλε, πρόσπτυξον σῶμα" ϑανόντος δ᾽ 
ὡς ἐπὶ τύμβῳ χαταϑρήνησον. 

ΚΙ ΕΟΘΣΣΕΚ ΘΙΡΙΟΣῚΣΞ 

φεῦ φεῦ" δεινὸν τόδ᾽ ἐγηρύσω 
χαὶ ϑεοῖσι χλύειν., 
ἔνε γὰρ κἀμοὶ τοῖς τ᾽ οὐρανίδαις 

1880 οἴχτοι ϑνητῶν πολυμόχϑων. 
ΟΡ ΣΤ ΉΣ. 

οὐχέτι σ᾽. ὄψομαι. 
ἩΖΕΚΤΡΑ. 

οὐδ᾽ ἐγὼ εἰς σὸν βλέφαρον πελάσω. 
ΟΡΕΕΕΣ ΓΙ ΙΣ. 

τάδε λοίσϑιά μοι προσφϑέγματά σου. 
1.1. ἘΚ 4. 

ὦ χαῖρε, πόλις, 

1335 χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πολλὰ, πολίτιϑες. 

ο΄ φίλον ἐν βιότῳ, τούτους χαλεπῶν 
ἐχλύοντες μόχϑων σώζομεν. 

ΘΡΕΣΈΞΣΕΣ. 

ὦ πιστοτάτη, στείχεις ἤδη; 

ἩΖΕΚΤΡ 4. 

στείχω, βλέφαρον τέγγουσ᾽ ἁπαλόν. 

6 ΣΡ; 5 ἜΈΕΣ: 

1340 Πυλάδη. χαίρων ἴϑι, νυμφεύου 
δέμας ᾿Ηλέχτρας. 

ΔΊΟΣΚΟΡΟΙ. 

τοῖσδε μπιελήσει γάμος - ἀλλὰ χύνας 

τάσδ᾽ ὙΠΟ ΞΟ ΩΣ στεῖχ᾽ ἐπ᾽ ᾿Δἀϑηνῶν" 
ο΄ δεινὸν γὰρ ἔχνος βάλλουσ᾽ ἐπὶ σοὶ 

1346 χειροδράχοντες, χοῶτα χελαιγαὶ, 
δεινῶν ὀδυνῶν χαρπὸν ἔχουσαι" 
γὼ δ᾽ ἐπὶ πόντον Σιζελὸν σπουδὴ 
σώσοντε γεῶν πρῴρας ἐγάλους. 

διὰ δ᾽ αἰϑερίας στείχοντε πλαχὸς, 
1380 τοῖς μὲν μυσαροῖς οὐχ ἐπαρήγομεν, 

οἷσιν δ᾽ ὅσιον καὶ τὸ δίχαιον 

οὕτως ἀδιχεῖν μηδεὶς. ϑελέτω, 
1355 μηδ᾽ ἐπιόρχων μέτα συμπλείτω " 

ϑεὲς ὧν ϑνητοῖς ἀγορεύω. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαίρετε" χαίρειν δ᾽ ὅστις δύναται 
- ᾿ ΣΡ 

καὶ ξυντυχίᾳ μὴ τινι ἘΡΈΕΜΣΙ. 

ϑνητῶν, εὐδαίμονα πράσσει. 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΠΡΑΚΛΗΣΞ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ. 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑᾺ 

ΑΜ ΦΙΤΡΎΩ Ν. ' ΑΓΓΕ.ΖΟΣ. 

ΤῈ ΓΑ͂Ρ Α. ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 

θέον ΘΗΣΕῪΣ ΤΡΙΣ. Ἷ : 
ΧΟΡΟΣ ΘΗΒΑ͂ΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. ἸΎΥΓ. ΤΑ. 

ΘΙ, ΕΣ 

᾿Πρακλῆς γήμας Πηεγάραν τὴν Κρέοντος παῖδας ἐξ αὐτῆς ἐγέννησε" χαταλιπὼν δὲ τούτους ἐν ταῖς Θήβαις 

αὐτὸς εἰς “άργος ἤλϑεν, Εὐρυσϑεῖ τοὺς ὥϑλους ἐκπονήσων. πάντων δὲ περιγενόμενος ἐπὶ πᾶσιν εἰς Ἅιδου 

κατῆλθε. χαὶ πολὺν ἐχεῖ διατρίψας χρόνον δόξαν ἀπέλιπε παρὰ τοῖς ζῶσιν ὡς εἴη τεϑνηχώς " στασιάσαντες 

δὲ οἱ Θηβαῖοι πρὸς τὸν δυνάστην Κρέοντα, Αὐχκον ἐκ τῆς Εὐβοίας χατήγαγον δ. ΕΣ Πὲ 



ἩΡΑΚΛΗ͂Ξ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ, 

ΑΜ ΦΙΤΡΎΩ Ν. 
Τὰ τὸν Ζιὸς σύλλεχτρον οὐκ οἶδεν βροτῶν, 

᾿Ἵργεῖον ᾿Ἰμφιτρύων᾽, ὃν ᾿Αλχαῖϊός ποτε 
ἔτιχϑ᾽ ὁ Περσέως, πατέρα τόνδ᾽ ΗΠραχλέους; 
ὃς τάσδε Θήβας ἔσχεν, ἔνϑ'᾽ ὃ γηγενὴς 

ὅ σπαρτῶν στάχυς ἔβλαστεν, ὧν γένους Ἄρης 

 ἔσωσ᾽ ἐριϑμὸν ὀλίγον, οἱ Κάδμου πόλιν 
τεχγνοῦσι παίδων παισίν. ἔνϑεν ἐξέφυ 

Κρέων, Μενοικέως παῖς, ἄναξ τῆσδε χϑονός. 
Κρέων δὲ ΠΠ]εγάρας τῆσδε γίγνεται πατὴρ, 

10ὴν»ν πάντες ὑμεναίοισι Καδμεῖοί ποτε 

λωτῷ συνηλάλαξαν, ἡνίχ᾽ εἰς ἐμοὺς 
δόμους ὁ κλεινὸς Ηραπλῆς νιν ἤγετο. 
λιπὼν δὲ Θήβας, οὗ χατῳκίσϑην ἐγὼ, 

εγάραν τε τήνδε πενϑερούς τε παῖς ἐμὸς, 
16 ᾿Τργεῖα τείχη χαὶ Κυχλωπείαν πόλιν 

.ὠρέξατ᾽ οἰχεῖν, ἣν ἐγὼ φεύγω, χταγὼν 
Ἠλεχτρύωνα " συμφορὰς δὲ τὰς ἐμὰς 
ἐξευμαρίζων χαὶ πάτραν οἴχεῖν ϑέλων, 

χαϑόδου δίδωσι μισϑὸν Εὐρυσϑεῖ μέγαν 

20 ἐξημερῶσαι γαῖαν, εἴϑ' Ἥρας ὕπο 

χέντροις δαμασϑεὶς εἴτε τοῦ γρεὼν μέτα. 
καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἐξεμόχϑησεν πόνους, 
τὸ λοίσϑιον δὲ Ταινάρου διὰ στόμα 
βέβηκ᾽ ἐς “Τδου, τὸν τρισώματον κύνα 

26 ἐς φῶς ἀνάξων, ἔνϑεν οὐχ ἥχει πάλιν. 
γέρων δὲ δή τίς ἐστι Καδμείων λόγος 
ὡς ἦν πάρος “ίρχης τις εὐνήτωρ .Δύχος, 
τὴν ἑπτάπυργον τήνδε δεσπόζων πόλιν, 
τὼ λευχοπώλω πρὶν τυρανγῆσαι χϑογὸς 

80᾽ 2ιιφέον᾽ ἡδὲ Ζῆϑον, ἐχγόνω Ζιός. 
οὗ ταυτὸν ὄνομα παῖς πατρὸς χεχσλημέγος, 

Καδμεῖος οὐχ ὦν, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ Εὐβοίας μολὼν, 
χτείγει Κρέοντα, χαὶ χτανὼν ἄρχει χϑογὸς, 
στάσει γοσοῦσαν τήνδ᾽ ἐπεσπεσὼν πόλιν. 

8ὅ ἡμῖν δὲ χῆδος ἐς Κροέοντ᾽ ἀνημμένον 
χαχὸν μέγιστον, ὡς ἔοιχε, γίγνεται. 
τοὐμοῦ γὰρ ὄντος παιδὸς ἐν μυχοῖς χϑογὸς, 
ὁ χλεινὸς οὗτος τῆσδε γῆς ἄρχων «Δύχος 
τοὺς Πραχλείους παῖδας ἐξελεῖν ϑέλει 

40 χτανὼν δάμαοτά ϑ᾽, ὡς φόνῳ σβέσῃ φόνον, 
χάμ᾽, εἴ τι δὴ χρὴ κάμ᾽ ἐν ἀνδοάσιν λέγειν, 

᾿ ηνδρωμιέγοι [4 γέροντ᾽ εχρεῖον, μή ποϑ'᾽ οἵ 
μήτρωσιν ἐχπράξωσιν αἵματος δίχην. 

ἐγὼ δὲ, λείπει γάρ με τοῖσδ᾽ ἐν δώμασι 
45 τοο(φὸν τέχνων οἰχουρὸν, ἡνίχα χϑογὸς 

μέλαιναν ὄρφνην εἰσέβαινε παῖς ἐμὸς, 
σὺν μητρὶ, τέχνα μὴ ϑάνωσ᾽ “Πραχλέους, 
βωμὸν χαϑίζω τόνδε σωτῆρος «ιὸς, 

ὃν χαλλινίχου δορὸς ἀγαλμ" ἱδρύσατο 

ὅ0 ἡΠνύας χρατῆήσας οὑμὸς εὐγεγὴς τόκος. 
.-.ΤτΤττττΤτΤτΠΠὯΠὯΠΤἷΤἷἷ΄ἷἝἷἝ“Ἕἕἷ΄ . ..... .. 

πάντων δὲ χρεῖοι τάσδ᾽ ἕδρας φυλάσσομεν, 
σίτων, ποτῶν, ἐσθῆτος, ἀστρώτῳ πέδῳ 

πλευρὰς τιϑέντες " ἐκ γὰρ ἐσφραγισμένοι 
δόμων καϑηήμεϑ᾽ ἀπορίᾳ σωτηρίας. 

ὅδ φίλων δὲ τοὺς μὲν οὐ σαφεῖς ὁρῶ φίλους, 
οἱ δ᾽ ὄντες ὀρϑῶς ἀδύνατοι προσωφελεῖν. 
τοιοῦτον ἀνϑρώποισιν ἡ δυσπραξία, 
ἧς μήποϑ', ὅστις καὶ μέσως εὔνους ἐμοὶ, 
τύχοι, φίλων ἔλεγχον ἀψευδέστατον. 

ΜΠ. 4. 

60 ὦ πρέσβυ. Ταφίων ὃς ποτ᾽ ἐξεῖλες πόλιν, 

στρατηλατήσας κλεινὰ Καδμείων δορὸς, 
ὡς οὐδὲν ἀνθρώποισι τῶν ϑεῶν σαφές. 
ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἐς πατέρ᾽ ἀπηλάϑην τύχης, 

ὃς οὕνεχ᾽ ὄλβου μέγας ἐχομπάσϑη ποτὲ, 
θὅ ἔχων τυραννίδ᾽, ἧς μαχραὶ λόγχαι πέρι 

πηδῶσ᾽ ἔρωτι σωματ᾽ εἷς εὐδαίμονα, 
ἔχων δὲ τέχνα" χαμ᾽ ἔϑωχε παιδὶ σῷ, 
ἐπίσημον εὐνὴν “Πρακλεῖ συνοικίσας. 
καὶ νῦν ἐχεῖνα μὲν θανόντ᾽ ἀνέπτατο" 

70 ἐγὼ δὲ χαὶ σὺ μέλλομεν ϑνήσχειν, γέρον, 
οἵ ϑ᾽ “Πράχλειοι παῖδες, οὗς ὑπὸ πτεροῖς 
σώζω νεοσσοὺς ὄρνις ὡς ὑφειμένη. 
οἱ δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἄλλος ἄλλοϑεν πίτνων,. 
ὦ μῆτερ, αὐδᾷ, ποῦ πατὴρ ἄπεστι γῖς; 

75 τί δρᾷ; πόϑ᾽ ἥξει; τῷ νέῳ δ᾽ ἐσφαλμένοι 

ζητοῦσι τὸν τεχόντ᾽" ἐγὼ δὲ διαφέρω 
λόγοισι μυϑεύουσα. ϑαυμάζω δ᾽, ὅταν 

πύλαι ψοφῶσι, πᾶς τ᾽ ἀνίστησιν πόδα, 
ὡς πρὸς πατρῷον προσπεσούμενοι γόνυ. 

80 νῦν οὖν τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἢ πόρον σωτηρίας 
ἐξευμαρίζει, πρέσβυ; πρὸς σὲ γὰρ βλέπω. 
ὡς οὔτε γαίας ὅροι ἂν ἐχβαῖμεν λάϑοα" 
φυλαχαὶ γὰρ ἡμῶν χρείσσονες χατ᾽ ἐξόδους" 

οὔτ᾽ ἐν φίλοισιν ἐλπίδες σωτηρέας 

85 ἔτ᾽ εἰσὶν ἡμῖν. ἥντιν᾽ οὖν γνώμην ἔχεις 
λέγ᾽ ἐς τὸ κοινὸν, μὴ ϑανεῖν ἕτοιμον ἢ, 
χοόνον δὲ μηκύνωμεν ὄντες ἀσϑενεῖς. 

ΔΠΜΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

ὦ ϑύγατερ, οὔτοι ὁάδιον τὰ τοιάδε 
φαύλως παραινεῖν σπουδάσαντ᾽ ἄνευ πόγου. 

ΜΕΓ.ΑΡ Ἅ. 
90 λύπης τι προσδεῖς ἢ φιλεῖς οὕτω φάος; 

ΑΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 
χαὶ τῷδε χαίρω καὶ φιλῶ τὰς ἐλπίδας. 

ΜΕΓΙΑ.Ρ 4. 

χἀγώ" δοχεῖν δὲ τἀδόχητ᾽ οὐ χρὴ, γέρον. 

ΑἸΜΟΘΙΤΡΎΥΩΝ. 

ἐν ταῖς ἀναβολαῖς τῶν χαχῶν ἔνεστ᾽ ἄχη. 
ΜΕΓΙ.Ρ 4. 

ὁ δ᾽ ἐν μέσῳ με λυπρὸς ὧν δάκνει χοόνος. 
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ΔΗ ΦΙΤΡΎΩ Ν. Ι ὕδραν ἕλειον εἰ διώλεσε χταγὼν 
"- , 2 , κ᾿ - -» Ν ᾿ 

95 γένοιτό τῶν, ὦ ϑύγατερ, οὔριος δρόμος ἢ τὸν Νέμειον ϑῆρ᾽; ὃν ἐν βρόχοις ἑλὼν 
ἐκ τῶν παρόντων τῶνδ᾽ ἐμοὶ καὶ σοὶ χαχῶν, ᾿ βραχίονός φησ᾽ ἀγχόναισιν ἐξελεῖν. 
ΕΝ ψ “Ὁ διὲκ - « ᾿ ΕῚ ; δι ω ᾿ ς, ΟΝ εἰ: ὡν. ὡ ὡτν ὼς τ. 5)... 

ἔλϑοι τ᾽ ἔτ᾽ ἂν παῖς οὑμὸς, εὐνήτωρ δὲ σός. 16ὅ τοῖσδ᾽ ἐξαγωνίζεσϑε; τῶνδ᾽ ἀρ᾽ οὕνεχεν. 
΄ 

ἀλλ ἡσύχαζε χαὶ δαχρυρρόους τέχγων τοὺς Ηραχλείους παῖδας οὐ ϑνήσχειν χρεών; 
πηγὰς ἀφαίρει καὶ παρευκήλει λόγοις, ὃς ἔσχε δόξαν οὐδὲν ὧν εὐψυχίας, 

100 χλέπτουσα μύϑοις ἀϑλίους κλοπὰς ὅμως. ϑηρῶν ἐν αἰχμῆ, τἄλλα δ᾽ οὐδὲν ἄλκιμος, 
χάμγουσι γάρτοι καὶ βροτῶν αἱ συμφοραὶ, ὃς οὔποτ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔσχε πρὸς λαιᾷ χερὶ, 
χαὶ πνεύματ᾽ ἀνέμων οὐκ ἀεὶ δώμην ἔχει, 160 οὐδ᾽ ἦλϑε λόγχης ἐγγὺς, ἀλλὰ τόξ᾽ ἔχων, 
οἵ τ᾽ εὐτυχοῦντες διὰ τέλους οὐκ εὐτυχεῖς " χάχιστον ὅπλον, τῇ φυγῆ πρόχειρος ἦν.. 
ἐξίσταται γὰρ πάντ᾽ ἀπ᾽ ἀλλήλων δίχα. ἀνδρὸς δ᾽ ἔλεγχος οὐχὶ τόξ᾽ εὐψυχίας, 

106 οὗτος δ᾽ ἀνὴρ ἄριστος ὅστις ἐλπίσι ἀλλ ὃς μένων βλέπει τε χἀντιδέρχεται, 
πέποιϑεν ἀεί" τὸ δ᾽ ἀπορεῖν ἀνδρὸς καχοῦ. δορὸς ταχεῖαν ἄλοχα τάξιν ἐμβεβώς. 

ΧΟΡΟΣ. 166 ἔγχει δὲ τοὐμὸν οὐχ ἀναίδειαν, γέρον, 
ὑπώροφα μέλαϑρα ἀλλ εὐλάβειαν " οἶδα γὰρ καταχτανὼν 
καὶ γεραιὰ δέμνι᾽, ἀμφὶ βάκτροις Κρέοντα, πατέρα τῆσδε, καὶ ϑρόνους ἔχων. 
ἔρεισμα ϑέμενος, ἐστάλην Ἰηλέμων οὔχουν τραφέντων. τῶνδε τιμωροὺς ἐμοὺς 

110 γόων ἀοιδὸς, ὥστε πολιὸς ὄρνις, : χρήζω λιπέσϑαι τῶν δεδραμένων δίχην. 
ἔπεα μόνον χαὶ δόκημα νυχτερωπὸν ΑΔΙΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

Ϊ ἐγνύχων ὀνείρων, 170 τῷ τοῦ Ζιὸς μὲν Ζεὺς ἀμυνέτω μέρεε 
τρομερὰ μὲν, ἀλλ ὅμως πρόϑυμα. παιδός" τὸ δ᾽ εἰς ἔμ᾽, Ἡράκλεις, ἐμοὶ μέλει 
ὦ τέχεα πατρὸς ἀπάτορ᾽, ὦ λόγοισι τὴν τοῦδ᾽ ἀμαϑίαν ὑπὲρ σέϑεν 

11ὅ γεραιὲ, σύ τε, τ λνειχο μᾶ-- δεῖξαι" καχῶς γάρ σ᾽ οὐκ ξατέον κλύειν. 
τερ, ἃ τὸν ᾿Ζίδα δόμοις πρῶτον μὲν οὖν τἄρρητ᾽, ἐν ἀρρήτοισι γὰρ 
πόσιν ἀναστεγάζεις. 176 τὴν σὴν νομίζω δειλίαν, Ἡράχλεες,. 
μὴ προχάμητε πόδα σὺν μάρτυσιν ϑεοῖς δεῖ μ᾽ ἀπαλλάξαι σέϑὲν. 

120 βαρύ τε χῶλον, ὥστε πρὸς πετραῖον “Τιὸς χεραυνὸν δ᾽ ἠρόμην τέϑριππά τε, 
λέπας ζυγηφόρον πῶλον ἀνέντες " ὡς ἐν οἷς βεβηκὼς τοῖσι γῆς βλαστήμασι 
βάρος φέρων τροχηλάτοιο χώλου, Γίγασι πλευροῖς πτήν᾽ ἐναρμόσας βέλη, 
λαβοῦ χερῶν χαὶ πέπλων, ὅτου λέλοιπε 180 τὸν χαλλίνικον μετὰ ϑεῶν ἐχώμασε" 

126 ποδὸς ἀμαυρὸν ἴχνος" τετρασχελές δ᾽ ὕβοισμα Κενταύρων γένος, 
γέρων γέροντα παρακόμιζε, «Βολόην ἐπελθὼν, ὦ κάχιστε βασιλέων, 

τὸ πάρος ἐν ἡλίχων πόνοις ἐροῦ τίν᾽ ἄνδο᾽ ἄριστον ἐγκρίναιεν ἂν, 
ᾧ ξύνοπλα δόρατα νέα νέῳ ἢ οὗ παῖδα τὸν ἐμὸν, ὃν σὺ φὴς εἶναι δοκεῖν - 
ξυνῆν ποτ᾽, εὐπλεεστάτας 185 “Πίρφυν δ᾽ ἐρωτῶν, ἥ σ᾽ ἔϑρεψ᾽, ᾿4βαντίδα, 

130 πατρίδος οὐχ ὀνεέδη. οὐχ ἂν ἐπαινέσειεν " οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου 
ἴδετε, πατρὸς ὡς ἐσϑλό» τι δράσας μάρτυρ᾽ ἂν λάβοις πάτραν. 
γοργῶπες αἷδε προσφερεῖς τὸ πάνσοφον δ᾽ εὕρημα, τοξήρη σάγην, 

ὀμμάτων αὐγαί. μέμφει" κλύων νῦν τἀπ᾽ ἐμοῦ σοφὸς γενοῦ. 
τὸ δὲ δὴ κακοτυχὲς οὐ λέλ οιπὲν ἐκ τέχγων, 190 ἀνὴρ ὁπλέτης δοῦλός ἐστι τῶν ὅπλων, 
οὐδ᾽ ἀποίχεται χάρις. χαὶ τοῖσι συνταχϑεῖσιν οὖσι μὴ ᾿γαϑοῖς, 

136 Ἑλλὰς ὦ ξυμμάχους . αὐτὸς τέϑνηχε δειλίᾳ τῇ τῶν πέλας, 

οἵους οἵους ὀλέσασα ϑραύσας τε λόγχην οὐκ ἔχει τῷ σώματι 
τούὐσδ᾽ ἀποστερήσει. ϑάγνατον ἀμῦναι, μίαν ἔχων ἀλκὴν μόνον" 
ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τῆσδε χοίραγον χϑογὸς 196 ὅσοι δὲ τόξοις χεῖρ᾽ ἔχουσιν εὔστοχον," 
«Τὐχον περῶντα τῶνδε δωμάτων πέλας. ἕν μὲν τὸ λῷστον, μυρίους οἰστοὺς ἀφεὶς 

ΦΎΚΟΣ. ἄλλοις τὸ σῶμα ῥύεται μὴ κατϑανεῖν, 

140 τὸν Ἡράκλειον πατέρα χαὶ ξυγνάορον; ἑχὰς δ᾽ ἀφεστὼς πολεμίους ἀμύνεται, 

εἰ χρή μ᾽, ἐρωτῶ" χρὴ δ᾽, ἐπεί γε δεσπότης τυφλοῖς ὁρῶντας οὐτάσας τοξεύμασι, 

ὑμῶν χαϑέστηχ᾽, Ἐπ ΡΉΚη ἃ βούλομαι, 200 τὸ σῶμά τ᾽ οὐ δίδωσι τοῖς ἐναντίοις, 
τίν᾽ ἐς χρόνον ζητεῖτε μηχῦναι βίον; ἐν εὐφυλάχτῳ δ᾽ ἐστέ" τοῦτο δ᾽ ἐν μάχη 

τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἀλκήν τ᾽ εἰσορᾶτε μὴ ϑανεῖν; θδοφὸν μάλιστα, δοῶντα πολεμίους χακῶς 
145ἢ τὸν παρ᾽ “Διδηὴ πατέρα τῶνδε κείμενον σώζειν τὸ σῶμα, μὴ ᾽κ τύχης ὡρμισμένους. 

πιστεύεϑ᾽ ἥξειν; ὡς ὑπὲρ τὴν ἀξίαν λόγοι μὲν οἵδε τοῖσι σοῖς ἐναντίαν 
τὸ πένθος αἴρεσϑ᾽, εἰ ϑανεῖν ὑμᾶς χρεὼν, 206 γνώμη» ἔχουσι τῶν χαϑεστώτων πέρι. 
σὺ μὲν καϑ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἐκβαλὼν κόμπους κενοὺς παῖδας δὲ δὴ τί τούσδ᾽ ἀποκτεῖναι ϑέλεις ; 
ὡς σύγγαμός σοι Ζεὺς τέχοι νέον ϑεὸν, τί σ᾽ οἵδ᾽ ἔδρασαν; ἕν τέ σ᾽ ἡγοῦμαι σοφὸν, 

160 σὺ δ᾽ ὡς ἀρέστου φωτὸς ἐκλήϑης δάμαρ. εἰ τῶν ἀρίστων ταχγον᾽ αὐτὸς ὧν κακὸς 
᾿ τί δὴ τὸ σεμμὸν σῷ κατείργασται πόσει, δέδοιξας. ἀλλὰ τοῦϑ᾽ ὅμως ἡμῖν βαρὺ, 
] ὶ 107 ---- 118. Ξξῖξ 119 --- 180. 210 εἰ δειλίας σῆς κατϑαγνούμεϑ᾽ οὕνεχα, 



ἩΗἩΡΑΒΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ. 

ὃ χρῆν σ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ἀμεινόνων παϑεῖν, 
εἰ Ζεὺς δικαίας εἶχεν εἷς ἡμῶς φρένας. 
εἰ δ᾽ οὖν ἔχειν γῆς σκῆπτρα τῆσδ᾽ αὐτὸς ϑέλεις, 

ἔασον ἡμᾶς φυγάδας ἐξελϑεῖν χϑονός" 
216 βίᾳ δὲ δράσης μηδὲν, ἢ πείσει βίαν, 

ὅταν ϑεός σοι πνεῦμα μεταβαλὼν τύχῃ: 
φεῦ ξ 
ὦ γαῖα Κάδμου, καὶ γὰρ ἐς σ᾽ ἀφίξομαι 
λόγους ὀνειδιστῆρας ἐνδατούμεγος, 

τοιαῦτ᾽ ἀμύνεϑ'᾽ “Ηραχλεῖ τέχνοισί τε; 
220 ὃς εἷς Μηινύαισι πᾶσι διὰ μάχης μολὼν 

Θήβαις ἔϑηχεν ὄμμ᾽ ἐλεύϑερον βλέπειν. 
οὐδ᾽ ἙἭ.:λάδ᾽ ἤνεσ᾽, οὐδ᾽ ἀνέξομαί ποτε 
σιγῶν, καχίστην λαμβάνων ἐς παῖδ᾽ ἐμὸν, 

ἣν χρῆν νεοσσοῖς τοῖσδε πῦρ, λόγχας, ὅπλα 
225 φέρουσαν ἐλϑεῖν, ποντίων καϑαρμάτων 

χέρσου τ᾿ ἀμοιβὰς, ὧν ἐμόχϑησεν χάριν. 
τὰ δ᾽ οὐ, τέχν᾽, ὑμῖν οὔτε Θηβαίων πόλις 

᾿ Ἑλλὰς ἀρχεῖ" πρὸς δ᾽ ἔμ᾽ ἀσϑενῆ φίλον 
δεδόρχατ᾽, οὐδὲν ὄντα πλὴν γλώσσης ψόφον. 

280 δώμη γὰρ ἐχλέλοιπεν ἣν πρὶν εἴχομεν " 
γήρᾳ δὲ τρομερὰ γυῖα κἀμαυρὸν σϑένος. 

τ Ὁ 3 “ εἰ δ᾽ ἦν γέος τὲ χἄτι σώματος χρατῶν, 
λαβὼν ἂν ἔγχος τοῦδε τοὺς ξανϑοὺς πλόχους 
χαϑημάτωσ᾽ ἂν, ὥστ᾽ ᾿Δτλαντικῶν πέρα 

΄ {} ϑὶ " 2 Χ ΄ 

288 φεύγειν ὅρων ἂν δειλίᾳ τοὐμὸν δόρυ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἘΥ̓ΕΤΌ, δ, 3 ᾿ ΞΕ , ς « 
αρ᾽ οὐχ ἀφορμὰς τοῖς λογοισιν ἀγαϑοὺὶ 

ϑνητῶν ἔχουσι, χἂν βραδύς τις ἡ λέγειν; 
ΧΎΚΟ Σ. 

. κ Ὑ τρς ε - - , ᾿ 

σὺ μὲν λέγ᾽ ἡμᾶς οἷς πεπύργωσαι λόγοις, 
κ ’ »- ; - 

ἐγὼ δὲ δράσω σ᾽ ἀντὶ τῶν λόγων χαχῶς. Ζή 9 " 

τέμνειν ἄνωχϑ'᾽ ἐλθόντας ὑλουργοὺς δρυὸς 
’ κ »-ἢ-΄ , 

χορμοὺς" ἐπειδὰν δ᾽ ἐσχομισϑῶσιν πόλει, 
βωμὸν πέριξ νήσαντες ἀμφήρη ξύλα 
ἐμπίμπρατ᾽ αὐτῶν χαὶ πυροῦτε σώματα 

[4 -Ὁ- 3 

245 πάντων, ἵν᾽ εἰδῶσ᾽ οὕνεχ᾽ οὐχ ὁ χατϑανὼν 
χρατεῖ χϑονὸς τῆσδ᾽, ἀλλ᾿ ἐγὼ τὰ νῦν τάδε. 
ὑμεῖς δὲ πρέσβεις ταῖς ἐμαῖς ἐναντίοι 
γνώμαισιν ὄντες, οὐ μόνο» στενάξετε 
τοὺς Ἡραχλείους παῖδας, ἀλλὰ καὶ δόμου 

2δ0τύχας, ὅταν πάσχη τι, μεμνήσεσϑε δὲ 
δοῦλοι γεγῶτες τῆς ἐμῆς τυραννίδος. 

ΟΣ ΡΈΘΕΣΙ 
ἘΠ, Α ὦ γῆς λοχεύμαϑ᾽, οὗς Ἄρης σπείρει ποτὲ 
λάβρον δράκοντος ἐξερημώσας γένυν, 
οὐ σκῆπτρα, χειρὸς δεξιᾶς ἐρείσματα, 
ΕῚ - κ τὰς αν ᾿ ν᾿, ἐν ’ 

255 ἀρεῖτε, χαὶ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀνόσιον χαρᾶα 
᾽ - ε͵ 2 -" με 

χαϑαιματώσεϑ᾽; ὅστις οὐ Καδμεῖος ὧν 
« ͵ ,ὕ 27 

ἄρχει χάώχιστος τῶν νέων ἔπηλυς ὡν; 
ἀλλ οὐχ ἐμοῦ γε δεσπόσεις χαίρων ποτὲ, 
οὐδ᾽ ἁπόνησα πόλλ ἐγὼ χαμὼν χερὺ 
ς 5: »ὕ ἘΔ ΄ 

260 ἕξεις, ἀπέρρων δ᾽ ἔνϑεν ηλθὲς ἐνθάδε, 

ὕβροιζ᾽ - ἐμοῦ γὰρ ζῶντος οὐ κτενεῖς ποτε 
δ ΄ » ΕΣ , - 

τοὺς Ἡραχλείους παῖδας" οὐ τοσόνδε γῆς 

! 
! 

ἔνερϑ᾽ ἐκεῖνος χρύπτεται λιπὼν τέκνα. 
ἐπεὶ σὺ μὲν γῆν τήνδε διολέσας ἔχεις, 

266 ὁ δ᾽ ὠφελήσας ἀξίων οὐ τυγχάνει" 
χἄπειτα πράσσω πόλλ ἐγὼ, φίλους ἐμοὺς 

240 ἄγ᾽, οἱ μὲν Ἑλικχῶν᾽, οἱ δὲ Παρνασοῦ πτύχας 

“π“ΦΠΦΠπερΕοὭᾶἝΟΦο΄Π6ΦᾳΑ--Σ΄ -ξὌὋᾧΦἝοΕέοΕέἔέἔΨοπσὍοροο τττο΄ρ5΄“΄ῆ΄ῆῇ΄ἧΠ6Ὸ-π,.οθὉχ0.-..0.ϑΧό.σθ6κ.:5.θ0.κΓ .........Ὁῦ τ53ϑϑ.ῷϑ.κ..ϑ.ν..ς.Ὃ.ὕ».....................»..  ..»ὕ.» “....Ὅ.....ὦΔΧὦ5ὕ.........  θὃῦὃΘὅϑᾷβΆ.»ᾳ)Εὁυαυουῆἂσα,.....,.ν....ννρνν.ν.ν.......νν5ν.νϑ.ν.ν...ν.ν..,.... 

ϑαγόντας εὖ δρῶν οὗ φίλων μάλιστα δεῖ; 
ὦ δεξιὰ χεὶρ, ὡς ποϑεῖς λαβεῖν δόρυ, 
ἐν δ᾽ ἀσϑενείᾳ τὸν πόϑον διώλεσας. 

270 ἐπεὶ σ᾽ ἔπαυσ᾽ ἂν δοῦλον ἐννέποντά με, 
καὶ τάσδε Θήβας εὐκλεῶς φχήσαμεν, 
ἐν αἷς σὺ χαίρεις. οὐ γὰρ εὖ φρονεῖ πόλις 

στάσει νοσοῦσα καὶ χαποῖς βουλεύμασιν " 
οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν σὲ δεσπότην ἐχτήσατο. 

ΠΠΕΓΙ.2}Ρ 4. 

278 γέροντες, αἰνῶ " τῶν φίλων γὰρ οὕνεχα 
ὀργὰς δικαίας τοὺς φίλους ἔχειν χρεών" 
ἡμῶν δ᾽ ἕχατι δεσπόταις ϑυμούμενοι 
πιάϑητε μηδέν. τῆς δ᾽ ἐμῆς, ᾿ἡμφιτρύων, 
γνώμῆς ὥκουσον, ἤν τί σοι δοχῶ λέγειν. 

280 ἐγὼ φιλῶ μὲν τέχνα" πῶς γὰρ οὐ φιλῶ 

ἅτιχτον, ἀμόχϑησα; καὶ τὸ κατϑανεῖν 
δειγὸν νομίζω" τῷ δ᾽ ἀναγχαίῳ τρόπῳ 
ὃς ἀντιτείνει, σχαιὸν ἡγοῦμαι βροτόν. 
ἡμᾶς δ᾽ ἐπειδὴ δεῖ ϑανεῖν, ϑνήσχειν χρεὼν 

28ὅ μὴ πυρὶ χαταξαγϑέντας, ἐλθρῦϊοιν γέλῶν 

ϑιδόν ΣΩΣῈ οὑμοὶ τοῦ ϑανεῖν μεῖζον κακόν " 

ὀφείλομεν γὰρ πολλὰ δώμασιν χαλά. 
σὲ μὲν ϑύχησις ἔλαβεν εὐχλεὴς ϑορὸς, 

οὐχ ἀνεχτὸν δειλίας ϑανεῖν σ᾽ ὕπο, 

290 οὑμὸς δ᾽ ἀμαρτύρητος εὐκλεὴς πόσις, 

ὡς τούσδε παῖδας οὐκ ἂν ἐχσῶσαι ϑέλοι 

δόξαν χαχὴν λαβόντας" οἱ γὰρ εὐγενεῖς 

χάμγουσι τοῖς ουου τῶν τέχνων ὕπερ, 

ἐμοί τε μίμημ' ἀνδρὸς οὐχ ἀπωστέον. 

296 σχέψαι δὲ τὴν σὴν ἐλπίδ᾽, ἣ λογίζομαι. 

ἥξειν νομίζεις παῖδα σὸν γαίας ὕπο" 

χαὶ τίς ϑανόντων ἦλθεν ἐξ “λιδου πάλιν; 

ἀλλ ὡς λόγοισι τόνδε μαλϑάξαιμεν ἂν" 

ἥχιστα " φεύγειν σχαιὸν ἄνδρ᾽ ἐχϑρὸν χρεὼν, 
800 σοφοῖσι, δ᾽ εἴχειν χαὶ τεϑραμμένοις χαλῶς" 

ὁᾷον γὰρ αἰδοῦς ὑποβαλὼν φίλ᾽ ἂν τύχοις. 

ἤδη δ᾽ ἐσῆλϑέ μ᾽ εἰ παραιτησαίμεϑα 

φυγὰς τέχνων τῶνδ᾽" ἀλλὰ καὶ τόδ᾽ ἄϑλιον, 
πενίᾳ σὺν οἰκτρῷᾷ περιβαλεῖν σωτηρίαν " 

8306 ὡς τὰ ξένων πρόσωπα φεύγουσιν φίλοις 

ἕν ἥμαρ ἡδὺ βλ ἕμμ᾽. ἔχειν φασὶν μόνον. 
τόλμα μεϑ᾽ ἡμῶν ϑάνατον., ος μένει σ᾽ ὅμως. 

προχαλ οὐμεϑ' εὐγένειαν, ὦ γέρον, σέϑεν " 
τὰς τῶν ϑεῶν γὰρ ὅστις ἐχμοχϑεῖν τύχας 

810 πρόϑυμός ἔστιν, ἡ προθυμία δ᾽ ἄφρων" 
ὃ χρὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ χρεὼν ϑήσει ποτέ. 

ΘΘΙΡΙΟΣ: 

εἰ μὲν σϑενόντων τῶν ἐμῶν βραχιόνων 
ἦν τίς σ᾽ ὑβρίζων, ῥᾳδίως ἐπαύσατ᾽ ἄν" 

νῦν δ᾽ οὐδέν ἐσμεν" σὸν δὲ τοὐντεϑεῦν σχοπεῖν 
8316 ὅπως διώσει τὰς τύχας, ᾿“μφιτρύων. 

ΔΦὨΗΦΙΤΡΎΩ Ν. 

οὔτοι τὸ δειλὸν οὐδὲ τοῦ βέου πόϑος 

ϑανεῖν ἐρύχει μ᾽, ἀλλὰ παιδὶ βούλομαι 

σῶσαι τέχν᾽" ἄλλως δ᾽ ἀδυνάτων ἔοικ᾽ ἐρᾶν. 
ἰδοὺ πάρεστιν ἥδε φασγάνῳ δέρη 

320 χεγντεῖν, φονεύειν, ἱέναι πέτρας ἅπο" 
μίαν δὲ νῷν δὲς χάριν, ἄναξ, ἱκνούμεϑα. 

χτεῖνόν μὲ χαὶ τήνδ᾽ ἀϑλίαν παίδων πάρος, 

ὡς ͵ΡὈὌππψΠοὸ Πρ τέχν᾽ εἰσίδωμεν, ἀνόσιον ϑέαν, 

ὥστ᾽ 

991 

ΝΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΝΕΥΥ ΝΟ ἭἝῬἘἮεἘὕιυσσσ τ ὐππὐπππππππ ααααααααμμμμμμσσσσ 
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ψυχορραγοῦντα καὶ καλοῦντα μητέρα , χτείνας, ϑηροφόνον ϑεὰν 
’ ΄ Ἵ τ , δ ν γὐαν 2 , 

825 πατρός τε πατέρα" τἄλλα δ᾽ ἡ πρόϑυμος εἶ Οἰνωᾶτιν ἀγαλλει". 
πρῶσσ᾽" οὐ γὰρ ἀλκὴν ἔχομεν ὥστε μὴ ϑανεῖν. | 8380 τεϑρέππων τ᾽ ἐπέβα 

ΜΕΓ.Ρ 4. καὶ ψαλίοις ἐδάμασε πώλους 

χἀγὼ σ᾽ ἱκνοῦμαι χάριτι προσϑεῖναι χάριν, “Ἰιομήδεος, οἱ φονίαισι φάτναις ἀχάλιν᾽ ἐθόαζον ᾿ 
ἡμῖν ἵν᾽ ἀμφοῖν εἰς ὑπουργήσης διπλᾶ" χάϑαιμα σῖτα γένυσι, χαρ-- δ 
κόσμον πάρες μοι παισὶ προσϑεῖναι νεκρῶν, 885 μοναῖσιν ἀνδροβρῶσι ϑυστράπεζοι" 

880 δόμους ἀνοίξας" νῦν γὰρ ἐχχεχλήμεϑα" . πέραν δ᾽ ἀργυρορρύταν Ἕβρον 
ς 2 ι -,᾽᾿ » , Ε᾿ ’ ΄ 2, 
ὡς ἀλλὰ ταῦταὰ γ᾽ ἀπολάχωσ᾽ οἴκων πατρός. ἐχπέρασεν ὄχϑαν, 

ὶ ΔΎΚΟΣ. υχηναίῳ πονῶν τυράννῳ, 
ἔσται τάδ᾽" οἴγειν κλῆϑρα προσπόλοις λέγω. τάν τε Πηλιάδ᾽ ἀχτὰν 

- Ἂς Δ Σ 2 - ΄ 2 ᾿ , 

κοσμεῖσϑ᾽ ἔσω μολόντες" οὐ φϑονῶ πέπλων. 890. ἀναύρου παρὰ πηγαᾶς" 
ὅταν δὲ χόσμον περιβάλησϑε σώμασιν, Κύκνον τε ξενοδαίχταν 

385 ἥξω πρὸς ὑμᾶς γερτέρᾳ δώσων χϑονί. τύξοις ὦλεσεν, ᾿Αμφαναί- 
ΜΕΓΑ.ΑΡ 4. ας οἰχήτορ᾽ ἄμικτον " 

δ , 3 ε ξὰ δγς ΤΟΝ ,΄ ᾿ ς , ’ 
ὦ τέχν᾽, ὁμαρτεῖτ᾽ ἀϑλίῳ μητρὸς ποῦλ . ες ὑμνῳδούς τε χύόρας 
πατρῷον ἐς μέλαϑρον, οὗ τῆς οὐσίας 896 ἤλυϑεν ἑσπέριον ἐς αὐλὰν, 
27 - » 27 3  τλ - » 

ἄλλοι χρατοῦσι, τὸ δ᾽ ονομ᾽ ἔσϑ'᾽ ἡμῶν ἔτι. χϑυσέων πετάλων ἄπο μηλοφόρον. χερὶ καρπὸν 
4ΠΡΙΤΡΥΩΝ. ἀμέρξων, 

ὠ Ζεῦ, μάτην ἄρ᾽ ὁμόγαμόν σ᾽ ἐχτησάμην, δράκοντα πυρσόνωτον, ὃς 
, κι , ιν ΄ Ἵ, 3) . τ 

810 μάτην δὲ παιδός τοι νεὼν ἐχλήζομεν. ἀπλατον ἀμφελιχτὸς ἕλιχ᾽ ἐφρούρει, 
σὺ δ᾽ ἠσϑ᾽ ἄρ᾽ ἥσσων ἢ ̓ δόχεις εἶναι φίλος. 400 σταγών " ποντίας ϑ᾽ ἁλὸς μυχοὺς 
ἀρετῇ σὲ γικῶ ϑνητὸς ὧν ϑεὸν μέγιν. εἰσέβαινε, ϑνατοῖς 
παῖδας γὰρ οὐ προὔδωκα τοὺς ᾿Πρακχλέους. γαλανείας τιϑεὶς ἐρετμοῖς " 

σὺ δ᾽ ἐς μὲν εὐνὰς χρύφιος ἠπίστω μολεῖν, οὐρανοῦ ὃ. ὑπὸ μέσσαν 
816 τἀλλότρια λέχτρα δόντος οὐδενὸς λαβὼν, ἐλαύνει χέρας ἕϑραν, 

- Ν Ἁ ᾿Ὶ 2 , 2 Ξ 5. 4 , ) τὴ , 

σώζειν δὲ τοὺς σοὺς οὐχ ἐπίστασαι φίλους... ἀρ “τλαντος δόμον ξλθων " 

ἀμαϑής τις εἰ ϑεὸς, ἢ δίχαιος οὐχ ἔφυς. ἀστρωπούς τε χατέσχεν οἴ- 
ΧΟΡΟΣ. χους εὐανορίᾳ ϑείθνμ 

αἴλινον μὲν ἐπ᾽ εὐτυχεῖ 
μολπᾷ «Ῥοῖβος ἰαχεῖ, 

800 τὰν χαλλίφρϑογγον κιϑάραν 
ἐλαύνων πλήχτρῳ χρυσέῳ " 
ἐγὼ δὲ τὸν γᾶς ἐνέρων τ᾽ ἐς ὕρφναν 

μολόντα, παῖδ᾽ εἴτε Ζιός γι» εἴπω 

εἴτ᾽ ᾿Δμφιτρύωνος ἶγιν, 
806 ὑμνῆσαι, στεφάνωμα μό- 

χϑων, δι᾽ εὐλογίας ϑέλω. 

γενναίων δ᾽ ἀρεταὶ πόνωγ᾽ 

τοῖς ϑαγοῦσιν ἄγαλμα. 
πρῶτον μὲν “]ὸς ἄλσος 

560 ἡἠρήμωσε λέοντος, 

τὸν ἱππευτᾶν τ᾽ ᾿μαζόνων στρατὸν 

Μηαιῶτιν ἀμφὶ πολυπόταμον ἷ : 

410 ἔβα δι᾿ Εὔξεινον οἶδμα λίμγας, 
τίν᾽ οὐχ ἀφ᾽ Ἑλλανίας: 

ἄγορον ἁλίσας φίλων, 
κόρας ᾿ἀρείας πέπλων 

χρυσεόστολον φάρος, 
41, ζωστῆρος ὀλεϑρίους ἄγρας. ! 

τὰ χλεινὰ δ᾽ Ἑλλὰς ἔλαβε βαρβάρου χόρας 
λάφυρα, χαὶ σωώζετ᾽ ἐν υχήναις. 
τὰν τὲ μυριόχραγον 

420 πολύφονον χύνα «““έρνας. : 

ὕδραν ἐξεπύρωσεν 

πυρσοῦ δ᾽ ἀμφεχαλύφϑη βέλεσέ τ᾽ ἀμφέβαλλε, 
ξαγϑὸν χρᾶτ᾽ ἐπινωτίσας τὸν τρισώματον οἷσιν ἔ-- 

δεινῷ χάσματι ϑηρός" χταὰ βοτῆρ᾽ ᾿Πρυϑείας. 
τάν τ᾽ ὀρειγόμον ἀγρίων 425 δρόμων τ᾽ ἄλλων ἀγαλματ᾽ εὐτυχῆ 

8665 Κενταύρων ποτὲ γένναν διῆλϑε" τὸν πολυδάκρυον 
ἔτρωσεν τόξοις φογίοις, ἔπλευσ᾽ ἐς διδαν, πόνων τελευτὼν, 
ἐναίρων πτανοῖς βέλεσιν. ἵν᾽ ἐχπεραίνει. τάλας 
ξύυγνοιδε Πηνειὸς ὃ χαλλιδίνας 

μαχραΐ τ᾽ ἄρουραι πεδίων ἄκαρποι 
970 χαὶ Πηλιάδες ϑεράπγαι 

ασύγχορτοί ϑ᾽ Ὁμόλας ἔναυ--: 
λοι, πεύχαισιν ὅϑεν χέρας 
πληροῦντες χϑόνα Θεσσαλῶν 

ἱππείαις ἐδάμαζον " 
375 τὰν τε χρυσοχάραγον 

δόρχαν ποικιλόνωτον, 
συλήτειραν ἀγρωστᾶν 

948 --- 868. -ΞΞ 864  .-- 379. 

βίοτον οὐδ᾽ ἔβα πάλιν. 
4830 στέγαι δ᾽ ἔρημοι φίλων, 

τὰν δ᾽ ἀνόστιμον τέκνων 
Χάρωνος ἐπιμένει πλᾶτα | 
βίου. χέλευϑον ἄϑεον, ἄδικον" εὶς δὲ σὰς 

ἀξό χέρας βλέπει δώματ᾽ οὐ παρόντος. 
εἰ δ᾽ ἐγὼ σϑένος ἥβων 
δόρυ τ᾽ ἔπαλλον ἐν αἰχμᾷ, 
Καδμείων τε σύνηβοι, 

880 --- 393. -Ξ-ΞΞ 394--- 407. 
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ἩΡΑΒΛΗΣ. ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΣ. 

τέχεσιν ἂν παρέσταν 
, 440 ἀλχᾷ' νῦν δ᾽ ἀπολείπομαι 

τᾶς εὐδαίμονος ἦβας. 
ἀλλ ἐσορῶ γὰρ τούσδε φϑιμένων 

Ἑ ΨὮ . - , 

ἐγνδύτ᾽ ἔχοντας, τοὺς τοῦ μεγάλου 
δήποτε παῖδας τὸ πρὶν Ἡραχλέους, 

3} , , εν " 
445 ἀλοχον τε φίλην ὑπὸ σειραίοις : 

ΝΥ φ, ’ 

ποσὶν ἕλκουσαν τέχνα, χαὶ γεραιον 
. πατέρ᾽ ραχλέους. δύστηνος ἐγὼ, 

δαχρύων ὡς οὐ δύναμαι κατέχειν 
480 γραίας ὄσσων ἔτι πηγᾶς. 

ΜΕΓ.ΑΡΑ. 

εἶεν " τίς ἱρεὺς, τίς σφαγεὺς τῶν δυσπότμων, 
ἢ τῆς ταλαίνης τῆσδ᾽ ἐμῆς ψυχῆς φονεύς; 
ἕτοιμ᾽ ἄγειν τὰ ϑύυματ᾽ εἷς “ιδου τάδε. 
ὦ τέχν᾽, ἀγόμεϑα ζεῦγος οὐ χαλὸν γεχκρῶν, 

458 ὁ ὁμοῦ γέροντες χαὶ νέοι καὶ ἀτεοςς: 
[5 μοῖρα" δυστάλαιν᾽ που τε χαὶ τέχνων 
τῶνδ᾽, οὖς πανύστατ᾽ ὄμμασιν προσδέρκομαι. 
ἔτεχον μὲν ὑμᾶς, πολεμίοις δ᾽ ἐϑρεψάμην. 
ὕβοισμα χἀπίχαρμα καὶ διαφϑοράν. 
φεῦ" 

469 ἡ πολύ με δόξης ἐξέπαισαν ἐλπίδες, 
ἣν πατρὸς ὑμῶν ἐκ λόγων ποτ᾽ ἤλπισα. 
σοὶ μὲν γὰρ ργος ἔνεμ᾽ ὃ κατϑαγνὼν πατὴρ, 
Ἑῤὐρυσϑέως δ᾽ ἔμελλες οἰχήσειν δόμους, 

τῆς χαλλιχάρπου χράτος ἔχων Πελασγίας, 
465 στολήν τε ϑηρὸς ἀμφέβαλλε σῷ κάρᾳ 

λέοντος, ἥπερ αὐτὸς ἐξωπλέζετο " 
σὺ δ᾽ ἦσϑα Θηβῶν τῶν φιλαρμάτων ἄναξ, 
ἔγχληρα πεδία τἀμὰ γῆς κεκτημένος, 

ὡς ἐξέπειϑες τὸν χατασπείραντά σε" 
470 ἐς δεξιὰν δὲ σὴν ἀλεξητήριον 

ξύλον καϑίει, Δαιδάλου ψευδὴ δόσιν.. 
σοὶ δ᾽ ἣν ἔπερσε τοῖς ἑκηβόλοις ποτὲ 

] τόξοισι δώσειν Οἰϊγαλίαν ὑπέσχετο. 
τρεῖς δ᾽ ὄντας ὑμᾶς τριπτύχοις τυραννίσι 

478 πατὴρ ἐπύργου, μέγα φρονῶν εὐανδοίῳ, 
ἐγὼ δὲ γύμφας ἠκροϑινιαζόμην, ͵ 
χκήδη συνάψουσ᾽, ἔκ τ᾽ ᾿4“ϑηναίων χϑονὸς 

Σπάρτης τε Θηβῶν ϑ᾽ ὡς ἀνημμένοι χάλῳς 
πρυμνησίοισι βίον ἔχοιτ᾽ εὐδαίμονα. 

480 χαὶ ταῦτα φροῦδα " μεταβαλοῦσα δ᾽ ἡ τύχη 
νύμφας μὲν ὑμῖν Κῆρας ἀντέδωκ᾽ ἔχειν, 

ἐμοὶ δὲ δάχρυα λουτρά" δύστηνος φρενῶν. 
πατὴρ δὲ πατρὸς ἑστιῷ γάμους ὅδε, 
“4δὴην νομίζων πενθερὸν, χῆδος πιχρόν. 

485 ὦμοι, τίν᾽ ὑμῶν πρῶτον ἢ τίν᾽ ὕστατον 
πρὸς στέρνα ϑῶμαι; τῷ προσαρμόσω στόμα; 
τίγος λάβωμαι; πῶς ἂν ὡς ξουϑόπτερος 
τρροῦτο: συγνενέγκαιμ᾽ ἂν ἐκ πάντων γόους, 
εἷς ἕν δ᾽ ἐνεγκοῦσ᾽ ἀϑρόον ἀποδοίην δάχρυ. 

490 ὦ φίλτατ᾽, εἴ τις φϑόγγον εἰσαχούσεται 
ϑνητῶν παρ᾽ Ἅιδη, σοὶ τάδ᾽, «Πράκλεις, λέγω, 

᾿ " 7 ᾽ ᾿ 
ϑνήσχει πατὴρ σὸς καὶ τέχν᾽, ὄλλυμαι δ᾽ ἐγώ, 
ἢ πρὶν μαχαρία διὰ σ᾽ ἐκληζόμην βροτοῖς. 
ὥρηξ ἐλθὲ, χαὶ ὺ φάἀάνηϑί μοι" ἄρηξον, ἐλϑὲ, καὶ σκιὰ φαγηϑέ μοι 

498 ἅλις γὰρ ἐλϑὼν ἱχανὸς ἂν γένοιο συ" 
Ε ᾿ ΄ , , χαχκοὶ γὰρ ἐς σέ γ᾽, οἱ τέχνα χτείνουσι σα. 

ῬΟΕΤΑΕ ΞΒΟΕΝΙΟΙ. 

Α ΜΠΦΙΤΡΥΏ Ν. 

σὺ μὲν τὰ γέρϑεν Ἐὐτο πη οτος γύναι" 3 
ἐγὼ δὲ σ᾽, ὦ Ζεῦ, χεῖρ᾽ ἐς οὐρανὸν διχὼν, 
αὐδῶ, εὐ πεῖοῖν εἴ τι τοισίδ᾽ ὠφελεῖν. 

5600 ἰὐλλεις . ἀμύνειν, ὡς τάχ᾽ οὐδὲν ἀρχέσεις. 
χαΐτοι κέχλησαι πολλάκις" μάτην πονῶ" 
ϑανεῖν γὰρ, ὡς ἔοικ᾽, ἀναγκαίως ἔχει. 
ἀλλ᾽, ὦ γέροντεο; μικρὰ μὲν τὰ τοῦ βίου " 
τοῦτον δ᾽ ὅπως ἥδιστα διαπεράσετε, 

ὅ06 ἐξ ἡμέρας ἐς νύχτα μὴ λυπούμενοι. 
ὡς ἐλπίδας μὲν ὁ χρόνος οὐκ ἐπίσταται 
σώζειν, το ὃν αὑτοῦ σπουδάσας διέπτατο. 

ὁρᾶτέ μ᾽ , ὅσπερ ἤν που ουθτοοΣ ΠΟητΟῖς, 

ὀνομαστὰ πράσσων, καί μ᾽ ἀφείλεϑ᾽ ἡ τύχὴ 

810 ὥσπερ πτερὸν πρὸς αἰϑέρ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ. 

ὁ δ᾽ ὄλβος ὁ μέγας ἢ τε δόξ᾽ οὐχ οἱδ᾽ ὅτῳ 

βέβαιός ἐστι" χαίρετ᾽ " ἄνδρα γὰρ φίλον 

πανύστατον γῦν, ἥλικες, δεδόρχατε. 
᾿ ΜΕΓΙ..4Ρ 4. 
ἔα. ; 
ὦ πρέσβυ, λεύσσω τἀμὰ φίλτατ᾽; ἢ τί φῶ; 

ΦΔΙΗΦΙΤΡΥ ῶ Ν'. 

δ1ὅ οὐκ οἶδα, ϑύγατερ - ἀφασία δὲ κἄμ᾽ ἔχει. 
ΜΕΤ 4Ὀ 4. 

ὅδ᾽ ἐστὶν ὃν γῆς νέρϑεν εἰσηκούομεν, 
εἰ μή γ᾽ ὄνειρον ἐν φάει τι λεύσσομεν. 
τί φημί; ποῖ᾽ ὄνειρα χηραίνουσ᾽ ὁρῶ; 
οὐχ ἔσϑ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος ἀντὶ σοῦ παιδὸς, γέρον. 

ὅ20 δεῦρ᾽, ὦ τέκν᾽, ἐχχρήμνασϑε πατρῴων πέπλων, 
ἴτ᾽ ἐγχονεῖτε, μὴ μεϑῆτ᾽, ἐπεὶ Διὸς 
σωτῆρος ὑμῖν οὐδέν ἐσϑ᾽ δδ᾽ ὕστερος. 

ΠΡ.ΑΚ.Π6Σ. 

ὦ χαῖρε, μέλαϑοον πρόπυλά ϑ8᾽ ἑστίας ἐμῆς, 
ὡς ὥσμενός σ᾽ ἐσεῖδον ἐς φάος μολών. 

᾿ ὅ26 ἔα " τί χρῆμα; τέκν᾽ ὁρῶ πρὸ δωμάτων 
τ στολμοῖσι γεχρῶν χρᾶτας ἐξεστεμμένα, 

ὔχλῳ τ᾽ ἐν ἀνδρῶν τὴν ἐμὴν ξυνάορον 
πατέρα τε δαχρύοντα συμφορᾶς τιγος. 
φέρ᾽ ἐκπύϑωμαι τῶνδε πλησίον σταϑεὶς 

. 889 τί χαιγὸν ἦλϑε τοῖσδε δώμασιν χρέος. 
4 ΠῚ ΕΠ ΘΕΝῸ ν 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ὦ φάος μολὼν πατρὶ, 
ἥχεις, ἐσώϑης εἰς ἀχμὴν ἐλϑὼν φίλοις ; 

ΠΡΑ͂Κ.ΠηΠΣ. 

τί φῇς; τίν᾽ ἐς ταραγμὸν ἥχομεν, πάτερ; 
ΜΕΓΙ..Α͂ΡΑ4. 

διολλύμρηθαΣ σὺ δὲ, γέρον, σύγγνωϑίέ μοι, 
[2 ΄ Ἢ [χ )» αἱ " ;) ᾿ , ᾿ - ᾿ 

535 εἰ πρόσϑεν ἥρπασ' ἃ σὲ λέγειν πρὸς τόνδ᾽ ἐχρὴν 
| 

τὸ ϑῆλυ γάρ πως μᾶλλον οἱχτρὸν ἀρσένων, 
καὶ τἄμ᾽ ἔϑνησχε τέχν᾽, ἀπωλλύμην δ᾽ ἐγώ. 

| ΠΡΑ͂Κ.ΖΗ Σ. 

Ἄπολλον, οἵοις φροιμίοις ἄρχει λόγου. 
ΜΙ. .4} 4... 

β τεϑνᾶσ᾽ ἀδελφοὶ χαὶ πατὴρ οὑμὸς γέρων. 

ΠΡΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

, ὅῖ0 πῶς φής; τέ δράσας ἢ δορὸς ποίου τυχών; 
ΜΕΓ.4Ρ.4. 

«Τύχος σφ᾽ ὃ χλεινὸς γῆς ἄναξ διώλεσεν. 

ΠΡΑ͂Κ.ΠΣ. 

ὅπλοις ἀπαντῶν ἢ γοσησάσης χϑονός; 

σο0 

| 

"““-πὐπαπσσσσσσσσῃ΄ππππσσππππππσσ’“““πυσσὅσννννσνθνσνννσσσν 



ΕΓ ΡΥ Τὴ] ἈΠ Ὁ Ὁ 39: 

ΜΠῈΓ.Ρ 4. 

στάσει τὸ Κάδμου γ᾽ ἑπτάπυλον ἔχει χράτος. 
ΠΡΩΑ͂ΚΖΠΣ. 

τί ἀπίαι πρὸς σὲ χαὶ γέροντ᾽ ἦλθεν φόβος; 
ΠΈΕΓΙ.Ρ 4. 

δ16 χτείνειν ἔμελλε πατέρα χἀμὲ χαὶ τέχνα. 
ΠΡΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

τί φὴς; τί ταοβῶν ὀρφάνευμ᾽ ἐμῶν τέχνων ; 
ΕΓ. 4. 

μή ποτε. Κρέοντος ϑάνατον ἐκτισαίατο. 
ΠΡΑ͂ΚΗΣ. 

κόσμος δὲ πέπλων τίς ὅδε νερτέροις πρέπων; 
ΜΠΠΈῈΓ..4Ρ ἍΑ. 

ϑαγάτου τάδ᾽ ἤδη περιβόλαι᾽ ἀνήμμεϑα. 
ΠΡΑ͂Κ.ΠΣ. 

580 χαὶ πρὸς βίαν ἐϑνήσκετ᾽; ὦ τλήμων ἐγώ. 
ΠΕΓΙΑΡ4. 

φίλων ἔρημοι, σὲ δὲ ϑανόντ᾽ ἠχούομενγ. 
᾿ΉΗΡΆΑΚΛΗΣ. 

πόϑεν δ᾽ ἐς ὑμῶς δ᾽ ἐσῆλϑ᾽ ἀϑυμία; 
: ΜΕῈΓ.Ρ Ζ. 

Εὐρυσϑέως χήρυχες ἤγγελλον τάϑε. 
ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

τί δ᾽ ἐξελείπετ᾽ οἶχον ἑστίαν τ᾽ ἐμήν; 
ΠΕΙ͂..Ρ 4. ' 

ὅ55 βίᾳ πατὴρ μὲν ἐχπεσὼν στρωτοῦ λέχους. 
ΠΡΑ,Κ.ΖΗΣ. 

κοὺχ ἔσχεν αἰδῶ τὸν γέροντ᾽ ἀτιμάσαι; 
ΠΈΕΓΙ.Α͂Ρ Α. 

αἰδώς γ᾽ ἀποικχεῖ τῆσδε τῆς ϑεοῦ πρόσω. 
: ΠΡΑΩΑ͂Κ..ΗΣ. 

οὕτω δ᾽ ἀπόντες ἐσπανίζομεν φίλων; 
ΜΈΕΓ.Ρ 4. 

φίλοι γάρ εἶσιν ἀνδοὶ δυστυχεῖ τίγες; 
ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

560 μάχας δὲ Πηινυῶν, ἃς ἔτλην, ἀπέπτυσαν; 
ΜῈ Γ.4Ρ 64. 

ἄφιλον, ἕν᾽ αὖϑίς σοι λέγω, τὸ δυστυχές, 
ΠΡΩΚΖΗΣ. 

ὑ δέινεϑ᾽ “Διδου τάσδε περιβολὰς κόμης, 
καὶ φῶς ἀναβλέψεσϑε, τοῦ χάτω σχότους 

φίλας ἀμοιβὰς ὄμμασιν δεδορχότες ; 
665 ἐγὼ δὲ, νῦν γὰρ τῆς ἐμῆς ἔργον χερὸς, 

πρῶτον μὲν εἶμι καὶ χατασχάψω δόμους 
χαινῶν τυράννων, χρᾶτα δ᾽ ἀνόσιον τεμὼν 
ο χυνῶν ἑλκημα" Καδμείων δ᾽ ὅσους 
χκαχοὺς ἐφεῦρον εὖ παϑόντας ἐξ ἐμοῦ, 

ὅ70 τῷ χαλλινίχῳ τῷδ᾽ ὅπλῳ χειρώσομαι, 

τοὺς δὲ πτερωτοῖς διαφορῶν τοξεύμασι, 

- γεχρῶν ἅπαντ᾽ ᾿Ισμηνὸν ἐμπλήσω φόγου, 
“Τίρχης τε νᾶμα λευχὸν αἱμαχϑήσεται. 
τῷ γάρ μ᾽ ἀμύνειν μᾶλλον ῆ ϑάμαρτι χοὴ 

δὅ75 χαὶ παισὶ καὶ γέροντι; χαιρόντων πόνοι" 
μάτην γὰρ αὐτοὺς τῶνδε μᾶλλον ἤνυσα. 
χαὶ δεῖ μ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽, εἴπερ οἵδ᾽ ὑπὲρ πατρὸς, 
ϑγήσχειν ἀμύνοντ᾽"- ἢ τί φήσομεν χαλὸν 
ὕδοᾳ μὲν ἐλϑεῖν ἐς μάχην λέοντί τε 

ὅ80 Εὐρυσϑέως πομπαῖσι, τῶν δ᾽ ἐμῶν τέχνων 
οὐχ ἐχπονήσω ϑάνατον; οὐκ ἄρ᾽ Ἡρακλῆς 
ὁ χαλλίγικος, ὡς πάροιϑε, ἡὐξοϊδε 

] καὶ ϑῆρά 

| ΧΟΡΟΣ. 

δίχαια τοὺς τεχόντας ὠφελεῖν τέχνα 
πατέρα τὲ πρέσβυ» τήν τε κοινωνὸν γάμων. 

ΑἸΜΦΙΤΡΎῺΩ Ν. 

, ὅδό πρὸς σοῦ μὲν, ὦ παῖ, τοῖς φίλοις εἶναι φίλον 
τά τ᾽ ἐχϑρὰ μισεῖν ἀλλὰ μὴ ᾿πείγου λίαν. 

ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

τί δ᾽ ἐστὶ τῶνδε ϑᾶσσον ἢ χρεὼν, πάτερ; 
“ΜΠ ῸΙΤΡῪ ἢ Ν. 

πολλοὺς πένητας, ὀλβίους δὲ τῷ λόγῳ 
δοχοῦντας εἶναι, συμμάχους ἄναξ ἔχει, 

ὅ90 οὗ στάσιν ἔϑηκαν καὶ διώλεσαν πόλιν 
ἐφ᾽ ἁρπαγαῖσι τῶν πέλας, τὰ δ᾽ ἕν δόμοις 
δαπάναισι φροῦδα διαφυγόνϑ'᾽ ὑπ᾽ ἀργίας. 
ὥφϑης ἐπελθὼν πόλιν" ἐπεὶ δ᾽ ὥφϑης, ὅρα 
ἐχϑροὺς ἀϑροίσας μὴ παρὰ γνώμην πέσης. 

ἩΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

ὅ95 μέλει μὲν οὐδὲν εἴ με πᾶσ᾽ εἶδεν πόλις " 
ὄρνιν δ᾽ ἰδών τιν᾽ οὐκ ἕν αἰσίοις ἕδραις, 

ἔγνων πόνον τιν᾽ ἐς δόμους πεπτωχότα " 
ὥστ᾽ ἐκ προνοίας χρύφιος εἰσῆλϑον χϑόγα. 

ΑἸΜΟΘΙΤΡΎΥ ἢ Ν. 

καλῶς προσελθὼν νῦν πρόσειπέ 8᾽ ἑστίαν 
600 χαὶ δὸς πατρῴοις δώμασιν σὸν ὄμμ᾽ ἰδεῖν. 

ἥξει γὰρ αὐτὸς σὴν δάμαρτα καὶ τέκνα 
ἕλξων, φονεύσων, κἄμ᾽ ἐπισφάξων, ἄναξ. 

μένοντι δ᾽ αὐτοῦ πάντα σοι γενήσεται, 
τῇ. τ᾽ ἀσφαλείᾳ κερδανεῖς " πόλιν τε σὴν 

606 μὴ πρὶν ταράξης πρὶν τόδ᾽ εὖ ϑέσϑαι ) τέχγογ. 

ΠΡΑ͂ ΚΑΗΣ. 

δράσω τάδ᾽" εὖ γὰρ εἶπας" εἶμ᾽ εἴσω δόμων. 
χοόνῳ δ᾽ ἀνελθὼν ἐξ ἀγηλίων μυχῶν 

«ιδου Κόρης τ᾽ ἔνερϑεν οὐκ ἀτιμάσω 
ϑεοὺς προσειπεῖν πρῶτα τοὺς χατὰ στέγας. 

ΑἸΜΦΘΙΤΡΎΥΎΥ Ν. 

᾿ΒΙθἦλϑες γὰρ ὄντως δώματ᾽ εἰς “Διδου, τέκνον; 
ΠΡΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

γ᾽ ἐς φῶς τὸν τρίχρανον ἤγαγον. 
ΑΔ ἸΜΦΙΤΡΎ ὦ Ν. 

μάχῃ χρατήσας ἢ ϑεᾶς δωρήμασιψ; 
ἩΡΑΚΜΗΣ. 

μάχη" τὰ μυστῶν δ᾽ δργι᾽ εὐτύχησ᾽ ἰδών. 
ΑἈΜΦΙΤΡΎΥῺΩ Ν. 

ἢ καὶ κατ᾽ οἴχους ἐστὶν Εὐρυσϑέως ὁ ϑήρ; 
ἩΡΑ͂ΚΖἍῊΗ Σ. 

615 Χϑονίας γιν ἄλσος Ἑρμιὼν τ᾽ ἔχει πόλις. 

ΑἸΜΦΙΤΡΥΩ Ν. 

οὐδ᾽ οἶδεν Εὐρυσϑεύς σε γῆς ἥκοντ᾽ ἄνω; 
ΠΡΑ͂ΚΑΗ͂Σ. 

οὐχ οἶδ᾽" ἵν᾽ ἐλθὼν τἀνϑαάδ᾽ εἰδείην πάρος, 

ΑἸ ΜΩΘΙΤΡΎῺΩ Ν. 

χοόνον δὲ πῶς τοσοῦτον ἦσϑ'᾽ ὑπὸ χϑονί; 
ΠΡΑΚΛἍΗΣ. 

Θησέα κομίζων ἐχρόνισ᾽ ἐξ “Τιδου, πάτερ. 
ΤΙ ΦΙΤΡΥ ἢ Ν. 

620 χαὶ ποῦ ᾽στιν; ἢ γῆς πατρίδος οἴχεται πέδον ; 
ΠΡΑΓ,.ΕἝΚΊΖΗΣ. 

βέβηκ᾽ ᾿ϑήνας, νέρϑεν ἄσμενος φυγών. 
ἀλλ εἶ", ὁμαρτεῖτ᾽, ὦ τέκν᾽, ἐς δόμους πατρί. 

καλλίογνές τἄρ᾽ εἴσοδοι τῶν ἐξόδων 
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πάρεισιν ὑμῖν. ἀλλὰ ϑάρσος ἴσχετε, παρά τε Βρόμιον οἱνοδόταν 
θ25 καὶ νάματ᾽ ὄσσων μηκέτ᾽ ἐξαγέετε, παρά τε χέλυος ἑπτατόνου 

σύ τ᾽, ὦ γύναι μοι, σύλλογον ψυχῆς λαβὲ μολπὰν χαὶ «Δίβυν αὐλόν" 
τρόμου τε παῦσαι, χαὶ μέϑεσϑ'᾽ ἐμῶν πέπλων ")] 685 οὕπω χαταπαύσομεν 
οὐ γὰρ πτερωτὸς, οὐδὲ φευξείω φίλους. Μούσας, αἵ μ᾽ ἐχόρευσαν. 
ἄ, 4 παιᾶνα μὲν Ζ]ηλιάδες 
οἵδ᾽ οὐχ ἀφιᾶοσ᾽, ἀλλ᾽ ἀνάπτονται πέπλων ὑμνοῦσ᾽, ἀμφὶ πύλας τὸν 

680 τοσῷδε μᾶλλον" ὧδ᾽ ἔβητ᾽ ἐπὶ ξυροῦ; «Τατοῦς εὔπαιδα γόνον 

γαῦς δ᾽ ὡς ἐφέλξω" καὶ γὰρ οὐκ ἀναίνομαι παιᾶνας δ᾽ ἐπὶ σοῖς μελάϑροις 
ἄξω λαβών γε τοὐσδ᾽ ἐφολκίδας χεροῖν, 690 εἱλίσσουσαι χαλλίχορον " 

ΙΑ ») ς 3 ᾿ ΒΥ ' ’ « ,) ΕῚ ᾿Ὶ ϑεράπευμα τέχνων. πάντα τἀνθρώπων ἴσα. κύχνος ὡς γέρων ἀοιδὸς 
φιλοῦσι παῖδας οἵ τ΄ ἀμείνονες βροτῶν πολιῶν ἐκ γενύων 

6088 οἵ τ᾿ οὐδὲν ὄντες. χρήμασιν δὲ διάφοροι" κελαδήσω" τὸ γὰρ εὖ 
ἔχουσιν, οὗ δ᾽ οὔ" πᾶν δὲ φιλότεκγον γένος. 69ὅ τοῖς ὕμνοισιν ὑπάρχει 

ΧΟΡΟΣ. ' Ζιὸς ὁ παῖς" τᾶς δ᾽ εὐγενίας 
ἃ νεότας μοι φίλον " ἄχϑος δὲ τὸ γῆρας ἀεὶ πλέον ὑπερβάλλων 
βαρύτερον Αἴτνας σχοπέλων μοχϑήσας τὸν ἄκυμον 

640 ἐπὶ χρατὶ χεῖται, ϑῆχεν βίοτον βροτοῖς 
βλεφάρων σχοτειγὸν ᾿ 700 πέρσας δείματα ϑηρῶν. 
φάρος ἐπιχαλύψαν. ΠΥ ΛΚΟΣ, 
μή μοι μήτ᾽ ᾿4σιήτιδος ἐς χαιρὸν οἴχων, ᾿“μφιτρύων, ἔξω περᾷς" 
τυραννίδος ὄλβος εἴη, χοόνος γὰρ ἤδη δαρὸς ἐξ ὅτου πέπλοις 

θ45 μὴ χρυσοῦ δώματα πλήρη χοσμεῖσϑε σῶμα καὶ νεχρῶν ἀγάλμασιν. 
τᾶς ἤβας ἀντιλαβεῖν, ἀλλ εἴα, παῖδας χαὶ δάμαρϑ᾽ Ἡραχλέους 
ἃ χαλλίστα μὲν ἐν ὄλβῳ, ᾿ 706 ἔξω χέλευε τῶνδε φαίνεσϑαι δόμων, 
χαλλίστα δ᾽ ἐν πενίᾳ. ἐφ᾽ οἷς ὑπέστητ᾽ αὐτεπάγγελτοι ϑαγεῖνγ. 
τὸ δὲ λυγρὸν φόνιόν τε γῆ- ΑἸΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

θ560 οας μισῶ" κατὰ κυμάτων δ᾽ ἄναξ, διώχεις μ᾽ ἀϑλίως πεπραγότα, 
ἔρροι, μηδέ ποτ᾽ ὠφελεν ὕβοιν ϑ᾽ ὑβρίζεις ἐπὶ ϑανοῦσι τοῖς ἐμοῖς " 
ϑνατῶν δώματα χαὶ πόλεις ἃ χρῆν σε μετρίως, κεὶ χρατεῖς, σπουδὴν ἔχειν. 
ἐλθεῖν, ἀλλὰ κατ᾽ αἰϑέρ᾽ ἀ- 710 ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκην προστίϑης ἡμῖν ϑανεῖν, 
εὺ πτεροῖσι φορείσϑω. στέργειν ἀνάγκη, δραστέον δ᾽ ἅ σοι δοχεῖ. 

666 εἰ δὲ ϑεοῖς ἦν ξύνεσις καὶ σοφία, κατ᾽ ἄνδρας ᾿ ΑΎΚΟΣ. 
δίδυμον ἂν ἥβαν ἔφερον, Ι ποῦ δῆτα εγάρα; ποῦ τέκν᾽ ᾿Ζλχμήνης γόγου; 
φανερὸν χαραχτῆρ᾽ ΔΙΜΦΙΤΡΎΥῺΩ Ν. 
ἀρετᾶς, ὅσοισιν δοχῶ μὲν αὐτὴν, ὡς ϑύραϑεν εἴκάσαι, 

660 μέτα, καὶ ϑανόντες | ΖΧΎΚΟ Σ. 

εἷς αὐγὰς πάλιν ἁλίου τί χρῆμα δόξης τῆσδ᾽ ἔχεις τεχμήριον ; 
| δισσοὺς ἂν ἔβαν διαύλους, ΑΜΦΙΤΡΎ Ν. 
| ἁ δυσγένεια δ᾽ ἁπλᾶν ἂν ᾿ 716 ἱκέτιν πρὸς ἁγνοῖς ἑστίας ϑάσσειν βάϑροις. 

εἶχε ζόας βιοτὰν, ΔΎΚΟΣ. 

666 καὶ τῷδ᾽ ἦν τούς τε καχοὺς ἂν ἀνόνητά γ᾽ ἱχετεύουσαν ἐχσῶσαι βίον. 
γνῶναι χαὶ τοὺς ἀγαϑοὺς, Ὡς ΑἸΜΦΙΤΡΥΎῪ ἢ Ν. 
ἴσον ἅτ᾽ ἐν νεφέλαισιν ἄ- χαὶ τὸν ϑαγνόντα γ᾽ ἀνακαλεῖ μάτην πόσιν. 

᾽ στρων ναύταις ἀριϑμὸς πέλει. ΔΎ ΚΟ Σ. 

γῦν δ᾽ οὐδεὶς ὅρος ἐκ ϑεῶν ὅδ᾽ οὐ πάρεστιν, οὐδὲ μὴ μόλῃ ποτέ. 
670 χρηστοῖς οὐδὲ χακοῖς σαφὴς, ΑἸΜΦΘΙΤΡΎΥΩ Ν. 

. ἀλλ εἱλισσόμενός τις αἷ-- οὔκ, εἴ γε μή τις ϑεῶν ἀναστήσειέ νιν. 

ὡν πλοῦτον μόνον αὕξει. ΔΎΚΟΣ. 
οὐ παύσομαι τὰς Χάριτας 720 χώρει πρὸς αὐτὴν καὶ κόμιζ᾽ ἐκ δωμάτων. 

676 ἡδίσταν συζυγίαν. μέτοχος ἂν εἴην τοῦ φόνου δράσας τόδε. 
ΜΎΚΟ Σ. μὴ ζῴην μετ᾽ ἀμουσίας, 

ἀεὶ δ᾽ ἐν στεφάνοισιν εἴην. 
ἔτι τοι γέρων ἀοιδὸς 
χελαδεῖ Μναμοσύναν " 

680 ἔτι τὰν “Πραχλέους 

χαλλίνικον ἀείσω 
637. Θόά4. 

ἡμεῖς, ἐπειδὴ σοὶ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐνθύμιον, 
οἱ δειμάτων ἔξωϑεν, ἐχπορεύσομεν 
σὺν μητρὶ παῖδας. δεῦρ᾽ ἕπεσϑε, πρόσπολοι, 

,.; 726 ὡς ἂν σχολὴν λύσωμεν ἄσμενοι πόγων. 
ΦἸὨΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

σὺ δ᾽ οὖν ἴϑ᾽, ἔρχει δ᾽ οἷ χρεών " τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἴσως 

ἄλλῳ μελήσει. προσδόχα δὲ δρῶν χαχῶς 

] 

| 

ἸΠούσαις συγκαταμιγνὺς, ΑἸΜΦΙΤΡΎῺΩ Ν. 

θ66 --- 672. 
678 --- 6856. -ξΞ 682 “--- 100. 
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396. ἘΠΉΘΙΙ ΠῚ Δ τῶ Ν᾿ 
ἜΠΗ τ ταλβσσ οι να δ Ν 

΄ ὯΝ ᾿ 

χαχὸν τι πράξειν. ὦ γέροντες, ἐς χαλὸν ξεσταί ϑ᾽ ἑπταπύλου πόλεως. 
στείχει, βροόχοισι δ᾽ ἀρχίων γενήσεταε ἀναχορεύσατ᾽ ἀγυιαὶ, 

730 ξιφηφόροισι, τοὺς πέλας δοχῶν κχτεγεῖν, “ίρχα ϑ᾽ ἃ καλλιρρέεϑρος, 
ὁ παγχάχιστος. εἶμι δ᾽, ὡς ἴδω γνεχρὸν ,. 786 σύν τ᾽ ᾿“σωπιάδες χόραι, 
πίπτοντ᾽" ἔχει γὰρ ἡδονὰς ϑνήσχων ἀνὴρ 'πατρὸς ὕδωρ βᾶτε λιποῦ-- 
ἐχϑοὸς τίνων τε τῶν δεδραμένων δίκην. σαι Ἔ συγαοιδοὶ 

γ΄ Α « ,᾿ 

: γύμφαι τὸν “Ποακλέου; ΧΟΡΟΣ. , ᾿ 
χελλὴ ἡ γρὰ ἀγῶν᾽" ὦ 

790 Πυϑίου δενδρῶτι πέτρα 
Μουσῶν ϑ' ἸΠλ: τον. Δλ μι δώματα, 
ἥξετ᾽ εὐγαϑεῖ χελάδῳ 
ἐμὸν πόλιν, ἐμὰ τείχη, 
Σπαρτῶν ἵνα γένος ἐφάνη, 

795 χαλχασπίδων λόχος, ὃς γᾶν 
τέχνων τέχνοις μεταμείβει, 

Θήβαις ἱερὸν «τρῶς. 

Σ Πρ τον δύο. συγγενεῖς 
εὐναὶ, ϑγνατογεγοῦς τε χαὺὶ 

785 μεταβολὰ χαχῶν" μέγας ὁ πρόσϑ᾽ ἄναξ 

πάλιν ὑποστρέφει βίοτον εἰς “Διδαν. 

ἰὼ δίχα χαὶ ϑεῶν παλίρρους πότμος. 

7ά0 ἦλϑες χοόνῳ μὲν οὗ δίχην δώσεις ϑαγὼν, 

ὕβρεις ὑβρίζων εἰς ἀμείνονας σέϑεν. 

743 χαρμοναὶ δαχρύων ἔδοσαν ἐκβολάς " 
745 πάλιν ἔμολεν ἃ πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς 

ἤλπισεν παϑεῖν γᾶς ἄναξ. 
ἀλλ᾽, ὦ γεραιὲ, χαὶ τὰ δωμάτων ἔσω 
σχοπῶμεν,, εἰ πράσσει τις ὡς ἐγὼ ϑέλω. 

Ἰώ μοί μοι ἄψυς: 800 “ιὸς, ὃς ἦλθεν ἐς εὐνὰς 

ΧΟΡΟΣ. Νύμφας τῶς Περσηίδος - ὡς 
πιστόν μοι τὸ παλαιὸν ἤ-- 
δὴ λέχος, ὦ Ζεῦ, τὸ σὸν οὐκ 
ἐπ᾽ ἐλπίδι φάνϑη, 

805 λαμπρὰν δ᾽ ἔδειξ᾽ ὁ χρόνος 

τὰν ᾿Πραχλέος ἀλχάν " 

ὃς γᾶς ἐξέβα ϑαλάμων, 

780 τόδε κατάρχεται μέλος ἐμοὶ χλύειν 
φίλιον ἐν δόμοις - ϑάνατος οὐ πρόσω. 

7588 βοᾷ φόνου φροίμιον στενάζων ἄναξ. 

ΜΎΚΟ Σ. 

ὦ πᾶσα Κάδμου γαῖ᾽, ἀπόλλυμαι δόλῳ. 

ΧΟΡΟΣ. Πλούτωνος δῶμα λιπὼν γνέρτερον. 
785 χαὶ γὰρ διώλλυς " ἀντίποιγα δ᾽ ἐχτίγων χρείσσων μοι τύραγγος ἔφυς 

: τόλμα, διδούς γε τῶν δεδραμένων δίχην. 810 δυσγένει᾽ ἀνάχτων. 
: τίς ὃ ϑεοὺς ἀνομίᾳ χθοαίγων, ϑνητὸς ὧν, ἃ νῦν ἐσορᾶν φαίνειν 
ἄφρονα λόγον οὐρανίων μακάρων κατέβαλ, ξιφηφόρων ἐς ἀγώνων 
ὡς ἄρ᾽ οὐ σϑένουσιν ϑεοί; ἅμιλλαν, εἰ τὸ δίχαιον 

760 γέροντες, οὐχέτ᾽ ἔστι δι απ εβὴς ἀνήρ. ο ϑεοῖς ἔτ᾽ ἀρέσχει. 
σιγᾷ μελαϑρα" πρὸς χοροὺς τραπώμεϑα ", ᾿ 816 ἔα ἔα. 
φίλοι γὰρ εὐτυχοῦσιν οὕς ἐγὼ ϑέλω. ἀρ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν πίτυλον ἥχομεν φόβου, 
χοροὶ χοροὶ καὶ ϑαλίαι μέλουσι Θήβας ἱερὸν γέροντες, οἷον φάσμ᾽ ὑπὲρ δόμων ὁρῶ; 

χατ᾽ ἄστυ. φυγῆ φυγὴ . 
768 μεταλλαγαὶ γὰρ δαχρύων, γωϑὲς πέδαιρε κῶλον, ἐκποδὼν ἔλα: 

μεταλλαγαὶ συντυχίας 8209 ὦγαξ Παιὰν, 
ἔτεκον ἀοιδᾶς. ἀπότροπος γένοιό. μοι τῶν πημάτω»γ. 
βέβακ᾽ ἄναξ ὃ χαιγὸς, ΠΡΟ ΣΣ 
ὁ δὲ παλαίτερος ϑαρσεῖτε, Νυχτὸς τήνδ᾽ ὁρῶντες ἔχγογον 

710 Σρατεῖ, λιμένα λιπών γε τὸν ᾿Αχερόντιον " «Τύσσαν, γέροντες, χἀμὲ τὴν ϑεῶν λάτριν, 
δοχημάτων δ᾽ ἐχτὸς ἤλϑεν ἐλπίς. Ἶριν" πόλει γὰρ οὐδὲν ἥχομεν βλάβος, 
ϑεοὺ ϑεοὶ τῶν ἀδίχων μέλουσι χαὶ τῶν ὁσίων, 825 ἑνὸς δ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὸς δώματα στρατεύομεν, 
᾿ ἐπάῴειν. ὅν φασιν εἶναι Ζηνὸς ᾿Δλχμήνης τ᾽ ἄπο. 
ὃ χρυσὸς ἅ τ’ τ πρὶν μὲν γὰρ ἄϑλους ἐχτελευτῆσαι πιχροὺς, 

775 φοενῶν βροτοὺς ἐξάγεται, τὸ χρεὼν γιν ἐξέσωζεν, οὐδ᾽ εἴα πατὴρ 
δύνασιν [ἄδικον] ἐφέλχων. Ζεύς νιν χαχῶς δρᾶν οὔτ᾽ ἔμ᾽ οὔϑ᾽ Ἥραν ποτε. 
χρόνου γὰρ οὔτις ἔτλα 880 ἐπεὶ δὲ μόχϑους διεπέρασ᾽ Εὐρυσϑέως, 
τὸ πάλιν “εἰσορᾶν, Ἥρα προσάψαι καινὸν αἷμ᾽ αὐτῷ ϑέλει, 
νόμον παρέμενος ; ἀνομίᾳ χάριν διδούς" παῖδας χατακχτείγαντι,, συνϑέλω δ᾽ ἐγώ. 

780 ἔϑραυσε τ ὄλβου χελαιγνὸν ἅρμα. ἀλλ εἰ", ἅτε ἐγχτὸν συλλαβοῦσα καρδίαν, 
Ἰσμήν᾽ ὦ στεφανηφύρει, Νυκτὸς χελαινῆς ἀνυμέναιε παρϑένε, 

785. -789. --- 750--- 753. 886 μαγίας τ᾿ ἐπ᾽ ἀνδοὶ τῷδε καὶ παιδοχτόνους 
740. 741. ---- 747. 748. φρενῶν ταραγμοὺς χαὶ ποδῶν σχιρτήματα 
743 - 1746. ---- 757.--- 759. ἔλαυνε, κίνει, φόνιον ἐξίει χάλων, 

754. 7560. ---Ξ- 760--- 762. ὡς ἂν πορεύσας δι᾽ ᾿“χερούσιον πόρον 
708 --- 771. Ξε: 772- -- 780. τὸν καλλίπαιδα, στέφανον αὐϑέντῃ φόνῳ 
781 --- 797. ---Ξ 798 -- 814. 840 γνῷ μὲν τὸν Ἥρας οἷός ἐστ᾽ αὐτῷ χόλος, 
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μάϑη δὲ τὸν ἐμόν ἢ ϑεοὶ μὲν οὐδαμοῦ, 
τὰ ϑνητὰ δ᾽ ἔσται μεγάλα. μὴ δόντος δίχην. 

: ΑΟὙΤΈΤ 4. 
ἐξ εὐγενοῦς μὲν πατρὸς ἔχ τε μητέρος 
πέφυχα, Νυχτὸς Οὐρανοῦ τ᾽ ἀφ᾽ αἵματος " 

845 τιμὰς δ᾽ ἔχω τάσδ᾽, οὐκ ἀγασϑῆναι φίλοις, 
οὐδ᾽ ἥδομαι φοιτῶσ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπων φίλους " 
παραινέσαι δὲ, πρὶν σφαλεῖσαν εἰσιδεῖν, 

Ἥρῳ ϑέλω σοί τ᾽, ἢν πίϑησϑ' ἐμοῖς λόγοις. 
ἀνὴρ δ᾽ οὐκ ἄσημος οὔτ᾽ ἐπὶ χϑονὶὴ 

880 οὔτ᾽ ἐν ϑεοῖσιν, οὗ γέ μ᾽ εἰσπέμπεις δόμους" 
᾿ς ἄβατον δὲ χώραν χαὶ ϑάλασσαν ἀγρίαν 

ἐξημερώσας, ϑεῶν ἀνέστησεν μόνος 
τιμὰς πιτνούσας ἀνοσίων ἀγδρῶν ὕπο" 

ὥστ᾽ οὐ παραινῶ μεγάλα βούλεσϑαι κακᾶ. 
ΤΡΙΣ. 

855 μὴ σὺ γουϑέτει τά ϑ᾽ Ἥρας χἀμὰ μηχανήματα. 
ἘΠ Δ 7. - 3. 

ἐς τὸ λῷστον ἐμιβιβάζω ο᾽ ἴχνος ἀντὶ τοῦ χαχοῦ. 

ΤΡΥΙΣ. 

οὐχὺ σωφρογεῖν γ᾽ ἔπεμψε δεῦρό σ᾽ ἡ Διὸς 
δάμαρ. 

αὖ ΣΙ ΤΟΙ͂Σ 

Ἥλιον μαρτυρόμεσθϑα δρῶσ᾽ ἃ δρᾶν οὐ βούλομαι. 
εἰ δὲ δή μ᾽ Ἥρᾳ ϑ᾽ ὑπουργεῖν σοί τ' ἀναγκαίως 

ἔχει 

860 τάχος ἐπιρροίβδην ϑ᾽ ὁμαρτεῖν ὡς χυνηγέτη κύνας, 
εἶμί γ᾽" οὔτε πόντος οὕτω χύμασί στέγων λά-- 

εβρος, 
οὔτε γῆς σεισμὸς κεραυνοῦ τ᾽ ΦΘΩΝ ὠδῖνας 

πγέων, 
ἱ᾿ ἐγὼ σταδιοδραμοῦμαι στέρνον εἷς “Πραχλέους, 

“αὺ χαταρρήξω μέλαϑρα χαὶ ϑόμους ἐπε τλο 
8668 τέχν᾽ ἀποχτείνασα πρῶτον" ὁ δὲ χαγὼν οὐχ 

εἴσεται 
ΡῚ πρεϑός οὗς ἔτιχτ᾽ ἐναίρων. πρὶν ἂν : λύσ- 

σης ὑφῇ. 
ν᾿ ἰδοὺ καὶ δὴ τινάσσει κρᾶτα βαλβίδων ὁ ἄπο, 
χαὶ διαστρόφους ἑλίσσει σῖγα γοργωποὺς χόρας. 
ἀμπγοὰς δ᾽ οὐ σωφρονίζει, ταῦρος ὡς ἐς ἐμ- 

βολὴν, 
870 δεινὰ μυχᾶται δὲ Κῆρας ἀνακαλῶν τὰς Ταρτάρου. 

τάχα σ᾽ ἐγὼ μᾶλλον χορεύσω χαὶ χαταυλήσω φόβῳ. 
στεῖχ᾽ ἐς Οὔλυμπον πεδαίρουσ᾽, Ἶρι, γεγγαῖον 

πόδα" 

ἐς δόμους δ᾽ ἡμεῖς ἄφαντοι δυσόμεσϑ᾽ Ἥρω- 
χλέους. 

ΧΌΊΟΣΣΟΣΣ, 

875 ὀτοτοτοῖ, στέναξον" ἀποκχείρεται 
σὸν ἄνθος, πόλις, ὃ Διὸς ἔχγονος. 

μέλεος Ἑλλὰς, ἃ τὸν εὐεργέταν 
ἀποβαλεῖς, ὀλεῖς μανίαισιν “1ύσσας 

χορευϑέντ᾽ ἀναύλοις. | 
880 βέβαχεν ἐν δί(οοισιν ἅ πολύστονος, 

ἅρμασι δ᾽ ἐνδίδωσι χέντρον ὡς ἐπὶ λώβᾳ | 
ΜΝΜυχτὸς Γοργὼν ἑχατογχεφάλοις 
ὕφεων Ἰαχήμασι, «Τύσσα μαρμαρωπός. 
ταχὺ τὸν εὐτυχῆ μετέβαλεν δαίμων, 

885 ταγὺ δὲ πρὸς πατρὸς τέχν᾽ ἐχπνεύσεται. 

ἰώ μοι μέλεος, ἰὼ Ζεῦ, τὸ σὸν 

γένος ἄγονον αὐτίχα λυσσάδες ὠμοβοῶ- 
τες. ἀποινόδιχοι δίκαι κακοῖσιν ἐχπατάσσουσιν. 
Ἰὼ στέγαι, 
χατάρχεται χορεύματ᾽ ἄτερ τυπάγνων, 
οὐ βρομίῳ ὙΕ σΟ᾽ Ομ νῷ ϑύρσῳ, 

890 Ἰὼ ϑόμοι, 

πρὸς αἵματ᾽, οὐχὶ τᾶς Ζιονυσιάδος 
βοτρύων ἐπὶ χεύμασι λοιβᾶς. 
φυγῆ., τέκν᾽, ἐξορμᾶτε" δάϊον τόδε 

896 δαϊον μέλος ἐπαυλεῖται. 
κυναγετεῖ [τε] τέχνων διωγμόν " 
οὔποτ᾽ οὕποτ' ἄχραντα δόμοισι «Δύσσα βαχχεύσει. 
αἰαῖ χαχῶν 

900 αἰαῖ δῆτα τὸν γεραιὸν ὡς στένω 
πατέρα τάν τὲ παιδοτρόφον, ᾧ μάταν ' 
τέχεα γεννᾶται. 

ἰδοὺ ἰδοὺ, 

906 ϑύελλα σείει δῶμα, συμπίπτει στέγη" 
ἢ ἢ; τί δοᾷς, ὦ παῖ Διός ; 

μελάϑοῳ τάραγμα ταρτάρειον, 
ὡς ἐπ᾿ ᾿Εγκελάδϑῳ ποτὲ Παλλὰς, ὃς δόμους πέμ-- 

πεις. 
ΑΓΓΈΕΜ.0ΟΣ. 

ὦ λευχὰ γήρᾳ σώματ᾽ 
ΧΟΡΟΣ. 

910 ἀνακαλεῖς τίγα με τίνα βοάν; 

ΑΓΓΕ.ΚΖ ΟΣ. 

ὥλαστα τὰν δόμοισι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἦν οὐχ ἕτερον ἄξομαι. 
ΑΤΓΙΈΕ.0Ο Σ. 

τεϑγᾶσι παῖδες " αἷαῖ"» 

στενάζεϑ'᾽, ὡς στεγαχτά " δάϊΐοι (φόνοι, 
91Ὁ δαΐοι δὲ τοχέων χεῖρες. 

οὐκ ἂν τις εἴποι μᾶλλον ἢ πεπόνϑαμεν. 

ΧΟΡΟΣ. 
πῶς παισὶ στεναχτὼν ἄταν ἄταν 

πατέρος ἀμφαίγεις ; 

λέγε λέγε τίνα τρόπον ἔσυτο ϑεόϑεν ἐπὶ 
920 μέλαϑρα χαχὰ τάδε 

τλήμονάς τὲ παίδων τύχας. 
ΓΓΕ.“0ΟΣ. 

ἱερὰ μὲν ἦν πάροιϑεν ἐσχάρας “]ιὸς 
χαϑάρσι᾽ οἴχων, γῆς ἄναχτ᾽ ἐπεὶ κτανὼν 

ἐξέβαλε τῶνδε δωμάτων Ἡρακλέης" 
926 χορὸς δὲ καλλίμορφος εἱστήκει τέκνων, 

πατήρ τε ῆεγάρα τ᾽ " ἐν κύκλῳ δ᾽ ἤδη κανοῦν 
εἵλικτο βωμοῦ, φϑέγμα δ᾽ ὅσιον εἴχομεν. 

μέλλων δὲ δαλὸν χειρὶ δεξιᾷ φέρειν, 
ἐς χέρνιβ᾽ ὡς βάψειεν, ᾿“λχμήνης τόκος, 

920 ἔστη σιωπῆ. χαὺὶ χρονίζοντος πατρὸς, 

παῖδες προσέσχον ὄμμ᾽" ὃ δ᾽ οὐχέϑ᾽ αὑτὸς ἥν, 
ἀλλ: ἐν στροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφϑαρμένος, 
ῥίζας τ᾽ ἐν ὄσσοις αἱματῶπας ἐχβαλὼν, 
ἀφρὸν χατέσταζ᾽ εὐτρίχου γενειάδος. 

935 ἔλεξε δ᾽ ἅμα γέλωτι παραπεπληγμένῳ, 
πάτερ, τί ϑύω πρὶν χταγνεῖν Επρυσθέα 

χαϑάρσιον πῦρ χαὶ πόνους διπλοῦς ἔχω, 

ἐξὸν μιᾶς μοι χειρὸς εὖ Ὁ ΟΘΕΣ τάδε; 

ὅταν δ᾽ ἐνέγκω δεῦρο χρᾶτ᾽ Εὐρυσϑέως, 
ὙΘΈ ΞΕ ΕΣΝ. ΑΕ ἘΣ ΕΞ ἘΠ “πὶ 
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940 ἐπὶ τοῖσι νῦν ϑανοῦσιν ἁγνιῶ χέρας. 
ἐχχεῖτε πηγὰς, δίπτετ᾽ ἐκ χειρῶν χαγᾶ. 
τίς μοι δίδωσι τόξα; τίς δ᾽ ὅπλον χερός; 
πρὸς τὰς Μῆυκήνας εἶμι" λάζυσϑαι χρεὼν 
μοχλοὺς δικέλλας ϑ᾽, ὡς τὰ Κυκλώπων βάϑρα 

945 φοίνικι χανόνι καὶ τύχοις ἡρμοσμένα 
στρεπτῷ σιδήρῳ συντριαινώσω πόλιν. 
ἐκ τοῦδε βαίνων. ἄρματ᾽ οὐκ ἔχων ἔχειν 
ἔφασκε, δίφρου τ᾽ εἰσέβαινεν ἄντυγα, 
χάϑεινε, χέντρον δῆϑεν ὡς ἔχων χερί. 

950 διπλοῦς δ᾽ ὀπαδοῖς ἦν γέλως φόβος ϑ᾽ ὁμοῦ. 
χαΐ τις τόδ᾽ εἶπεν, ἄλλος εὶς ἄλλον δρακώνγ" 

παίζει πρὸς ἡμᾶς δεσπότης, ἢ μαίνεται; 
ὁ δ᾽ εἶοπ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω χατὰ στέγας, 
μέσον δ᾽ ἐς ἀνδρῶν᾽ ἐσπεσὼν Νίσου πόλιν 

9565 ἥκειν ἔφασχε, δωμάτων εἴσω βεβώς. 
4 5 ἘΣ ς -“ , 

χλιϑεὶς δ᾽ ἐς οὐδας, ὡς ἔχεῖ, σκευάζεται 

ϑοίνην. διελϑὼν δ᾽ ἐς βραχὺν χρόνον μογῆς, 
᾿Ισϑμοῦ γαπαίας ἔλεγε προσβαίνειν πλάκας. 

κἀνταῦϑα γυμνὸν σῶμα ϑεὶς πορπαμάτων 
960 πρὸς οὐδέν᾽ ἡμιλλᾶτο, κἀκηρύσσετο 

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ χαλλίγιχος, οὐδενὸς 
ἀχοὴν ὑπειπών. δεινὰ δ᾽ Εὐρυσϑεῖ βρέμων, 
ἦν ἐν Ἰυχήναις τῷ λόγῳ. πατὴρ δέ νιν 
ϑιγὼν χραταιᾶς χειρὸς ἐγνέπει τάδε" 

966 ὦ παῖ, τί πάσχεις; τίς ὃ τρόπος ξενώσεως 
-οΣ΄.ὦ 2 27 ’ὕ ΄ 2 ΕῚ ’ « ἢ 

τῆσδ᾽ ; οὐ τί που φόνος σ᾽ ἐβακχευσὲν γεχρῶν, 
οὺς ἄρτι χαίγεις; ὁ δέ νιν Εὐρυσϑέως δοκῶν 
πατέρα προταρβοῦνϑ᾽ ἱκέσιον ψαύειν χερὸς, 
ὠϑεῖ, φαρέτραν δ᾽ εὐτρεπῆ σκευάζεται. 

970 χαὶ τόξ᾽ ἑαὐτοῦ παισὶ, τοὺς Εὐρυσϑέως 

δοκῶν φονεύειν. οἱ δὲ ταρβοῦντες φόβῳ 
ὥρουον ἄλλος ἄλλοσ᾽, ἐς πέπλους ὁ μὲν 
μητρὸς ταλαίνης, ὃ δ᾽ ὑπὸ χίονος σχιὰν, 
ἄλλος δὲ βωμὸν ὄρνις ὡς ἔπτηξ᾽ ὕπο. 

975 βοᾷ δὲ μήτηρ, ὦ τεχὼν, τέ δρᾷς; τέκνα 

χτείγνεις; βοᾷ δὲ πρέσβυς οἰκετῶν τ᾽ ὄχλος. 

ὃ δ᾽ ἐξελίσσων παῖδα χίονος κύκλῳ, 
τόρευμα δεινὸν. ποδὸς, ἐναντίον σταϑεὶς, 
βάλλει πρὸς ἧπαρ .", ὕπτιος δὲ λαΐγους 

980 ὀρϑοστάτας ἔδευσεν ἐχπγέων βίον... 
ὁ δ᾽ ἠλάλαξε χἀπεχκόμπασεν τάδε" 
εἷς μὲν γεοσσὸς ὅδε ϑανὼν Εὐρυσϑέως 
ἔχϑραν πατρῴαν ἐκτίνων πέπτωχέ μοι. 
ἄλλῳ δ᾽ ἐπεῖχε τόξ᾽, ὃς ἀμφὶ βωμίαν 

986 ἔπτηξε κρηπῖδ᾽, ὡς λεληϑέναι δοκῶν. 

φϑάνει δ᾽ ὁ τλήμων γόνασι προσπεσὼν πατρὸς 
ΝΥ Δ Υ} Ὁ κ᾽ , 3 χαὺ πρὸς γένειον χεῖρα καὶ δέρην βαλὼν, 

- ᾿ ΕῚ γ)ῶὃἷ ὅηων , Ὁ ΔΑ ᾿- , 
ὦ φίλτατ᾽, αὐδᾷ, μή μ᾽ ἀποχτείγης, πατερ" 
σός εἶμι σὸς παῖς" οὐ τὸν Εὐρυσϑέως ὀλεῖς. 

990 ὁ δ᾽ ἀγριωπὸν ὄμμα Γοργόνος στρέφων, 
ὡς ἐντὸς ἔστη παῖς λυγροῦ τοξεύματος, 
μυδροκτύπον μίμημ᾽, ὑπὲρ κάρα βαλὼν 
ξύλον καϑῆχε παιδὸς ἐς ξανϑὸν χάρα, 

ἔρρηξε δ᾽ ὀστᾶ. δεύτερον δὲ παῖδ᾽ ἑλὼν, 
996 χωρεῖ τρίτον ϑῦμ᾽ ὡς ἐπισφάξων δυοῖν. 

ἀλλὰ φϑάνει νιν ἡ τάλαιν᾽ εἴσω δόμων 
μήτηρ ὑπεχλαβοῦσα, καὶ κλήει πύλας. 
ὁ δ᾽ ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς δὴ Κυχλωπείοισιν ὧν 
σχάπτει, μοχλεύει ϑύρετρα, κἀκβαλὼν σταϑμὰ 

" καὶ ἀπ οϊ ἤν ΟἿ 

[1000 δάμαρτα χαὶ παῖδ᾽ ἑνὶ κατέστρωσεν βέλει. 

χἀνϑένδε πρὸς γέροντος ἱππεύει φόνον " 
ἀλλ ἤλϑεν εἰκὼν, ὡς δρῶν ἐφαίνετο, 
Παλλὰς κραδαίνουσ᾽ ἔγχος ἐπὶ λόφῳ χέαρ, 
᾿χαρριψε πέτρον στέργον εἰς Ἡρακλέους, 

1006 ὅς νιν φόνου μαργῶντος ἔσχε κεὶς ὕπνον 
χαϑῆχε" πίτνει δ᾽ ἐς πέδον, πρὸς κίονα 

νῶτον πατάξας, ὃς πεσήμασι, στέγης 
διχορραγὴς ἔκειτο κρηπίδων ἔπι. 

1010 ἡμεῖς δ᾽ ἐλευϑεροῦντες ἐκ δρασμῶν πόδα 
σὺν τῷ γέροντι δεσμὰ σειραίων βρόχων 
ἀνήπτομεν πρὸς χίον᾽, ὡς λήξας ὕπγου 
μηδὲν προσεργάσαιτο τοῖς δεδραμένοις. 
εὕδει δ᾽ ὃ τλήμων ὕπνον οὐκ εὐδαίμονα, 

101Ὁ παῖδας φονεύσας καὶ δάμαρτ᾽. ἐγὼ μὲν οὖν 
οὐχ οἶδα ϑνητῶν ὅστις ἀϑλιώτερος. 

: ΧΟΡΟΣ. 

ὃ φόνος ἦν ὃν ᾿“ργολὶς ἔχει πάτρα 
“τότε μὲν περισαμότατος καὶ ἄριστος 
Ἑλλάδι τῶν ΖΙαναοῦ παίδων " 

1020 τὰ δ᾽ ὑπερέβαλε, παρέδραμε τὰ τότε χκαχά. 
τάλανι διογενεῖ κόρῳ μονοτέχνου Πρόκχνης 
φόνον ἔχω λέξαι ϑυόμενον μούσαις" 
σὺ δὲ τέχνα τρίγονα τεχόμενος, ὦ ϑαΐε, 
λυσσάδι συγκατειργάσω μοέρᾳ. 

1025 ἐς τίνα στεναγμὸν 

φεῦ φεῦ" 
ἴδεσϑε, διάνδιχα κλῆϑρα 

1080 χλίνεται ὑψιπύλων δόμων. 
ὦμοι. 
ἴδϑεσϑε τὰ τέχνα πρὸ πατρὸς 
ΕἾ ’ὕ ΄ 
αϑλια χείμενα δυστάνου, 

ο οἵ Ἁ Ὶ δον 

εὕδοντος ὕπνον δεινὸν ἐχποδὼν φογου. 
Ϊ κ᾿ κι Δ με ὦν » πα τς , 
.1086 περὶ δὲ δεσμὰ χαὶ πολύβροχ᾽ ἀμματων 

" « ’ 
ἐρείσμαϑ'᾽ ᾿Πράκλειον 

ἀμφὶ δέμας τάδε λαΐνοις 
2 ,.,3 3 Α ἤ Ὑ͵ ἀνημμέν᾽ ἀμφὶ κίοσιν οἴκων. 
ὁ δ᾽, ὥς τις ὄρνις ἄπτερον χαταστένων 

1040 ὠδῖνα τέκνων, πρέσβυς ὑστέρῳ ποδὶ, - 
ῚῚ ᾿ 2) [4 ΒῚ [4 

πιχρὰν διώκων ἡλυσιν, πάρεσϑ'᾽ ὅδε. 

ἰ ΑἹ ΜΦΙΤΡΥΎΥ ἢ Ν. 

Καὸμεῖοι γέροντες, οὐ σῖγα σἵ-- 

γὰ τὸν ὕπνῳ παρειμένον ἐάσετ᾽ ἐχ- 
λαϑέσϑαι χαχῶν ; 

ΧΟΡΟΣ. 

1046 χαὶ σέ γε δαχρύοις στένω, πρέσβυ, καὶ 
, ξ , 

τέχεα καὶ τὸ χαλλίνιχον χκαρα. 
ΑἸΜΦΙΤΡΎ Ν. 

ἑχαστέρω πρόβατε, μὴ κτυπεῖτε, μὴ 
- ν᾿ τ - ε , ᾽ 

βοᾶτε, μὴ τὸν εὖ διαύοντα ὑπνώδεά τ 
1050 εὐνῶς ἐγείρετε. 

ΧΟΡΟϑΣ. 

οἴμοι. 

φόνος ὅσος ὅδ᾽ 
ΑἸΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

Φ. τὶ “ Ὁ 23 - 
ἃ α, διὰ μ᾽ ὀλεῖτε. 

ΧΟΡΟΣ. 
χεχυ- 

μένος ἐπαντέἕλλει. 

ἢ γόον ἢ φϑιτῶν ᾧδὰν ἢ τὸν “Διδα χορὸν ἀχήσω ; 
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ΑΠΠΘΡΘΙΤΡΎΩ Ν. μετάρσι᾽, οὐ βέβαια, πγευμόνων ἄπο. 

οὐκ ἀτρεμαῖα ϑρῆνον αἱἰάξετ᾽, ὦ γέροντες ; ἰδοὺ τί δεσμοῖς ναῦς ὅπως ὡρμισμέγος 

1055 μὴ δέσμ᾽ ἀνεγειρόμενος χαλάσας ἀπολεῖ πόλιν, [1096 γεανίαν ϑώρακχα χαὶ βραχίονα, 

ἀπὸ δὲ πατέρα μέλαϑρά τε καταρρήξῃ. πρὸς ἡμιϑραύστῳ λαΐνῳ τειχίσματι 

ΧΟΡΟΣ. ἥμαι ῬΕΣΌΌΤΟΣ γείτονας ϑάκους ἔχων, 
ἀδύνατ᾽ ἀδύνατά μοι. πτερωτά τ᾽ ἔγχη τόξα τ᾽ ἔσπαρται πέδῳ, 

ΑἸ ΜΦΙΤΡΎΥΏΩ Ν. ὥ πρὶν παρασπίζοντ᾽ ἐμοῖς βραχίοσιν 

οἴγα, πνοὰς μάϑω" φέρε πρὸς οὖς βάλω. 1100 ἔσωζε πλευρὰς, ἐξ ἐμοῦ τ᾽ ἐσώζετο. 
Ἐ ΩΣ ,ΧΌΟΡΟΣ. ἡ που χατῆλθον αὖϑις εἷς “ἽἫιδου πάλιν 

1060 εὕδει ; ᾿ Εὐρυσϑέως δίαυλον εἷς “Διδου μολών; 
ΦΔΙΜΗΦΙΤΡΎΩ Ν. ἀλλ οὔτι Σισύφειον εἰσορῶ πέτρον 

γαὶ, εὕδει ὕπνον ὀλόμενον, ὃς ἔ- “Πλούτωνά τ᾽, οὐδὲ σκῆπτρα Ζήμητρος χόρης. 
χαν᾽ ἄλοχον, ἔκανε δὲ τέχεα, τοξήρει 1105 ἔκ τοι πέπληγμαι" ποῦ ποτ᾽ ὧν ἀμηχαγῶ; 
ψαλμῷ τοξεύσας. ὠὴ,, τίς ἐγγὺς ἢ πρόσω φίλων ἐμῶν, | 

, ΧΟΡΟΣ. δύσγνοιαν ὅστις τὴν ἐμὴν ἰάσεται; ' 

1065 στέναζέ γυν. σαφῶς γὰρ οὐδὲν οἶδα τῶν εἰωϑότων. 
ΦΦΠΗΦΙΤΡΎΥῺΩ Ν. ΑΜ ΘΡΙΤΡΎΩ Ν. 

στενάζω. γέροντες, ἔλθω τῶν ἐμῶν χαχῶν πέλας; 
ΧΟΡΟΣ. ΧΟΡΟΣ. 

τέχγνων ὅλεϑρον 1110 χκἄγωγε σὺν σοὶ, μὴ προδοὺς τὰς συμφοράς. 

Δ ΦΘΙΤΡΎΥΩ Ν. ΗΡΑΚΑΉΗΣ. 

Ἰώ μοι. πάτερ, τί κλαίεις καὶ συναμπίσχει χόρας, 
ΧΟΡΟΣ. τοῦ φιλτάτου σοι τηλόϑεν παιδὸς βεβώς ; 

σέϑεν τὲ παιδός. ΔΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 
ΑἸΜΦΙΤΡΎΩ Ν. ὦ τέχνον" εἶ γὰρ χαὶ κακῶς πράσσων ἐμός. 

αἷαῖ. ΠΡΩ͂Κ.ΖΗΣ. 

ΧΟΡΟΣ. πράσσω δ᾽ ἐγὼ τί λυπρὸν, οὗ δαχρυρροεῖς; 
ὦ πρέσβυ ΔΜ ΦΙΤΡΎΩ Ν. 

ΑΙ ΜΟΙΤΡΥΩ Ν. 1118 ἃ κὰν ϑεῶν τις, εἰ πάϑοι, χαταστέγοι. 

οἵγα σῖγα" ΠΡΩ͂ΚΖΗΣ. 
παλίντροπος ἐξεγειρόμενος στρέφεται" «ςρέρε μέγας γ᾽ ὁ χόμπος, τὴν τύχην δ᾽ οὔπω λέγεις. 

1070 ἀπόχρυφον δέμας ὑπὸ μέλαϑρον χρύψω. ΔΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 
ΧΟΡΟΣ. ὁρᾷς γὰρ αὐτὸς, εἰ φρονῶν ἤδη χυρεῖς. 

ϑάρσει" γὺξ ἔχει βλέφαρα παιδὲ σῷ. ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

ΔΙΗΦΙΤΡΎΩ Ν. εἴπ᾽ εἴ τι χαινὸν ὑπογράφει τὠμῷ βίῳ, 
ὁρᾶϑ᾽ δοᾶτε. ΔἸὨἸΦΙΤΡΎΩ Ν. 
τὸ [μὲν] φάος ἐκλιπεῖν ἐπὶ κακοῖσιν οὐ εἰ μηκέϑ᾽ Ἵιδου βάκχος, ἐκφράσαιμεν ἄν. 

107ὅ φεύγω τάλας" ἀλλ εἴ με καγεῖ πατέρ᾽ ὄντα, ΠΡΑ͂ΚΜΛΗΣ. 
πρὸς δὲ χαχοῖς χαχὰ μήσεται, 1120 παπαῖ, τόδ᾽ ὡς ὕποπτον ἡνίξω πάλιν». 
πρὸς Ἐριγνύσι ϑ᾽ αἷμα σύγγονον ἕξει. ἈΠ ΦΙΊΡΥΩ Ν. 

ΣΝ ΟΡΙΘΣΣ. καί σ᾽, εἰ βεβαίως εὖ φρονεῖς, ἤδη σχοπῶ. 
ΠΡΑ͂ΚΖΠ:Σ. τότε ϑαγεῖν σ᾽ ἐχρῆν, ὅτε δάμαρτι σᾷ 

2 [4 ΄ ε » 

οὐ γάρ τι βαχχεύσας γε μέμνημαι φρένας. φόνον ομοσπορων 

-.......-..-. ..,,............................ . . . 

1080 ἔμελλες ἐχπράξειν Ταφίων περίχλυστον ἄστυ ΦΔΙΗΦΙΤΡΎΩ Ν. 
πέρσας. λύσω, γέροντες, δεσμὰ παιδὸς, ἢ τί δρῶ; 

ΑΙ ΦΙΤΡΎΩ Ν. ΠΡΑ͂Κ.ΉΗΣ. 

φυγᾷ φυγᾷ, γέροντες, ἀποπρὸ δωμάτων καὶ τόν γε δήσαντ᾽ εἴπ᾽ - ἀναινόμεσϑα γάρ. 
διώκετε, φεύγετε μάρ- ΑἸὨΜΦΙΤΡΎΩ ΚΝ. 
γον ἄνδρ᾽ ἐπεγειρόμενον. [1126 τοσοῦτον ἴσϑι τῶν καχῶν" τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ξα. Ἂ 

1086 τάχα φόνον ἕτερον ἐπὶ φόνῳ βαλὼν ΠΡΑΚΜΖΗ͂Σ. 

ἀναβαχχεύσει Καδμείων πόλιν. ἀρχεῖ σιωπὴ γὰρ μαϑεῖν ὃ βούλομαι; 

- ἰοὐμουρενάωι τον, «...ο... ΑΜΦΙΤΡΎΩΝ. 
πο τ το Ἰηαξυϊ νδες Ὁ Ὁ ὦ Ζεῦ, παρ᾽ Ἥρας ἀρ᾽ ὁρᾷς ϑρόνων τάδε; 

; τὸν σὸν, καχῶν δὲ πέλαγος ἐς τόδ᾽ γαγες; ΣΟ ΥΕΘΗΝΕ 
ΠΡΑ͂ΚΖΠΣ. 3 εχ ἂν ’ 

ἀλλ᾿ ἡ τι χκεῖϑεν πολέμιον πεπόνθαμεν; 3 ἔα. 
ἔμπνους μέν εἶμι χαὶ δέδορχ᾽ ἅπερ με δεῖ, ἐοοῆνις  ἀνδι ΘΟ ΜΙΕΙΣΕ ΥΩ Ν. , 

1090 αἰϑέρα τε χαὶ γῆν τόξα 8᾽ ἡλίου τάδε" τὴν ϑεὸν ξασως τὰ σὰ περιστέλλου καχά. 
ε δῇ : ΄ “ 

| ὡς δ᾽ ἂν χλύδωνι χαὶ φρενῶν ταράγματι ΠΡΑΚ.ΛΗΣ. 

πέπτωχα δεινῷ, χαὶ πνοὰς ϑεομὰς πνέω, 1130 ἀπωλόμεσϑα " συμφορὰν λέξεις τίνα; 



τι πὰ το ἡ τῶ τω. 

α ΜΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

ἐδοὺ ϑέασαι τάδε τέχνων πεσήματα. 
ΗΠΡΑ͂Κ.ΉΗΣ. 

οἴμοι" τίν᾽ ὄψιν τήνδε δέρχομαι τάλας; 
ΦΙΜΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

ἀπόλεμον, ὦ παῖ, πόλεμον ἔσπευσας τέχγοις. 
ΠΡΑ͂Κ.ΖΗΣ. 

τί πόλεμον εἶπας; τούσδε τίς διώλεσεν ; 

ΔΙ ΦΡΙΤΡΥ Ν. 

1185 σὺ καὶ σὰ τόξα χαὶ ϑεῶν ὃς αἴτιος. 

ΠΡΑΩΑ,ΚΆἍΗΣ. ' 

τί φής; τί δοάσας; ὦ χάκ᾽ ἀγγέλλων πάτερ. 

ΑἸΜΦΙΤΡΎ ΓΝ. 

μανείς" ἐρωτᾷς δ᾽ ἄϑλι᾽ ἑομηνεύματα. 
τ ΓΟ ΚΖ ΤΕΣ, 

ἥ χαὶ δάμαρτός εἰμ᾽ ἐγὼ φονεὺς ἐμῆς; 
“ΑἹ ΜΙ ΦΙΤΡῪ ὦ Ν. 

μιᾶς ἅπαντα χειρὸς ἔργα σῆς τάδε. 
ΠΡΩΑ͂ΚΑΗ͂Σ. 

στεναγμῶν γάρ μὲ περιβάλλει γέφος. 
4 ΦΘΙΤΡΎΥῺ Ν. 

τούτων ἕκατι σὰς καταστένω τύχας. 

.1140 αξαῖ" 

ΠΡΆΑΚΛΗ͂Σ. 
ἢ γὰρ συνήραξ᾽ οἶχον, ἣ ̓βάχχευοσ᾽, ἐμόν; 

ΑἸΜΦΙΤΡΎῪ ἢ Ν. 

οὐχ οἶδα πλὴν ἕν, πάντα δυστυχῆ τὰ σά. 
ἩΡΆΑΚΜΗΣ. 

ποῦ δ᾽ οἶστρος ἡμῶς ἔλαβε; ποῦ διώλεσεν ; 
ΑΜἩΦΙΤΡΎΩΝ 

[1145 ὅτ᾽ ἀμφὶ βωμὸν χεῖρας ἡγγνίζου πυρί. 

ΠΡΑ͂Κ.,ΖΗΣ. 

οἴμοι" τί δῆτα φείδομαι ψυχῆς ἑμῆς, 
τῶν φιλτάτων μοι γενόμενος παίδων φογεὺς, 
κοὺκ εἶμι πέτρας λισσάδος πρὸς ἅλματα, 
ἢ φάσγανον πρὸς ἧπαρ ἐξαχοντίσας 

1150 τέχνοις διχαστὴς αἵματος γενήσομαι, 
ἢ σάρχα τὴν ἐμὴν χατεμπρήσας πυρὶ, 
δύσχλειαν, ἢ μένει μ᾽, ἀπώσομαι βίου; 
ἀλλ᾿ ἐμποδών μοι ϑανασίμων βουλευμάτων 
Θησεὺς ὅδ᾽ ἕρπει, συγγενὴς φίλος τ᾽ ἐμός. 

1185 ὀφϑησόμεσϑα. καὶ τεκνοχτόνον μύσος 
ἐς μμαϑ'᾽ ἥξει φιλτάτων ξένων ἐμῶν. 

᾿ οἴμοι" τί δράσω; ποῖ χαχῶν ἐρημίαν 

εὕρω, πτερωτὸς ἢ χατὰ χϑονὸς μολών ; 
φέρ᾽, ἐν πέπλοισι χρατὶ περιβάλω σκότος. 

Μὴν αἰσχύνομαι γὰρ τοῖς δεδραμένοις χακοῖς, 

καὶ τῷδε προστρύπαιον αἷμα προσβαλὼν, 
οὐδὲν χακῶσαι τοὺς ἀναιτίους ϑέλω. 

, ΘΗΣΕΎΥΣ. 
ἥχω σὺν ἄλλοις οἱ παρ᾽ ᾿Δσωποῦ ῥοὰς 

] μένουσιν ἔνοπλοι γῆς ᾿4ϑηναίων χόροι, 

1106 σῷ τς πρέσβυ, σύμμαχον φέρων δόρυ. 

] χληδὼν γὰρ ἦλϑεν εἰς “Ἐρεχϑειδῶν πόλιν 

| ὡς σχῆπτρα χώρας τῆσδ᾽ ἀναρπάσας «Τύχος 

ἐς πόλεμον ὑμῖν χαὶ μάχην καϑίσταται. 
τίνων δ᾽ ἀμοιβὰς ὧν ὑπῆρξεν “Πραχλῆς 

1170 σώσας ΠΡ γνέρϑεν, ἦλθον, εἴ τι δεῖ, γέρον, 

ῆ χειρὸς ὑμᾶς τῆς ἐμῆς ἢ συμμάχων. 
ἕχ " τί νεχρῶν τῶνδε πληϑύει πέδον; 
ἢ που λέλειμμαι χαὶ νεωτέρων χαχῶν᾽ 

ὕστερος ἀφῖγμαι; τίς τάδ᾽ ἔχτεινεν τέχνα; 
1178 τίψος γεγῶσαν τήνδ᾽ "ὁρῶ συνάορον; 

οὐ γὰρ δορός γε παῖδες ἵστανται πέλας, 

ἀλλ ἄλλο τοί που χαινὸν εὑρίσχω χακόν. 
Ι ΑΙ ΜΦΟΙΊΤΡΥ ἢ Ν. 

ὦ τὸν ἐλαιοφόρον ὄχϑον ἔχων. 
᾿ ΘΠΣΕΎΥΣ. 

τί ον μ᾽ οἰχτροῖς ἐκάλεσας προοιμίοις ; 

ΔΠΠΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

1180 ἐπάϑομεν πάϑεα μέλεα πρὸς ϑεῶν. 
' ἱ πυβτι ἘΣ: 

οἱ παῖδες οἵδε τίνες, ἐζφρ᾽ οἷς ϑακρυρροεῖς ; 
ΑἸΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

| ἔτεχε μὲν οὑμὸς ἶγις τάλας, 

τεχόμενος δ᾽ ἔχανε, φόγιον αἷμα τλάς: 
ΘΗΣΕΎΣ. 

εὔφημα φώκει.. 

“ΜΠ ΦΙΤΡΥΩ Ν. 

᾿118ὅ βουλομένοισιν ἐπαγγέλλει. 

ΘΗΣΕΥΎΣ. 
ὦ δεινὰ λέξας. 

4“ ΠΜΦΡΙΤΡΥ Ν. 

οἰχόμεϑ'᾽ οἱχόμεϑα πτανοί. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

τί φὴς; τί δράσας; 

ΑἸΜΦΘΙΤΡΎΥΎ Ν. 

μαινομένῳ πιτύλῳ πλαγχϑεὶς 
ἑχατογκεφάλου βαφαῖς ὕδρας. 

ΘΠΣΕΎΣ. 

“Πρας ὅδ᾽ ἀγών" τίς δ᾽ δδ᾽ οὗν νεχροῖς, γέρον; 
τς ΜΦΙΤΡΎΩ Ν. 

1190 ἐμὸς ἐμὸς ὅδε γόνος ὃ πολύπονος, ὃς ἐπὶ 
δόρυ γιγαντοφόνον ἦλϑεν σὺν ϑεοῖς 

| σι «λεγραῖον εἷς πεδίον ἀσπιστᾶς. 

᾿ . ΘΗΣΕΎΥΣ. 

119ὅ φεῦ φεῦ" τίς ἀνδρῶν ὧδε δυσδαίμων ἔφυ; - 
Ι ὶ ἀΜῳ ΤΤΡῪ ἢ Ν. 

οὐχ ἂν ἴδοις ἕ ἕτερον 

β πολυμοχϑότερον ΠΕΡ. ἜΝ τὰ ϑγατῶν. 

ΘΙΗΣΕΎΣ. 

τί γὰρ πέπλοισιν ἄϑλιον χρύπτει χάρα; 

ἸΜΦΙΤΡΎΩΝ. 
αἰδόμενος τὸ σὸν ὄμμα χαὶ 

1200 ΟΙλίον ὁμόφυλον 

αἷμά τε παιδοφό Ογ»ον. 

ΘΗΣΕῪΣ. 
ἀλλ΄ ὡς συναλγῶν γ᾽ ἤλϑον" ἐχχάλυπτέ γιν. 

ΑἸ ΜΦΦΙΤΡΎΥ ΜΝ. 

ὦ ἐπότ, πάρες ἀπ᾿ ὀμμάτων 

| πέπλον, ἀπόδικε, ῥέϑος ἀελίῳ δεῖξον " 
1206 βάρος ἀντίπαλον δακρύοις συναμιλλᾶται. 

ἱχετεύομεν ἀμφὴ σὰν 

γενειάδα χαὶ γόνυ καὶ χέρα προσπίτνων, 
πολιόν τε δάχρυον ἐχβαλών. 

᾿Ι2Ι0]ὼ παῖ, κατάσχεϑε λέοντος ἀγρίου ϑυμὸν, ὡς. 
βοόμον ἐπὶ φόνιον, ἀνόσιον ἐξάγει, 
χαχὰ ϑέλων χακχοῖς συνάψαι . τέχγον. 

| ΘΗΣΕῪΣ. 
ὶ εἶεν" σὲ τὸν ϑάσσοντα δυστήνους ἕδοας 



1216 αὐδῶ, φίλοισιν ὄμμα δεικνύναι τὸ σόν. 
οὐδεὶς σχότος γὰρ ὧδ᾽ ἔχει μέλαν νέφος, 
ὅστις χαχῶν σῶν συμφορὰν χρύψειεν ἂν. 
τέ μοι προσείων χεῖρα σημαίγνεις φόνον; 
ὡς μὴ μύσος μὲ σῶν βάλη προσφϑεγμάτων; 

1220 οὐδὲν μέλει μοι σύν γε σοὶ πράσσειν χαχῶς" 
χαὶ γάρ. ποτ᾽ εὐτύχησ᾽ " ἐκεῖσ᾽ ἀνοιστέον, 
ὅτ᾽ ἐξέσωσάς μ᾽ ἐς φάος νεχρῶν πάρα. 
χάριν δὲ γηράσχουσαν ἐχϑαίρω φίλων, 
καὶ τῶν χαλῶν μὲν ὅστις ἀπολαύειν ϑέλει, 

1226 συμπλεῖν δὲ τοῖς φίλοισι δυστυχοῦσιν οὔ. 
ἀνίστασ᾽, ἐχκάλυψον ἄϑλιον κάρα, 
βλέψον πρὸς ἡμᾶς. ὅστις εὐγενὴς βροτῶν, 
φέρει τὰ ϑεῶν γε πτώματ᾽, οὐδ᾽ ἀναίγεται. 

ΗΡΑ͂ΚΜΗΣ. 

Θησεῦ, δέδορχας τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἐμῶν τέχνων ; 
ΘΗΣΕΎΣ. 

1280 ἤκουσα, καὶ βλέποντι σημαίνεις καχά. 

ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

τί δῆτά μου χρᾶτ᾽ ἀνεκάλυψας ἡλίῳ; 
ΘΠΣΕΎΥΣ. 

τί δ᾽ οὔ; μιαίγεις ϑνητὸς ὧν τὰ τῶν ϑεῶν; 
ΠΡΑΩΑ͂Κ ΠΣ. 

φεῦγ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ὠνόσιον μίασμ᾽ ἐμόν. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

οὐδεὶς ἀλάστωρ τοῖς φίλοις ἐκ τῶν φίλων. 
ΠΡΑ͂ΚΖΔΊΗΣ. 

1286 ἐπήνεσ᾽. εὖ δοάσας δέ σ᾽ οὐχ ἀγναίνομαι.. 
ΘΙΠΣΕΎΣ. 

ἐγὼ δὲ πάσχων εὖ τότ᾽ οἰχτείρω σε γῦν. 
ΠΡΑ͂Κ ΜΖΗΣ. 

οἰχτρὸς γάρ εἶμι, τῶμ᾽ ἀποχτείγας τέκνα, 
ΘΗΣΕῪΣ. 

κλαίω χάριν σὴν ἐφ᾽ ἑτέραισι συμφοραῖς. 
ΠΡΑ͂Κ ΖΗΣ. 

εὗρες δέ γ᾽ ἄλλους ἐν χαχοῖσι μείζοσιν; 
ΘΠΗΣΕΎΥΣ. 

1240 ἅπτει χάτωϑεν οὐρανοῦ δυσπραξίᾳ. 
ΠΡΑΚ.Η Σ. 

τοιγὰρ παρεσχευάσμεϑ᾽ ὥστε χατϑαγεῖν. 

ΘΗΣΕῪΣ. 

δοχεῖς ἀπειλῶν σῶν μέλειν τι δαίμοοιν; 
ἙΓΡΟΥΤΊΟΗΣ, 

αὔϑαδες ὁ ϑεός" πρὸς δὲ τοὺς ϑεοὺς ἐγώ. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

ἴσχε στόμ᾽, ὡς μὴ μέγα λέγων μεῖζον πάθης. 
ἜΓΤΕΤΟΚΙ ΤΈΡΓΩΣ: 

1246 γέμω χαχῶν δὴ, κοὐχέτ᾽ ἔσϑ᾽ ὅπου τεϑῆ. 
ΘΙ ΊΒΥΩΣ, 

δράσεις δὲ δὴ τί; ποῖ φέρει ϑυμούμενος; 
ἘΓΡΟΖΟΙΚ ΖΕΓΕΣ: 

θανὼν, ὕϑενπερ ἦλθον, εἶμι γῆς ὕπο. 
ΘΗΉΞΣΕΈ ΥΣ. 

εἴρηχας ἐπιτυχόντος ἀνθρώπου λόγους. 

ἘΓΡἜΚΌΗΣ. 
. ; 27 - - 

σὺ δ᾽ ἐχτὸς ὧν γε συμφορᾶς μὲ γνουϑετεῖς. 

ΘΈΕΡΞΈΈΥΣ. 

1250 πολλὰ δὴ τλὰς “Πραχλῆς λέγει τάδε; 

ἜΓΡΆΑΙΠΟΌΚΤΥΡΗΓΡΣ. 
27 κ᾿ το 7 , δ᾽ οὐχουν τοσαῦτα γ΄, εἰ μέτρῳ μοχϑητέον. 
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ω "ἘΞ ΘΕ ΕΙΣ οἱ ΟΣ Θδον, τς τ ΨΥ ἘΞ Θ ες 

πα νυν ον, μεν ὺ τὺ ὃ Ὁ δρῶ ς ττὸς ἀνε δύ λεκιντ. Ὁ 0 0 ξρυ κε 

ῬΟΕΤΔΑΕ 5ΟΕΝΙΟΙ- 

ΗΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ. 
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ΘΗΣΕῪΣ. 

εὐεργέτης βροτοῖσι καὶ μέγας φίλος; 
ΠΡΩΑΚΠΖΗΣ. 

οἵδ᾽ οὐδὲν ὠφελοῦσί μ᾽, ἀλλ᾽ Ἥρα χρατεῖ. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

οὐκ ἂν. ἀνάσχοιϑ'᾽ "Ἑλλὰς ἀμαϑίᾳ ϑανεῖν. 
ΠΡΩΑ,.ΕΓΚΌΏΖΗΣ. 

1286 ἄχουε δή νυν, ὡς ἀμιλληϑῶ λόγοις 
πρὸς νουϑετήσεις σάς " ἀναπτύξω δέ σοι 

ἀβίωτον ἡμῖν νῦν τε καὶ πάροιϑεν ὅν. 
πρῶτον μὲν ἔχ τοῦδ᾽ ἐγενόμην ὅστις χτανὼν 
μητρὸς γεραιὸν πατέρα, προστρόπαιος ὦν, 

1200 ἔγημε τὴν τεχοῦσαν ᾿Δλχμήνην ἐμέ. 
ὅταν δὲ χρηπὶς μὴ καταβληϑῇ γένους 
ὀρϑῶς, ἀνάγχη δυστυχεῖν τοὺς ἐχγόγους. 
Ζεὺς δ᾽, ὅστις ὁ Ζεὺς, πολέμιόν μ᾽ ἐγείνατο 
Ἥρᾳ" σὺ μέντοι μηδὲν ἀχϑεσϑῆς, γέρον" 

1206 πατέρα γὰρ ἀντὶ Ζηνὸς ἡγοῦμαί σ᾽ ἐγώ. 
ἔτ᾽ ἐν γάλακτί τ᾽ ὄντι γοργωποὺς ὄφεις 
ἐπεισέφρησε σπαργάγοισι τοῖς ἐμοῖς 
ἢ τοῦ Διὸς σύλλεκτρος, ὡς ὀλοίμεϑα, 
ἐπεὶ δὲ σαρχὸς περιβόλαι᾽ ἐχτησάμην 

1270 ἡβῶντα, μόχϑους οὗς ἔτλην τί δεῖ λέγειν; 
ποίους ποτ᾽ ἢ λέοντας ἢ τρισωμάτους 
Τυφῶνας ἢ Γίγαντας ἢ τετρασχελῆ 

᾿ κενταυροπληϑῆ πόλεμον οὐκ ἔξηνυσω; 

τήν τ᾿ ἀμφίχραγον χαὶ παλιμβλαστῆ χύνα 
1276 ὕδραν φονεύσας, μυρίων τ᾿ ἄλλων πόνων 

διῆλθον ἀγέλας, χεὶς νεχροὺς ἀφικόμην, 
“«Διδου πυλωρὸν κύνα τρίχρανον ἐς φάος 

ὅπως πορεύσαιμ᾽ ἐντολαῖς Εὐρυσϑέως. 
τὸν λοίσϑιον δὲ τόνδ᾽ ἔτλην τάλας πόνον, 

1280 παιδοχτονήσας δῶμα ϑοιγχῶσαι χαχοῖς. 
ἥκω δ᾽ ἀνάγχης ἐς τόδ᾽ - οὔτ᾽ ἐμαῖς φίλαις 
Θήβαις ἐνοιχεῖν ὅσιον" ἣν δὲ χαὶ μένω, 
ἐς ποῖον ἱρὸν ἢ πανήγυριν φίλων 
εἶμ᾽; οὐ γὰρ ἄτας εὐπροσηγόρους ἔχω. 

1286 ἀλλ᾽ “ργος ἔλθω; πῶς, ἐπεὶ φεύγω πάτραν; 
| φέρ᾽ ἀλλ᾽ ἐς ἄλλην δή τιν᾽ δομήσω πόλιν" 

χάώπειϑ᾽ ὑποβλεπώμεϑ'᾽ ὡς ἐγνωσμένοι, 
γλώσσης πιχροῖς χέντροισι χληδουχούμενοι, 
οὐχ οὗτος ὁ “Ιιὸς, ὃς τέχν᾽ ἔκτεινέν ποτε 

[1290 δάμαρτώ τ᾽; οὐ γῆς τῆσδ᾽ ἀποφϑαρήσεται; 

χεχλημένῳ δὲ φωτὶ μακαρίῳ ποτὲ 

αἵ μεταβολαὶ λυπηρόν " ᾧ δ᾽ ἀεὶ χακῶς 
ἔστ᾽, οὐδὲν ἀλγεῖ, συγγενῶς δύστηνος ὦν. 
ἐς τοῦτο δ᾽ ἥξειν συμφορᾶς οἷμαΐ ποτε" 

1296 φωγὴν γὰρ ἥσει χϑὼν ἀπιεεννέπουσα μὲ 
μὴ ϑιγγάνειν γῆς, καὶ ϑάλασσα μὴ περᾶν, 
πηγαί τε ποταμῶν, χαὶ τὸν ἁρματήλατον 
Ἰξίον᾽ ἐν δεσμοῖσιν ἐχμιμήσομαι. 
καὶ ταῦτ᾽ ἄριστα, μηδέν᾽ “Πλλήνων μ᾽ ὁρᾶν, πο ΚΞ ΠΣ ΤΑ τσσαα 

; τ τ 3 “ 5 ἥ ᾿1800 ἐν οἷσιν εὐτυχοῦντες ἡμεν δλβιοι. Ι ; 
Ϊ τί δῆτά μὲ ζὴν δεῖ; τί χέρδος ἕξομεν. 

| βίον γ᾽ ἀχρεῖον ἀνόσιον χεχτημέγοι; 

| χορευέτω δὲ Ζηνὸς ἡ χλεινὴ δάμαρ, 
Ϊ χρούουσ᾽ ᾿Ολυμπίου Ζηνὸς ἀρβύλῃ πόδα" 

᾿ 1306 ἔπραξε γὰρ βούλησιν ἣν ἐβούλετο, 
27) ΨΚ , ι - γ - : “ 
αγδο Τλλάδος τὸν πρῶτον αὐτοῖσιν βάϑροις 

ὥνω κάτω στρέψασα. τοιαύτη ϑεῷ 

ἢ 

β 
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τίς ἂν προσεύχοιϑ᾽ ; ἣ γυναικὸς οὕνεκα, 
λέχτρων φϑονοῦσα Ζηνὶ, τοὺς εὐεργέτας 

1310 Ἑλλάδος ἀπώλεσ᾽ οὐδὲν ὄντας αἰτίους. 

᾿ ΘΗΣΕΎΥΣ. 

οὐκ ἔστιν ἄλλου δαιμόνων ἀγὼν ὅδε 
ἢ τῆς Διὸς δάμαρτος " εὖ τόδ᾽ αἱἰσϑάγει. 

κ Ν" Ἄ Ἄ ὲ 

παρεωινέσαιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ πάσχειν χαχῶς. 
οὐδεὶς δὲ ϑνητῶν ταῖς τύχαις ἀκήρατος, 

.1316 οὐ ϑεῶν, ἀοιδῶν εἴπερ οὐ ψευδεῖς λόγοι. 
οὐ λέχτρα τ᾽ ἀλλήλοισιν, ὧν οὐδεὶς νόμος, 
συνῆψαν; οὐ δεσμοῖσι διὰ τυραννίδας 
πατέρας ἐχηλίδωσαν ; ἀλλ᾽ οἰχοῦσ᾽ ὅμως 
Ὄλυμπον ἠνέσχοντό ϑ᾽ ἡμαρτηχότες. 

1320 χαΐτοι. τί φήσεις, εἰ σὺ μὲν ϑνητὸς γεγὼς 
φέρεις ὑπέρφευ τὼς τύχας, ϑεοὶ δὲ μή; 
Θήβας μὲν οὖν ἔχλειπε τοῦ νόμου χάριν, 
ἕπου δ᾽ ἅμ᾽ ἡμῖν πρὸς πόλισμα Παλλάδος. 
ἐχεῖ χέρας σὰς ἁγνίσας μιάσματος, 

1325 δόμους τε δώσω χρημάτων τ᾽ ἐμῶν μέρος. 
ἃ δ᾽ ἐκ πολιτῶν δῶρ᾽ ἔχω σώσας χόρους 

δὶς ἑπτὰ, ταῦρον Κγώσιον χαταχταγνὼν, 
σοὶ ταῦτα δώσω " πανταχοῦ δέ μοι χϑογνὸς 
τεμένη δέδασται. ταῦτ᾽ ἐπωνομασμένα 

1880 σέϑεν τὸ λοιπὸν ἐκ βροτῶν κεχλήσεται 
ζῶντος" ϑαγνόντος δ᾽, εὐτ᾽ ἂν εἰς “Ἄιδου μόλης, 

ϑυσίαισι λαΐνοισί τ᾽ ἐξογκωμασιν 
τίμιον ἀνάξει πῶσ᾽ ᾿4ϑηναέων πόλις. 
καλὸς γὰρ ἀστοῖς στέφανος Ἑλλήνων ὕπο 

1386 ἀνδρ᾽ ἐσϑλὸν ὠφελοῦντας εὐκλείας τυχεῖν. 
χἀγὼ χάριν σοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 

, Ὅ: “Ὁ ΄ - ἡ εν - . 
τηνδ᾽ ἀντιδώσω" νῦν γὰρ εἰ χρεῖος φίλων. 
ϑεοὶ δ᾽ ὅταν τιμῶσιν, οὐδὲν δεῖ φίλων. 
εἰ Α ς ν 3 - ε΄, » 
ἅλις γὰρ ὁ ϑεὸς ὠφελῶν, ὅταν ϑέλη. 

᾿ ΠΡΑΩ͂ΚΖΗ Σ. 

1840 οἴμοι" πάρεργά τοι τάδ᾽ ἔσε᾽ ἐμῶν χαχῶν. 
Ὶ ᾿Ὶ Α ᾿Ὶ κ ᾿Γ- ΄ 2 «ει ῚῚ 

ἐγὼ δὲ τοὺς ϑεοὺς οὔτε λέχτρ᾽ ἃ μὴ ϑέμις 

στέργειν νομίζω. δεσμα τ᾽ ἐξάπτειν χεροῖν 
οὐτ᾽ ἠξίωσα πώποτ᾽ οὔτε πείσομαι, 
οὐδ᾽ ἄλλον ἄλλου δεσπότην πεφυχένγαι. 

1845 δεῖται γὰρ ὁ ϑεὸς, εἴπερ ἔστ᾽ ὄντως ϑεὸς, 
υ [ 5) - ε ’ ’ 

οὐδενός " ἀοιδῶν οἵδε δύστηνοι λόγοι. 

ἐσκεψάμην δὲ, καίπερ ἂν χαχοῖσιν ὧν, 
ν Μ 3 2 κ ΄ 

μὴ δειλίαν ὀφλω τιν ἐκλιπὼν φᾶος. 
τὰς συμφορὰς γὰρ ὅστις οὐκ ἐπίσταται 
ϑγητὸς πεφυκὼς ὃν τρόπον χρεὼν φέρειν, 

1860 οὐδ᾽ ἀνδρὸς ἂν δύναιϑ᾽ ὑποστῆναι βέλος. 

ἐγχαρτερήσω ϑάνατον" εἰμι δ᾽ ἐς πόλιν 
τὴν σὴν, χάριν τε μυρίαν δώρων ἔχω. 
ἀτὰρ πόνων δὴ μυρίων ἐγευσάμην" 
Ἔ 3 τὰ Β 7) , 
ὧν οὐτ᾽ ἀπεῖπον οὐδὲν οὔτ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων 

186ὅ ἔσταξα πηγὰς, οὐδ᾽ ἂν φόμην ποτὲ 
ἐς τοῦδ᾽ ἐχέσϑαι, δάκρυ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων βαλεῖν. 
γῦν δ᾽, ὡς ἔοιχε, τῇ τύχη δουλευτέον. 
εἶεν" γεραιὲ, τὰς ἐμὰς φυγὰς δρᾷς, 
- "»"» Α ᾿ 52) ’ “»ἍΣ“΄Ἢ᾽ 

ορᾷς δὲ παίδων ὄντα μ᾽ αὐϑέντην ἐμῶν. 

1860 δὸς τούσδε τύμβῳ καὶ περίστειλον γεχροὺς 
’ -“ Ὁ ᾿ 

δακρυοισι τιμῶν, ἐμὲ γὰρ οὐκ ἐᾷ νόμος" 
πρὸς στέρν᾽ ἐρείσας μητρὶ δούς τ᾽ ἐς ἀγκάλας, 
χοιγωγέαν δύστηνον, ἣν ἐγὼ τάλας 

ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

διώλεσ᾽ ἄκων. γὴ δ᾽ ἐπὴν χρύψης νεχροὺς, 
᾿ , "" [1865 οἴχει πόλιν τήνδ᾽, ἀϑλίως μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως 

ψυχὴν βιάζου τἀμὰ συμφέρειν χαχά. 
ἘΝ ᾽) ΄ ἣν “ 

ὦ τέχν᾽, ὁ φύσας χὠ τεχὼν ὑμᾶς πατὴρ 
ἀπώλεσ᾽, οὐδ᾽ ὥνασϑε τῶν ἐμῶν χαλῶν, 
ἀγὼ παρεσχεύαζον, ἐχμοχϑῶν βίᾳ 

1370 εὔχλειαν ὑμῖν, πατρὸς ἀπόλαυσιν καλήν. 
σέ τ᾽ οὐχ ὁμοίως, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλεσα, 
ε! ᾿ 3 ᾿ ») ΦΣ ν ΕῚ - 

ὥσπερ σὺ τὰμα λέχτρ᾽ ἔσωζες ἀσφαλῶς, 

μαχρὰς διαντλοῦσ᾽ ἐν δόμοις οἰχουρίας. 
οἴμοι δάμαρτος καὶ τέχνων, οἴμοι δ᾽ ἐμοῦ. 

1878 ὡς ἀϑλίως πέπραγα, χἀποζεύγνυμαι 
τέκνων γυναιχός τ΄. ὦ λυγραὶ φιλημάτων 

, ΝΥ Ν τ Δ ὙΡ , 

- τέρψεις. λυγραὶ δὲ τῶνδ᾽ ὅπλων χοιγωγίαι. 
ἀμηχανῶ γὰρ πότερ᾽ ἔχω τάδ᾽ ἢ μεϑῶ, 
[δ μ Γ ᾿ - μ» 

ἃ πλευρὰ τἀμὰ προσπίτνοντ᾽ ἐρεῖ τάδε" 
1880 ἡμῖν τέκν᾽ εἷλες καὶ δάμαρϑ'᾽ " ἡμᾶς ἔχεις 

παιδοχτόνους σούς. εἶτ᾽ ἐγὼ τάδ᾽ ὠλέγαις 
οἴσω; τί φάσχων; ἀλλὰ γυμνωϑεὶς ὅπλων, 
ξὺν οἷς τὰ χαλλιστ᾽ ἐξέπραξ᾽ ἐν Ἑλλάδι, 

ἐχϑροῖς ἐμαυτὸν ὑποβαλὼν αἰσχρῶς ϑάνω; 
΄ , ᾿ ΄ 1385 οὐ λειπτέον ταῦδ᾽, ἀϑλίως δὲ σωστέον. 

ἕν μοί τι, Θησεῦ, σύγκαμ᾽ ἀϑλίῳ " χυνὸς 

χκόμιστρ᾽ ἐς “4Ἵργος συγκατάστησον μολὼν, 
’ Φ . γ ᾿ 

λυπῇ τι παίδων μὴ πάϑω μογουμένος: 

ὦ γαῖα Καδμου πᾶς τὲ Θηβαῖος λεὼς, 

1890 χείρασϑε, συμπενϑηήσατ᾽, ἔλϑετ᾽ ἐς τάφον 
. ε 2 δ ν , ; 

παίδων, ἅπαντας δ᾽ ἕνὲ λόγῳ πενϑήσατε 

γεχρούς τε χἀμέ" πάντες ἐξολώλαμεν 

Ἥρας μιᾷ πληγέντες ἀϑλίῳ τύ) ΄ς ς με Ήγ ς “ "χῆ- 

ΘΗΣΕΎΣ. 
» Εν 

ἀνίστασ', ὦ δύστηνε" δαχρύων δ᾽ ἅλις. 
ΠΡΑ,ΚἍΗΣ. 

1395 οὐκ ἂν δυναίμην " ἄρϑοα γὰρ πέπηγέ μου. 
ΘΗΣΕῪΣ. 

καὶ τοὺς σϑέγνοντας γὰρ καϑαιροῦσιν τύχαι. 

ΗΡΑΚΟ.ΑΗΣ. 
ἐεῦ. 

αὐτοῦ γενοίμην πέτρος ἀμνήμων χαχῶν. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

παῦσαι" δίδου δὲ χεῖρ᾽ ὑπηρέτη φίλῳ. 
. ΠΡΑΗΑ͂Κ.ΖΗ Σ. 

ἀλλ᾽ αἷμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις. 

ΘΗ ΣΕΎΥΣ: 
1400 ἔχμιασσε, φεέδου μηδέν " οὐχ ἀναίνομαι. 

ὶ ΗΡΑΩ,ΚΠΗΣ. 

παίδων στερηϑεὶς παῖδ᾽ ὅπως ἔχω σ᾽ ἐμόν. 

ΘΗΣΈΕΎΥΣ. 

δίδου δέρη σὴν χεῖρ᾽, ὁδηγήσω δ᾽ ἐγώ. 
ΠΡΑΚ.ΗΣ. 

ζεῦγός γε φίλιον" ἅτερος δὲ δυστυχής. 
ὦ πρέσβυ; τοιόνδ᾽ ὥνδρα χρὴ κτᾶσϑαι φίλον. 

ΠΙἸΜΜΩΟΙΤΡΎΥ Ν. 

1406 ἡ γὰρ τεχοῦσα τόνδε πατρὶς εὔτεχγος.- 
ΗΠΡΑ͂Κ.,ΖΗΣ. 

Θησεῦ. πάλιν μὲ στρέψον, ὡς ἴδω τέχνα: 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ὡς δὴ τί φίλτρον τοῦτ᾽ ἔχων δάων ἔσει; 
ΠΡΑΚΜΖΗΣ. 

ποθῶ, πατρός τε στέρνα προσϑέσϑαι ϑέλω. 
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ΑἸ ΦΘΙΤΡΎΥΩΝ.. 

ἰδοὺ τάδ᾽, ὦ παῖ" τἀμὰ γὰρ σπεύδεις φίλα. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

1410 οὕτω πόνων σῶν οὐχέτι μνήμην ἔχεις; 

ΠΡΩΑ͂ΚΜΖΗΣ. 

ἅπαντ᾽ ἐλάσσω χεῖνα τῶνδ᾽ ἔτλην χαχά. 
το ΘΗΣΕῪΣ. 

εἰ σ᾽ Ὀψεταί τις ϑῆλυν ὄντ᾽, οὐκ αἰνέσει. 
, ἩΡΩΚΖΗΣ. 

ζῶ σοὶ ταπεινός; ἀλλὰ πρόσϑεν οὐ δοχῶ. 
ΘΗΣΕΥΎΥΣ. ' 

ἄγαν γ᾽" ὃ χλεινὸς Ἡρακλῆς ποῦ κεῖνος ὦν; 
ἩΡΩΑΚΙ.ΖΗΣ. 

1418 σὺ ποῖος ἦσϑα, γέρϑεν ἐν χαχοῖσιν ὧν; 
ΘΕ ΣΟΥ ΣΙ 

ὡς ἐς τὸ λῆμα, παντὸς ἦν ἥσσων ἀνήρ. 
ἩΡΑΚΜΖΗΣ. 

πῶς οὖν ἔτ᾽ εἴπης ὅτι συνέσταλμαι χαχοῖς; 

ΘΗΣΕΎΣ. 
πρόβαινε. : 

ΠΡΑ͂Κ ΖΗΣ. 

χαῖρ᾽, ὦ πρέσβυ. 
ΦΗΦΙΤΡΥΏΩ Ν. 

καὶ σύ μοι, τέχνον. 

: ἩΡΑ͂ΚΟ.ΖΗΣ. 

ϑάφϑ᾽ ὥσπερ εἶπον παῖδας. - 

“ΜΦΙΤΡΎΥΩ Ν. 

ἐμὲ δὲ τίς, τέκνον; 

ἶ ΠΡΆΑΚΠΖΗΣ. 
1420 ἐγώ. } 

«4 ΠΠῚΡΙΤΡῪΎῪ ἢ Ν. 

πότ᾽ ἐλθών; 

ΠΡΑ͂ΚΜΖΗΣ. 

ἡνίκ᾽ ἂν ϑάψης τέχνα. 

4 ΜΠ ΘΙΤΡΥ ῶ Ν. 

πῶς; 

ΗἩΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

εἷς ϑήνας πέμψομαι Θηβῶν ἄπο. 

ἀλλ᾽ ἐσχόμιζε τέκνα δυσκόμιστα γῆ. 
ἡμεῖς δ᾽ ἀναλώσαντες αἱσχύγαις δόμον, 
Θησεῖ πανώλεις ξινόμεσϑ'᾽ ἐφολκίδες. 

1426 ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ σϑένος μᾶλλον φίλων 
ἀγαϑῶν πεπᾶσϑαι βούλεται, χαχῶὥῶς φρογεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

στείχομεν οἴχτροὶ καὶ πολύχλαυτοι, 
τὰ μέγιστα φίλων ὀλέσαντες. 

μαιδααισι, ον...ππ.2......ὅΧὅὕ0ὕ......... - -- 
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ΕΥΡΊΠΙΔΟΥ ΒΑ Χο 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΤΑ. 

ΔΙἊΟΝΎΣΟΣ. ΘΕΡΆΠΩΝ. 
ΧΟΡΟΣ ΒΑ͂ΚΧΩΝ. ἌΓΓΕΜΖΟΣ. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. ἙΤΕΡΟΣ ΑΙΓΕΜΟΣ. 
ΚΆΑΖ“ΜΟΣ. ΤΑΎΠ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ. ΤΡΑΜΜΜΜΑΤΙΠΚΟΥ ὙΠΟΘΕΣΊΣ. 

Ζ1],ὄνυσος ἀποϑεωϑεὶς » μὴ βουλομένου Πενϑέως τὰ ὄργια αὐτοῦ ἀναλαμβάνειν, εἰς μανίαν ἀγαγὼν τὰς 

τῆς μητρὸς ἀδελφὰς, ἠνάγκασε ΤΠενϑέα διασπάσαι. ἡ μυϑοποιία χεῖται παρ᾽ «Αϊσχύλῳ ἐν Πενϑεῖ, 

Ἷ 

ὩΦ.. ΚΦ ΜΖ 0 Σ. 

ΖΊ] νυσον οἱ προσήκοντες οὐκ ἔφασαν εἶναι ϑεόν. ὁ δὲ αὐτοῖς τιμωρίαν ἐπέστησε τὴν πρέπουσαν. ἔμ-- 

μανεῖς γὰρ ἐποίησε τὰς τῶν Θηβαίων γυναῖχας. ὧν αἵ τοῦ Κάδμου ϑυγατέρες ἀφηγούμεναι τοὺς ϑιάσους 

εἰσῆγον ἐπὶ τὸν Κιϑαιρῶνα. Πενϑεὺς δὲ ὁ τῆς ᾿4γαύης παῖς παραλαβὼν τὴν βασιλείαν ἐδυσφόρει τοῖς 

γενομένοις. καί τινας μὲν τῶν Βαχχῶν συλλαβὼν ἔδησεν, ἐπ᾽ αὐτὸν δὲ τὸν ϑεὸν ἀγγέλους ἀπέστειλεν. 

οἱ δὲ ἑκόντος αὐτοῦ κυριεύσαντες ἦγον πρὸς τὸν Πενϑέα, χἀκεῖνος ἐχέλευσε ϑήσαντας αὐτὸν ἔνδον φυ- 

λάττειν, οὐ λέγων μόνον ὅτι ϑεὸς οὐκ ἔστι “ιόνυσος, ἀλλὰ καὶ πράττειν πάντα ὡς χατ᾽ ἀνθρώπου τολ-- 

μῶν. ὁ δὲ σεισμὸν ποιήσας κατέστρεψε τὰ βασίλεια. ἀγαγὼν δὲ εἰς Κιϑαιρῶνα ἔπεισε τὸν Πενϑέα χκα-- 

τόπτην γενέσϑαι τῶν γυναικῶν, λαμβάνοντα γυναικὸς ἐσϑῆτα. αἱ δ᾽ αὐτὸν διέσπασαν, τῆς μητρὸς ᾿4γαύης 

χαταρξαμένης. Κάδμος δὲ τὸ γεγονὸς καταισϑόμενος τὰ διασπασϑέντα μέλη συναγαγὼν τελευταῖον τὸ 

πρόσωπον ἐν ταῖς τῆς τεχούσης ἐφώρασε χερσίν. Διόνυσος δὲ ἐπιφανεὶς τὰ μὲν πᾶσι παρήγγειλεν, ἑχά- 

στῳ δὲ ἃ συμβήσεται διεσάφησεν, ἵνα μὴ ἔργοις ἢ λόγοις ὑπό τινος τῶν ἐχτὸς ὡς ἄνϑρωπος καταφρονηϑῇ. 



ταποπονοξν φστλέενο πες σι 

θῶ αὐΒ ΧΑ ἐπε ἢ; 
----- ------.-.-.-.-.- - 

ΠΙΟΝΎΥΣΟΣ.. 

χῶ Ζίιος παῖς τηνδὲ Θηβαίων χϑόνα 

“ιόνυσος, ὃν τίχτει ποϑ᾽ ἡ Κάδμου χόρη, 
“Σεμέλη, λοχευϑεῖσ᾽ ἀστραπηφόρῳ πυρί" 
μορφὴν δ᾽ ἀμείψας ἐκ ϑεοῦ βροτησίαν 

ὅ πάρειμι “Ζ]ρχης νάματ᾽ ᾿ἸΙσμηνοῦ 8᾽ ὕδωρ. 
« νὰδ ὡς κι ᾿ - "» , 

ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς χεραυγνίας 
΄ ι » [έ , 

τόδ᾽ ἐγγὺς οἴχων, χαὶ δόμων ἐρείπια 
τυφόμενα δίου τ᾽ ἔτι πυρὸς ζῶσαν φλόγα, 
Φ , [εἰ ᾿) Ἱ 

άϑανατον “ρας μητέρ᾽ εἰς ἐμὴν ὕβοιν. 
10 αἰνῶ δὲ Καδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε 

τίϑησι, ϑυγατρὸς σηχόν" ἀμπέλου δέ γιν 
πέριξ ἐγὼ ᾿χάλυψα βοτρυώδει χλόη. 
λιπὼν δὲ “υδῶν τοὺς πολυχούσους γύας 
«ρυγῶν τε, Περσῶν ϑ᾽ ἡλιοβλήτους πλάχας 

15 Βάχτριά τὲ τείχη τήν τε δύσχιμον χϑόνα 
Μήδων ἐπελϑὼν ᾿Ἰραβίαν τ᾽ εὐδαίμονα 
:Δσίαν τε πᾶσαν, ἢ παρ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα 
χεῖται, μιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις ϑ᾽ ὁμοῦ 

πλήρεις ἔχουσα χαλλιπυργώτους πόλεις, 

20 ἐς τήνδε πρῶτον ἦλϑον Ἑλλήνων πόλιν, 
χἀχεῖ χορεύσας χαὶ χαταστήσας ἐμὰς 
τελετὰς, ἵν᾽ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βοοτοῖς. 
πρώτας δὲ Θήβας τῆσδε γῆς Ἑλληνίδος 
ἀνωλόλυξα, νεβοίδ᾽ ἐξάψας χροὸς, 

25 ϑύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα, κίσσινον βέλος, 
ἐπεί μ᾽ ἀδελφαὶ μητρὸς, ἃς ἥκιστ᾽ ἐχρῆν, 
“Πιόνυσον οὐκ ἔφασχον ἐχφῦνγαι Διὸς, 
“Σεμέλην δὲ γυμῳευϑεῖσαν ἂχ ϑνητοῦ τινος 
ἃς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους, 

80 Κάδμου σοφίσμαϑ'᾽, ὧν νιν οὕνεκα χταγεῖν 
Ζῆν᾽ ἐξεχκαυχῶνϑ'᾽, ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 

τοιγάρ νι» αὐτὰς ἐκ δόμων οἴστρησ᾽ ἐγὼ 
μανίαις " «ὅρος δ᾽ οἱχκοῦσι, παράχοποι φρενῶν" 
σχευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγχασ᾽ ὀργίων ἐμῶν, 

88 χαὶ πᾶν τὸ ϑῆλυ σπέρμα Καδμείων, ὅσαϊξ 

γυναῖκες ἧσαν, ἐξέμηνα δωμάτων " 

ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμιγμένοι 
χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις ἧνται πέτραις. 

δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾽ ἐχμαϑεῖν, κεὶ μὴ ϑέλει, 
τ »“»ἭΆ -»" , 

40 ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βαχχευμάτων, 
Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασϑαί μ᾽ ὕπερ, 

" τ᾿ ΄ [ ᾿ 
φανέντα ϑνητοῖς δαίμον᾽. ὃν τίχτει ΖΊιί. 
Κάδμος μὲν οὖν γέρας τε χαὶ τυραννίδα 
Πενϑεῖ δίδωσι, ϑυγατρὸς ἐχπειρυπότι, 
:- - " - 32} 

45 ὃς ϑεομαχεῖ τὰ χατ᾽ ἐμὲ χαὶ σπονδῶν ὄπο 
Ύ - γ " - ΕῚ 2 -Ὁ , », 

ὠϑεῖ μ΄, ἐν εὐχαῖς τ᾿ οὐδαμοῦ μνείαν ἔχει. 
τ « Ε] 3. τῳ ᾿ Νὴ “-: ὧν οὔγνες αὐτῷ ϑεὸς γεγὼς ἐνδείξομαι 
πᾶσίν τε Θηβαίοισιν. ἐς δ᾽ ἄλλην χϑόνα, 

τ ΄ 

τἀνθένδε ϑέμενος εὖ, μεταστήσω πόδα, 

ΟΣ "ὦ Ὰ 100 ἔτεχεν δ᾽, ἁνίχα  ῆοῖραι τέλεσαν ταυροχέρων ϑέξον, 

ὅ0 δεικνὺς ἐμαυτόν" ἢν δὲ Θηβαίων πόλις 
ὀργῆ σὺν ὅπλοις ἐξ ὄρους βάχχας ἄγειν 
ζητῆ, ξυνάψω μαινάσι στρατηλατῶν. 
ὧν οὕνεχ᾽ εἶδος ϑνητὸν ἀλλάξας ἔχω, 
μορφήν τ᾿ ἐμὴν μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν. 

δὅ ἀλλ᾽, ὦ λιποῦσαι Τμῶλον, ἐθηπν «Τυδίας, 

ϑίασος ἐμὸς, γυναῖχες, ἃς ἔχ βαρβάρων 

ἐχόμισα παρέδρους καὶ ξυνεμπόρους ἐμοὶ, 
αἴρεσϑε τἀπιχώρι᾽ ἐν πόλει «Ῥρυγῶν 
τύμπανα, Ῥέας τε μητρὸς ἐμά ϑ᾽ εὑρήματα, 

60 βασίλειά τ᾿ ἀμφὶ δώματ᾽ ἐλθοῦσαι τάϑε 
χτυτιεῖτε Πεγϑέως, ὡς ὁρᾷ Κάθϑμου πόλις. 
ἐγὼ δὲ βάχχαις, ἐς Κιϑαιρῶνος πτύχας 
ἐλθὼν, ἵν᾽ εἰσὶ, συμμετασχήσω χορῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 
“Ἰοίας ἀπὸ γαίας 

θὅ ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα ϑοάζω Βρομίῳ πόνον 
ἡδὺν 

χάματόν τ᾽ εὐχάματον, Βάχχιον εὐαζομένα ϑεόν. 
τίς ὁδῷ τίς ὁδῷ ; τίς 

70 μελάϑροις ; ἔχτοπος ἔστω, στόμα τ᾽ εὔφημον ἅπας 
ὁσιούσϑω " 

τὰ γνομισϑέντα γὰρ ἀεὶ Ζιόνυσον ὑμνήσω. 
ὦ μάχαρ, ὅστις εὐδαί- 
μων τελετὰς ϑεῶν 
εἰδὼς βιοτὰν ἁγιστεύεε 

75 χαὶ ϑιασεύεται ψυ-- 
χὰν, ἐν ὄρεσσι βαχχεύ- 

ων ὁσίοις χαϑαρμοῖσιν" 

τά τε ματρὸς μεγάλας ὄργια Κυβέλας ϑεμιτεύων, 
80 ἀνὰ ϑύρσον τε τινάσσων κισσῷ τε στεφανωϑεὶς 

; ϑεραπεύει. 

ἴτε βάχχαι, ἴτε βάχχαι, Βρόμιον παῖδα ϑεὸν 
ϑεοῦ 

85 Διόνυσον κατάγουσαι «Ῥρυγίων ἐξ ὀρέων , 
Ἑλλάδος εἷς εὐρυχόρους ἀγυιὰς τὸν Βρόμιον" ς᾽ 

88 ὅν ποτ᾽ ἔχουσ᾽ ἔν ὠδί- ἱ 
γων λοχίαις ἀνάγκχαι- 

90 σι πταμένας Ζιὸς βροντῶς 
νηδύος ἔχβολον μά- 
τηρ ἔτεχεν, λιποῦσ᾽ αἷ-- 

- π΄’ στ ’᾿’ἢ--ς΄ ρ΄ |πἨ.-.ρς}ᾺὯΧ}Ἃ.Ὲὃζο6οοὔτ;τὧ͵ἱἵὔὧὐ τ τ τΤτΙρσσέΠΤΤτΤσσστττ' τ... ὦὃὮἪὮἪἝὮὦἝὮὦὮὦὮὃςῃ͵ἵ ὁὃϑὃ6{ ῇ Λ᾽.᾽..... 

ἢ 

ὥνα χεραυνίῳ πλαγῷ" | 

96 λοχίοις δ᾽ αὐτίχα νιν δέξατο ϑαλάμοις Κρονίδας 

Ζεύς" 
4 -“"Ἥ ’ . , 

χατὰ μηρῷ δὲ χαλύννας χρυσέκισιν συνερείδει 
’ ᾿ “Ξ' 2. εἹ 

περόναις χρύπτον (τ Πρας. 

͵ 

ΞΞΞ- 08ὃ--- 71. θά --- 67. ΞξΞ 

72:2: 81. | 
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στεφάνωσέν τὲ δραχόντων στεφάγοις, ἔνϑεν ἄ- 
γραν 

ϑυρσοφόροι μαινάδες ἀμιβάλλονται πλοκάμοις. 
106 ὦ Σεμέλας τροφοὶ Θῆ- 

βαι στεφανοῦσϑε χισσῷ " 

βούετε βρύετε χλοήρεε 
μίλακι χαλλικάρπῳ, 
χαὶ καταβαχχιοῦσϑε δρυὸς 

110 ἢ ἐλάτας χλάδοισι, 
στιχτῶν τ᾽ ἐνδυτὰ νεβρίδων 

στέφετε λευχοτρίχων πλοχάμων 
μαλλοῖς" ἀμφὶ δὲ »νάρϑηχας ὕὑβρι- 

στὰς ὁσιοῦσϑ᾽ " αὐτίχα γᾷ πῶσα χορεύσει, 

115 Βρόμιος ὅταν ἀγάγὴ ϑιάσους 

εἰς ὅρος εἷς ὅρος, ἔνϑα μένει 

ὉΠ ΤΕ ὄχλος 

ἀφ᾽ ἱστῶν παρὰ χερχίδων τ᾿ 
οἰστρηϑεὶς Ζιονύσῳ. 

120ὦ ϑαλάμευμα Κουρή-- 

των ζάϑεοί τε Κρῆτες 

Ζηιογενέτορες ἔναυλοε, 

ἔνϑα τρικόρυϑες ἄντροις 
βυρσότονον κύκλωμα τόδε 

126 μοι Κορύβαντες εὗρον " 

ἀνὰ δὲ βάχχια συντόνῳ 
κέρασαν ἡδυβόᾳ «ρυγίων 
αὐλῶν πγεύματι, ματρὸς τὲ Ῥεας 
εἷς χέρα ϑῆχαν, χτύπον εὐάσμασι βαχχῶν " 

180 παρὰ δὲ μαινόμενοι σάτυροι 
ματέρος ἐξανύσαντο ϑεᾶς, 
εἰς δὲ χορεύματα 
συνῆψαν τριετηρίδων, 
αἷς χαίρει Διόνυσος, 

185 ἡδὺς ἐν οὔρεσιν, ὅταν 
ἐχ ϑιάσων δρομαίων 
πέσῃ πεδόσε, νεβοίδος ἔχων 
ἱερὸν ἐνδυτὸν, ἀγρεύων 

τ : : Ἷ ; 
αἵμια τραγοχτόνον, ὠμοφάγον χάριν, 

140 ἱέμενος εἷς ὄρεα «Ῥρύγια, «Αύδια. 

ὁ δ᾽ ἔξαρχος Βρόμιος, εὐοῖ. 

δεῖ δὲ γάλαχτι πέδον, δεῖ δ᾽ οἴνῳ, δεῖ δὲ μελιο-- 
σᾶν 

νέχταρι, Συρίας δ᾽. ὡς λιβάνου χαπνός. 
145 ὁ Βαχχεὺς δ᾽ ἔχων 

πυρσώδη φλόγα πεύχας 
ἐχ νάρϑηχος ἀΐσσει, 
δρόμῳ, χοροὺς ἐρεϑίζων πλανάτας, 
ἰαχαῖς τ᾽ ἀναπάλλων, 

160 τρυφερὸν πλόχαμον εἷς αἰϑέρα ῥίπτων. 
ἅμα δ᾽ ἐπ᾿ εὐάσμασιν ἐπιβρέμει 
τοιάδ᾽ . ὦ ἴτε βάχχαι, 

ὦ ἴτε βάχχαι, 

Τμώλου χουσορόου χλιδὰ, 

1886 μέλπετε τὸν ΖΙιόνυσον 
βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων, 
εὔια τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι ϑεὸν 
ἐν «Ῥρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε, 

160 λωτὸς ὅταν εὐχέλαδος ἱερὸς ἱερὰ 

παίγματα βρέμη, σύνοχα φοιτάσιν 
10ὅ ---- 119. ΞξΞ 170 --- 154. 

ἘΠ ΒΡΗΙ Ὗὕ 

εἷς ὅρος εἷς ὅρος" ἡδομένα δ᾽ ἄρα 
πῶλος ὅπως ἅμα ματέρι φορβάϑι 
κῶλον ἄγει ταχύπουν σχιρτήμασε βάχχα. 

ΤΕΙΡΕΣΙΩΑΣ. 

170 τίς ἐν πύλαισι Κάδμον ἐχχαλεῖ δόμων, 
᾿ἡγήνορος παῖδ᾽, ὃς πόλιν Σιδωγίαν 
λιπὼν ἐπύργωσ᾽ ἄστυ Θηβαίων τόδε; 
ἴτω τις, εἰσάγγελλε Τειρεσίας ὅτι 
ζητεῖ γι" οἶδε δ᾽ αὐτὸς ὧν ἥχω πέρι, 

175 ἅ τε ξυνεϑέμην πρέσβυς ὧν 7806 ΤΈΣ 

ϑύρσους ἀνάπτειν χαὶ γεβρῶν δορὰς ἔχειν, 
στεφαγοῦν τε χρᾶτα κισσίγοις βλαστήμασιν. 
᾿ ΚΑΖἉΦΜΟΣ. 
ὦ φίλταϑ᾽, ὡς σὴν γῆρυν ἠσϑόμην χλύων, 
σοφὴν σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρὸς, ἐν δόμοισιν ὧν. 

180 ἥχω δ᾽ ἕτοιμος, τήνδ᾽ ἔχων σχευὴν ϑεοῦ. 
δεῖ γάρ γιν ὄντα παῖδα ϑυγατρὸς ἐξ ἐμῆς, 

“«Ἰιόνυσον, ὃς πέφηνεν ἀγϑρώποις ϑεὸς. 
ὅσον καϑ' ἡμῶς δυνατὸν αὔξεσϑαι μέγαν. 

ποῖ δεῖ χορεύειν, ποῖ καϑιστάναι πόδα, 
185 χαὶ χρᾶτα σεῖσαι πολιόν; ἐξ ΤΣ σύ μοι 

γέρων γέροντι, Τειρεσία " σὺ γὰρ σοφός. 

ὡς οὐ χάμοιμ᾽ ἂν οὔτε νύχτ᾽ οὐὔϑ'᾽ ἡμέραν 
ϑύρσῳ χροτῶν γῆν" ἐπιλελήσμεϑ᾽ ἡδέως 
γέροντες Οντες. 

ΤΕΙΡΕΣΥΓΑΩ͂Σ, 

ταῦτ᾽ ἐμοὶ πάσχεις ἄρα. 
190 χἀγὼ γὰρ ἡβῶ χἀπιχειρήσω χοροῖς. 

ΚΑΖΜΜΟΣ. 

οὐχοῦν ὕχοισιν εἷς ὅρος περάσομεν. 
ΤΕῈΓΙΡΕΣ ΤΩΣ, 

ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ἂν ὁ ϑεὸς τιμὴν ἔχοι. 
ΚΑ“Μ|0ΟΣ. : 

γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγώ. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ὁ ϑεὸς ἀμοχϑὶ χεῖσε νῷν ἡγήσεται. 
Κά4Ζ4ΠΜΠΟΣ. 

195 μόνοι δὲ πόλεως ΒαΣχίῳ χορεύσομεν; 
ΤΕΙΡΕΣΕΙΑ.Ζ:. 

μόνοι γὰρ εὖ φρονοῦμεν, οἱ δ᾽ ἄλλοι κακῶς. 

ΚάσμμΟΣ. 

μαχρὸν τὸ μέλλειν - ἀλλ᾽ ἐμῆς ἔχου χερός. 

ΤΕΙ͂ΡΕΣΙ.4:Σ. 

ἰδοὺ, ξύναπτε καὶ ξυνωρίζου χέρα. 

Κάδμος. 

οὐ καταφρονῶ ᾽γὼ τῶν ϑεῶν, ϑνητὸς γεγώς. 
ΤΕΙΡΕΣΊΤΑΣ. 

200 οὐδὲν σοφιζόμεσθϑα τοῖσι δαίμοσι. 

πατρίους παραδοχὰς, ἅς ὃ᾽ ὁμήλικας χρόνῳ 

χεχτήμεϑ'᾽, οὐδεὶς αὐτὰ καταβαλεῖ λόγος, 
οὐδ᾽ εἰ δι᾿ ἄκρων τὸ σοφὸν εὕρηται φρενῶγ.. 
ἐρεῖ τις ὡς τὸ γῆρας οὐκ αἰσχύνομαι," 

206 μέλλων χορεύειν, κρᾶτα κισσωσας ἐμόν. 
οὐ γὰρ διήοηχ᾽ ὃ ϑεὸς εἴτε τὸν γέον 
ἐχρῆν χορεύειν εἴτε τὸν γεραίτερον, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάντων βούλεται τιμὰς ἔχειν 
κοιψὰς, δι᾿ ἀριϑμῶν δ᾽ οὐδὲν αὔξεσθαι ϑέλει. 

ΚΑάΑ͂Ζ“4ΟΣ. 
2 κ ᾿ ᾿ " ΩΣ» ΕῚ ες «ἃ 

210 ἐπεὶ σὺ φέγγος, Τειρεσία. τοῦδ᾽ οὐχ ορᾷς, 
ἐγὼ προφήτης σοι λόγων γενήσομαι. 
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Ι 

ἑ 

Β) ἐὰ ἘΠῚ 

Πενϑεὺς πρὸς οἴχους ὅδε διὰ σπουδῆς περᾷ, 
2 ,) - Γ α , , -ὕὗὦ 
Ἐχίονος παῖς. ᾧ χράτος δίδωμι γῆς. 

ς ’ Ψ - ΄ 

ὡς ἐπτόηται" τί ποτ᾽ ἐρεῖ νεώτερον; 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ΕΝ - ι ; 
215 ἔχϑημος ὧν μὲν τῆσδ᾽ ἐτύγχανον χϑονὸς, 

χλύω δὲ νεοχμὰ τηνδ᾽ ἀνὰ πτόλιν χακὼ, 
γυναῖχας ἡμῖν δώματ᾽ ἐχλελοιπέναι, 

πλασταῖσι βαχχείαισιν, ἐν δὲ δασχίοις 

ὄρεσι ϑοάζειν, τὸν γεωστὶ δαίμονα 

50 Πύνυσον. ὅστις ἐστὶ, τιμώσας χοροῖθ" 

πλήρεις δὲ ϑιάσοις ἐν μέσοισιν ἑστάναι 

χρατῆοας, ἄλλην δ᾽ ἄλλοσ᾽ χρατῆρας, αἀλλὴη αλλοσ 
; 2 - ΡΣ ᾽ “" 

πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν, 
πρόφασιν μὲν ὡς δὴ μαινάδας ϑυοσχόους, 

χ » ͵ ΄ 2 

22ό τὴν δ᾽ ᾿Τφροδίτην πρόσϑ 
Ὁ ν᾿ 2 ΒΡ. ΄ ΄ 

ὅσας μὲν οὐν εἴληφα, δεσμίους χέρας 

σώζουσι πανδήμοισι πρόσπολοι στέγαις " 

ὅσαι δ᾽ ἄπεισιν, ἐξ ὄρους ϑηράσομαι, 

Ἰνώ τ᾿ “4γαύην ϑ᾽, ἢ μ᾽ 

τ ΘΑ ρον , 
εἷς ἐρημίαν 

» ΡΟΣ ᾿" 

χε ΕχτΌΡι, 

280. “χταίονός τε μητέρ ᾿ «Τὐτονόην. λέγω. 

καὶ σφᾶς σιδηραῖς ἁρμόσας ἐν ἄρχυσι 

παύσω καχούργου τῆσδε βακχείας τύχας χ, 

λέγουσι, δ᾽ ὡς τις εἶσελ ἦλ υϑὲ ξένος 
γόης, ἐπῳδὸς “Ζυδίας ἀπὸ χϑονὸς, 
“- ΩΝ ΄ 27 ’ 

286 ξανϑοῖσι βοστρυχοισιν εὐχοσμος χόμην, 
͵ , 2 

οἰνωπὸς, ὄσσοις χάριτας ᾿φροδίτης ἔχων, 
εἰ « , τ΄ ΄ 

ὃς ἡμέρας τε χευφρονᾶς συγγίγνεται, 
Ἁ ͵ὔ Ἂ ’ 

τελετὰς προτείνων εὐίους γεάγισιγ. 
» δ᾽ ες" ἘΝ »- ’ μπ » 

εἰ αὐτὸν εἴσω τῆσδε ληψομαι στέγης, 

240 παύσω χτυποῦντα ϑύρσον ἀνασείογτά τε 
δὰ Ἔ Υ ’ - ἢ ’ 
χόμας; τράχηλον σωματος χωρὶς τεμωγ. 
5 -" 5 ͵΄ [2 

ἔχεῖνος εἰναΐί φησι “ιόνυσον ϑεὸν, 
5., εν ΕῚ - συν ΄ κ 
ἐπα δ Ἐν μηρῷ ποτο ξθραίρη Ζ|ιος, 

ὃς ἐχπυροῦται λαμπάσιν χεραυγίαις 

χά σὺν μητοὶ, δίους ὅτι γάμους ξινεύσατο. 
ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἐπάξια, 
ὕβρεις ὑβοίζειν, ὅστις ἐστὲν ὃ ξένος; 

ΕἾ : Ξ0 

αλλο ϑαῦμα, τὸν τερασχόπον 

ἐν ποιχίλαισι νεβρίσι Τειρεσίαν ὁρῶ, 
͵ .Ὶ -Ὁ- - ᾿Ὶ ὑπ 

250 πατέρα τε μητρὺς τῆς ἑμῆς, πολὺν γέλων, 
’; ’ 2] 2 , 

γάρϑηχι βαχχεύοντ᾽ ἀναίνομαι, 

ΝῚ ’ 

ἀτὰρ τόδ᾽ 

πάτερ, 
τὸ γῆρας ὑμῶν εἰσορῶν νοῦν οὐχ ἔχον. 

οὐ; ἀποτινάξεις χισσόν; οὐχ ἐλευϑέραν 

ϑύρσου μεϑήσεις χεῖρ᾽, ἐμῆς μητρὸς πάτερ; 
κ σῶς ὍΝ 7} ΄ 5 »ν ᾽ “δ ῶ 2 

2οδσὺ ταῦτ ἔπεισας, Τειρεσία; τονδ᾽ αὖ ϑέλεις 
᾿ ΄ ’ ΄ ΄ 

τὸν δαίμον᾽ ἀνθρώποισιν εἰσφέρων νέον, 

σχοπεῖν πτερωτοὺς κἀμπύρων μισϑοὺς φέρειν; 
εἰ μή σε γῆρας πολιὸν ἐξερρύετο, 

- 3Ὰ ’ ΄ ΄ 

χαϑῆσ᾽ ἂν ἐν βάχχαισι δέσμιος μέσαις, 
260 τελετὰς πονηρὼς εἰσάγων" γυναιξὶ γὰρ 

ὅπου βότρυος ἐν δαιτὶ γίγνεται γάνος, 
οὐχ ὑγιὲς οὐδὲν ἔτι λέγω τῶν ὀργίων. 

ΧΟΡΟΣ. 
- “" ΖΞ ΣΙ, 5 5 - " 

τῆς δυσσεβείας. ὦ ξέν᾽, οὐχ αἰδεῖ ϑεοὺς 

Κάδμον τε, τὸν σπείραντα γηγενῆ στάχυν; 
2606 Ἐχίονος δ᾽ ὦν παῖς χκαταισχύγεις γένος." 

ἘΞΙΡΙΡΣΙΣ:. 
- ΄ “« ΄ 7 Ἁ ᾿ 

ὅταν λάβη τις τῶν λόγων ἄνηρ σοφος 
Α - 3 δὰ “2... » Ὄ ͵ . 

χαλὰς ἀφοομᾶς, οὐ μέγ᾽ ἔργον εὑ λέγειν 

27 ῳ - 
ἄγειν τοὺ Βαχχίου." 

Χ ΘᾺ ἘΠ. 407 

ἐν τοῖς λόγοισι δ᾽ οὐχ ἔνεισί σοι φρένες. 
270 ϑρασὺς δὲ, δυνατὸς χαὶ λέγειν οἷός τ᾽. ἀνὴρ, 

χαχὸς πολίτης γίγνεται, νοῦν οὐκ ἔχων. 
οὗτος δ᾽ ὁ δαίμων ὁ νέος, ὃν σὺ διαγελᾷς, 
οὐκ ἂν δυναίμην μέγεϑος ἐξειπεῖν ὅσος 
χαϑ' Ἑλλάδ᾽ ἔσται" δύο γὰρ, ὦ γεανία, 

27ὅ τὰ πρῶτ᾽ ἐν ἀνθρώποισι. “Ἰημήτηρ ϑεὰ, 
Τὴ δ᾽ ἐστίν" ὄνομα δ᾽ ὁπότερον βούλει χάλει" 

αὕτη μὲν ἐν ξηροῖσιν ἔχτρέφει βροτούς" 

ὁ δ᾽ ηλϑὲν ἐπὶ τἀντίπαλον ὁ Σεμέλης γόνος, 

βότρυος ὑγρὸν πῶμ᾽ εὗρε κεϊσηγέγκατο 
280 ϑνητοῖς, ὃ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 

λύπης, ὅταν πλησϑῶσιν ἀμπέλου ῥδοῆς, 
ὕπνον τε, λήϑην τῶν χαϑ᾽ ἡμέραν χκαχῶν, 
δίδωσιν, οὐδ᾽ ἔστ᾽ ἄλλο φάρμαχον πόγωνγ. 
οὗτος ϑεοῖσι σπένδεται ϑεὸς γεγὼς, 

286 ὥστε διὰ τοῦτον τἀγάϑ᾽ ἀνθοώπους ἔχειν. 

χαὶ χαταγελᾷς νιν, ὡς ἐνερράφη Διὸς 
μηρῷ. διδάξω σ᾽ ὡς χαλῶς ἔχει τόδε. 

᾿ ἐπεί γιν ἥρπασ᾽ ἐχ πυρὸς χεραυνίου 
Ζεὺς, ἐς δ᾽ ᾽᾿Ολυμπον Γθευς ἀνήγαγεν γξον, 

290 Ἥρω νιν ἢϑελ᾽ ἐχβαλεῖν ἀπ᾽ οὐρανοῦ" 

Ζεὺς δ᾽ ἀντεμηχανήσαϑ'᾽, οἷα δὴ ϑεός. 
δήξας μέρος τι τοῦ χϑόν᾽ ἐγχυχλουμένου 
αἰϑέρος, ἔϑηκε τόνδ᾽ ὅμηρον ἐχδιδοὺς 
“Ἰιόνυσον Ἥρας γνειχέων " χρόνῳ δέ νιν 

296 βροτοὶ τραφῆναί φασιν ἐν μηρῷ “1ιὸς, 
ὄνοιία μεταστήσαντες, ὅτι ϑεῷ ϑεὸς 
Ἥρᾳ ποϑ᾽ ὡμήρευσε, συνϑέντες λόγον. 

μάντις δ᾽ ὁ δαίμων ὅδε" τὸ γὰρ βαχχεύσιμον 
χαὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει" 

800 ὅταν γὰρ ὁ ϑεὸς ἐς τὸ σῶμ᾽ ἔλϑη πολὺς, 

λέγειὶν τὸ μέλλον τοὺς μεμηνότες σοιξῖ. 

“Δρεώς τε μοῖραν μεταλαβὼν ἔχει τιν " 

στρατὸν γὰρ ἐν ὅπλοις ὄντα κἀπὶ τάξεσ 

φόβος διεπτόησε, ποὶν λόγχης ἀπο τὰ 

806 μανία δὲ χαὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ Διονύσου πάρα. 

ἔτ᾽ αὐτὸν ὄὐνει χἀπὶ “4ελφίσιν πέτραις 

πηϑῶντα σὺν πεύχαισι δικόρυφον πλάκα, 

πάλλοντα χαὶ σείοντα βαχχεῖον κλάδον, 

ἀν Ἑλλαδ᾽. ἀλλ᾽ ἐμοὶ, 

πιϑοῦ, 

810 μὴ τὸ κράτος αὔχει δύναμιν ἀνθρώποις ἔχειν, 

μηδ᾽, ἣν δοχῆς μὲν, ἡ δὲ δόξα σοὺ νοσεῖ, 

φρονεῖν δόκει τι" τὸν ϑεὸν δ᾽ ἐς γῆν δέχου, 

χαὶ σπένδε χαὶ βάχχευε χαὺ στέφου χάρα. 

οὐχ ὃ Διόνυσος σωφρονεῖν ἀναγκάσει 

315 7γυκαῖχας ἐς τὴν Κύποιν, ἀλλ ἐν τῇ φύσει 

τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν ἐς τὰ πάντ᾽ ἀεί. 

τοῦτο σχοπεῖν χρή" “αὺ γὰρ ἐν βαχχεύμασιν 

οὐσ᾽ ἢ γ σώφρων οὐ διαφϑαρήσεται. 

ὁρᾷς; σὺ χαίρεις; ὅταν ἐφΕΘτίΒ0 πύλαις 

820 πολλοὶ, τὸ Πενϑέως δ᾽ ὄνομα. μεγαλύνῃη πόλις " 

χἀχεῖγος, οἶμαι, τέρπεται τιμώμενος. 

κ' γὼ μὲν οὖν χαὶ Κάδμος, ὃν σὺ διαγελῷς, 

χισσῷ τ᾽ ἐρεψόμεσϑα χαὶ χορεύσομεν, 
πολιὰ ξυνωρὶς, ἀλλ ὅμως χορευτέον, 

8325 χοὐ ϑεομαχήσω, σῶν λόγων πεισϑεὶς ὕπο. 

μαίνει γὰρ ὡς ἄλγιστα, χοῦτε φαρμάκοις 

ἄνευ τούτων γοσεῖϊς. 

μέγαν τ᾽ Πενϑεῦ, 

“αταπὦτὐὐισσονο...... ὅτου, συ δ᾽ εὔτροχον μὲν γλῶσσαν ὡς φρογῶν ἔχεις, ἔχη λάβοις ἂν οὔτ᾽ 

- , 
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ΧΟΡΘΩΣ. 

ὦ πρέσβυ, «Ῥοῖβόν τ᾽ οὐ καταισχύνεις λόγοις 
τιμῶν τὲ Βρόμιον σωφρονεῖς ἃ μέγαν ϑεόν. 

ΚΆΔΜΟΣ. 
880 ὦ παῖ, καλὼς σοι Τειρεσίας παρήνεσεν " 

οἴχει μεϑ᾽ ἡμῶν, μὴ ϑύραζε τῶν νόμων. 
γῦν γὰρ πέτει τε καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς. 
κεὶ μὴ γὰρ ἔστιν ὃ ϑεὸς οὗτος, ὡς σὺ φὴς, 
παρὰ σοὶ λεγέσθω" χαὶ χαταψεύδου χαλῶς 

885 ὡς ἔστι, Σεμέλη ϑ᾽ ἵνα δοχῆ ϑεὸγ τεχεῖν, 
ἡμῖν τε τιμὴ παντὶ τῷ γένει προσῆ. 
ὁρᾷς τὸν ᾿Δχτέωνος ἄϑλιον μόρον; 

ὃν ὠμύσιτοι σχύλαχες ἃς ἐϑρέψατο 
διεσπάσαντο, χρείσσον᾽ ἐν χυγναγίαις 

840 “ροτέμιδος εἶναι κομπάσαντ᾽, ἐν ὀργάσιν. 
ὃ μὴ πάϑης σύ" δεῦρό σου στέψω χάρα 
κισσῷ" μεϑ' ἡμῶν τῷ ϑεῷ τιμὴν δίδου. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα, βακχχεύσεις δ᾽ ᾿ὼν, 
μηδ᾽ ἐξομόρξει μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί; 

848 τῆς σῆς δ᾽ ἀνοίας τύνδε τὸν διδάσχαλον 
δίχην μέτειμι. στειχέτω τις ὡς τάχος, 

ἐλθὼν δὲ ϑάκους τοῦδ᾽, ἵν᾽ οἱωνοσχοπεῖ, 
μοχλοῖς τριαίνου κἀνάτρεψον ἔμπαλιν, 
ἄνω κάτω τὰ πάντα συγχέας ὁμοῦ, 

850 χαὶ στέμματ᾽ ἀνέμοις καὶ ϑυέλλαισιν μέϑες. 

μάλιστα γάρ νιν δήξομαι δράσας τάδε. 
οἱ δ᾽ ἀνὰ πόλιν στείχοντες ἐξιχνεύσατε 

τὸν ϑηλύμορφον ξένον, ὃς εἰσφέρει νόσον 
χαιγὴν γυναιξὶ χαὶ λέχη λυμαίνεται. 

855 χᾶνπερ λάβητε, δέσμιον πορεύσατε 
δεῦρ᾽ αὐτὸν, ὡς ἂν λευσίμου δίχης τυχὼν 
ϑάνῃ, πιχρὰν βάχχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ὦ σχέτλι᾽, ὡς οὐκ οἶσϑα ποῦ ποτ᾽ εἶ λόγων. 
μέμηνας ἤδη, καὶ πρὶν ἐξέστης φρενῶν. 

860 στείχωμεν ἡμεῖς, Κάδμε, χἀξαιτώμεϑα 
ὑπέρ τε τούτου, χαίπερ ὄντος ἀγρίου, 
ὑπέρ τὲ πόλεως, τὸν ϑεὸν μηδὲν νέον 
δρᾶν. ἀλλ ἕπου μοι χισσίνου βάχτρου μέτα" 
πειρῶ δ᾽ ἀνορϑοῦν σῶμ᾽ ἐμὸν, χἀγὼ τὸ σόν" 

365 γέροντε δ᾽ αἰσχρὸν δύο πεσεῖν " ἴτω δ᾽ ὅμως. 
τῷ Βαχχίῳ γὰρ τῷ “]ιὸς δουλευτέον. 
Πενθεὺς δ᾽ ὅπως μὴ πένϑος εἰσοίσει δόμοις 
τοῖς σοῖσι, Κάδμε: μαντιχῆ μὲν οὐ λέγω, 

τοῖς πράγμασιν δέ: μῶρα γὰρ μῶρος λέγει. 

ΧΟΡΟΣ. 

870 ὁσία, πότνα ϑεῶν, 
ὁσία δ᾽, ἃ χατὰ γᾶν 
χουσέαν πτέρυγα φρέρεις, 

τόδε Πενϑέως ἀΐεις, 

ἀΐεις οὐχ ὁσίαν 

375 ὕβριν ἐς τὸν 

τὸν Σεμέλας 
ροόμιον, 
τὸν παρὰ χκαλλιστεφανοις 

ΞΙ , - 2 μι " Φ᾽ 

εὐφροσύγαις δαίμονα πρῶτον μαχάρων; ὃς ταὸ 
ἔχει, 

᾿ - 
ϑιασευειν τὲ χοροῖς, 

μετά τ᾽ αὐλοῦ γελάσαι 
870 --- 3884. -ξΞ 3898 ----599. 

ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

8380 ἀποπαῦσαί τε μερίμνας, ὁπόταν βότρυος ἔλϑη 
γάγος ἐν δαιτὶ ϑεῶν, . 
ϑαλίαις ἀνδράσι χρατὴρ ὕπ- 
γο» ἀμφιβάλλῃ. 

886 ἀχαλίνων στομάτων ᾿Ά 
ἀνόμου τ᾽ ἀφροσύνας. 
τὸ τέλος δυστυχία: 
ὁ δὲ τᾶς ἡσυχίας 
βίοτος χαὶ τὸ φρονεῖν 

890 ἀσάλευτόν τε μένει 

κισσοφόροις δ᾽ ἐν 

, , » 3 ε᾿ : 
καὶ συνέχει δωματα " πόρσω γὰρ ὁμως 

αἰϑέρα ναίοντες ὁρῶσιν τὰ βροτῶν οὐραγέδαι. 
τὸ συφὸν δ᾽ οὐ σοφία, 
τό τὲ μὴ ϑνητὰ φρονεῖν. 

8396 βραχὺς αἰών " ἐπὶ τούτῳ. δέ τις ἂν μεγάλα διώ-- 
᾿ φᾷ 3 2 ΡΑν ’ χων τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέροι. 

μαινομένων οἵδε τρόποι χαὶ; χαχοβούλων παρ᾽ 
ἔμοιγε φωτῶν. 

400 ἱχοίμαν ποτὶ Κύπρον, 
-ἷ-ὦὠ »-“Ὕ" 2 , ἕ 

νᾶσον τᾶς ““φροδίτας, 
ἵν᾿ οἱ ϑελξίφρογνες γέμογ-- Ξ ΨΩ “ 
ται ϑνατοῖσιν Ερωτες, 

Πάφον ϑ'᾽, ἂν ἑχατόστομοι 
ἀθό βαρβάρου ποταμοῦ ῥοαὶ 

χαρπίζουσιν ἄνομβροι. 
ὅπου χαλλιστευομένα 
Πιερία μούσειος ἕδρα, 
σεμνὰ κλιτὺς Ὀλύμπου, 

410 ἐχεῖσ᾽ ἄγε μὲ, Βρόμιε Βρόμιε, 
προοβαχχήιε. δαῖμον 
ἐχεῖ χάριτες, ἔχεῖ δὲ πόϑος" 

416 ἐχεῖ δὲ βάχχαισι ϑέμις ὀργιάζειγ. 
ὁ δαίμων ὁ Ζιὸς παῖς 
χαίρει μὲν ϑαλίέαισιν, 

φιλεῖ δ᾽ ὀλβοδότειραν Εἶ-- 
ἀζθρηγαν, πο ΟΠ ϑέεαν. 

5»»ἤ 3 ΡΥ Ἁ 2. 

ἴσαν δ᾽ εἴς τὲ τὸν ολβιον 

τόν τὲ χείρονα δῶχ᾽ ἔχειν 
οἴνου τέρψιν ἄλυπον " 

μισεῖ δ᾽ ᾧ μὴ ταῦτα μέλει, 
᾽ ᾿ ΄ Ἷ 

425 χατὰ φαος γύχτας τε φίλας 
εὐαίωνα διαζήν " 
σοφὼὰν δ᾽ ἀπέχειν πραπίδα φρένα τε. 
περισσῶν παρὰ φωτῶν. 

430 τὸ πλῆϑος ὃ τι τὸ φαυλότερον 
΄ τ , ΄ 2» ἐγόμισε γρῆταί τε, τόδε τοι λέγοιμ᾽ ἂν. 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

Πενϑεῦ, πάρεσμεν, τήνδ᾽ ἄγραν ἠγρευχότες, 
2 . » 2 57 Ἴ ς ΄ 

485 ἐφ᾽ ἣν ἔπεμψας. οὐδ᾽ ἀκραγϑ᾽ ὡρμήσαμεν. 
ὁ ϑὴο δ᾽ δδ᾽ ἡμῖν πρᾷος, οὐδ᾽ ὑπέσπασε 

- , Ξὶ δ: τ 5 Ὁ», ΄ φυγῆ πόδ᾽, ἀλλ᾽ ἔδωχεν οὐκ ἄχων χέρας, 
οὐδ᾽ ὠχρὸς, οὐδ᾽ ἤλλαξεν οἰνωπὸν γένυν, 
γελῶν δὲ χαὶ δεῖν κἀπάγειν ἐφίέεξτο, 

440 ἔμεγνέ τε, τοὐμὸν εὐτρεπὲς ποιούμενος. 
κι - - ἘΝ ΟΣΉΡΝ 3 Κ᾿ 

κἀγὼ δι᾽ αἰδοῦς εἶπον, ὦ ξέν᾽, οὐχ ἑχὼν 
ἄγω σε, Πενϑέως δ᾽, ὃς μ᾽ ἔπεμψ᾽, ἐπιστολαῖς. 
.« 2 Ξ ᾿ , ΣΙ « ει , 
ὡς δ᾽ αὖ σὺ βάχχας εἷρξας, ἃς συνηρπασας 
κἄδησας ἐν δεσμοῖσι πανδήμου στέγης, 

τὸ τς 2 , 
445 φροῦδαί γ᾽ ἐκεῖναι λελυμέναι πρὸς ὀργαϑδας 

400-- 416. --Ξ- 416-- 438. 



ΒΡ αὶ ἘΚΌΤΙΧῚ αὶ . 

σχιρτῶσι, Βρόμιον ἀναχαλούμεναι ϑεόν. 
αὐτόματα δ᾽ αὐταῖς δεσμὰ διελύϑη ποϑῶν, 
χκλῆδές τ᾽ ἀνῆχαν ϑύρετο᾽ ἄνευ ϑνητῆς χερός. 
πολλῶν δ᾽ δ᾽ ἁνὴρ ϑαυμάτων ἥχει πλέως 

450 ἐς τάσδε Θήβας" σοὶ δὲ τἄλλα χρὴ μέλειν. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

μέϑεσϑε χειρῶν τοῦδ᾽ - ἐν ἄρκυσιν γὰρ ὧν 
οὐκ ἔστιν οὕτως ὠχὺς ὥστε μ᾽ ἐκφυγεῖν. 

οὐχ ἄμορίος βδς ξένε; 

ὡς ἐς Ἐπ ο μοος ἐφ᾽ ὅπερ ἐς Θήβας πάρει" 

455 πλόχαμός τε γάο σου ταναὺς, οὐ πάλης ὕπο, 

αὐτὴν χεχυμένος, πόϑου πλέως" 

ι ! »ὝὋ 

ἀτὰρ τὸ μὲν σῶμι᾽ 

γένυν παρ᾽ 
λευχὴν δὲ χροιὰν ὃς παρασχευὴν ἔχεις, 

οὐχ ἡλίου βολαῖσιν, ἀλλ ὑπὸ σχιᾶς, 

τὴν ““φροδίτην χαλλογνὴ τὐλοροκ, 

4600 πρῶτον μὲν οὖν μοι λέξον ὅστις εἶ γένος. 

ΣΠ ΠΟ Ν ΣΌΣ. 

πος οὐδείς" δάδιον δ᾽ εἰπεῖν τόδε" 
τὸν ἀνθεμώδη μῶλον οἶσθά που χλύων. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
οἶδ᾽, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει χύχλῳ. 

ΙΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐγτεῦϑέν εἶμι, «Ζυδία δέ μοι πατρίς. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

4ἀθὅ πόϑεν δὲ τελετὰς τάσδ᾽ ἄγεις ἐς Ἑλλάδα; 

ΠΟΥ Ξ ΟΣ: 

“Πιόνυσος ἡμᾶς εἰσέβησ᾽ ὁ τοῦ Ζιός. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
Ζεὺς δ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖ τις, ὃς νέους τίχτει ϑεούς ; 

ΚΠ ΠΟΘΣΝ ΧΌΣΟΘΣ: 

οὔκ, ἀλλ ὃ Σεμέλην ἐνθάδε ζεύξας γάμοις. 

ΤΓΈΣΝ ΘΕ ΎΥΣ. 

[ω] ξςυ ὃς φ- 

πό οσ δὲ ὯΞ ΕῚ ὉᾺ 3}. 5} 2 ΡῚ Υ Ρ ᾿ 

οτερα ὁὲ νυχήτῶρ Ο ἢ χατ ομβ' ἡγνραγχασέγ; 

ΠΙΟΝΎΣΟ Σ. 

γντα, χαὶ δίδωσιν ὄργια. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

τὰ δ᾽ δογι᾿ ἐστὶ τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά σοι; 
ἌΤΙΤΟΝΥΣΟΣ. 

ἀβαχχεύτοισιν εἰδέναι βοοτῶν. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἔχει δ᾽ ὄνησιν τοῖσι ϑύουσιν τίνα; 
ΦΓΟΣΣ ΟἿΣ. 

οὐ ϑέμις ἀκοῦσαί σ᾽, ἔστι δ᾽ ἄξι᾽ 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

475 εὖ τοῦτ᾽ ἐχιβδήλευσας, ἵν᾽ ἀχοῦσαι ϑέλω. 
ΖΕ ΤΟΝ ΕΞΖΞΟΣ.: 

ἀσέβειαν ἀσχοῦντ᾽ ὁργι᾿ ἐχϑαίρει ϑεοῦ. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

»- 

470 ὁρῶν δρῶ 

βω 7 

ἄρρητ 

εἰ δέναι. 

Π Π νος ἂν ι ι χῷ ὠὐ Ἃ τ 

τὸν ϑεὸν ορῶν γὰρ φὴς σαφῶς, ποῖος τις ἢν; 

ΓΟ Σ ΩΣ: 

οὐχ ἐγὼ ᾽τασσον τόδε. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
““ . Ἐ ᾿ τὸ γὃΧ 

τοῦτ᾽ αὖ παρωχέτευσας εὖ, κοὐδὲν λέγων. 

ΖΘ ΥΝῚ Σ Ὁ Σ. 

480 δόξει τις ἀμαϑεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν. 

ΠΈΚ«ΝΘΕΥΣ. 

ἤλϑες δὲ πρῶτα δεῦρ᾽ ἄγων τὸν δαίμονα; 

ὁποῖος ἤϑελ " 

409 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
πᾶς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ᾽ ὄργια. 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 

ΠΤ οηου αὶ γὰρ χάχιον Ἑλλήνων πολύ. 

ΤΓΟΝΎΣΟΣ. 

τάδ᾽ εὖ γε μᾶλλον" οἱ νόμοι δὲ διάφοροι. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἱρὰ νύχτωρ ἢ μεϑ᾽ ἡμέραν τελεῖς; 
ΔΠΙΟΝΎΣΟΣ. 

νύχτωρ τὰ πολλά" σεμνότητ᾽ ἔχει σχότος. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

τοῦτ᾽ ἐς γυναῖχας δόλιόν ἔστι χαὺ σαϑρόν. 

ἀϑδοτὰ δ᾽ 

ΑΙ ΙΟΝΎΣΟ Σ. 

κἀν ἡμέρᾳ τό γ᾽ αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἄν. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. ' 

δίχην σε δοῦναι δεῖ σοφισμάτων χαχῶν. 
4 ΓΟΝ Ὑ ΣῸΟΣ. 

499 σὲ δ᾽ ἀμαϑίας γε χἀσεβοῦντ᾽ ἐς τὸν ϑεόγ. 
ΤΙΝ ΘΈΣ: 

ὡς ϑρασὺς ὁ βάχχος χοὐκ ἀγύμναστος λόγων. 
ΕΘΝ ἙΆΘΕῈΣ. ἱ 

εἴφ᾽ ὅ τι παϑεῖν δεῖ" τί μὲ τὸ δεινὸν ἐργάσει; 
ΠΕΝΘΕῪ Σ. 

πρῶτον μὲν ἁβοὸν βόστρυχον τεμῶ σέϑεν.. 
ΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἱερὸς ὁ πλόχαμος" τῷ ϑεῷ δ᾽ αὐτὸν τρέφω. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

495 ἔπειτα ϑύρσον τόνδε παράδος ἐκ χεροῖν: 

ΤΙΟΝΎΣΟΣ. : 

ἀφαιροῦ" τόνδε “Ἰ΄ονύσου φορῶ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

εἷρχταῖσί τ᾿ ἔνδον σῶμα σὸν (φυλάξομεν. 
ΔΠΙΟΝΎΣΟ Σ. 

ὁ δαίμων αὐτὸς, ὅταν ἐγὼ ϑέλω. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ὅταν γε καλέσης αὐτὸν, ἐν βάχχαις σταϑείς ; 
ΠΙΟΝΎΣΟΣ. 

500 χαὶ γῦν ἃ πάσχω πλησίον παρὼν ὁρῷ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

καὶ ποῦ στιν; οὐ γὰρ φανερὸς δμμασίν γ᾽ ἐμοῖς. 
ΤΠΟΝΎΣῸΟ Σ. 

παρ᾽ ἐμοί" σὺ δ᾽ ἀσεβὴς αὐτὸν ὧν οὐκ εἰσορᾷς. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

λάζυσϑε, χαταφρονεῖ μὲ καὶ Θήβας ὅδε. 
“ΖΝ ΣΈΣΊΘΣΣ, 

αὐδῶ με μὴ δεῖν σωφρονῶν οὐ σώφροσιν. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

506 ἐγὼ δὲ δεῖν γε κυριώτερος σέϑεν. 
ΖΔΦΙΟΝΎΣΘΕΣ. 

οὐχ οἷσϑ ὃ τι ζῆς, οὐδ᾽ ὃ δρᾷς, οὐϑ᾽ ὅστις εἰ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

Πενϑεὺς, ᾿“γαύης παῖς, πατρὸς δ᾽ ᾿Εχίογος. 
ΖΦ 1 ΟΝ ΣΊΘΕΣ:: 

ἐνδυστυχῆσαι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειος εἶ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

Ε] -, Ἁ ξ " , 

ξατ᾽ αὐτὸν ἱππιχαῖς πέλας 

2 » ΡῚ 

αὐυτος καὶ 

λύσει μ᾽ 

Γ ἴ0 
“ντν χαϑείρ 

510 φάεναισιν, (δ ἄν σχότιον εἰσορᾷ χγέφας. 
Ἁ 2 ΄ 

ἐχεῖ χόρευε" τάσδε δ᾽ ἃς ἄγων πάρει 
»" ΄ , ΒΩ ΄ 

χακῶν ξυνεργοὺς ἡ διεμπολησομεν 
Ὁ - ΄ -" « ΄ ὰ ΄ 

ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε χαὺ βύρσης χτυποῦυ 

ΡΟΕΈΔΕ 5Ο6ΕΝΙΟΙ- ᾿7) 
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παύσας, ἐφ᾽ ἱστοῖς δμωίδας χεχτήσομαι. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

515 στείχοιμ᾽ ἄν" ὃ τι γὰρ μὴ χρεὼν, οὔτοι χρεὼν 
παϑεῖν" ἀτάρ τοι τῶνδ᾽ ἅποιν᾽ ὑβρισμάτων 
μέτεισι Ζιόνυσός σ᾽, ὃν οὐκ εἶναι λέγεις " 
ἡμᾶς γὰρ ἀδικῶν, κεῖνον ἐς δεσμοὺς ἄγεις. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἘΞᾺ Ὁ Ἀχελῴου ϑύγατερ, 
520 πότνι᾽, εὐπάρϑενε “ίρχα, σὺ γὰρ ἐν σαῖς 

ποτε παγαῖς τὸ Ζιὸς βρέφος ἔλαβες, 
ὅτε μηρῷ πυρὸς ἐξ ἀϑανάτου Ζεὺς 

ὅ2ὅ ὁ τεκὼν ἥρπασέ νιν, τάδ᾽ ἀμβοάσας" 
ἴϑι, “Ἰιϑύραμβ᾽, ἐμὰν ἄρσενα τάνδε βᾶϑε νηδύν" 
ἀναφανῶ σε τόδ᾽, ὦ Βάχχιε, Θήβαις ὀνομάζειν. 

ὅϑ0 σὺ δέ μ᾽, ὦ μάκαιρα “ίρκα, στεφανηφόρους 
: . ἀπωϑεῖ 

ϑιάσους ἔχουσαν ἐν σοί. τί μ᾽ ἀναίγει; τέ μὲ 
φεύγεις ; 

ὅ36 ἔτι ναὶ τὰν βοτρυώδη “ιονύσου χάριν οἴνας ἔτι σοι 

τοῦ Βρομίου μελήσει. 
538 οἵαν οἵαν ὀργὰν ἀναφαίνει χϑόνιον 

γένος ἐχφύς τε δράχοντός ποτε Πενϑεὺς, 
ὅ40 ὃν ᾿Εχίων ἐφύτευσε χϑόνιος, 

ἀγριωπὸν τέρας, οὐ φῶτα βρότειον, 
φόνιον δ᾽ ὥστε γίγαντ᾽ ἀντίπαλον ϑεοῖς, 

ὅ4δ ὃς ἔμ᾽ ἐν βρόχοισι τὰν τοῦ Βρομίου τάχα ξυν- 
άψει, 

τὸν ἐμὸν δ᾽ ἐντὸς ἔχει δώματος ἤδη ϑιασώταν 
ὅ60 σχοτίαις χρυπτὸν ἐν εἱρκταῖς. ἐσορᾷς τάδ᾽, ὧ 

“Πιὸς παῖ 

ΣΧ ώιος σοὺς προφήτας ἐν ἁμίλλαισιν ἀνάγκας; 

μόλε χρυσῶπα τινάσσων ἀνὰ ϑύρσον κατ᾿ Ὄλυμ- 

πον" φονίου δ᾽ 
δῦ ἀνδρὸς ὕβριν κατάσχες. 

πόϑι Νύσας ἄρα τᾶς ϑηροτρόφου ϑυρσοφοφεῖς 

ϑιάσους, ὦ Ζιόνυσ᾽, ἢ κορυφαῖς Κωρυχκίαις ; 
ὅθ0τάχα δ᾽ ἐν τοῖς πολυδένδρεσσιν Ὀλύμπου 

ϑαλάμοις, ἔνϑα ποτ᾽ Ὀρφεὺς κιϑαρίζων 
σύναγεν δένδρεα Μούσαις, σύναγεν 

ἀγρώτας. 
ϑῆρας 

ὅθὅ μάχαρ ὦ Πιερία, 

σέβεταί σ᾽ Εὔιος, ἥξει τε χορεύσων 
ἅμα βαχχεύμασι, τόν τ᾽ ὠχυρόαν 

570 διαβὰς “Ἄξιον εἱλισσομένας μαινάδας ἄξει, 
«“Ζυδίαν τε, τὸν εὐδαιμονίας 

βροτοῖς ὀλβοδόταν, 
πατέρα τε, τὸν ἔκλυον. 
εὔιππον χώραν ὕδασιν 

ὅ76 χαλλίστοισι λιπαίνειν. 
ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἑὼ, 
χλύετ᾽ ἐμᾶς χλύετ᾽ αὐδᾶς, 
ὦ βάχχαι, Ἰὼ βάχαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

τίς ὅδε, τίς, πόϑεν δ᾽ ὁ κέλαδος ἀνά μ᾽ ἐχαάλε- 
σεν Εὐίου; 

ΔΦΙἊἜΟΝΎΣΟΣ. 

ὅϑ0 )ὼ Ἰὼ, πάλιν αὐδῶ, 
ὁ Σεμέλας, ὃ Διὸς παῖς. 

ὅ19-- - 537. -ξᾧΞ- 588 -- ὅ565. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ Ἰὼ δέσποτα δέσποτα, 

“μόλε νυν ἡμέτερον εἷς ϑίασον, ὦ 
Βρόμιε Βρόμιε. πέδον χϑονὸς, 

ὅ8ὅ ἔ τόοον πότνια. 

ἁ ἀ" 
τάχα τὰ Πενϑέως 

μέλαϑρα διατινάξεται πεσήμασιν. : 

ὃ “Πόνυσος ἀνὰ μέλαϑρα " σέβετέ »ι». 

ὅ90 σέβομεν ὦ. ἴδετε λάϊνα 
κίοσιν ἔμβολα 

διάδρομα τάδε" 
ὁ Βρόμιος ἀλαλάξεται στέγας ἔσω. 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 
ἅπτε χεραύνιον αἴϑοπα λαμπάδα" 

ὅ9ὅ σύμφλεγε σύμῳφλεγε δώματα Πενϑέως. 
ἩΗἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

Σ᾿ 
πῦρ οὐ λεύσσεις οὐδ᾽ αὐγάζει 
Σεμέλας ἱερὸν ἀμφὶ τάφον, ἅν 
ποτὲ χεραυγνοβόλος ἔλιπε φλόγα, 
δίου βροντᾶς ; 

ἩΠΜΠΙΊΧΟΡΙΟΝ. 

δίκετε πεδόσε δίκετε τρομερὰ 

| 

600 σώματα, μαινάδες" 
ὁ γὰρ ἄναξ ἄνω χάτω τιϑεὶς ἔπεισι 

μέλαϑρα τάδε Ζ]ιὸς γόνος. 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

βάρβαροι Ὑυ ΕΟ: οὕτως ἐστε πλη μεναι φόβῳ 

6005 πρὸς πέδῳ πεπτωχατ᾽ ᾿ ησϑησϑ',, ὡς Ἔε Βεαχ- 

χίου 

διατινάξαντος τὰ Πενϑέως δώματ᾽ - ἀλλ᾿ ἀνίστατε! 
σῶμα, χαὶ ϑαρσεῖτε, σαρχὸς ἐξαμείψασαι τρόμον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ φάος μέγιστον ἡμῖν εὐίου βαχχεύματος, 
ὡς ἐσεῖδον ὀσμένη σε, μοναδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρημίαν. 

ΑΟΝΎΣΟΣ. 

610 εἰς ἀϑυμίαν ἀφίχεσϑ', ἡνίχ᾽ εἰσεπεμπόμην, 
Πεγνϑέως ὡς ἐς σχοτεινὰς ὑρκάνας πεσούμενος ; 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς γὰρ οὔ; τίς μοι φύλαξ ἥν, εἰ σὺ συμφο- 
ρᾶς τιχοις ; 

ἀλλὰ πῶς ἠλευϑερώϑης, ἀνδρὸς ἀνοσίου τυχών; 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. , 
αὐτὸς ἐξέσωσ᾽ ἐμαυτὸν ῥᾳδίως ἄνευ πόνου. 

ἘΞ 

ΧΟΡΟΣ. 

θ1ὅ οὐδέ σου ξυνῆψε χεῖρα δεσμίοισιν ἐν βρόχοις ; 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ταῦτα καὶ χαϑύβρισ᾽ αὐτὸν, ὅτε μὲ δεσμεύειν 
δοχῶν 

οὔτ᾽ ἔϑιγεν οὐὔϑ᾽ ἥψαϑ᾽ ἡμῶν, ἐλπίσιν δ᾽ ἐβό- 
σχετο. 

πρὸς φάτναις δὲ ταῦρον εὑρὼν, οὐ χαϑεῖρξ᾽ 
Ἐρ Σ Ὁ 
ἡμᾶς ἄγων, 

τῷδε. περὶ βρόχους ἔβαλλε γόνασι χαὶ χηλαῖς 
ποδῶν, 

620 ϑυμὸν ἐκπνέων, ἱδρῶτα σώματος στάζων ἄπο, 

χείλεσιν διδοὺς ἀδόρεθιςα πλησίον δ᾽ ἐγὼ παρὼν 
ἥσυχος ϑάσσων ἔλευσσον. ἐν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ 
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ἀνετίναξ᾽ ἐλθὼν ὃ βάχχος δῶμα χαὶ μητρὸς 

τάφῳ 
πῦρ ἀνῆψ᾽ " ὁ δ᾽, ὡς ἐσεῖδε, δώματ᾽ αἴϑεσθαι 

'δοχῶν, 
62ὅ ἡσσ᾽ ἐχεῖσε κᾷτ᾽ ἐχεῖσε, δμωσὶν ᾿χελῷον φέρειν 

ἐννέπων, ἅπας δ᾽ ἐν ἔργῳ δοῦλος ἦν μάτην 
' πονῶν. 

διαμεϑεὶς δὲ τόνδε μόχϑον, ὡς ἐμοῦ πεφευγότος, 
ο ὅεται ξίφος χελαιγνὸν ἁρπάσας δόμων ἔσω. 

χᾷϑ᾽ ὁ Βρόμιος, ὡς ἔμοιγε φαίνεται, δόξαν 

λέγω, 
680 φάσμ᾽ ἐποίησεν κατ᾿ αὐλήν" ὁ δ᾽ ἐπὶ τοῦϑ᾽ 

ὡρμημένος 

ἤσσε κἀκέντει φαεννὸν αἰϑέρ᾽, ὡς σφάζων ἐμέ. 
πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αὐτῷ τάδ᾽ ἄλλα Βάχχιος λυμαί- 

γεται" 
δώματ᾽ ἔρρηξεν γαμᾶζε" συντεϑράνωται δ᾽ ἅπαν 
πιχροτάτους ἰδόντι δεσμοὺς τοὺς ἐμούς" χόπου 

δ᾽ ὕπο, Ὁ 
685 διαμεϑεὶς ξίρος παρεῖται. πρὸς ϑεὸν γὰρ ὧν ἀνὴρ 

ἐς μάχην ἐλϑεῖν ἐτόλμησ᾽ " ἥσυχος δ᾽ ἐκβὰς ἐγὼ 
δωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς, Πενϑέως οὐ φροντίσας. 

ὡς δέ μοι δοχεῖ, ψοφεῖ γοῦν ἀρβύλη δόμων ἔσω, 
ἐς προνωπι᾽ αὐτίχ᾽ ἥξει. τί ποτ' ἀρ ἐχ τούτων ἐρεῖ; 

640 ῥᾳδίως γὰρ αὐτὸν οἴσω, χἂν πνέων ἔλθη μέγα" 
πρὸς σοφοῦ γὰρ ἀνδρὸς ἀσχεῖν σώφρον᾽ εὐορ-- 

γησίαν- 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

πέπονθα δεινά " διαπέφευγέ μ᾽ ὁ ξένος, 
ὃς ἄρτι δεσμοῖς ἦν χκατηναγχασμένος. 
ἔα ἔα. 

645 ὅδ᾽ ἐστὶν ἁνήρ" τί τάδε; πῶς προνώπιος 

φαίνει πρὸς οἴχοις τοῖς ἐμοῖς, ἔξω βεβώς; 
ΤΠΟΝΎΣΟ Σ. 

στῆσον πόδ᾽, ὀργῆ δ᾽ ὑπόϑες ἥσυχον πόδα. 
ὡς ΠΝ ΕΥῚΣ, 

πόϑεν σὺ δεσμὰ διαφυγὼν ἔξω περᾷς; 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

οὐχ εἶπον ἢ οὐκ ἤκουσας ὅτι λύσει μέ τις ; 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

660 τίς; τοὺς λόγους γὰρ ἐσφέρεις καινοὺς ἀεί. 
ἘΠ το δ ΟΞ ΌΣ. 

ὃς τὴν πολύβοτρυν ἄμπελον φύεε βροτοῖς. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ὠνείδισας δὴ τοῦτο Ζιονύσῳ χαλόν. 
χλήειν κελεύω πάντα πύργον ἐν κύκλῳ. 

ΤΟΝ ΣΟΣ. 
τί δ᾽; οὐχ ὑπερβαίνουσι χαὶ τείχη ϑεοί; 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

θὅὅ σοφὸς σοφὸς σὺ, πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι σοφόν. 
ΦΙΟΝΥΞΣΟΣ. 

ἃ δεῖ μάλιστα, ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔφυν σοφός. 
χείγου δ᾽ ἀκούσας πρῶτα τοὺς λόγους μάϑε, 
ὃς ἐξ ὄρους πάρεστιν ἀγγελῶν τί σοι" 
ἡμεῖς δέ σοι μενοῦμεν, οὐ φευξούμεϑα. 

ΓΓΙΓΕΖΌΟΣ. 
660 Πενϑεῦ, χρατύνων τῆσδε Θηβαίας χϑονὸς, 

ἥχω, Κιϑαιρῶν᾽ ἐχλιπὼν, ἵν᾽ οὔποτε 

λευχῆς χιόνος ἀνεῖσαν εὐαγεῖς βολαί, 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἥχεις δὲ ποίαν προστιϑεὶς σπουδὴν λόγου; 

ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

βάκχας ποτνιάδας εἰσιδὼν, αἱ τῆσδε γῆς 
66ὅ οἴστροισε λευκὸν χῶλον ἐξηχόντισαν, 

ἥχω, φράσαι σοὶ καὶ πόλει γρήζων, ἄναξ, 
ὡς δεινὰ δρῶσι ϑαυμάτων τε χρείσσονα. 

ϑέλω δ᾽ ἀκοῦσαι, πότερά σοι παρρησίᾳ 
φράσω τὰ κχεῖϑεν, ἢ λόγον στειλώμεϑα. 

670 τὸ γὰρ τάχος σου τῶν φρενῶν δέδοικ᾽, ἄγαξ, 
χαὶ τοὐξύϑυμον καὶ τὸ βασιλικὸν λίαν. 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 

λέγ᾽, ὡς ἀϑῷος ἐξ ἐμοῦ πάντως ἔσει" 

τοῖς γὰρ διχαίοις οὐχὶ ϑυμοῦσϑαι χρεών. 

ὅσῳ δ᾽ ἂν εἴπης δεινότερα βαχχῶν πέρι, 

670 τοσῷδε μᾶλλον τὸν ὑποϑέντα τὰς τέχνας 

γυναιξὶ τόνδε τῇ δίχη προσϑήσομεν. 
ΔΑΤΓΓΕ.0 Σ. 

ἀγελαῖα μὲν βοσχήματ᾽ ἄρτι πρὸς λέπας 
μόσχων ὑπεξήχοιζον, ἡνίχ᾽ ἥλιος 
ἀκτῖνας ἐξίησι ϑερμαίνων χϑόνα. 

680 ὁρῶ δὲ ϑιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν, 
ὧν ἦρχ᾽ ἑνὸς μὲν Αὐτονόη, τοῦ δευτέρου 
μήτηρ ᾿Αγαύη σὴ, τρίτου δ᾽ ᾿Ινὼ χοροῦ. 

᾿ς εὗδον δὲ πᾶσαι σώμασιν παρειμέναι, 
αἱ μὲν πρὸς ἐλάτης νῶτ᾽ ἐρείσασαι φόβην, 

6865 αἱ δ᾽ ἐν δρυὸς φύλλοισι πρὸς πέδῳ χάρα 
εἰχῆ βαλοῦσαι σωφρόνως, οὐχ ὡς σὺ φὴς 
οἰνωμένας χρατῆρι χαὶ λωτοῦ ψόφῳ 

ϑηρᾶν χαϑ᾽ ὕλην Κύπριν ἠρημωμένας. 
ἡ σὴ δὲ μήτηρ ὠλόλυξεν ἐν μέσαις 

690 σταϑεῖσα βάχχαις, ἐξ ὕπνου κινεῖν δέμας, 
μυχήμαϑ᾽ ὡς ἤχουσε χεροφόρων βοῶν. 
αἱ δ᾽ ἀποβαλοῦσαι ϑαλερὸν ὀμμάτων ὕπνον 
ἀνῆξαν ὀρϑαὶ, ϑαῦμ᾽ ἰδεῖν εὐχοσμίας, 
γέαι, παλαιαὶ, παρϑένοι τ᾽ ἔτ᾽ ἄζυγες. 

69ὅ χαὶ πρῶτα μὲν χαϑεῖσαν. εἰς ὠμοὺς χόμας, 

γεβρίδας τ᾿ ἀνεστείλανϑ'᾽, ὅσαισιν ἁμμάτων 
σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο, καὶ χαταστίχτους δορὰς 

ὄφεσι χατεζώσαντο λιχμῶσιν γένυν. 
αἱ δ᾽ ἀγκάλαισι δορκαδ᾽ ἢ σχύμνους λύκων 

700 ἀγρίους ἔχουσαι, λευχὸν ἐδίδοσαν γάλα, 
ὅσαις νεοτόχοις μαστὸς ἡν σπαργῶν ἔτι, 
βρέφη λιπούσαις " ἐπὶ δ᾽ ἔϑεντο κισσίγους 
στεφάνους δρυός τε μίλακός τ᾽ ἀνϑεσφόρου. 

ϑύρσον δέ τις λαβοῦσ᾽ ἔπαισεν ἐς πέτραν, 

706 ὅϑεν δροσώδης ὕδατος ἐχπηδᾷ νοτίς " 
ἄλλη δὲ γάρϑηκ᾽ ἐς πέδον καϑῆχε γῆς, 
χαὶ τῆδε χρήνην ἐξανῆκ᾽ οἴνου ϑεός " 
ὅσαις δὲ λευκοῦ πώματος πόϑος παρῆν, 
ἄχροισι δακτύλοισι διαμῶσαι χϑόνα 

710 γάλακτος ἑσμοὺς εἶχον : ἐχ δὲ κισσίνων 
ϑύρσων γλυκεῖαι μέλιτος ἔσταζον δοαί. 
ὥστ᾽, εἰ παρῆσϑα, τὸν ϑεὸν, τὸν νῦν ψέγεις, 
εὐχαῖσιν ἂν μετῆλϑες, εἰσιδὼν τάδε. 
ξυνήλθομεν δὲ βουκόλοι χαὶ ποιμένες, 

716 χοινῶν λόγων δώσοντες ἀλλήλοις ἔριν, 
ὡς δεινὰ δρῶσι ϑαυμάτων τ᾽ ἐπάξια" 

χαί τις πλάνης χατ᾽ ἄστυ χαὶ τρίβων λόγων 

ἔλεξεν εὶς ἅπαντας, ὦ σεμνὰς πλάκας 
γαίοντες ὀρέων, ϑέλετε ϑηρασώμεϑα 

720 Πενϑέως ᾿4γαύην μητέρ᾽ ἐκ βακχευμάτων, 
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, δ 2 -»"Σ΄- τ Ἂς ὧς τς " 

χάριν τ᾽ ἀναχτι ϑῶμεν; εὖ δ᾽ ἡμῖν λέγειν 
» ἰά 3... ῬΕΌῚ ᾿ [έ 4 
ἔδοξε, ϑάμνων δ᾽ ἑλλοχίζομεν φοβαις 

, ε , Ἁ ε κ᾿ ν ») 

χρύψαντες αὑτοὺς" αἱ δὲ τὴν τεταγμένην 
ὥραν ἐκίνουν ϑύρσον ἐς βαχχεύματα, 

’ " δὰ ; 

725 ἼΊαχχον ἀϑρόῳ στόματι, τὸν “Ζ]ὸς γόνον, 
΄ - - κ ’ 2. 

Βρόμιον χαλοῦσαι" πᾶν δὲ συνεβαχχευσ᾽ ὅρος 
ν τὶ 2 " 2 2 2 , τι ΄ 

χαὶ ϑῆρες, οὐδὲν δ᾽ ἣν ἀκίνητον δοόμῳ. 
ὩᾺ 7: δου ᾿ γ ν ή Α, , Φ κυρεῖ δ᾽ ᾿Ζγαυη πλησίον ϑρωσχουσὰ μου 

χἀγὼ ᾿ξεπήδησ᾽, ὡς συναρπάσαι ϑέλων, 
780 λόχμην χενώσας, ἔνϑ'᾽ ἐχρυπτόμην δέμας. 

ἐς 2 2 , Ἐ ΄ κ᾿ , 
ἡ δ᾽ ἀνεβόησεν, ὦ δρομαδὲες ἐμαὺ κύνες, 

ϑηρώμεϑ'᾽ ἀνδρῶν τῶνδ᾽ ὕπ᾽. ἀλλ᾽ ἕπεσϑέ μοι, 
ἕπεσϑε, ϑύρσοις διὰ χερῶν ὡπλισμέναι. 
ἡμεῖς μὲν οὖν φεύγοντες ἐξηλύξαμεν 

785 βαχχῶν. σπαραγμὸν, αἱ δὲ νεμομέναις χλόην 
[4 Ξ - { με , 2 ν γχς 

μόσχοις ἐπῆλθον χειρὸς σιδήρου μέτα. 

χαὶ τὴν μὲν ἂν προσεῖδες εὐυϑηλον πόριν 

μυχωμένην ἔχουσαν ἐν χεροῖν δίχα, 

ἄλλαι δὲ δαμάλας διεφόρουν σπαράγμασιν. 

740 εἶδες δ᾽ ἂν ἢ πλεύρ᾽ ἢ δίχηλον ἔμβασιν, 
διπτόμεν᾽ ἄνω τὲ χαὶ χάτω" χρεμαστὰ δὲ 
ἷἤὕ .-3᾽ « 2 ΄ 2 ἘΠ Ὁ [4 

ἔσταζ᾽ ὑπ᾽ ἔλαταις ἀγαπειρυρμέν αἵματι. 
Ξὸ ὅ᾽ ἰς " , 

ταῦροι δ᾽ ὑβρισταὶ χεὶς χέρας ϑυμουμενοι 

τὸ πρόσϑεν ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας, 
745 μυριάσι χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων. 

ϑᾶσσον δὲ διεφοροῦντο σαρκὸς ἐγδυτὰ 
ἢ σε ξυνάψαι βλέφαρα βασιλείοις κόραις. 
Ὁ “Ὁ δ᾽ [4 35 57 9 3 9. - ὃ , χωροῦσι δ᾽ ὥστ᾽ ὀρνιϑὲς ἀρϑεῖσαι δοόμῳ, 
πεδίων ὑποτάσεις, αἱ παρ᾽ ᾿ἡσωποῦ δοαῖς 

750 εὔκαρπον ἐχβάλλουσι Θηβαίων στάχυν, 
“Ὑσίας τ᾽ ᾿Ερυϑρας ϑ', αὐ Κιϑαιρῶνος λέπας 

μέρϑεν χκατῳχήχασιν, ὥστε πολέμιοι, 
ἐπεσπεσοῦσαι πάντ᾽ ἄνω τε χαὶ κάτω 
διέφερον " ἥρπαζον μὲν ἐκ δόμων τέχνα, 

765 ὑπόσα δ᾽ ἐπ᾽ ὠμοῖς ἔϑεσωαν, οὐ δεσμῶν ὕπο 

προσείχετ᾽, οὐδ᾽ ἔπιπτεν ἐς μέλαν πέδον, 

οὐ χαλχὸς, οὐ σίδηρος" ἐπὺ δὲ βοστρύχοις 
“ » 2 2ὕ 2 -Ὁ ς' 

πῦρ ἔφερον, οὐδ᾽ ἔχαιεν, οἱ δ᾽ ὀργῆς ὕπο 
ἐς ὅπλ᾽ ἐχώρουν, φερόμενοι βαχχῶν ὕπο" 

ἐς ᾿ ᾿ τ ΄ Ν- 2 Ρ 
7600 οὗπερ τὸ δεινὸν ἣν ϑέαμ᾽ ᾿δεῖν, ἀναξ. 

πὸ κι ι εἰ κι - 

τῶν μὲν γὰρ οὐχ ἡμασσε λογχωτὸν βέλος, 

χεῖναι δὲ ϑύρσους ἐξανιεῖσαι χερῶν 
2 , Α 2 , κω 

ἑτραυματιζον καπένωτιζον (υγῇ : 
3) ᾽ 2) τ 

ἀγδρας, οὐχ ἄνευ ϑεῶν τινος. 

ἐχώρουν ὅϑεν ἐκίνησαν πόδα, 
γυγαῖχες 

765 πάλιν δ᾽ 

χρήνας ἐπ᾿ αὐτὰς, ἃς ἀνῆχ᾽ αὐταῖς ϑεός. 
γίέψαντο δ᾽ αἷμα, σταγόνα δ᾽ ἐκ παρηίδων 
γλώσση δοάχοντες ἐξεφαίδρυνον χροός. 
τὸν δαίμον᾽ οὖν τόνδ᾽, ὅστις ἔστ᾽, ὦ δέσποτα, 

770 δέχου πόλει τῇδ᾽, ὡς τῷ τ᾽ ἄλλ᾽ ἐστὶν μέγας 
χἀχεῖνό φασιν αὐτὸν, ὡς ἐγὼ χλώω, 
τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βροτοῖς. 
οἴνου δὲ μηκέτ᾽ ὄντοφ οὐκ ἔστιν Κύπρις, 

οὐδ᾽ ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνθρώποις ἔτι.. 
ΧΟΡΟΣ. 

775 ταρβῶ: μὲν εἰπεῖν τοὺς λόγους ἐλευϑέρους. 
ἐς τὸν τύραννον. ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται" 

“Ιιόνυσος ἥσσων οὐδενὸς ϑεῶν ἔφυ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἤδη τόδ᾽ ἐγγὺς, ὥστε πῦρ, ἐφάπτεται 

! ὕβοισμα βαχχῶν,, ψόγος ἐς Ἕλληνας μέγας. 

780 ἀλλ᾽ οὐκ ὀκνεῖν δεῖ" στεῖχ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ηλέχιρας ἰὼν 
πύλας" κέλευε πάντας ἀσπιδηφόρους 
ἵππων τ᾽ ἀπαντῶν ταχυπόδων ἐπεμβάτας, 
πέλτας ϑ᾽ ὅσοι πάλλουσι; χαὶ τόξων χερὶ 
ιτνάλλουσι γευρὰς, ὡς ἐπιστρατεύσομεν 

785 βάχχαισιν. οὐ γὰρ ἀλλ ὑπερβάλλει τάδε, 

εἰ πρὸς γυναικῶν πεισόμεσϑ᾽ ἃ πάσχομεν. 
ΙΟΝΎΣΟΣ. 

πείϑει. μὲν οὐδὲν, τῶν ἐμῶν λόγων χλύων, 
ΠΠῈενϑεῦ" χαχῶς δὲ πρὸς σέϑεν πάσχων ὅμως 
οὔ φημι χρῆναί σ᾽ ὅπλ᾽ ἐπαίρεσθαι ϑεῷ, 

790 ἀλλ ἡσυχάζειν " Βρόμιος οὐχ ἀνέξεται 

κινοῦντα βάχχας εὐίων ὀρῶν ἄπο. 
: ΠΕΝΘΕΎΣ. 

οὐ μὴ φρενώσεις μ᾽, ὠλλὰ δέσμιος φυγὼν 
σώσει τόδ᾽; ἢ σοι πάλιν ἀναστρέψω δίκην. 

ΖΔΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

ϑύοιμ᾽ ἂν αὐτῷ μᾶλλον ἢ ϑυμούμενος 
796 πρὸς χέντρα λαχτίζοιμι, ϑνητὸς ὧν ϑεῷ. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ϑύσω, φόνον γε ϑῆλυν, ὥσπερ ἄξιαι, 
πολὺν ταράξας ἐν Κιϑαιρῶγνος πτυχαῖς. 

Χ Ὁ ΝΟΣ ΣΥΘΙΣΝ 

φευξεῖσϑε πάντες, χαὶ τόδ᾽ αἰσχρὸν, ἀσπέδας 
ϑύρσοισι βακχῶν ἐχτρέπειν χαλκηλάτους. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

800 ἀπόρῳ γε τῷδε συμπεπλέγμεϑα ξένῳ, 
ὡς οὔτε πάσχων οὔτε δρῶν σιγήσεται. 

ΣΟ ΣΙΘΣΣΣ: 

ὦ τῶν, ἔτ᾽ ἔστιν εὖ χαταστῆσαι τάδε. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

τί δρῶντα; δουλεύοντα δουλείαις ἐμαῖς; 

ΤΙ ΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐγὼ γυναῖκας δεῦρ᾽ ὅπλων ἄξω δίχα. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

806 οἴμοι" τόδ᾽ ἤδη δόλιον ἔς με μηχαγᾷ. 
“ΠΟ ΝΎ ΣΟΊ 

ποῖόν τι, σῶσαί σ᾽ εἰ ϑέλω τέχναις ἐμαῖς; 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ξυνέϑεσϑε κοινὴ τάδ᾽. ἵνα βαχχεύητ᾽ ἀεί, 
ΤΠΙΟΝΎΣΟ Σ. 

χαὶ μὴν ξυνεϑέμην, τοῦτό γ᾽ ἴσϑι, τῷ ϑεῷ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἐχφέρετέ μοι δεῦρ᾽ ὅπλα: σὺ δὲ παῦσαι λέγων. 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

Ὁ ο 

810 βούλει σφ᾽ ἂν ὄρεσι συγχαϑημένας ἰδεῖν; 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

μάλιστα, μυρίον γε δοὺς χρυσοῦ σταϑμόν. 
ΙΙΟΝΎΣΟ Σ. 

τί δ᾽ εἰς ἔρωτα τοῦδε πέπτωχας μέγαν; 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

λυπρῶς γι» εἰσίδοι με" ἂν ἐξοινωμένας. 
ΙΝ ΧΈΞ ΟΣ: 

815 ὅμως δ᾽ ἴδοις ἂν ἡδέως ἅὥ σοι πικρώ; 
ΠΙΗΝΘΕΎΣ. 

σάφ᾽ ἴσϑι, σιγῆ γ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις καϑήμενος. 
ΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἀλλ ἐξιχνεύσουσίν σε, κἂν ἔλϑης λάϑρα. 



πο. ον. Ὁ τον σε 9. τϑυθααβαα θαυ ροοαν ΘΙ ΟΝ 
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846 στείχοιμ᾽ ἀν" ἢ γὰρ ὅπλ 

Ζ ΕΝ ΘΕΧΥ Σ.-. 

ἀλλ ἐμφανῶς " καλῶς γὰρ ἐξεῖπας τάδε. 
ΦΕΟΝΎΣΟΙΣ. 

ἄγω μὲν οὖν σε, χἀπιχειρήσεις ὁδῷ; 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

820 γ᾽ ὡς τάχιστα, τοῦ χρόνου δέ σ᾽ οὐ φϑογῶ. 
ΕΠ ΟΙΝ ΧΈΞΙΘΙΣΣ. 

στεῖλαί νυν. ἀμφὶ χοωτὶ βυσσίνους πέπλους- 
πονῶν. ΠΕΝΘΕΎΣ. 

τί δὴ τόδ᾽ ἐς γυναῖχας ἐξ ἀνδρὸς τελῶ; 
, 1. Δ Σ ΟἿΣ, 

μή σὲ χτάνωσιν, ἢν ἀνὴρ ὀφϑῆὴς ἐκεῖ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

εὖ γ᾽ εἶπας αὐτὸ, χαί τις εἶ πάλαι σοφός. 
ΧΘΟΝ ΕΣ ΟἿΣ... 

8256 “71όνυσος ἡμῶς ἐξειιούσωσεν τάδε. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

πῶς οὖν γένοιτ᾽ 
ΑΙΟΝΎΣΟ Σ. 

ἐγὼ στελῶ σε, δωμάτων ἔσω μολών. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

τίνα : στολήν; ἢ ϑῆλυν; ἀλλ᾿ αἰδώς μ΄ ἔχει. 

ΠΟ ΣΊΟΣ:Σ: 

οὐχέτι ϑεατὴς μαινάδων πρόϑυμος εἶ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

880 στολὴν δὲ τίνα φὴς ἀμφὶ χοῶτ᾽ ἐμὸν βαλεῖν; 
ΖΦΠΟΝΎΣΟΣ. 

χόμην μὲν ἐπὶ σῷ χρατὶ ταναὸν ἐχτενῶ. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

τὸ δεύτερον δὲ σχῆμα τοῦ χόσμου τί μοι; 
ΙΓ ΘΝ ΣῈ ΟΣ. 

πέπλοι ποδήρεις" ἐπὶ κάρᾳ δ᾽ ἔσται μίτρα. 
ΠῈΝΘΈΣΥΣ. 

ἢ χαί τι πρὸς τοῖσδ᾽ ἄλλο προσϑήσεις ἐμοί; 
ΖΦ ΟΝ ΎΈΞΞΟΟΣ. 

890 ϑύρσον γε χειρὶ καὶ νεβροῦ στιχτὸν δέρας. 
ἹΓΕΝ ΘΈΕΎΥΣ. 

οὐχ ἂν δυναίμην ϑῆλυν ἐνδῦναι στολήν. 
ΚΙ ΟΝ ΎΣΟΟΣ. 

ἀλλ αἷμα ϑήσεις. ξυμβαλὼν βάχχαις μάχην. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ὀρϑῶς" μολεῖν γοὴ πρῶτον ἐς χατασχοπήν. 
ΖΓ ΘΕ ἙΈΞΟΣ. 

σοφώτερον γοῦν ἢ χαχοῖς ϑηρᾶν χαχώ. 
ΠΕΝΘΕῪΣ. 

840 χαὶ πῶς δι᾿ ἄστεως εἶμι Καδμείους λαϑών ; 

ΠΟΡΘΙΝΟΣΕΣΕΟΘΝΥΣ, 

ὁδοὺς ἐρήμους ἴμεν" ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

πῶν χρεῖσσον ὥστε μὴ ᾿γγελᾶν βάχχας ἐμοί. 

Ζ7 1 Ὁ ΝΞ ΟΣ 

ἐλθόντ᾽ ἐς οἴχους ὧν δοχῆ βουλεύσομεν. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἐμὸν εὐτρεπὲς πάρα. 
ἔχων πορεύσομαι, 

ἔξεστι" πάντῃ τό γ᾽ 

ἢ τοῖσι σοῖσι πείσομαι βουλεύμασιν. 

10. ΟΕΝ ΥΩ, ΟΣ. 
γυναῖχες, ἁνὴρ ἐς βόλον χαϑίσταται" 
ἥξει δὲ βάχχας, οὗ ϑανὼν δώσει δίχην. 

ΒᾺΝ « ;; - »ἍΞΦΘ. 

ὧν ἃ σὺ με νουϑετεῖς χαλῶς; 

ῬΟᾺΑΔΑ Κὶ ΤΧῚ ΑἹ Ἔ 

“ιόνυσε, νῦν σὸν ἔργον, οὐ γὰρ εἰ πρόσω, 
880 τισώμεϑ᾽ αὐτόν. πρῶτα δ᾽ ἔχστησον φρενῶν, 

ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύρσαν: ὡς φρονῶν μὲν εὖ 
οὐ μὴ ϑελήσει ϑῆλυν ἐνδῦγαι στολὴν, 
ἔξω δ᾽ ἐλαύνων τοῦ φρονεῖν ἐνϑύσεται. 

- χθρήζω δέ νιν γέλωτα Θηβαίοις ὀφλεῖν 
855 γυναιχόμορίρον ἀγόμενον δι᾿ ἄστεως 

- 3 - -" κ Ξ κ 

ἐκ τῶν ἀπειλῶν τῶν ποὶν, αἷσι δεινὸς ἦν. 
2} τ" Σ ’ ἦ « Το Αι 

αλλ εἰμι χοσμον ὄὃνπερ εἴς “Διδου λαβὼν 
ἍΝ. ΄ Νὴ -" Ν ἀπεισι. μητρὸς ἐκ χεροῖν χατασᾳαγεὶς, 
Πενθεῖ προσάνψψων" γνώσεται. δὲ τὸν Ζ]ιὸς 

860 ΖΠιύνυσον ὃς πέφυχεν, ὃν τέλει ϑεὸς 
δεινότατος, ἀνθρώποισι. δ᾽ ἠπιώτατος. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἐν παννυχίοις χοροῖς 

ϑήσω ποτὲ λευχὸν 
πόδ᾽ ἀναβαχχεύουσα δέρην ον θη 

866 εἰς αἰϑέρα δοοσεοὸν 

ῥίπτουσ᾽, ὡς νεβρὸς χλοεραῖς. 

Φ,,.5 

ἐρ 

ἐμπαίζουσα λείμαχος ἡδοναῖς 

ἡνίχ᾽ ἂν φοβερὸν φύγη 
’ Δ“. -“ 

ϑηραμ᾽ ἔξω φυλαχᾶς 

870 εὐπλέχτων ὑπὲρ ἀρύων, 
ἐπ 2 

ϑωύσσων δὲ χυναγέτας 

συντείνγη δοόμημα χυνῶν. 
γ ἣ 2 2 ἵν ’ 2 Ὁ 2) 

μοόγϑοις τ΄ ὠχυδοομοις τ΄ «ἕλ-- 

λαις ϑρώσχῃ πεϑίον 
παραποτάμιον, ἡδομένα 

876 βροτῶν ἐρημίαις, 

σκιαροχόμου τ᾽ ἐν ἔρνεσιν ὕλας. 
τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ χάλλιον 

᾿" - ΄ ΡῚ - 
παρὰ ϑεων γέρας ἐν βροτοῖς 
ΒΑ, » «ε: - 

ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ χορυφᾶς 

δ8δ9 τῶν ἐχϑρῶν χρείσσω χατέχειν; 
ὃ τι χαλὸν φίλον ἀεί. 
« ων , γ2.,...,42 “ 

ορμᾶται μόλις, ἀλλ ὅμως 

πιστὸν τό γε ϑεῖον 
σϑένος" ἀπευϑύνει δὲ βροτῶν 

88ὅ τούς τ᾽ ἀγνωμοσύναν 
τιμῶντας χαὶ μὴ τὰ ϑεῶν 
αὔξοντας σὺν μαινομέγᾳ δόξᾳ. 

χρυπτεύουσι δὲ ποικίλως 

δαρὸν γρόνου πόδα κεὼ 
ξ΄ - ᾿ 37 2 

890 ϑηρῶσιν τὸν ἄσεστογ. Οὐ 

γὰρ χρεῖσσόν ποτε τῶν νόμων 
γιγνώσχειν χρὴ καὶ μελετᾶν. 
χούφα γὰρ δαπάνα νομί- 
ζειν ἰσχὺν τοῦ ἔχειν, 
εκ; 5) 2 Α [. 

ὃ τι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον, 
᾿ 2 ΄ - 

8965 τὸ τ᾿ ἕν γοόνῳ μαχρῷ 
΄ « , ΄ 

νόμιμον ἀεὶ φύσει τε πείυκος. 
Ἷ ,Ὶ . ὟΝ , ᾿ , 

τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ χαλλιον 

παρὰ ϑεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 
ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ χορυφᾶς 

900 τῶν ἐχθρῶν χρείσσω κατέχειν; 
ἐς ᾿ 

ὅ τι χαλὸν «΄λον ἀεί. 
εὐδαίμων μὲν ὃς ἐκ ϑαλάσσας 

ἔφυγε χῦμα, λιμένα δ᾽ ἔχιχεν " 
2 5... ον. εἰ "᾿ς εὐδαίμων δ᾽ ὃς ὕπερϑε μοχϑων 

862 ---- 880. ΞΞΞΞ 881 --- 901. 
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905 ἐγένεϑ᾽" ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἕτερον 
ὄλβῳ χαὶ δυνάμει παρῆλϑενγ. 
μεμρέδιε ἐμϑϑθέμξαν κα 

ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἐλπίδες " αἱ μὲν 
τελευτῶσιν ἐν ὄλβῳ 

βροτοῖς, αἱ δ᾽ ἀπέβησαν " 

910 τὸ δὲ χατ᾽ ἦμαρ ὅτῳ βίοτος 
εὐδαίμων, μακαρίζω. 

ΙΟΝΎΣΟ Σ. 

σὲ τὸν πρόϑυμον ὄνϑ᾽ ἃ μὴ χρεὼν ὁρᾶν 
σπεύδοντά τ᾽ ἀσπούδαστα, Πενϑέα λέγω, 
ἔξιϑι πάροιϑε δωμάτων, ὀφϑητί μοι, 

9165 σχευὴν γυναιχὸς μαινάδος βάχχης ἔχων, 
μητρός τε τῆς σῆς καὶ λόχου κατάσχοπος" 
πρέπεις δὲ Κάδμου ϑυγατέρων μορφῇ μιᾷ. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

χαὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους δοχῶ, 
δισσὰς δὲ Θήβας χαὶ πόλισμ᾽ ἑπτάστομον " 

920 χαὶ ταῦρος ἡμῖν πρόσϑεν ἡγεῖσθαι δοκεῖς, 
χαὶ σῷ χέρατε χρατὶ προσπεφρυζέναι. 

ἀλλ ἡ ποτ᾽ ἦσϑα ϑήρ; τεταύρωσαι γὰρ οὗν. 
ΤΤΠΟΝΟΥΣΌΟΣ.: 

ὁ ϑεὸς ὁμαρτεῖ, πρόσϑεν ὧν οὐχ εὐμενὴς, 
ΕΡ χα ὦ Ξ- Φὰ ΚΕ κα εὶ , Ε τὼ 

ἔνσπονδος ἡμῖν" νῦν δ᾽ ορᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν. 

ΠΕΝΘΕΎΣ, 

926 τί φαίνομαι δῆτ᾽; οὐχὶ τὴν νοῦς στάσιν, 
ἢ τὴν ᾿4γαύης ἑἕσταναι, μητρός γ᾽ ἐμῆς; 

ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

αὐτὰς ἐχείνας εἰσορᾶν δοχῶ σ᾽ ὁρῶν. 
ἀλλ ἐξ ἕδρας σοι πλόχαμος ἐξέστηχ᾽ ὅδε, 
οὐχ ὡς ἐγώ γιν ὑπὸ μίτρᾳ χαϑήρμοσα. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

930 ἔνδον προσείων αὐτὸν ἀνασείων τ᾽ ἐγὼ 
καὶ βαχχιάζων ἐξ ἕδρας μεϑώρμισα. 

ΤΙΟΝΥΣΟΣ. 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ἡμεῖς, οἷς σε ϑεραπεύειν μέλει, 
πάλιν χαταστελοῦμεν " ἀλλ᾿ ὄρϑου κάρα. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἰδοὺ, σὺ χόσμει" σοὶ γὰρ ἀναχείμεσϑα δή. 
ΤΙΟΝΎΣΟΣ. 

936 ζώναΐ τέ σοι χαλῶσι, χοὐχ ἑξῆς πέπλων 

στολίδες ὑπὸ σφυροῖσι τείνουσιν σέϑεν. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

χἀμοὶ δοχοῦσι παρὰ γε δεξιὸν πόδα " 
τἀνϑένδε δ᾽ ὀρϑῶς παρὰ τένοντ᾽ ἔχει πέπλος. 

ΑΙΟΝΎΥΣΟΣ, 

ἥ πού με τῶν σῶν πρῶτον ἡγήσει φίλων, 
940 ὅταν παράλογον σώφρονας βάχχας ἴδης; 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

πότερα δὲ ϑύρσον δεξιᾷ λαβὼν χερὶ, 
ἢ τῇδε, βάχχῃ μᾶλλον εἰχασϑήσομαι; 

“ΦἸΙΟΝΎΥΣΟΣ: 

| ἐν δεξιᾷ χρὴ χᾶμα δεξιῷ ποδὲ 
αἴρειν γιν" αἰνῶ δ᾽ ὅτι μεϑέστηκας φρενῶν. 

| 

] 
' 

ΠΕΝΘΕῪΣ. 

946 ἀρ᾽ ἂν δυναίμην τὰς Κιϑαιρῶνος πτύχας 

αὐταῖσι βάχχαις τοῖς ἐμοῖς ὦμοις φέρειν; 

ΤΙΟΝΎΣΟΣ. 

δύναι" ἂν, εἰ βούλοιο“ τὰς δὲ πρὶν φρένας. 

οὐχ εἶχες ὑγιεῖς, νῦν δ᾽ ἔχεις οἵας σε δεῖ. 

ΟἸΠΕΝΘΕΎΣ. 
μοχλοὺς φέρωμεν, ζΖον ἀνασπάσω, 

960 κορυφαῖς ὑποβαλὼν ὦμον ἢ βοαχέονα; ᾿ 

ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 
μὴ σύ γε τὰ Νυμφῶν. διολέσῃς ἱδούματα 
χαὶ Πανὸς ἕδρας, ἔνϑ᾽ ἔχει συρίγματα. 

" ΠΕΝΘΕΎΣ. 

καλῶς ἔλεξας. οὐ σϑένει νιχητέον 
γυναῖχας, ἐλάταισιν δ᾽ ἐμὸν χρύψω δέμας. 

«ΤΟΝΎΣΟΣ: 
966 χρύψει σὺ κρύψιν ἣν σε σρυφϑῆναν χρεὼν, 

ἐλθόντα δόλιον μαινάϑων χατάσχοπον. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

καὶ μὴν δοχῶ σφᾶς ἐν λόχμαις ὄρνιϑας ὥς 
λέχτρων ἔχεσϑαι φιλτάτοις ἐν ἕρχεσιν. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

οὐχοῦν ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποστέλλει φύλαξ" 

960 λήψει δ᾽ ἴσως σφᾶς, ἢν σὺ μὴ ληφϑῆς πάρος. 
ΠΕΝΘΕῪΣ. 

χόμιζε διὰ μέσης μὲ Θηβαίας ᾿γϑοῤόξς 
μόνος γάρ εἰμ᾽ αὐτῶν ἀνὴρ τολμῶν τόϑε. 

ΠΟ Ν ὙΠ ΏΟΣΣΙ ᾽ 

μόνος σὺ πόλεως τῇσϑ ̓ ὑπερχάμγεις, μόγος" 
τοιγάρ σ᾽ ἀγῶνες ἀναμέ ἕνουσιν, οὃς ἐχρῆν. 

9606 ἕπου δέ" πομπὸς δ᾽ εἶμ᾽ ἐγὼ σωτήριος. 
χεῖϑεν δ᾽ ἀπάξει σ᾽ ἄλλος. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 
ἡ τεχοῦσά γε. 

ΖΙΟΝ ΥΣ ΟΣ. 

ἐπίσημον ὄντα πᾶσιν. 
ΠΕΝΘΕῪΣ. 

ἐπὶ τόδ᾽ ἔρχομαι. 
ΔΠΙΟΝΎΣΟ τς : 

φερόμενος ἥξεις 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἁβρότητ᾽ ἐμὴν λέγεις, 
ΑΔΙΟΝῪΣ ΟΣ. 

ἂν χεροὺ μητρός. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

καὶ τρυφᾶν μ᾽ ἀναγκάσεις. 
ΑΙΟΝΎΣΟ ἐς 

970 τρυφᾶς γε τοιάσδ᾽. 
ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ἀξίων μὲν ἅπτομαιν 
; ΔΙἊἜΟΝΎΣΟΣ. 

δεινὸς σὺ δεινὸς χἀπὶ δείν᾽ ἔρχει πάϑη, 

ὥστ᾽ οὐρανῷ στηρίζον εὑρήσεις κλέος. 
ἔχτειν᾽, ᾿4γαύη, χεῖρας, αἵ ϑ᾽ ὁμόσπορον 
Κάδμου ϑυγατέρες" τὸν νεανίαν ἄγω 

976 τόνδ᾽ εἰς ἀγῶνα μέγαν" ὃ νικήσων δ᾽ ἐγὼ 
καὶ Βρόμιος ἔσται" τἄλλα δ᾽ αὐτὸ σημανεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἴτε ϑοαὶ λύσσης χύνες ἴτ᾽ εἷς ὅρος, 

ϑίασον ἔνϑ᾽ ἔχουσι Κάδμου κόραι, 
ἀνοιστρήσατέ νιν 

980 ἐπὶ τὸν ἐν γυναιχκομέμῳ στολᾷ 
μαινάδων χατάσχοπον λυσσώδη. 
μάτηρ πρώτα γιν λευρᾶς ἀπὸ πέτρας ἢ 
σχόλοπος ὄψεται 

977 ---- 996. :ΞΞΞ 997 “--- 1016. 
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ΒΑ ΗΚ 

δοκεύοντα " μαινάσιν δ᾽ ἀεύδει; 

985 τίς ὅδε Καδμείων 

μαστὴρ οὔριον δρόμον ἐς ὅρος ἐς ὅρος 
ἔμολεν, ὦ βάχχαι; τίς ἄρα νιν ἔτεχεν; 
οὐ γὰρ ἐξ αἵματος γυναικῶν ἔφυ, 

990 λεαίνας δέ γέ τινος Ἶ Γοργόνων «Ζιβυσσᾶν γένος. 

ἴτω δίχα φανερὸς, ἴτω ξιφηφόρος, 
φογεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ 

996 τὸν ἄϑεον. ἄνομον, ἄδιχον πόνων 

γόνον γηγενῆ, 
ὃς ἀδίχῳ γνώμᾳ παρανόμῳ τ᾿ ὀργᾷ 

περὶ σὰ, Βάχχι᾽, ὄργια ματρός τὲ σᾶς 

μανείσα ΡΝ 

1000 παραχόπῳ τε λήματι στέλλεται, 

τὰν ἀνίχατον ὡς χρατήσων βίᾳ. 

γνώμαν σώφρον᾽ ἀϑάνατος ἀπροφάσιστος 

εἷς τὰ ϑεῶν ἔφυ 

τς τ ἔχειν ἄλυπος βίῳ. 

1005 τὸ σοφὸν οὐ φϑόνῳ 

χαίρω ϑηρεύουσα, τὰ δ᾽ ἕτερα μεγάλα 
φανερὰ τῶν ἀεὶ ἐπὶ τὰ χαλὰ βίον 

ἼῸ εἷς γύχτα τ᾽ εὖ ἄγοντ᾽ εὐσεβεῖν " 
1010 τὰ δ᾽ ἔξω νόμιμα δίχας ἐχβαλόντα τιμᾶν ϑεούς. 

ἔτω δίχα φανερὸς, ἴτω ξιφηφόρος, 
φονεύουσα ἀ 0 τ διαμπὰξ 

1015 τὸν ἄϑεον, ἄνομον, ἄδιχον. ᾿Εχίονος 

τόχον γηγενῆ. 
φάνηϑι ταῦρος ἢ πολύχρανος ἰδεῖν 
δράχων 1 ἢ πυριφλέγων ὁρᾶσϑαι λέων. 

1020 ἔϑ᾽, ὦ βάχχε, ϑηραγρέταν βαχχᾶν 

γελῶντι προσώπῳ περίβαλε βρόχον ἐπὶ ϑαγάσι- 

μον ἀγέλαν πεσόντα τὰν μαινάδων. 

Α͂ΓΓΕΜ.ΖΟΣ. 

1025 ὦ δῶμ᾽, ὃ πρίν ποτ᾽ εὐτύχεις ἀν᾽ Ἑλλάδα, 
Σιδωνίου ἜΠΕΡΩΟΙΣ ὃς τὸ γηγενὲς 

δράκοντος ἔσπειρ᾽ ὄφεος. ἐν γαίᾳ ϑέρος, 

ὡς σὲ στενάζω, δοῦλος ὧν 7 ἀλλ ὅμως 

χοηστοῖσι ἀπο λδι: συμφορὰ τὰ δεσποτῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐχ βαχχῶν τι μηνύεις νέον; 

ΑΓ ΓΕ.Ζ0 Σ. 

Πενϑεὺς ὄλωλε, παῖς ᾿Εχίονος πατρός. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦναξ Βρόμιε" ϑεὸς φαίνει μέγας. 

ΦΈΡ ΙΘῚ ΣΕ 
πῶς φῆς; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; ἢ ̓ πὶ τοῖς ἐμοῖς 

χαίρεις χαχῶς πράσσουσι δεσπόταις, γύναι; 

ΜΌΟΌΤΟΣΣ: 
1036 εὐάζω ξένα μέλεσι βαρβάροις" 

οὐχέτι γὰρ δεσμῶν ὑπὸ φόβῳ πτήσσω. 

71 ΓΕΖ ΟΣ, 

Θήβας δ᾽ ἀνάνδρους ὧδ᾽ ἄγεις ἘΞ 

ΟἿ ΌΟΣΣ. 
ὁ. ἐθάυρῦρ ὃ “ιόνυσος, οὐ Θῆβαι 

χράτος ἔχουσ᾽ 

»» 

1030 τέ δ᾽ ἔστιν; 

ἐμόν. 

ΓΙ Ρ 70. 
ξυγγνωστὰ μέν ρα, πλὴν ἐπ᾽ ἐξειργασμέγοις 

1020 κακοῖσι χαίρειν, ὦ γυναῖχες, οὐ χαλόν. 

ΧΙ. Ἃ 1; 

ΧΟΡΟΣ. 
ἔνεπέ μοι, φράσον, τίνι μόρῳ ϑνήσζχει 
ἄδικος ἄδιχά τ᾽ ἐχπορίζων ἀνήρ. 

ΤΓΓΕ.Ζ0ΟΣ. 

ἐπεὶ ὑλΕδ ΝΣ τῆσδε Θηβαίας χϑονὸς 
λιπόντες ἐξέβημεν ᾿ἀσωποῦ ῥοὰς, 

1046 λέπας Κιϑαιρώνειον εἰσεβάλλομεν 

Πενϑεύς τε κἀγὼ, δεσπότῃ γὰρ εἱπόμην, 
ξένος ϑ'᾽, ὃς ἡμῖν πομπὸς ἣν ϑεωρέίας. 

πρῶτο» μὲν οὖν ποιηρὸν ἵζομεν γάπος, 

τά τ᾽ ἐκ ποδῶν σιγηλὰ καὶ γλώσσης ἅπο 
1060 σώζοντες, ὡς ὁρῷμεν οὐχ ὁρώμενοι. 

ἦν δ᾽ ᾿'ἄγχος ἀμφίχρημνον, ὕδασι διάβροοχον, 

πεύχαισι συσχιάζον, ἔνϑα μαινάδες 

χαάϑηντ᾽, ᾿ἐχουῦσι χεῖρας ἐν τερπνοῖς πόγοις. 
αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ϑύρσον ἐχλελοιπότα 

1006 χισσῷ κομήτην αὖϑις ἐξ Ἴ Ο ΕΓ Ό᾽ 

αἱ δ᾽ ἐχλιποῦσαι ποιχίλ ὡς πῶλοι ζυγὰ 
βακχεῖον ἀντέχλαζον ἀλλήλαις οτος 

Πενϑεὺς δ᾽ ὃ ΠΟ}; ἡ λυ οὐχ ὁρῶν θχλον, 

ἔλεξε τοιάδ᾽. ὦ ξέν᾽, οὗ μὲν ἕσταμεν, 
1060 οὐχ ἐξικνοῦμαι μαινάδων ὅ ὅποι μόϑων . 

ὄχϑον δ᾽ ἐπεμβὰς ἢ ᾿λάτην ὑψαύχενα 

ἔδοιμ᾽ ἂν ὀρϑῶς μαινάδων αἰσχρουργίαν. 

τοὐντεῦϑεν ἤδη τοῦ ξένου τι ϑαῦμ᾽ ὁρῶ" 

λαβὼν γὰρ ἐλάτης οὐράνιον ἄχρον χλάδον 
1066 κατῆγεν, ἤγεν, ηγεν ἐς μέλαν πέδον " 

χυχλοῦτο δ᾽ ὥστε τόξον ἢ κυρτὸς τροχὸς 

τόρνῳ γραφόμενος περιφορὰν ἕλχει δρόμον" 

ὡς χλῶν᾽ ὄρειον ὃ ξένος γ ουν ἄγων 

ἔχαμπτεν ἐς γῆν, ἔργματ᾽ οὐχὶ ϑνητὰ δοῶν. 
1070 ενϑέα δ᾽ ἱδούσας ἐλατίνων ὄζων ἔπι 

ὀρϑὸν μεϑίει διὰ 50: βλάστημ᾽ ἄνω 
Πτρυν; φυλάσσων μὴ ᾿᾽ναχαιτίσειξ γιν. 

ὀρϑὴ δ᾽ ἐς ὀρϑὸν αἰϑέρ᾽ ἐστηρίζετο, 

ἔχουσα γώτοις δεσπύτην ἐφήμενον. 
[1076 ὥφϑη δὲ μᾶλλον ἢ κατεῖδε μαινάδας " 

ὅσον γὰρ οὕπω δῆλος ἡν ϑάσσων ἄνω, 

χαὶ τὸν ξένον μὲν οὐχέτ᾽ Εἰ Εν παρῆν». 
ἐχ δ᾽ αἰϑέρος φωνή τις; ὡς μὲν εἰχάσαι, 
“Πόνυσος ἀνεβόησεν, ὠ γειίνιθξξ, 

1080 ἄγω τὸν ὑμᾶς χἀμὲ τἀμά τ᾽ ὄργια 

γέλων. ΠΛ μι τοῖς ἀλλὰ τι μορεισθε γι7.- 

καὶ ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε, χαὶ πρὸς οὐρανὸν 
χαὶ γαῖαν ἐστήριζε φῶς σεμνοῦ πυρός. 
σίγησε δ᾽ αἰϑὴρ, σῖγα δ᾽ εὔλειμος γάπη 

1085 τ εἶχε, τῶν δ᾽ οὐχ ἂν ἡκουσὰς βοήν. 

ἑ αἱ δ᾽ ὠσὶν ἠχὴν οὐ σαφῶς δεδεγμέναι 

! 
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τύ ὀρϑαὶ καὶ διήνεγκαν κόρας. 

αὖϑις ἐπεκέλευσεν" ὡς δ᾽ ἐγνώρισαν 
τὸν χελευσμὸν ἘΠῚ Κάδμου κόραι, 

1090 ἦξαν πελείας ὠκύτητ᾽ οὐχ ἥσσονες 

ποδῶν ἔχουσαι συντόνοις ϑρομήμασι 

μήτηρ ᾿4γαύη ξύγγονοί 9’ ὁμόσποροι 

πᾶσαί τε βώχχαι" διὰ δὲ χειμάρρου νάπης 
ἀγμῶν τ᾽ ἐπήδων ϑεοῦ πνοαῖσιν ἐμμανεῖς. 

1096 ὡς δ᾽ εἶδον ἐλάτῃ δεσπότην ἐφήμενον, 

πρῶτον ὁ: αὐτοῦ χερμάδας χραταιβόλους 

ἔρρισιτον, ἀντίπυργον ἐπιβᾶσαι πέτοασν, 

ὄζοισέ τ᾽ ἐλατίγοισιν ἠχοντίζετο " 

--ΟῬο-.-Ἐς-...., 



ἄλλαι δὲ ϑύρσους ἵεσαν δι᾽ αἰϑέρος 

χρεῖσσον γὰρ ὕψος τῆς προϑυμίας ἔχων 
χαϑῆστο τλήμων, ἀπορίᾳ λελημμένος. 

τέλος δὲ δουΐίνους συγκεραυνοῦσαι κλάδους 

δίζας ἀνεσπάρασσον ἀσιδήροις μοχλοῖς. 

1106 ἐπεὶ δὲ μόχϑων τέρματ' οὐκ ἐξήνυτον, 

ἔλεξ᾽ ᾿“γαύη, φέρε περιστᾶσαι χκύχλῳ 
πτόρϑου λάβεσϑε, μαινάδες, τὸν ἀμβάτην 
ϑῆρ᾽ ὡς ἕλωμεν, μηδ᾽ ἀπαγγείλῃ ϑεοῦ 

χοροὺς χρυφαίους. αἱ δὲ μυρίαν χέρα 
1110 προσέδεσαν ἐλάτῃ χἀξανέσπασαν χϑονός" 

ὑψοῦ δὲ ϑάσσων ὑψόϑεν χαμαιπετὴς 

πίπτει πρὸς οὔδας μυρίοις οἰμώγμασι 

Ἱενϑεύς" χαχοῦ γὰρ ἐγγὺς ὧν ἐμάνϑανε. 

πρώτη δὲ μήτηρ ἤρξεν ἑἱερία φόνου, 
27 

1116 καὶ προσπίτνει νιν" ὃ δὲ μίτραν κόμης ἀπὸ 
ἔρριψεν, ὥς νιν γνωρίσασα μὴ χτάνῃ 

, , , ΄ 

τλήμων ᾿.4γαύη, χαὶ λέγει, παρηίδος 
ψαύων, ἐγώ τοι, μῆτερ᾽, εἰμὶ παῖς σέϑεν 
Πενϑεὺς, ὃν ἔτεχες ἐν δόμοις ᾿Εχίονος " 

μι Ἢ 25) , Ἂ, - - 

1120 οἴχτειρε δ᾽ ὼ μητέρ με, μηδὲ ταῖς ἐμαῖς 

ἁμαρτίαισι παῖδα σὸν χαταχτάνης " 

ἡ δ᾽ ἀφρὸν ἐξιεῖσα καὶ διαστρύζφους 
3 3 Ἀ ΠΣ) π᾿ εἰ - ἊΣ 

κόρας ἑλίσσουσ᾽, οὐ φρονοῦσ᾽ ἃ χρῆν φρογεῖν, 

ἐς Βαχχίου χατείχετ᾽. οὐδ᾽ ἔπειϑέ γιν. 
1125 λαβοῦσα δ᾽ ὠλέναις ἀριστερὰν χέρα, 

πλευραῖσιν ἀντιβᾶσα τοῦ δυσδαίμονος, 
ἀπεσπάραξεν ὦμον, οὐχ ὑπὸ σϑένους, 
ἀλλ ὃ ϑεὸς εὐμάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν. 
᾿Ινὼ δὲ τἀπὶ ϑάτερ᾽ ἐξειργάζετο, 

1130 δηγγῦσα σάρκας, «Αὐτονόη τ᾽ ὄχλος τε πᾶς 
ἐπεῖχε βαχχῶν" ἡν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοὴ, 
ὃ μὲν στενάζων, ὅσον ἐτύγχανεν πγέων, 
αἱ δ᾽ ἠλάλαζον. ἔφερε δ᾽ ἡ μὲν ὠλένην, 
ἡ δ᾽ ἴχνος αὐταῖς ἀρβύλαις" γυμνοῦντο δὲ 

1136 πλευραὶ σπαραγμοῖς " πᾶσα δ᾽ ἡματωμένη 

χεῖρας διεσφαίριζε σάρκα Πενϑέως. 

χεῖται δὲ χωρὶς σῶμα, τὸ μὲν ὑπὸ στύφλοις 

πέτραις, τὸ δ᾽ ὕλης ἐν βαϑυξύλῳ φόβῃ, 
οὐ ῥῴδιον ζήτημα" χρᾶτα δ᾽ ἄϑλιον, 

“ὦ ’ ᾽ - 

1140 ὁπὲρ λαβοῦσα τυγχανει μητὴρ χεροῖν, 
3 ΕΥ7) , ς " 

πήξασ᾽ ἐπ᾽ ἄχρον ϑύρσον ὡς ὀρεστέρου 

φέρει λέοντος δ ἠὲ Αιϑαιρῶνος μέσου, 
λιποῦσ᾽ ἀδελφὰς ἐν χοροῖσι μαινάδων. 

"ἢ ’ , ι 
χωρεῖ δὲ ϑήρᾳ δυσποτμῳ γαυρουμένη 

1145 τειχέων ἔσω τῶνδ᾽, ἀναχαλοῦσα Βάχχιον, 
᾿ ΄ ᾿ ᾿ψ , 2) 

τὸν ξυγκύναγον, τὸν ξυνεργάτην ἄγρας 
τὸν χαλλίνιχον, ἢ δάκρυα νιχηφορεῖ. 
ἐγὼ μὲν οὖν τῆδ᾽ ἐχποδὼν τὴ ξυμφορῷᾷ 
Ἵ « - ν ἄπειμ᾽; ᾿ἡγαύην πρὶν μολεῖν πρὸς δώματα, 

1160 τὸ σωφρονεῖν δὲ χαὶ σέβειν τὰ τῶν ϑεῶν 
χάλλιστον οἶμαι ταὐτὸ καὶ σοφώτατον 
ϑνητοῖσιν εἶναι χρῆμα τοῖσι χρωμένοις, 

ΧΟΡΟΣ. 
ἀναχορεύσωμεν Βάχχιον, 
ἀναβοάσωμεν ξυμφορὰν 

1166 τὰν τοῦ δράχοντος ἐχγενέτα Πενϑέως͵, 
ὃς τὰν ϑηλυγενῆ στολὰν 
νάρϑηκά τε, πιστὸν “ἄϊιδαν, 

416 ΕΥΡὴ πΊᾺ ὦ Ἢ 

1100 Πενθέως, στόχον δύστηνον " ἀλλ᾽ οὐχ ἤνυτον. 
ἔλαβεν εὔϑυρσον, 
ταῦρον προηγητῆρα συμφορᾶς ἔχων." 

1160 βάκχαι Καϑιεῖαι, 

τὸν χαλλίνιχον χλεινὸν ἐξεπράξατε 
εἰς γόον, εἰς δάκρυα. ; 

χαλὸς ἀγὼν, ἐν αἵματι, στάζουσαν 
[1660 χέρα περιβαλεῖν τέἕέχγου. 

ὠλλ εἰσορῶ γὰρ ἐς προς ὁρμωμένην 
ὑοῦ; ᾿Ἱγαύην μητέρ᾽ ἐν ἐλλ ἀντί νον 

ὄσσοις. δέχεσϑε χῶμον εὐίου ϑεοῦ. 

ΑΓ ΑΎΉΗΙ. 

᾿Ἰσιάδες βάχχαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί μ᾽ ὁροϑύγνεις ὦ; 
ὙΨΓ Ο 

“9 35. 3 
1170 φέοομεν ἐξ ὀρέων 

ἕλικα νεοτομον ἐπὶ μέλαθρα, 
μαχαρίων ϑηραν. 

ΠΧ ΘΨΘΞΕ 

ὁρῶ τε χαΐ σὲ δέξομαι σύγχωμον ὦ. 
«47 ΖΔὝΎἪΗ. 

ἔμαρψα τόνδ᾽ ἄνευ βοόχων ἢ 
ἘΞῈ γέον λὶνγ, 

ὡς ὁρᾶν πάρα. 

ΧΟΡΟΣ. 

1176 πόϑεν ἐρημίας ; 
ΑΓΆΖῪ Ἡς 

Αιϑαιρὼν 
ΧΟΡΟΣ. 

β τί Κιϑαιρών; 
1 Ἢ ὙὉΤΙ͂Σ 

κατεφόγνευσέ γι». 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς ἃ βαλοῦσα πρώτα; - 

ΕΣ Υπι 

“ἶν᾿ τὸ γέρας. 

1180 μάχαιο᾽ ᾿“γαύη. χληζόμιεϑ. ὃν ϑιάσοις. 

ΧΟΡΟΣ. 
τίς ἄλλα; 

4ΓΑἍΑΎΠ. 

τὰ Κάδμου 
ΧΟΡΟΣ. 

τί Κάδμου; 
ΑΓΆΑΎΗ. ΓΝ 

γένεϑλα᾽ 

μετ᾽ ἐμὲ μετ᾽ ἐμὲ τοῦδ᾽ 
ἔϑιγε ϑηρός. . 

ΧΟΡΟΣ. 

εὐτυχεῖς τᾷδ᾽ ἄγρᾳ. 
1.1 ΧΉΗ: 

μέτεχέ νυν ϑοίψας. 

ΧΟ Σ 

τί μετέχω τλάμων; 
, ἊΨ ΌΖΥ Ἢ. 

Ι νέος ὁ μόσχος ἄρ-- 
118ὅ τι γένυν, ἄπο χύρυϑ᾽ ἁπαλότριχα 

χατάκομον βάλλει. 

ΧΟΡΟΣ. 

πρέπει γὰρ ὥστε ϑηρὸς ἀγραύλου (όβη. 
1169 ---- 1187. ΞξξΞ 1188 --- 1199. 



Ἢ ΑΒ π Εχιὶ Ἀ 1. 

ΡΡΟΣΕ ὙΤΕ' 

ὁ Βάχχιος χυναγέτας σοφὸς σοφῶς 
Ε190 ἀνέπηλεν ἐπὶ ϑήοῳ 

τοῦδε μαινάδας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁ γὰρ ἄναξ ἀγρεύς. 

Ὁ ΤῸ ΧΦ ΎΤΗΣ: 
ἐπαινεῖς; 

ΧΟ ΘΘΙΘΙΣΣ 

τί δ᾽; ἐπαινῶ. 

: ΤΎΨΌΖΟΥ Ἡ. 

τάχα δὲ Καδμεῖοι 
θ.} ΧΟΡΟΣ. 

[1198 χαὶ παῖς γε Πενϑεὺς ματέρ᾽ 
: ΨΖΧΖῪ Ἧι. 

ἐπαινέσεται. 

λαβοῦσαν ἄγραν τάνδε λεοντοφυῆ 

471 ΖΎΠΝ. 

ΧΟΡΟΣ. 
περισσὰν 

περισσῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀγάλλει; 

ΣΕ ΊΣΖΕΥ Σ: 
ὲ γέγηθα 

μεγάλα μεγάλα καὶ 
φανερὰ τᾷδε γᾷ τώρ 

3 ΧΟΡΟΣ. 

1200 δεῖξόν νυν, ὦ τάλαινα, σὴν δ ξηφόσαν 
ἀστοῖσιν ἄγραν, ἣν φέρουσ᾽ ἐλήλυϑας. 

Ξ7 1’ ΖῪ ΕΥ̓͂. 

ὦ χαλλίπυργον ἄστυ Θηβαίας χϑονὸς 
ναίοντες, ἔλϑεϑ'᾽, ὡς ἴδητε τήνδ᾽ ἄγραν, 
Κάδμου ϑυγατέρες ϑηρὸς ἣν ἠγρεύσαμεν, 

1206 οὐχ ἀγχυλωτοῖς Θεσσαλῶν στοχάσμασιν, 
οὐ διχτύοισιν, ἀλλὰ λευχοπήχεσιν 
χειρῶν ἀχμαῖσι. χᾷάτα χομπάζειν χρεὼν 
καὶ λογχοποιῶν ὄργανα χτᾶσϑαι μάτην ; 
ἡμεῖς δὲ ταύτη χειρὺ τόνδε ϑ᾽ εἵλομεν 

1210 χωρίς τὲ ϑηρὸς ἄρϑροα διεφορήσαμεν. 

ποῦ μοι πατὴρ ὁ πρέσβυς; ἐλϑέτω πέλας. 

417) 
ι1280 τὴν δ᾽ εἶπέ τίς μοι δεῦρο ἘΑΈΥΕ ποῦὲ 
| στεέχειν ᾿Δγαύην, οὐδ᾽ ἄχραντ᾽ ἠχούσαμεν" 

λεύσσω γὰρ αὐτῆς ὄψιν οὐχ εὐδαίμογα. 
ΨΚ] ΟΗΣ: 

πάτερ, μέγιστον χομπάσαι πάρεστέ σοι, 
πάντων ἀρίστας ϑυγατέρας σπεῖραι μακρῷ 

[1285 νηῶν. ἁπάσας εἶπον. ἐξ ξόχως δ᾽ ἐμὲ, 

ἢ τὰς παρ᾽ ἱστοῖς ἀλρτδους χερκίδας 

ἐς μείζον᾽ ἥχω, ϑῆρας ἀγρεύειν χεροῖν. 
φέρω δ᾽ ὃν ὠλέναισιν, ὡς ὁρῷς, τάδε 

λαβοῦσα τἀριστεῖα, σοῖσι πρὸς δόμοις 

1240 ὡς ἂν χρεμασϑῇ" σὺ δὲ, πάτερ; δέξαι χεροῖν" 
γαυρούμεγνος δὲ τοῖς ἐμοῖς ἀγρεύμασι 

: χάλει φίλους ἐς δαῖτα " μαχάριος γὰρ εἶ, 
μαχάριος, ἡμῶν τοιάδ᾽ ἐξειργασμένων. 

ΚΑΖΜΜΟΣ. 
ὦ πένϑος οὐ μετρητὸν, οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἰδεῖν, 

[1246 φόνον ταλαίνας χερσὶν ἐξειργασμένων. 
χαλὸν τὸ ϑῦμα χαταβαλοῦσα δαίμοσιν, 
ἐπὶ δαῖτα Θήβας τάσδε χἀμὲ παρακαλεῖς. 

οἴμοι χαχῶν μὲν πρῶτα σῶν, ἕπειτ᾽ ἐμῶν. 

ὡς ὁ ϑεὸς ἡμᾶς ἐνδίκως μὲν, ἀλλ ἄγαν, 
.1250 Βρόμιος ἄναξ ἀπώλεσ᾽ οἰκεῖος γεγώς. 

: ΑΓ.ΩΖΎΠ. 

᾿ 

ὡς δύσχολον τὸ γῆρας ἀνθρώποις ἔφυ 
| ἔν τ᾿ ὄμμασι σχυϑρωπόν. εἴϑε παῖς ἐμὸς 

| εὔϑηρος εἴη, μητρὸς εἰχασϑεὶς τρόποις 
ΕΡῚ ΄ ΄ Ἵ 
ὅτ᾽ ἐν νεαγνίαισι Θηβαίοις ἅμα 

128ὅ ϑηρῶν ὀριγνῷτ᾽. ἀλλὰ ϑεομαχεῖν μόνον 
οἷος τ΄ ἐχεῖνος. νουϑετητέος, πάτερ, 

β σοί τ᾽ ἐστὶ χἀμοὶ μὴ σοφοῖς χαίρειν καχοῖς. 
-“ 3 ,ὕ Εν ΨΥ ΣΟῚ 3: " 

| ποῦ “στιν; τίς αὐτὸν δεῦο᾽ -ἂν οψιν εἰς “ἐμὴν 

καλέσειεν, ὡς ἴδη μὲ τὴν εὐδαίμονα; 
Σ ΚΑΖΜΟ Σ. 

1260 φεῦ φεῦ" φρονήσασαι μὲν οἵ᾽ ἐδράσατε 
, νι , ᾿ 5 

ἀλγησετ᾽ αλγος δεινὸν" εἰ δὲ διὰ τέλους 

ἐν τῷδ᾽ ἀεὶ μεγεῖτ᾽, ἐν ᾧ χαϑέστατε, 
οὐχ εὐτυχοῦσαι δόξετ᾽ οὐχὶ δυστυχεῖν. 

«“..1..,ἍὍὝὉ0 Η. 

τί δ᾽ οὐ χαλῶς τῶνδ᾽, ἢ τί λυπηρῶς ἔχει; 
ΚΑΖΙΜΟΣ. 

ΤΙενϑεύς τ᾽ ἐμὸς παῖς ποῦ ᾽στιν; αἰρέσϑω λαβὼν 1266 πρῶτον μὲν ἃς τόνδ᾽ αἰϑέρ᾽ ὄμμα σὸν μέϑες. 

πη ΕΟ πρὸς οἴχους χλιμάκων προσαμβάσεις, 

ὡς πασσαλεύσῃ χρῶτα τριγλύφοις τόδε 
1216 λέοντος, ὃν πάρειμι ϑηράσασ᾽ 

ΚΑΑΖΙΜΟΣ. 

ἕπεσϑέ μοι φέροντες ἄϑλιον βάρος 
Πενϑέως, ἕπεσϑε,, πρόσπολοι, δόμων πάρος, 

οὗ σῶμα μοχϑῶν μυρίοις ζητήμασι 

φέρω τόδ᾽ εὑρὼν ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς 

1220 διασπαραχτὸν., χοὐδὲν ἐν ταὐτῷ πέδῳ 
λαβὼν, ἐν ὕλῃ χείμενον δυσευρέτῳ. 

ἤχουσα γάρ του ϑυγατέρων τολμήματα, 
ἤδη χατ᾽ ἄστυ τειχέων ἔσω βεβὼς 
σὺν τῷ γέροντι Τειρεσίᾳ, βαχχῶν πέρι" 

[1226 πάλιν δὲ χάμινας εῆς ὅρος χομίζομαι 

τὸν χατϑαγόντα παῖδα μαινάδων ὕπο. 
καὶ τὴν μὲν ᾿Αχτέων᾽ ᾿Ζριστέᾳ ποτὲ 
τεχοῦσαν εἶδον «Αὐτονόην Ἰνώ 9᾽ 
ἔτ᾽ ἀμφὶ δρυμοῖς οἱστροπλῆγας ἀϑλίας, 

ἐγώ. 

ε 

σαμα 

ῬΟΕΤΆΑΕ 56ΕΈΝΊΙΟΙς 

ΠΑΓΑΎΠ. 
ἐδού" τί μοι τόνδ᾽ ἐξυπεῖπας εἰσορῶν; 

ΚΑΖΙΜΟ Σ. 

ἔϑ᾽ αὑτὸς, ἤ σοι μεταβολὰς ἔχειν δοχεῖ; 
ΑΙ ΓΑΎΥΠ. 

λαμπρότερος ἢ πρὶν καὶ διιπετέστερος. 

ΚΑΖΜΟΣ. 
| τὸ δὲ πτοηϑὲν τόδ᾽ ἔτι σῇ ψυχῆ πάρα; 

“431 ΖῪ ΗΠ. 

1270 οὐχ οἶδα τοὔπος τοῦτο, γίγνομαι δέ πως 
ἔννους, μετασταϑεῖσα τῶν πάρος φρενῶν. 

ΚΠΖΤΙΟΣΣ: 

χλύοις ἂν οὖν τι, χἀποχρίναι" 

“4.15.4. ΣΧ ΠΗ. 

ὡς ἐχλέλησμαί γ᾽ ἃ πάρος εἴπομεν, πάτερ. 

ΚΑάΖΠΜΟΣ. 

ἐς ποῖον ἦλϑες οἶχον. ὑμεναίων μέτα; 

ἂν σαφῶς; 
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ΣΙ Ὁ ΕἾ, 

1278 σπαρτῷ μ᾽ ἔδωκας, ὡς λέγουσ᾽, ᾿Εχίονι. 
ΚΑΖΔΜΟΣ. 

τίς οὖν ἐν οἴχοις παῖς ἐγένετο σῷ πόσει; 

; 2 03. ὙΠ. 

Πενϑεὺς, ἐμὴ τε χαὶ πατρὸς χοινωνίᾳ. 
ΚΆΔΜΟΣ. 

τίνος πρόσωπον δῆτ᾽ ἐν ἀγχάλαις ἔχεις; 
.“4.ΓΑῪΠ. 

λέοντος, ὡς γ᾽ ἔφασχον αἱ ϑηρώμενγαι. 
ΚΑΖ4ΠΟΣ. 

1280 σχέψαι γυν ὀρϑῶς, βραχὺς ὁ μόχϑος εἰσιδεῖν. 
ΑΙ .ΑῪ Π. 

ἔα, τί λεύσσω; τί φέρομαι τόδ᾽ ἐν χεροῖν; 
ΚΑ41Π|0Ο Σ. 

ἄϑρησον αὐτὸ καὶ σαφέστερον μάϑε. 
. ΓΆΖΥ΄Υ͂ Π. 

ὁρῶ μέγιστον ἄλγος ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ... 
ΚΑάΖΜΟ Σ. 

μῶν σοι λέοντι φαίνεται προσειχέγαι; 
ΜΗ: 

1285 οὔκ, ἀλλὰ Πενϑέως ἡ τάλαιν᾽ ἔχω χάρα. 
ΚΑΠΞΙ͂ΜῸΟ Σ. 

οἱμωγμένον γε πρόσϑεν ἢ σὲ γνωρίσαι. 
᾿ ΨΚ ΤΥ ΠῚ ὡς. 

τίς ἔχτανέν νιν; πῶς ἐμὰς ἡλϑ᾽᾽ ἐς χέρας; 
ΚΑΖΜΟΣ. 

δύστην᾽ ὠλήϑει᾽, ὡς ἐν οὐ χαιρῷ πάρει. 

ΖΤΓΑΎΗ. 

λέγ᾽, ὡς τὸ μέλλον καρδία πήδημ᾽ ἔχει. 
ΚΑΖΙΜ ΟΣ. 

1290 σύ γιν χατέχτας χαὶ χασίγνηται σέϑεγ. 

ἈΠ ὙΦΓι,, 
ποῦ δ᾽ ὦλετ᾽; ἢ χατ᾽ οἶχον, ἢ ποίοις τόποις; 

ΚΑάδΖπΟΣ. Ἷ 

οὗπερ πρὶν ᾿ἀχτέωνα διέλαχον κύγὲς. 
ΠΤ .ΑΎῪΗ. } 

τί δ᾽ ἐς Κιϑαιρῶν᾽" ἦλϑε δυσδαίμων ὅδε; 

Κ ΖΩ͂ Μ0Ο Σ. 

ἐχερτόμει ϑεὸν σάς τε βαχχείας μολώνγ.. 
ΖΓΆΑΎΗ. 

1296 ἡμεῖς δ᾽ ἐχεῖσε τίνι τρόπῳ κατήραμεν ; 
ΚΑΖΦΙΜΟΣ. 

ἐμάνητε, πᾶσά τ᾽ ἐξεβαχχεύϑη πόλις. 
2. ΠΤ 3 Ὑ Ἦ:. 

Διόνυσος ἡμᾶς ὠλεσ᾽" ἄρτι μανϑάγω. 
ΚΩΑΖΜΟΣ. 

ὕβριν γ᾽ ὑβοισϑείς. ϑεὸν γὰρ οὐχ ἡγεῖσϑέ γιν. 
0. ΤΣ: ΖΝ ἮΝ. 

τὸ φίλτατον δὲ σῶμα ποῦ παιδὸς, πάτερ; 
ΚάΑάΖπΟΣ. 

1800 ἐγὼ μόλις τόδ᾽ ἐξερευνήσας φέρω. 
“4 ΓΑΎῪ Π. 

ἦ πᾶν ἐν ἄρϑροις συγκεχλῃμέγον χαλῶς ; 
Ἄ Ἄ Ἐ Ἂ 

ΖΓΩ4ΎΠ. 

Πενϑεῖ δὲ τί μέρος ἀφροσύνης προσῆκ᾽ ἐμῆς; 
ΚΑΖΜΜΟΣ. 

ὑμῖν ἐγένεϑ᾽ ὅμοιος, οὐ σέβων ϑεόν. 
τοιγὰρ ξυνῆψε πάντας ἐς μίαν βλάβην, 

ἘΝ ΙΣΠΗ δὶ ΟΥῪ 

1808 ὑμᾶς τε τόνδε ὃ᾽, ὥὧστε διολέσαι δόμους 
καμ᾽, ὅστις ἄτεχνος ἀρσένων παίδων γεγὼς, 

τῆς σῆς τόδ᾽ ἔρνος, ὦ τάλαινα, γηδύος 
αἴσχιστα χαὶ κάκιστα ον ἀμόηϑ ὁρῶ, 

ᾧ δῶμ" ἀνέβλεφ᾽, ὃς ϑυνειχες, ὦ ἘΕΈΤΟΤΕ 

1310 τοὐμὸν μέλαϑρον, παιδὸς ἐξ ἐμῆς γεγὼς, 
πόλει τε τάρβος ἦσϑα" τὸν γέροντα δὲ 
οὐδεὶς ὑβρίζειν ἤϑελ᾽, εἰσορῶν τὸ σὸν 
χάρα" δίχην γὰρ ἀξίαν ὀλάμ 

γῦν δ᾽ ἐκ δόμων ἄτιμος ἐχβεβλήσομαι 
1318 ὁ Κάδμιος ὃ μέγας, ὃς τὸ Θηβαίων γέγος 

ἔσπειρα, χἀξήμησα χάλλιστον ἤέροοι 

ὦ ΠΣ ἀγθρῶν:; ΓταΣ γὰρ οὐχέτ᾽ ὧν ὅμως 

τῶν φιλτάτων ἔμοιγ᾽ ἀριϑμήσει. τέχνω», 

οὐχέτι γενείοι τοῦδε ϑιγγάνων χερὶ, 

1320 τὸν μητρὸς αὐδῶν πατέρα προσπτίξει, τέκνον, 

λέγων, τίς ἀδικεῖ. τίς σ᾽ ἀτιμάζει, γέρον, 

τίς σὴν ταράσσει χαρδίαν λυπηρὸς ὧν; 
λέγ᾽, ὡς χολάζω τὸν ἀδιχοῦντά σ᾽, ὦ πάτερ. 

νῦν δ᾽ ἄϑλιος μέν εἰμ᾽ ἐγὼ, τλήμων δὲ σὺ, 
1825 οἰχτρὰ δὲ μήτηρ, τλήμονες δὲ σύγγονοι. 

εἰ δ᾽ ἔστιν ὅστις δαιμόνων ὑπερφρονεῖ, 
ἐς τοῦδ᾽ ἀϑρήσας ϑάνατον ἡγείσϑω ϑεούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸ σὸν μὲν ἀλγῶ, Καάδιιε" σὸς δ᾽ ἔχει δίχην 
παῖς παιδὸς ἀξίαν μὲν, ἀλγεινὴν δὲ σοί... 

ΖΦ ΙΓ.ΑΎΥΠ. 

ὁρᾷς γὰρ τἄμ᾽ ὅσῳ βετεῦτιμεια 
»ἝἙ 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
ξ 

1880 ὦ πάτερ, ὃ 

δράχων γενήσει μεταβαλὼν, ϑάμαρ τὲ σὴ. 
ἐχϑηριωϑεῖσ᾽ ὄφεος ἀλλάξει τύπον, 
ἣν “Ἄρεος ἔσχες “Φρμονίαν, ϑνητὸς γεγώς. 
ὕχον δὲ μόσχων, χρησμὸς ὡς λέγει “Ίιὸς, 
ἐλᾷς μετ᾽ ἀλόχου, βαρβάρων ἡγούμενος. 

1385 πολλὰς δὲ πέρσεις ἀναρέϑμῳ στρατεύματι 
πόλεις " ὅταν δὲ «Ζοξίου χρηστήριον : 

διαρπάσωσι, γόστον ἄϑλιον πάλιν. 

σχήσουσι" σὲ δ᾽ “ἄρης “ἀρμονίαν τε δύσεται, 
μαχάρων τ᾽ ἐς αἷαν σὸν καϑιδρύσει βίον. 

1340 ταῦτ᾽ οὐχὶ ϑνητοῦ πατρὸς ἐχγεγὼς λέγω 
Δηόνυσος, ἀλλὰ Ζηνός" εἰ δὲ σωφρονεῖν 
ἔγνωϑ'᾽, ὅτ᾽ οὐκ ἠϑέλετε, τὸν “ιὸς γόγον. 
εὐδαιμονοῖτ᾽ ἂν σύμμαχον χεχτημέγοι. 

Ζ4.ΓΑΎΠ. 

Διόνυσε, λισσόμεσϑά σ᾽, ἠδικήσαμεν. 
ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

1845 ὄψ᾽ ἐμάϑεϑ᾽ ἡμᾶς, ὅτε δ᾽ ἐχρῆν, οὐκ ἤδετε. 

“2:2 Ὑ{ΠῚ: 

ἐγνώχαμεν ταῦτ᾽" ἀλλ᾿ ἐπεξέρχει λέαν. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

καὶ γὰρ πρὸς ὑμῶν, ϑεὸς γεγὼς, ὑβριζόμην. 

ΑΓΔΑΎΗ. 
ὀργὰς πρέπει ϑεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσϑαι βροτοῖς. 

ΙΟΝΎΣΟΣ. 

πάλαι τάδε Ζεὺς οὑμὸς ἐπένευσεν πατήρ. 

ἢ ΡΝ ἘΝ, 

1850 αἰαῖ, δέδοχται, πρέσβυ, τλήμονες φυγαί. 
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ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

τί δῆτα μέλλεϑ᾽ ἅπερ ἀναγκαίως ἔχει; 
ΚΆΔΜΟΣ. 

ὦ τέκνον, ὡς ἐς δεινὸν ἤλθομεν χαχὸν, 
σύ 8ϑ᾽ ἡ τάλαινα σύγγονοί τε σαὶ Ἔ 
ἐγώ 8ϑ᾽ ὃ τλήμων βαρβάρους ἀφίξομαι 
γέρων μέτοικος " ἔτι δέ μοι τὸ ϑέσφατον 

1855 ἐς Ελλάδ᾽ ἀγαγεῖν μιγάδα βάρβαρον στρατόν. 

ΠΑ Χ Ἃ 1 
---.--.».. -- 

ΕΖ ΎΥΉΗ.: 

στένομαί σε, πάτερ. 
ΚΑ͂ἉΙΜΟΣ. 

χἀγὼ σὲ, τέχνον, 
χαὶ σὰς ἐδάχρυσα κασιγγήτας. 

ΖΓΆΑΎΥ ΗΠ. 

δεινῶς γάρτοι τάνδ᾽ αἱχίαν 
“Ζιόνυσος ἄναξ τοὺς σοὺς Ἔ εἰς 

καὶ τὴν “ἥρεως παῖδ᾽ “Δρμονίαν, δάμαρτ᾽ ἐμὴν, 1875 οἴχους ἔφερεν. 
δράχων δροαχαίνης φύσιν ἔχουσαν ἀγρίαν, 
37 «. ἮΝ τὰν. ι « ΄ ε κι 

ἄξω πὶ βωμοὺς χαὶ τάφους -Ελληνιχοῦς, 

ἡγούμενος λόγχαισιν, οὐδὲ παύσομαι 
1360 χαχῶν ὁ τλήμων, οὐδὲ τὸν χαταιβάτην 

᾿“χέροντα πλεύσας ἥσυχος γενήσομαι. 
ΑΙ ΓΑΎΥΠ. 

ὦ πάτερ, ἐγὼ δὲ σοῦ στερεῖσα φεύξομαι. 

ΚΑΖΙΜΟΣ. 
τί μ᾽ ἀμφιβάλλεις χερσὶν, ὦ τάλαινα παῖ, 
ὕργις ὅπως χηφῆγνα πολιόχρως κύκνος; 

ΑΓΙΆΑΎΠ. 
1806 ποῖ γὰρ τράπωμαι, πατρίδος ἐχβεβλημένη ; 

ΚΑάδΠΜμΟΣ. 

οὐχ οἶδα, τέχνον" σμικρὸς ἐπίχουρος πατήρ. 

ΤΑΎΠ. 
χαῖρ᾽, ὦ μέλαϑρον, χαῖρ᾽, ὦ πατρῴα 
πόλις " ἐχλείπω σ᾽ ἐπὶ δυστυχίᾳ 
φυγὰς ἐκ ϑαλάμων. 

ΚΑΖ4Π0ΟΣ. 
1870 στεῖχέ νυν, ὦ παῖ. τὸν ᾿Ζρισταίου 

᾿ ᾿ ᾿ 

ΚάΖμΠΜΟΣ. 

χαὶ γὰρ ἔπασχεν δεινὰ πρὸς ὑμῶν, 
ὠγέραστον ἔχων ὄνομ᾽ ἐν Θήβαις. 

, ΖΓΑΎΠ. 

χαῖρε, πάτερ. μοι. 
ΚΑΠ“Π0ΟΣ. 

χαῖρ᾽, ὦ μελέα 
1880 ϑύγατερ. χαλεπῶς δ᾽ εἰς τόδ᾽ ἂν ἥχοις. 

ΔΑ ΓΑῪΥΠ. 

ἄγετ᾽ ὦ ποιιποί με, χασιγνήτας 
ἕνα συμφυγάδας ληψόμεϑ' οἰκτράς. 

ἔλθοιμι δ᾽ ὅπου 
μήτε Κιϑαιρὼν μιαρός μ᾽ ἐσίδοι 

1386 μήτε Κιϑαιρῶν᾽ δσσοισιν ἐγὼ, 

μήϑ᾽ ὅϑι ϑύρσου μνῆμ᾽ ἀνάχειται" 
βάχχαις δ᾽ ἄλλαισι μέλοιεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πολλαὺ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 
πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραΐνουσι ϑεοὶ, 

[1890 χαὶ τὰ δοκηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσϑη, 

τῶν δ᾽ ἀδοχήτων πόρον εὗρε ϑεός. 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

.-ὦ.-.-.--ορῦϑὉρϑΆᾺᾷρΌππτ...... 
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ΤΑ ΤΟῪ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑᾺ 

᾿ ΠΟΑΥΔΩΡΟῪ ΕΙΖ2Ω ΟΝ. 
ΠΚ΄48ΒΗη. ἀρδμμν 

ΧΟΡΟΣ ΑΙΧΜΑΜΩΤΙΔΩΝ ΤΓΥΝΑΆΙΚΩΝ. 
ΠΟΑΎΞΕΝΗ. Ἷ 

ΟΠΥΣΣΕΥΣ. 
ΤΑΜΙΘΎΒΙΟΣ. 
ΘΕΡΆΠΑΙΝΑ. 
ΑΙΑΜΕΜΝΩΝ. 
ἸΟΧΥΜΉΗΣΤΩΡ ΚΑΙ ΟἹ ΠΆΑΙΙΕΣ ΑΥ̓ΤΟΎ. 

ΠΡ ΘΘΈΕΣΙΙΞ. 
β ΤΠ εὰ τὴν Τροίας ἅλωσιν ἄραντες οἱ Ἕλληνες καϑωρμίσϑησαν ἐν τῇ ἀντιπέραν Χερρονήσῳ τῆς Θρῴπης, 
" 

ἧς Πολυμήστωρ ἦρχεν" οὗ δὴ καὶ χενοτάφιον ἔχωσαν ᾿Ἵχιλλεῖ, ἐν Τροίᾳ ταφέντι. διατρέψαντες δὲ ἐχεῖ! 

ἡμέρας δή τινας, ἐφ᾽ ᾧ τὰ αὐτῶν εὖ διαϑήσονται, ἐπεὶ ἀναχϑήσεσϑαι ἔμελλον, φανὲν τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως 

εἴδωλον ἐπὶ τοῦ τάφου ἐπέσχε τοὺς ᾿Ζχαιοὺς τῆς ἀναγωγῆς, αἰτοῦν γέρας αὐτῷ δοθῆναι τὸν παῖδα Πριά-- 

ἱμου Πολυξένην, τὴν καὶ πρότερον χατεγγυηϑεῖσαν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ πατρὸς, δι᾽ ἣν καὶ ὑπὸ Πάριδος καὶ 

“Ἰηιφόβου τοξευϑεὶς ὄλωλεν, ὅτε τὰς ἐγγύας πρὸς τοῦτον πληροῦν ἔμελλε Πρίαμος. Ἕλληνες μὲν οὖν, ὧν 

εὖ ἔπαϑον ὑπ᾽ αὐτοῦ μεμνημένοι χαὶ τιμῶντες τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς, ἐψηφίσαντο σφάξαι τὴν Πολυξένην 

ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ ἥρωος. ἔπεμψαν δὲ τὸν “αέρτου Ὀδυσσέα πρὸς τὴν μητέρα αὑτῆς Ἑχάβην, ὡς ἄν τήν 

τε παρϑένον λάβῃ χαὶ τῷ ποικίλῳ τῶν λόγων, τοιοῦτος γὰρ ἦν ὃ ἀνὴρ, πείσῃ Ἑχάβην μὴ δυσχερῶς σχεῖν 

ἐπὶ τῇ τῆς παιδὸς ἀφαιρέσει. ἐλθὼν οὖν Ὀδυσσεὺς τήν τε κόρην συναιρομένην εὗρεν αὐτῷ τῆς σπουδῆς 
χαὶ πείϑουσαν τὴν μητέρα, ὡς τεϑγήξεσϑαι μᾶλλον αὐτῆ προσῆχον ἢ τὸ ζῆν παρ᾽ ἀξίαν. σφαγείσης δὲ 
τῆς παρϑένου, Ἑκάβη ϑεράπαιναν αὑτῆς ἔπεμψε παρὰ τὰς ἀχτὰς, ἐφ᾽ ᾧ ὕϑωρ ἐχεῖϑεν κομίσαι πρὸς 

λουτρὸν Πολυξένης. εὗρε δὲ Πολύδωρον ἐκεῖ χείμενον" ἁλοῦσαν γὰρ ὡς ἔγνω τὴν Τροίαν Πολυμήστωρ, 

σφάξας αὐτὸν ἔρριψεν εἷς τὴν θάλασσαν, ὡς ἂν αὐτὸς ἔχῃ τὸν χρυσὸν ὃν πρὸς αὐτὸν μετὰ τοῦ παιδὸς 

ΤΙολυδώρου πρῴην Πρίαμος ἔπεμψε λάϑρα, ἐπειδὴ ἑώρα τὸ Ἴλιον πρὸς κίνδυνον ἤδη χωροῦν. ἦν δὲ ὃ 

χουσὸς οὗτος πολὺς ἄγαν καὶ ἑχανὸς ὀρϑῶσαι καὶ αὖϑις τὸ γένος τοῦ Πριάμου. ὡς οὖν τοῦτον εὗρεν ἡ 

δούλη χείμενον ἐπ᾽ ἀχταῖς, ἀνελομέγη καὶ τῷ πέπλῳ εἱλίξασα κομίζει πρὸς τὴν Εχάβην. καὶ ἢ τὸν τῆς 

ἸΠολυξένης νεκρὸν, πρὶν ἐχχεχαλύφϑαι τοῦτον, εἶναι νομίσασα, ἐπειδὴ ἔγνω Πολύδωρον, ἀϑλίως τε ἔσχε 

καὶ ὅπως ἀμυνεῖται ΠΙολυμήστορα μηχανᾶται τοιόνδε" χοιγωσαμένη πρότερον τὴν περὶ τούτου γνώμην 

“Ἵγαμέμνονι, πέμπει τὴν αὑτῆς δούλην ὡς Πολυμήστορα, αὐτόν τε καὶ τὰ τέχνα πρὸς ἑαυτὴν μετακαλου-- 

μένη περί τινος ἀναγχαίου πρὸς αὐτὸν κοινώσασϑαι. οὗτος μὲν οὖν ἀγνοῶν ὅτι Πολύδωρος εὕρηται παρὰ 
Α 5. Α τὰ 0 - »" ς 4 ᾿ ΕΝ Ρ ᾿ 4..κ Ρ] - « , 4 3 ΕἸΠΕ 

"τὰς ἀχτὰς, χαὶ ἅμα χαΐ τισιν ὑποχλαπεὶς μετὰ τῶν παίδων πρὸς αὐτὴν ἀφιΣνεῖται. Εχάβη δὲ πρὸς αὐτὸν 

τούτου χάριν ἔφη χεχληχέγαι, ἵνα χρυσοῦ ϑησαυροὺς χεχρυμμένους ὑπ᾽ αὐτῆς ἐν Ἰλίῳ μηνύσῃ. εἰσάγει δὲ 
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χαὶ τῆς σκηνῆς ἔνδον εἰποῦσα ὡς ἂν καὶ ἕτερ᾽ ἅττα αὐτῷ δώσει χρήματα, μεϑ’ ὧν ἐξῆλϑε τῆς Τροίας. 

ἐχέχρυπτο δὲ εἴσω πλεῖστος γυναικῶν ὄχλος" σὺν αἷς τοῦτον εἰσελϑόντα Ἑχάβη ὀφϑαλμῶν τε στερεῖ χαὶ 

τὰ τέχνα αὐτοῦ ἀποσφάττει. διχάσαντος δὲ αὐτοὺς τοῦ ᾿“γαμέμνονος ὕστερον, καὶ τοῦ Πολυμήστορος 

πολλὰ περὶ τῆς σφαγῆς Πολυδώρου διαπλασαμένου, Ἕχάβη περιεγένετο ἐλέγξασα αὐτὸν ὡς τοῦ χρυσοῦ 

χάριν καὶ οὐχ ὧν προὔτεινε τὸν παῖδα ἀνεῖλε, σύμψηφον σχοῦσα χαὶ ᾿Ἱγαμέμνονα. 

Ἢ μὲν σχηνὴ τοῦ δοά ὑπόχειται ὃν τῇ ἀντιπέραν τῆς Θράχης Χεορονήσω" ὃ δὲ γορὸ , μὲν σχήνη του οαματος υ ω ἢ ς Ἵ ὁ “Ὡς ορΟγῆή 4 0 ὧοὲ χορος συγε--: 

στηχεν ἐκ γυναικῶν αἰχμαλωτίδων Τρῳάδων συμμαχησουσῶν τῇ Ἐχάβη. 

γοοαυ Χ. ἸΟΣ 
Μετὰ τὴν ᾿Ιλίου πολιορχίαν οἱ μὲν Ἕλληνες εἷς τὴν ἀντιπέραν Τρῳάδος Χερρόνησον χαϑωρμίσϑη- 

σαν" ᾿ἀχιλλεὺς δὲ νυχτὸς δραϑεὶς σφαγῆναι ἠξίου μίαν τῶν Ποιάμου ϑυγατέρων. οἱ μὲν οὖν Ἕλληνες τι- 

᾿μῶντες τὸν ἥρωα Πολυξένην ἀποσπάσαντες χαβης ἐσφαγίασαν" Πολυμήστωρ δὲ ὁ τῶν Θρᾳκῶν βασιλεὺς 

ἕνα τῶν Πριαμιδῶν Πολύδωρον χατέσφαξεν. εἰλήφει δὲ τοῦτον παρὰ τοῦ Πριάμου ὃ Πολυμήστωρ εἷς 

᾿παραχαταϑήχην μετὰ χροημάτων. ἁλούσης δὲ τῆς πόλεως, κατασχεῖν αὐτοῦ βουλόμενος τὸν πλοῦτον φο-- 

γεύειν ὥρμησε, καὶ φιλίας δυστυχοῦς ὠλιγώρησεν. ἐχριφέντος δὲ τοῦ σώματος εἷς τὴν ϑάλασσαν, τὸ κλύ-- 

᾿δώγιον πρὸς τὼς τῶν αἰχμαλωτίδων σχηνὰς αὐτὸν ἐξέβαλεν. Ἑχάβη δὲ τὸν νεχρὸν ϑεασαμένη ἐπέγνω" 

χοινωσαμένη δὲ τὴν γνώμην ᾿Ἱγαμέμνονι, ΤΠΙολυμήστορα σὺν τοῖς παισὴν αὐτοῦ ὡς ἑαυτὴν μετεπέμψατο, 

χρύπτουσα τὸ γεγονὸς, ὡς ϑησαυροὺς ἔν Ἰλίῳ μηνύσῃ αὐτῷ " παραγενομένου δὲ τοὺς μὲν υἱοὺς χατέσφαξεν, 

Β5Ὲ δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ἐστέρησεν. ἐπὶ δὲ τῶν Ἑλλήνων λέγουσα τὸν κατήγορον ἐγίχησεν. ἔχοίϑη γὰρ 
] 
᾿ 
Ϊ οὐ; ἄογε » ΄ νλλ 5 , σϑ ᾿ 5 Ξ 

Οὐχ ἄρχειν ὠμοτῆτος,. αἀλὰ ἀμυγασϑαι τὸν καταρξαντα. 

β 
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Β ἘΝ 

ΠΟΖ“ΦΥΔΏΩΏΡΟΥ ΕΙΔ42..20 Χ. 
ω 
Πνω, γεχρῶν χευϑμῶνα χαὶ σχότου πύλας 
λιπὼν, ἵν᾽ “Διδης χωρὶς ᾧχισται ϑεῶν, 
Πολύδωρος, Ἕ χαβης παῖς γεγὼς τῆς Κισσέως, 
Πριάμου τὲ πατρὸς, ὅς μ᾽, ἐπεὶ Φρυγῶν πόλιν. 

ὅ χίνδυνος ἔσχε δορὶ πεσεῖν Ἑλληνιχῷ, 
δείσας ὑπεξέπεμψε Τρωιχῆς χϑονὸς 

Πολυμήστορος πρὸς δῶμα, Θρηκίου ξένου, 

ὃς τὴν ἀρίστην αν πλάκα 

σπείρει. φίλιππον λαὸν εὐθύνων δορί. 
10 πολὺν δὲ σὺν ἐμοὶ χρυσὸν ἐχπέμπει λάϑρα 

πατὴρ, ἵν᾽, εἴ ποτ᾽ ᾿Ιλίου τείχη πέσοι, 
τοῖς ζῶσιν εἴη παισὶ μὴ σπᾶγις βίου. 

γεώτατος δ᾽ ἦν Τριῶν" ὃ χαί μὲ γῆς 
ὑπε τ΄ οὔτε γὰρ φέρειν ὅπλα 

15 οὔτ᾿ ἔγχος. οἷός τ᾽ ἣν νέῳ βραχίονι. 

ἕως μὲν οὐν γῆς ὁρϑ᾽ ἔχειϑ᾽ ὁρίσματα, 

πύργοι τ᾽ ἄϑραυστοι. ΤΩ ἢ ἡσαν χϑονὸς, 

“Ἕχτωρ τ᾽ ἀδελφὸς οὑμὸς εὐτύχει, δορὶ, 
χαλῷῶς παρ᾽ ἀνδοὺ Θρῃχὶ, πατρῴῳ ξένῳ, 

2Οτροφαῖσιν, ὥς τις πτόρϑος, ηὐξόμην τάλας. 
ἐπεὶ δὲ Τροία ϑ᾽ Ἕχτορός τ᾽ ἀπόλλυται 

ψυχὴ, πατρῴα ϑ᾽ ἑστία χατεσχάφη, 
αὐτὸς δὲ βωμῷ πρὸς ϑεοδμήτῳ πίτνει, 
σφαγεὶς ᾿“Ζχιλλέως παιδὸς ἐχ μιαιφόγου, 

2ὅ χτείνει μὲ χουσοῦ τὸν ταλαίπωρον χάριν 
ξένος πατρῷος, χαὶ χταγὼν ἐς οἴδμ᾽ ἁλὸς 

μεϑῆχ᾽, ἵν᾽ αὐτὸς χρυσὸν ἐν δόμοις ἔχη. 
χεῖμαι δ᾽ 
πολλοῖς διαύλοις χυμάτων φορούμενος, 

80 ἄχλαυστος, ἄταφος" 
Εχάβης ἀΐσσω, σῶμ᾽ ἐρημώσας ἐμὸν, 

τριταῖον ἤδη φέγγος αἰωρούμενγος, 
ὅσονπερ ἐν γῆ τῆδε Χερσονησίᾳ 
μήτηρ ἐμὴ δύστηνος ἐκ Τροίας πάρα. 

8ὅ πάντες δ᾽ ᾿Δχαιοὶ ναῦς ἔχοντες ἥσυχοι 
ϑασσουσ᾽ ἐπ᾽ ἀχταῖς τῆσδε Θρηκίας χϑονός" 
ὁ Πηλέως γὰρ παῖς ὑπὲρ τύμβου φανεὶς 
χατέσχ᾽ ᾿Αχιλλεὺς πᾶν στράτευμ᾽ Ἕλληνιχὸν, 
πρὸς οἶχον εὐθύγνοντας ἐναλίαν πλάτην" 

40 αἰτεῖ δ᾽ ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν Πολυξέγην 
τύμβῳ φίλον πρόσφαγμα χαὶ γέρας λαβεῖν. 

χαὶ τεύξεται τοῦδ᾽, οὐδ᾽ ἀδώρητος φίλων 

ἔσται πρὸς ἀνδρῶν" ἡ πεπρωμένη δ᾽ ἄγει 
ϑανεῖν ἀδελφὴν τῷδ᾽ ἐμὴν ἐν ἤματι. 

ὅ δυοῖν δὲ παίδοιν δύο νεχρὼ κατόψεται 

πο ΗΝ ἐμοῦ τε τῆς τε Δ ἡ μον κόρης. 

φανήσομαι. γὰρ, ὡς τάφου τλήμων τύχω, 
δούλης ποδῶν πάροιϑεν ἐν χλυδωγίῳ. 

τοὺς γὰρ χάτω σϑένοντας ξξητησάμην 
δοτύμβου κυρῆσαι, χεὶς χέρας μητρὸς πεσεῖν. 

τοὐμὸν μὲν οὖν ὅσονπερ ἤϑελον τυχεῖν 

- 32 » ΄ 

ἐπ᾿ ἀχταῖς, ἀλλοτ᾽ ἐν πόντου σάλῳ, 

νῦν δ᾽ ὑπὲρ μητρὸς φίλης 

--ς --ὦ- 

ἔσται" γεραιῷ δ᾽ ἐχποδὼν χωρήσομαι 
Ἔχαβῃ" περᾷ γὰρ ἤδ᾽ ὑπὸ σχηνῆς πόϑα 
πα τοις ; φάντασμα δειμαίγουσ᾽ ἐμόν. 
φεῦ" 

ὅδ ὦ μῆτερ, ἦτις ἐχ τυραννικῶν δόμων ᾿ 
δούλειον ἤ ἡμαρ εἶδες, ὡς πράσσεις χαχῶς, 
ὅσονπερ εὖ ποτ΄. ἀντισηχώσας δέ σε 

του ϑεῶν τις τῆς πάροιϑ'᾽ εὐπραξίας. 
ΕΚ 48ΒῊ. 

ἄγετ᾽ , ὦ παῖδες, τὴν γραῦν πρὸ δόμων, 
60 ἀγετ᾽, ὀρϑοῦσαι τὴν ὁμόδουλον, 

ΤΈΣ ὅλο: ὑμῖν, πρόσϑε δ᾽ ἄνασσαν. 
λάβετε, φέρετε, πέμπετ᾽, ἀείρετέ μου 
γεραιᾶς χειρὸς προσλαζύμεναι" 

θὅ χἀγὼ σκολιῷ σχίπωνε χερὸς 
᾿ διερειδομένω, σπεύσω βραδύπουν 
ἤλυσιν ἄρϑρων προτιϑεῖσα. 

ὦ στεροπὰ Ζιὸς, ὦ σχοτία γὺξ, 

τί ποτ᾽ αἴρομαι ἔννυχος οὕτω 
70 δείμασι, φάσμασιν ; ὦ πότνια χϑὼν, 

μελανοπτερύγων μᾶτερ ὀνείρων, 

ἀποπέμπομαι ἔννυχον ὄψιν, 
ἂν περὶ παιδὸς ἐμοῦ τοῦ σωζομένου κατὰ. Θρήκην. 

75 ἀμφὶ Π|Οολ υξείνης τὲ φίλης ϑυγατρὸς δι᾽ 
φοβερὰν ὄψιν ἔμαϑον, ἐδάην. 

ὦ χϑόνιοι ϑεοὺ, σώσατε παῖδ᾽ ἐμὸν, 
80 ὃς μόνος, οἴχων ἄγχυρά τ᾽ ἐμῶν, 

τὴν χιονώδη Θρήκην κατέχει, 
ξείνου πατρῴου φυλακαῖσιν. 

ἔσται τι γέον, 
ἥξει τι μέλος γοερὸν γοεραῖς.- 

8ὅ οὔποτ᾽ ἐμὰ φρὴν ὧδ᾽ ἀλίαστος 
(ρίσσει., ταρβεῖ. 

ποῦ ποτε ϑείαν Ἑλένου ψυχὰν 
ἢ Κασάνδραν ἐσίδω, Τρῳάδες, 
ὥς μοι χρίνωσιν ὀνείρους ; 

90 εἶδον γὰρ βαλιὰν το λύκου αἵμονι χαλᾷ 

ἀν ἀπ᾽ ἐυτον γονάτων σπασϑεῖσαν 
ἀνάγχᾳ 

οἷχτρῶς. καὶ τόδε μοι δεῖμα. 
ἡλϑ᾽ ὑπὲρ ἄχρας τύμβου χορυφᾶς 

95 φαντασμ᾽ ἀϊχιλέως " 
ἥτει δὲ γέρας τῶν πολυμόχϑων 
τινὰ Τρωιάϑων. 
ἀπ᾽ ἐμᾶς οὖν, ἀπ᾽ ἐμᾶς τόδε παιδὸς 
πέμψατε, δαίμονες, ἱχετεύω. 

ΧΟΡΟΣ. 
100 Ἑχάβη, σπουδῇ πρός σ᾽ ἐλιάσϑην, 

τὰς δεσποσύνους σχηνὰς προλιποῦσ᾽, 
ἵν᾽ ἐχληρώϑην χαὶ προσετάχϑην 
δούλη, πόλεως ἀπελαυνομένη 
τῆς ᾿Ιλιάδος, λόγχης αἰχμῇ 

ὀνείρων | 

-- ..-....ῦὩΠᾶὖϑνϑνϑν.ν... ............ 
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106 δοριϑήρατος πρὸς ᾿“χαιῶν, 
οὐδὲν παϑέων ἀποχουφίζουσ᾽, 
ἀλλ᾽ ἀγγελίας βάρος ἀραμένη 
μέγα, σοί τε, γύναι, χήρυξ ἀχέων. 
ἐν γὰρ ᾿ἀχαιῶν πλήρει ξυνόδῳ 

110 λέμεται δόξαι σὴν παῖδ᾽ ᾿ἀχιλεῖ 
σφάγιον ϑέσϑαι" τύμβου δ᾽ ἐπιβὰς 
οἶσϑ᾽ ὅτε χρυσέοις ἐφάνη σὺν ὅπλοις, 
τὰς ποντοπόρους δ᾽ ἔσχε σχεδίας, 

λαίφη προτόνοις ἐπε του πτν: 

116 τάδε ϑωὕσσων, 

ποῖ δὴ. 4Ὠαναοὶ, τὸν ἐμὸν ἐν ἊΝ 
στέλλεσϑ᾽ ἀγέραστον ἀφέντες; 
πολλῆς δ᾽ ἔριδος ξυνέπαισε κλύδων, 

δόξα δ᾽ ἐχώρει δίχ᾽ ἀν᾽ Ἑλλήνων 
120 στρατὸν αἰχμητὴν. τοῖς μὲν διδόγαν 

τύμβῳ σφάγιον , τοῖς δ᾽ οὐχὶ δοκοῦν. 

ἤν δὲ τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαϑὸν 
τῆς μαντιπόλου βάχχης ἀνέχων 

λέχτρ᾽ ᾿Ζγαμέμνων " 
126 τὼ Θησείδα δ᾽, ὄζω ᾿4“ϑηνῶν, 

δισσῶν μύϑων ῥήτορες ἦσαν" 

γνώμῃ δὲ μιᾷ ξυνεχωρείτην, 
τὸν ᾿χίλλειον τύμβον στεφανοῦν 
αἵματι χλωρῷ, τὰ δὲ Κασάνδρας 

180 λέχτρ᾽ οὐχ ἐφάτην τᾶς ᾿Δχιλείας 
πρόσϑεν ϑήσειν ποτὲ λόγχης. 
σπουδαὶ δὲ λόγων χατατεινομένων 
ἘΣ ς , 

-σαν ἴσαι πως. πρὶν ὁ ποιξιλόφρωνγ, 

χόπις, ἡδυλόγος, δημοχαριστὴς 
135.“αερτιάδης πείϑει στρατιὰν 

μὴ τὸν ἄριστον Ζαναῶν πάντων 
δούλων σφαγίων οὕνεκ᾽ ἀπωϑεῖν, 
μηδέ τιν᾽ εἰπεῖν παρὰ Περσεφόνη 
στάντα φϑιμένων 

140 ὡς ἀχάριστοι Ζαναοὶ Ζ;αναοῖς 
τοῖς οἰχομένοις ὑπὲρ “Ἑλλήνων 
Τροίας πεδίων ἀπέβησαν. 

ἥξει δ᾽ Ὀδυσεὺς ὅσον οὐχ ἤδη, 
πῶλον ἀφέλξων σῶν ἀπὸ μαστῶν, 

145 ἔχ τε γεραιᾶς χερὸς ὁρμήσων.. 
ἀλλ᾽ ἴϑι ναοὺς, ἴϑι πρὸς βωμοὺς, 
Ζζ᾽ ᾿Δγαμέμνονος ἱχέτις γονάτων " 
χήρυσσε ϑεοὺς τούς τ᾽ οὐρανίδας 

τούς ϑ᾽ ὑπὸ γαῖαν. 
᾿ 1580 γάρ σε λιταὶ διακωλύσουσ᾽ 

ὀρφανὸν εἶναι παιδὸς μελέας, 

ἢ δεῖ σ᾽ ἐπιδεῖν τύμβου προπετῆ 
Θοιψισσομένην αἵματι παρϑέγον 

ἔχ χρυσοφόρου 
δειρῆς νγασμῷ μελαναυγεῖ. 

ἘΚ.48Π. 

᾿ 158 οἱ ᾽γὼ μελέα, τί ποτ᾽ ἀπύσω; 
ποίαν ἀχώ; ποῖον ὀδυρμόν; 
δειλαία δειλαίου γήρως, 

δουλείας τᾶς οὐ τλατᾶς, 

τᾶς οὐ φερτᾶς " ὦμοι μοι. 
160 τίς ἀμύνει μοι; ποία γέννα, 

σοία δὲ πόλις; 

φροῦδος πρέσβυς, φροῦδοι παῖδες. 

...... ὺὕὺςςς......ὺὺ.., .......--.--«--ς. 

Ι 

ποίαν, ἢ ταύταν ἢ χείναν, 
στείχω; ποῖ δ᾽ ἥσω; ποῦ τις 

1606 ϑεῶν ἢ δαίμων ἑπαρωγός; : 
ω κάκ᾽ ἐνεγχοῦσαι Τρῳάδες, ὦ 
χάκ᾽ ἐνεγκοῦσαι | 
πήματ᾽, ἀπωλέσατ᾽, ὠλέσατ᾽" οὐχέτι μοι βίος 
ἀγαστὸς ἐν φάει. 

170 ὦ τλάμων, ἅγησαΐ μοι. ποὺς, 
ἅγησαι τῷ γραίᾳ 
πρὸς τάνδ᾽ αὐλάν" ὦ τέχνον, ὦ παῖ 
ϑυστανοτάτας ματέρος, ἔξ τελϑ' Ζ 
ἔξελϑ᾽ οἴχων" ἄϊε ματέρος 

178 ν ὦ τέχγον. ὡς εἰδῆς ͵ 

οἵαν οἵαν ἀΐω φάμαν 
περὶ σᾶς ψυχᾶς. 

ΠΟΙ.ΥΞΕΝΗ. 
Ἰὼ, 
μᾶτερ μᾶτερ, τί βοῷς ; τί νέον 

χαρύξασ᾽ οἴχων μ΄. ὥστ᾽ ὄρνιν», 

180 ϑάμβει τῷδ᾽ ἐξέπταξας ; 

; ΕΚ.48ηΠ. 

ἰώ μοι, τέχγον. 
ΠΟΖΎΒΞΕ ΝΗ. ; 

τί μὲ δυσφημεῖς ; φοοίμιά μοι καζχά. β 

ἀὐτη ἘΚ48Πη. 
αἰαῖ, σᾶς ψυχᾶς. ' 

ΠΟΜΧΎΞΕΝΗ. 
ἐξαύδα, μὴ χρύψης δαρόν. 

185 δειμαίνω δειμαίνω, μᾶτερ, 
τί ποτ᾽ ἀγαστέγεις ; 

ΕΚ.8ΗηΗ. 

ὦ τέχνον τέχγον μελέας ματρός. 

ΠΟ.ΧΎΞΕΝΗ. 

τί τόδ᾽ ἀγγέλλεις; 
Ὑολτο, ἘΚ.Ζ8Η. 

σφάξαι σ᾽ ᾿“ργείων κοινὰ 
190 ξυντείνει πρὸς τύμβον γνώμα 

ΤΠ λεῖοα γένγᾳ. 
ΠΟΑΎΥΞΕΝΗ͂. 

οἶμοι; μᾶτερ; πῶς φϑέγγει 

ἀμέγαρτα χκαχῶν; μάνυσόν μοι 
μάνυσον., μᾶτερ. 

' ΕἘΚΑΩ48.7η.. 

195 αὐδῶ, παῖ, δυσφήμους φάμας " 
ἀγγέλλουσ᾽ ᾿Ζργείων δόξαι 
ψήφῳ τᾶς σᾶς περί μοι ψυχᾶς. 

ΠΟΧΎΥΒΞΕΝΗ. 

ὦ δεινὰ παϑοῦσ᾽, ὦ παντλάμων, 
ὦ δυστάνου μᾶτερ βιοτᾶς, 

200 οἵαν οἵαν αὖ σοι λώβαν 

ἐχϑίσταν ἀρρήταν τ᾽ 
ὠρσέν τις δαίμων. 

οὐχέτι σοι παῖς ἅδ᾽ οὐκέτι δὴ 
γήρᾳ δειλαία δειλαίῳ 

ξυνδουλεύσω. 
σχύμγον γάρ μ᾽ ὥστ᾽ οὐριϑρέπταν, 

205 μόσχον δειλαία δειλαίαν 
εἰσόψει χειρὸς ἀναρπαστὰν 
σᾶς ἄπο, λαιμότομόν ϑ᾽ “Διδᾳ 
γᾶς ὑποπεμπομέναν σχότον, ἔνϑα νεκρῶν γεσ, 

ἐτϑξλιε εν σ  ορν-..........ὉὉὉὉϑΟὌῳὕὉὕὕ0ὕὉϑϑϑϑ ϑυν5..ς......:|ὍὕΧῳΧῳ(ὁῬὈδὃ6ὲ.ιὲ.,Ὁἀποοτιἑἐϑλνον 



τ πττν 

424. ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ 
Ξτι- “τ στ ὡς 

210 τάλαινα κείσομαις 2585 ζηλοῦτε τιμάς" μηδὲ γιγνωσχοισϑέ μοι, 
σὲ μὲν, ὦ μᾶτερ δύστανε βίου, οἱ τοὺς φίλους βλάπτοντες οὐ φροντίζετε, 
χλαίω πανδύρτοις ϑρήγοις " ἣν τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν λέγητέ τι. 

τὸν ἐμὸν δὲ βίον, λώβαν λύμαν τ᾽, ἀτὰρ τί δὴ σόφισμα τοῦϑ'᾽᾽ ἡγούμενοι 
οὐ μετακλαίομαι.- ἀλλὰ ϑανεῖν μον ἐς τήνδε παῖδα ψῆφον ὥρισαν φόνου; 

215 ξυντυχία χρείσσων ἐχύρησεν. 2600 πότερα τὸ χρῆν σφ᾽ ἐπήγαγ᾽ ἀνθϑρωποσφαγεῖν 

ΧΟΡΟΣ. πρὸς τύμβον, ἔνϑα βουϑυτεῖν μᾶλλον πρέπει; 
χαὶ μὴν Ὀδυσσεὺς ἔρχεται σπουδῇ ποδὸς, ἢ τοὺς χτανόντας ἀνταποχτεῖναι ϑέλων 
Ἔχαβη, γέον τι πρὸς σὲ σημανῶν ἔπος. ἐς τήνδ᾽ ᾿Αχιλλεὺς ἐνδίχως τείνει φόνον; 

δ ΕΣ ΣΙ ΝΟΣ: ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτὸν ἥδε γ᾽ εἴργασται χαχόν. 
γύναι, δοχῶ μέν σ᾽ εἰδέναι γνώμην στρατοῦ 266 Ἑλένην γιν αἰτεῖν χρῆν τάφῳ προσφάγματα" 

ψῆφόν τε τὴν χρανϑεῖσαν, ἀλλ᾽ ὅμως φράσω. κείνη γὰρ ὠλεσέν γιν ἐς ἔθου τ᾽ ἄγει. 

220 ἔδοξ᾽ “ἡχαιοῖς παῖδα σὴν Πολυξένην εἰ δ᾽ αἰχμάλωτον χρή τιν᾽ ἔχχριτον ϑαγεῖν 
σφάξαι πρὸς ὀρϑὸν χῶμ᾽ ᾿ἀχιλλείου τάφου. χάλλει ϑ᾽ ὑπερφέρουσαν, οὐχ ἡμῶν. τόδε" 
ἡμᾶς δὲ πομποὺς καὶ χομιστήρας. χόρης ἡ Τυνδαρὶς γὰρ εἶδος εὐπρεπεστάτη, 

τάσσουσιν εἶναι. ϑύματος δ᾽ ἐπιστάτης 270 ἀδικοῦσά ϑ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἥσσον εὑρέϑη. 

ἱερεύς τ᾽ ἐπέστη τοῦδε παῖς ̓ Δχιλλέως. τῷ μὲν δικαίῳ τόνδ᾽ ἁμιλλῶμαι λόγον " 
225 οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον ; μήτ᾽ ἀποσπιισϑῆς βίῳ ἃ δ᾽ ἀντιδοῦναι δεῖ σ᾽, ἀπαιτούσης ἐμοῦ, 

' μήτ᾽ ἐς χερῶν ἅμιλλαν ἐξέλϑης ἐμοί" ἄκουσον. ἥψω τῆς ἐμῆς, ὡς φὴς, χερὸς 

γίγνωσχε δ᾽ ἀλχὴν χαὺὶ παρουσίαν καχῶν χαὶ τῆς γεραιᾶς προσπίτνων παρηΐδος" 

Ἵ τῶν σῶν. σοφόν τοι χἂν χαχοῖς ἃ δεῖ φρονεῖν. 276 ἀνθάπτομαί σου τῶνδε τῶν αὐτῶν ἐγὼ, 
ἘΚ.48η. χάριν τ᾽ ἀπαιτῶ τὴν τόϑ'᾽, ἱχετεύω τέ σε, 

αἰαῖ" παρέστηχ᾽, ὡς ἔοι»᾽, ἀγὼν μέγας, μή μου τὸ τέχνον ἔκ χερῶν ἀποσπάσης, 
280 πλήρης. στεναγμῶν οὐδὲ δαχρύων χεγός. μηδὲ κτάνητε. τῶν τεϑνηχότων ἅλις " 

χαγωγ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἔϑνησκον οὗ μ᾽ ἐχρῆν ϑαγΕῖ», ταύτη γέγηϑα κἀπιλήϑομαι χαχῶν " 

οὐδ᾽ ὠλεσέν με Ζεὺς, τρέφει δ᾽, ὅπως ὁρῶ 280 δ᾽ ἀντὶ πολλῶν ἐστί μοι παραψυχὴ, 
χαχῶν χάχ᾽ ἄλλα μείζον᾽ ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. πόλις, τιϑήγη, βάκτρον, ἡγεμὼν. ὁδοῦ. 
εἰ δ᾽ ἔστι τοῖς δούλοισε τοὺς ἐλευϑέρους οὐ τοὺς χρατοῦντας "χρὴ κρατεῖν ἃ μὴ χρεὼν, 

28ὅ μὴ λυπρὰ μηδὲ καρδίας δηχτήρια οὐδ᾽ εὐτυχοῦνεας εὺ δινέςΣ πράσσειν ἀεί. 

ἐεισ πο 0: σοὺ μὲν εἰρῆσϑαν χοεὼν, χἀγὼ γὰρ ἡν ποτ᾽, ἀλλὰ γῦν οὐχ εἴμ᾽ ἔτι, 

ἡμᾶς δ᾽ ἀκοῦσαι τοὺς ἐρωτῶντας τάδε. . 28ὅ τὸν πάντα δ᾽ ὄλβον ἡμαρ ἕν μ᾽ ἀφείλετο. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. ἀλλ᾽, ὦ φίλον γένειον, αἰδέσϑητί με, 

ἔξεστ᾽, ἐρώτα" τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φϑονγῶ. οἴχτειρον - ἐλθὼν δ᾽ εἰς ᾿“χαϊκὸν στρατὸν 
ΕἘΚ.87η. : παρηγόρησον, ὡς ἀποχτείνειν φϑόνος 

οἶσθ᾽ ἡνίχ᾽ ἦλθες Ἰλίου κατάσκοπος, γυγαῖχας, ἃς τὸ πρῶτον οὐκ ἐχτείνατε 
240 δυσχλαινίᾳ τ΄ ἄμορφος; ὀμμάτων τ᾽ ἄπο 290 βωμῶν ἀποσπάσαντες, ἀλλ᾽ φχτείρατε. 

φόνου σταλαγμοὺ σὴν. χκατέσταζον γέγυν; γόμος δ᾽ ἐν ὑμῖν τοῖς τ᾽ ἐλευϑέροις ἴσος 

ΟΣ ΣΣΣΈΊ ΩΣ υδλλος καὶ τοῖσι δούλοις αἵματος χεῖται πέρι. 
οἱδ᾽ - οὐ γὰρ ἄχρας χαρδίας ἔψαυσέ μου. τὸ δ᾽ ἀξίωμα, κἂν χαχῶς λέγης, τὸ σὸν 

ἘΚ.48η. πείσει" λόγος γὰρ ἔκ τ᾽ ἀδοξούντων ἰὼν 

ἔγνω δέ σ᾽ Ἑλένη, καὶ μόνῃ χατεῖπ᾽ ἐμοί; 2956 χάκ τῶν δοκούντων αὑτὸς οὐ ταυτὸν σϑένγει- 
ΟΔΎΥΣΣΕΥΣ. ' ΧΟΡΟΣ. 

μεμνήμεϑ᾽ ὃς χίνδυνον ἐλϑόντες μέγαν. οὐχ ἔστιν οὕτω στερρὸς ἀνϑρώπου φύσις, 
ἘΚ.48Β6η: ἥτις γόων σῶν χαὶ μακρῶν ὀδυρμάτων 

24ὅ ἥψω δὲ γονάτων τῶν ἐμῶν ταπεινὸς ὦν; χλύουσα ϑρήνους οὐχ ἂν ἐκβάλοι δάκρυ. 
ΟΣ ΥΣΣΕΎΥΣ. ΟΠΥΣΣΕΎΣ. 

ὥστ᾽ ἐνθϑαγεῖν γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ᾽ ἐμήν. ' Ἕχαβη, διδάσχου, μηδὲ τῷ ϑυμουμένῳ 
ἘΚ.48η. ᾿ 800 τὸν εὖ λέχοντο; ΘΟ πη γι 0. φρενί. 

τί δῆτ᾽ ἔλεξας, δοῦλος ὧν ἐμὸς τότε; | ἐγὼ τὸ μὲν σὸν σῶμ᾽, ὑφ᾽ οὗπερ εὐτύχουν, 
ΘΟ ΣΙΣ ΕΥ̓ Σ. σώζειν ἕτοιμός εἶμι, χοὺκ ἄλλως λέγων 

πολλῶν λόγων εὑρήμαϑ', ὥστε μὴ ϑανεῖν. ἅ δ᾽ εἶπον εἰς ἅπαντας, οὐκ ἀργήσομαι, 
ΕἘΚ.48ΒηΗ. Τροίας ἁλούσης ἀνδοὶ τῷ πρώτῳ στρατοῦ 

ἔσωσα δῆτά α΄. ἐξέπεμιψά τε χϑονός; 805 σὴν παῖδα δοῦναι σφάγιον ξξαιτουμένῳ. 
ΟἹ ΎΣΣΕΥΣ. ἐν τῷδε γὰρ χάμγουσιν αἷ πολλαὶ πόλεις, 

2580 ὥστ᾽ εἰσορᾶν γε φέγγος ἡλίου τόδε. ὅταν τις ἐσϑλὸς χαὶ πρόϑυμος ὧν ἀνὴρ 
ΕἘΚ.48Η. μηδὲν φέρηται τῶν χακιόνων πλέον. 

οὔκουν χαχύνει τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν, ἡμῖν δ᾽ ᾿ἀχιλλεὺς «(ἄξιος τιμῆς, γύναι, 
ὃς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαϑες οἷα φὴς παϑεῖν, 810 ϑανὼν ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος χάλλιστ᾽ ἀνήρ. 
δρᾷς δ᾽ οὐδὲν ἡμᾶς εὖ, χαχῶς δ᾽ ὅσον δύνῃ; οὔχουν τόδ᾽ αἰσχρὸν, εἰ βλέποντι μὲν φίλῳ 
ἀχάριστον ὑμῶν σπέρμ᾽, ὅσοι δημηγόρους χοώμεσϑ', ἐπεὶ δ᾽ ἄπεστι, μὴ χρώμεσϑ᾽ ἔτι; 



τι ἊΝ -- ἷ ᾽ - 3» εν »ο- 
εἰεν" τέ δῆτ᾽ ἐρεῖ τις, ἡν τις αὖ φανὴ 
στρατοῦ τ᾽ ἄϑροισις πολεμίων τ᾽ ἀγωνία; 

5 , ’; ὍΘ ΕΝ λ “ ’ 

818 ποτέρα αχουμεϑ' Σεῆχφι οὐ  ΘΟΡΕΕΡΣ; 
«ς -Ὁ 32 τὸν χατϑανόνϑ'᾽ ὑρώνεξο, οὐπεημτο τεγονῷ 

χαὶ μὴν ἔμοιγε ζῶντι μὲν; χαϑ'᾽ ἡμέραν 
χεὶ σμέχο᾽ ἔχοιμι, πάντ᾽ ἂν ἀρχούντως ἔχοι" 
τύμβον δὲ βουλοίμην ἂν ἀξιούμενον 

820 τὸν ἐμὸν ὁρᾶσθαι" διὰ μακροῦ γὰρ ἣ χάρις. 
εἰ δ᾽ οἰκτρὰ πάσχειν φὴς; τάδ᾽ ἀντάχουέ μου" 
εἰσὶν παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν ἧσσον ἀϑλιαι 
γραῖαι 2 Ε 5:5 ἠδὲ πρεσβῦται σέϑεν, 
νύμφαι τ᾽ ἀρίστων, γυμιρίων τητώμεναι, 

825 ὧν ἣἢδε ᾿εύϑεν σώματ᾽ ᾿Ιδαία κόνις. 

τόλμα τάδ᾽ " ἡμεῖς δ᾽, εἰ καχῶς νομίζομεν. 
τιμῶν τὸν ἐσϑλὸν, ἀμαϑίαν ὀφλήσομεν " 
οἱ βάρβαροι δὲ μήτε τοὺς (φίλους φίλου ὁβάᾶθοι θὲ “μή Ἐπ οὐ οερύξοες, 
« -“ ’ δ “Ἂν ΄ 

ἡγεῖσϑε μητε τοὺς καλῶς τεϑνηχοτας 

8330 ϑαυμάζεϑ᾽, ὡς ἂν ἡ μὲν Ἑλλὰς εὐτυχῆ, 
ὑμεῖς δ᾽ ἔχηϑ᾽ ὅμοια τοῖς βουλεύμασιν. 

ΧΟΡΟΣ. 
αἰαῖ" τὸ δοῦλον ὡς χαχὸν περυχέ ναι, 
τολμᾷ δ᾽ ἃ μὴ χοὴ, τῇ βίᾳ νικώμεγον. 

ἘΠΕΚΟ ΒΕΙ͂Ι. 
'ξ᾿ ΄ « κι ΄ ᾿ 
ὦ ϑυγατερ, οὐμοὶ μὲν λόγοι πρὸς αἴϑέρα 

ὅς ΄ - - τῷ ὔ 

885 φροῦδοι μάτην διφϑέντες ἀμφὶ σοῦ φόνου" 
ν 2 ΒΥ ΄, (ὦ ’ Χ ΄ ΡΥ σὺ δ᾽ εἴ τι μείζω δύναμιν ἢ μήτηρ ἔχεις, 

’, ’ , ’ ͵ 

σπούδαζε, πάσας ὥστ᾽ ἀηδόνος στόμα 
φϑογγὰς ἱεῖσα, μὴ στερηϑῆναι βίου. 

πρόσπιπτε δ᾽ οἱχτρῶς τοῦδ᾽ Ὀδυσσέως γόνυ; 
840 χαὶ πεῖϑ'᾽. ἔχεις δὲ πρόφασιν" ἔστι γὰρ τέχνα 

χαὶ τῷδε, τὴν σὴν ὥστ᾽ ἐποιχτεῖραι τύχην. 
Ἶ ΠΟΧΎΥΞΕΝΗ͂.. 

ὁρῶ σ᾽, Ὀδυσσεῦ., δεξιὰν ὑφ᾽ εἵματος 
Χορ ἐμεθβξῳ χεῖρα; χαὶ πρόσωπον ἔμπαλιν 
στρέφοντα., μή σου προσϑίγω γενειάδος. 

845 ϑάρσει" πέφευγας τὸν ἐμὸν ἱχέσιον “1 
ὡς ἕψομαί γε, τοῦ τ᾽ ἀναγχαίου χάριν 
θανεῖν τὲ γρήζουσ᾽ " εἰ δὲ μὴ βουλήσομαι, 
καχὴ φανοῦμαι χαὶ φιλόψυχος γυνη. 

τί γάρ με δεῖ ζῆν; ἢ πατὴρ μὲν ἠν ἄναξ 
860 «ουγῶν ἁπάντων " τοῦτό μοι πρῶτον βίου" 

ἔπειτ᾽ ἐϑρέφϑην ἐλπίδων χαλῶν ὕπο, 
βασιλεῦσι νύμφη, ζῆλον οὐ σμιχρὸν γάμων 
Ψ» ΡΣ ε » τ ᾿« , 2 2 ͵“: 

ἔχουσ᾽, ὅτου δῶμ᾽ ἑστίαν τ᾽ ἀφίξομαι" 

δέσποινα δ᾽ ἡ δύστηνος ᾿Ιδαίαισιν ἣν 
966 γυναιξὶ, παρϑένοις ἀπόβλεπτος μέτα, 

ἴση θεοῖσι, πλὴν τὸ χατϑαγεῖν μόνον " 

γῦν δ᾽ εἰμὶ δούλη. πρῶτα μέν με τοὔνομα 
ϑανεῖν ἐρᾶν τίϑησιν, οὐχ εἰωθὸς ὅν" 
ἔπειτ᾽ ἴσως ἂν δεσποτῶν ὠμῶν φοένας 

8600 τύχοιμ᾽ ἂν, ὅστις ἀογύρου μ᾽ ὠνήσεται, 
τὴν Ἕχτορός τε χἀτέρων πολλῶν χάσιν, 

προσϑεὶς δ᾽ ἀνάγχην σιτοποιὸν ἐν δόμοις, 
σαίρειν τε δῶμα χερχίσιν τ᾽ 
λυπρὰν ἄγουσαν ἡμέραν μ᾽ ἀναγχάσει"" 

“ “, . »-»"Ὕ» ΄ 

8606 λέγη δὲ τἀμὰ δοῦλος ὠνητός ποϑεν 

χρανεῖ, τυράννων πρόσϑεν ἠξιωμένα. 
οὐ δῆτ᾽ - ἀφίημ᾽ ὀμμάτων ἐλεύϑερον 
φέγγος τόδ᾽, “1ιδ στιϑεῖσ᾽ ἐμὸν δέμα ρέγγος .“Διδὴ προστιϑεῖσ᾽ ἐμὸν δέμας. 
ἌΥ ὐἑΣ 15; "ἐν -“ « ΄ , 2.2] , . αγ οὖν μ᾽, Οϑυσσεῦ, καὶ διέργασαί μ' ἄγων 

΄ 

ἐφεστάναι 

Ἐ Ἢ ΙΝ 'Β Ὁ ΗἰΣ 

870 οὔτ᾽ ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης ὁρῶ 
ϑάρσος παρ᾽ ἡμῖν ὥς ποτ᾽ εὖ πρᾶξαΐ με χοη. 

μῆτερ, σὺ 8» ἡμῖν μηδὲν ἐμποδὼν γένῃ 
λέγουσα μηδὲ δρῶσα" συμβούλι ου δέ μοι 
θανεῖν, πρὶν αἱοσχρῶν μὴ κατ᾽ ἀξίαν τυχεῖν. 

875 ὅστις γὰρ οὐκ εἴωϑε γεύεσθαι χαχῶν, 
φέρει μὲν, ἀλγεῖ δ᾽ αὐχέν᾽ ἐντιϑεὶς ζυγῷ" 

ϑανὼν δ᾽ ἂν εἴη μᾶλλον εὐτυχέστερος 

ἢ ζῶν " τὸ γὰρ ζῆν μὴ καλῶς μέγας πόνος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὑπο ς χαραχτὴρ κἀπίσημος ἐν βροτοῖς 
880 ἐσθλῶν γενέσθαι, χἀπὶ ΤΠ ΈΠΕΟν, ἔρχεται 

τῆς εὐγενείας ογομα τοῖσιν ἀξίοις. 
Π’ ΠΝ Βδὶ 

καλῶς μὲν εἶπας, ϑύγατερ" ἀλλὰ τῷ καλῷ 
λύπη πρόσεστιν. εἰ δὲ δεῖ τῷ Πηλέως 
χάριν γενέσϑαι παιδὶ, καὶ ψόγον φυγεῖν 

885 ὑμᾶς, Ὀδυσσεῦ, τήνδε μὲν μὴ κτείνετε, 
ἡμᾶς δ᾽ ἄγοντες πρὸς πυρὼν ᾿ἀχιλλέως 
κεντεῖτε, μὴ φείδεσϑ'᾽ - ἐγὼ ᾽τεχον Πάριν, 
ὃς παῖδα Θέτιδος ὥλεσεν τόξοις βαλών. 

ΘΟΥἸΥΟΣΕΣ ΕΥΔΟΣΣ 

οὐ σ᾽, ὦ γεραιὰ, χκατϑανεῖν ᾿Δ“χιλλέως 
890 φάντασμ᾽ ᾿Ἰχαιοὺς, ἀλλὰ τήνδ᾽, ἠτήσατο. 

ΗΚ.48η. 

ὑμεῖς δέ μ᾽ ἀλλὰ ϑυγατοὶ συμφονεύσατε, 
χαὶ δὶς τόσον πῶμ᾽ αἵματος γενήσεται 
γαίᾳ νεκρῷ τὲ τῷ τάδ᾽ ξξαιτουμένῳ. 

Ὁ ΠΥ ΣΙ ΣΕΥ ὩΣ: 

ἅλις κόρης σῆς ϑάνατος " οὐ προσοιστέος 

895 ἄλλος πρὸς ἄλλῳ" μηδὲ τόνδ᾽ ὠφείλομεν. 
ΕΚ4Ζ48η. 

ἘΣ γ᾽ ἀνάγκη ϑυγατρὶ συνϑαγεῖν ἐμέ. 
ΟΣ Υ ΣΙΣ ΣΝΕΣΣ 

πῶς; οὐ γὰρ οἶδα δεσπότας χεχτημένος. 

ΕΚΆ.Ζ8η. 

ὁποῖα χισσὺς δουὸς ὅπως τῆσδ᾽ 

ΟΣ ΕΣ ΣΈ ΥΕΣ. 

οὔκ, ἤν γε πείϑη τοῖσι σοῦ σοφωτέοοις. 

ΠΕΚΑ͂ΒΗ.. 

ἑχοῦσα παιδὸς οὐ μεϑήσομαι. 

ΟΖΕΣΣΣ ΤΕΣ: 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν τήνδ᾽ ἄπειμ᾽ αὐτοῦ λιπών. 

ΠΟΖΧΎΞΕΝΗ. 

μῆτερ, πιϑοῦ μοι" καὶ σὺ, παῖ “αερτίου, 
χάλα τοκεῦσιν. εἰκότως ϑυμουμέγοις, 
σύ τ᾽, ὦ τάλαινα, τοῖς χρατοῦσι μὴ μάχου. 

406 βούλει πεσεῖν πρὸς οὖδας, ἑλχῶσαί τε σὸν 

γέροντα χρῶτα πρὸς βίαν ὠϑουμένη, 
ἀσχημονῆσαΐξ τ᾽ ἕχ γνέου βοαχίονος 
σπασϑεῖσ᾽ ; ἃ πείσει " μὴ σύ γ᾽ " οὐ γὰρ ἄξιον. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη μοι μῆτερ, ἡδίστην χέρα 

410 δὸς καὶ παρειὰν προσβαλεῖν παρηΐδιε" 

ὡς οὔποτ᾽ αὖϑις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον 
ἀχτῖνα χύχλον ὃ᾽ ἡλίου προσόψομαι. 
τέλος δέχει δὴ τῶν ἐμῶν προσφϑεγμάτων. 
ὦ μῆτερ, ὦ τεκοῦσ᾽, ἄπειμι δὴ κάτω. 

ἘΚ.8Π. 

4156 ὦ ϑύγατερ, ἡμεῖς δ᾽ ἐν φάει δουλεύσομεν. 

ἕξομαι. 

400 ὡς τῆσδ᾽ 

420 | 
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ΠΟΑ͂Υ ΞΕΝΗ. 

ἄνυμφος, ἀνυμέναιος, ὧν μ᾽ ἐχρῆν το ξαι 
ἙΚ ΒΉ. 

οἰχτρὰ σὺ, τέχνον, ἀϑλίᾳ δ᾽ ἐγὼ γυνή. 
ΠΟΜΖΎΥΒΞῈ ΝΗ. 

ἐχεῖ δ᾽ ἐν “Διδου χείσομαι χωρὶς σέϑεν. 
ΕἘΚΩ8Η. 

οἴμοι τέ δράσω; ποῖ τελευτήσω βίον; 
ΠΟ.ΎΥΞΕ ΝΗ. 

420 δούλη ϑανοῦμαι, πατρὸς οὖσ᾽ ἐλευϑέρου. 
ἘΚΑΆΑΒΗ͂. 

ἡμεῖς δὲ πεντήκοντά γ᾽ ἄμμοροι τέχνων. 
ΠΟΜΧΎΞΕΜΝΗ. 

τί σοι πρὸς Ἕχτορ᾽ ἢ γέροντ᾽ εἴπω πόσιν; 

ἘΚ.8ῃ. 

ἄγγελλε πασῶν ἀϑλιωτάτην ἐμέ, 
ΠΟΖΎΒΞΕΜΝΉΗ. 

ὦ στέρνα, μαστοί ϑ'᾽, οἵ μ᾽ ἐϑρέψαϑ᾽ ἡδέως. 
ΕᾺΚΑ.48)ηΠ. 

425 ὦ τῆς ἀώρου ϑύγατερ ἀϑλίας τύχης. 
ΠΟΖΎΒΞΕ ΝΗ. 

χαῖρ᾽, ὦ τεκοῦσα, χαῖρε Κασάνδρα τέ μοι 
ΕΚΆΑ͂ΒΗ. 

τἰθρ θεὰν ἄλλοι, μητρὶ δ᾽ οὐκ ἔστιν τόδε. 
ΠΟΙ.ΑΎΞΕΜΝΗ. 

ὃ τ᾽ ἐν φιλίπποις Θρῃξὶ Πολύδωρος χάσις. 
ΕΚΩ48η. : 

ἀπιστῶ δ᾽ " ὧδε πάντα δυστυχῶ. 
ΠΟΧΎΒΞΕΝΗ. 

480 ζῇ καὶ ϑαγούσης ὕμμα συγκχλήσει τὸ σόν. 
ΕΚΑ8ΒΗ. 

τέϑγηκ᾽ ἔγωγε πρὶν ϑανεῖν καχῶν ὕπο. 
᾿ς ΠΟΜΔΎΥΒΈΕΈΔΜΉΗ. 

κόμιζ᾽ . Ὀδυσσεῦ, μ᾽ ἀμεριῦ εἰς χάρα πέπλοις " 

ὡς πρὶν σφαγῆναί γ᾽ ἐχτεέτηκα καρδίαν 
ϑορήνοισι μητρὸς, τήνδε Τ᾽ ἐκτήχω, γόοις. 

485 ὦ φῶς" προσειπεῖν γὰρ σὸν ὄνομ᾽ ἔξεστί μοι, 

μέτεστι δ᾽ οὐδὲν πλὴν ὅσον χρόνον ξίφους 
βαίνω μεταξὺ καὶ πυρᾶς ᾿ἀχιλλέως. 

ἘΚ.΄48η. 

οὗ ᾽γώ" προλείπω λύεται δέ μου μέλη. 
ὦ ϑύγατερ, ἅψαι μητρὸς, ἔχτειγο» χέρα, 

ά4λ0 δός" μὴ λίπῃς μ᾽ ἄπαιδ᾽. ἀπωλόμην, φίλαι. 

ὡς τὴν «““άκαιναν ξύγγονον Ζιοσχόροιν 

Ἑλένην ἴδοιμι" διὰ καλῶν γὰρ ὀμμάτων. 
αἴσχιστα Τροίαν εἷλε τὴν εὐδαίμονα. 

ΧΟΡΟΣ. 

αὔρα, ποντιὰς αὔρα, 
445 ἅτε ποντοπόρους κομίζεις 

ϑοὰς ἀκάτους ἐπ᾿ οἴδμα λίμνας, 
ποῖ μὲ τὰν μελέαν πορεύσεις ; 

τῷ δουλόσυνος πρὸς οἶχον 
χτηϑεῖσ᾽ ἀφίξομαι; 

450 ἢ “]ωρίδος ὅρμον αἴας, 
ἢ Φϑιάδος, ἔνϑα χαλλέί- 
στων ὑδάτων πατέρα 
φασὶν ᾿Ζπιδανὸν γύας λιπαΐγειν; 

4δδ ἢ νάσων, ἁλιήρει 
κώπῳᾳ πεμπομέναν τάλαιναν, 

᾿ ἄλά. -͵αἀδά, --:- ἀ858 --- 468. 

εἰ ζῇ γ᾽" 

Ε ΙΡΗ ΠΤᾺ ΟἿΥῪ 

οἰχτρὰν βιοτὰν ἔχουσαν οἴχοις, 
ἔνϑα πρωτόγονός τε φοίνιξ 
δάφνα ϑ᾽ ἱεροὺς ἀνέσχε 

4600 πτόρϑους «Δατοῖ. φίλᾳ 
ὠδῖνος ὥγαλμα δίας; ᾿ 

᾿ σὺν Ζ]ηλιάσιν τε κούραις.. 
“Ἀρτέμιδός τε ϑεᾶς 

4θδ χφυσέαν ἄμπυκα τόξα τ᾽ εὐλογήσω; ; 
ἢ Παλλάδος ἐν. πόλει. 

τᾶς καλλιδίφρου .4ϑα- 
γαίας ἐν χροκέῳ πέπλῳ. 
ζεύξοαμαι ὅρματι πώλους, 

470 ἐν δαιδαλέαισι, ποι- 
κίλλουσ᾽ ἀνϑοχρόχοισι τὐήεαν, 

ῆ Τιτάνων γενεὰν, 

τὰν Ζεὺς ἀμφιπύρῳ. 
κοιμίζει φλογμῷ Κρογνίδας; 

476 ὦμοι τεχέων ἐμῶν, 
ὦμοι πατέρων, χϑονός ϑ', 
ἃ χαπγνῷ χκατερείπεται 

τυφομένα., δορίληπτος 

πρὸς ᾿Αργείων - ἐγὼ δ᾽ 
480 ἐν ξείνᾳ χϑονὶ δὴ κέκλημαι 

δούλα. λιποῦσ᾽ ᾿Ζ2σίαν 
Εὐρώπας ϑεράπναν, 
ἀλλάξασ᾽ “Ἧιδα ϑαλάμους. 

Τ4.41ΘΥΒΙΟΣ. 

ποῦ τὴν ἄνασσαν δήποτ᾽ οὖσαν Ἰλίου. 
485 Ἑχάβην ἂν ἐξεύροιμι, Τρῳάδες κόραι; 

ΧΟΡΟΣ. 
αὕτη πέλας σου, νῶτ᾽ ἔχουσ᾽ ἐπὶ χϑογὶ, 
ἘΠ » χεῖται, ξυγχεκλῃμένη πέπλοις. 

Τ4Ζ24ΘΥΒΙΟΣ. ᾿ 

ὦ Ζεὺ. τί λέξω; πότερα. σ᾽ ἀνθρώπους ὁρᾶν; 

ἢ δόξαν ἄλλως τήνδε κεχτῆσϑαι μάτην 
490 ψευδῆ, δοχοῦντας δαιμόνων εἶναι γένος, 

τύχην δὲ πάντα τὰν βροτοῖς ἐπισχοπεῖν; 
οὐχ ἥδ᾽ ἄνασσα τῶν πολυχρύσων «Φρυγῶν; 
οὐχ ἥδε Πριάμου τοῦ μέγ᾽ ὀλβίου δάμαρ; 
χαὺὶ νῦν πόλις μὲν πᾶσ᾽ ἀνέστηκεν δορὶ, 

ἀρδ αὐτὴ δὲ δούλη, γραῦς, ἄπαις, ἐπὶ χϑονὶ 
κεῖται, κόνει φύρουσα δύστηνον χάρα. 
φεῦ φεῦ. γέρων μέν εἰμ᾽." ὅμως δέ μοι ϑανεῖν 
εἴη; πρὶν αἰσχρᾷ περιπεσεῖν τύχη τιγί. 

ἀνίστασ᾽, ὦ δύστηνε, χαὶ μετάῤσιον 
800 πλευρὰν ἔπαιρε καὶ τὸ πάλλευχον κάρα. 

᾿ΕΚΆΑΒΗ. 
ἔα" τίς οὗτος σῶμα τοὐμὸν οὐχ ἐᾷς 
κεῖσθαι; τέ κινεῖς μ᾽, ὅστις εἰ, λυπουμένην; 

' ΤΑ ΘΥΒΙΟΣ. 
Ταλθύβιος ἥκω, ΖΦαναϊδῶν ὑπηρέτης, 
᾿ἀγαμέμνονος πέμψαντος, ὦ γύναι, μέτα. 

ΕΚ.48η. 
- - ; 

δθὅ ὦ οἰλτατ᾽, ἄρα κᾶμ᾽ ἐπισφάξαι τάφῳ 
δοχοῦν ᾿Αχαιοῖς ἦλϑες; ὡς φίλ᾽ ἂν λέγοις. 
σπεύδωμεν, ἐγκονῶμεν, ἡγοῦ μοι, γέρον. 

ΤΑΖΘΥΒΙΟ Σ. 

σὴν παῖδα κατϑανοῦσαν ὡς ϑάψης, γύγαι, 

466 -- 474. -Ξξξξ 478 --- 488. 



δ πὶ - Καὶ. Ἢ. 

ἥκω μεταστείχων σε" πέμπουσιν δέ μὲ 
ὅ10 δισσοί τ᾿ ᾿Δ4τρεῖδαι καὶ λεὼς ᾿Αχαϊχός. 

ἰροῖν ΤΙ 5.110}: 
οἴμοι, τί λέξεις; οὐχ ἄρ᾽ ὡς ϑανουμένους 
μετῆλθϑες ἡμᾶς, ἀλλὰ σημανῶκ χαχά; 

ὅλωλας, ὦ παῖ, μητρὸς ἁρπασϑεῖσ᾽ ὕπο" 

ἡμεῖς δ᾽ ἄτεκνοι τοὐπὶ σ᾽ " ὦ τάλαιν᾽ ἐγω. 

δ1ὅ πῶς χαί νιν ἐξεπράξατ᾽ ; ἐδ αἰδούμενοι; 

ἢ πρὸς τὸ δεινὸν ἤλϑεϑ᾽, ὡς ἐχϑροὰν, γέρον, 
κτείνοντες ; εἰπὲ, καίπερ οὐ λέξων φίλα. 

72.520 ΥΒΙ ΟΣ. 

διπλᾶ μὲ χρήζεις δάκρυα χερδᾶναι, γύναι, 
σῆς παιδὸς οἴχτῳ" γῦν τε γὰρ λέγων χαχὰ 

ὅ20 τέγξω τόδ᾽ ὄμμα, πρὸς τάφῳ ϑ8᾽, ὅτ᾽ ὠλλυτο. 
παρῆν μὲν ὄχλος πᾶς ᾿Αχαϊχοῦ στρατοῦ 
πλήρης πρὸ τύμβου σῆς χόρης ἐπὶ σφαγάς" 
λαβὼν δ᾽ ᾿ἀχιλλέως παῖς Πολυξένην χερὸς 

ἔστησ᾽ ἐπ᾿ ἄκρου χώματος, πέλας δ᾽ ἐγώ" 
δὅ2ὅ λεχτοί τ᾽ ᾿“χαιῶν ἔχκριτοι νεαγίαι, 

σκίρτημα μόσχου σῆς χαϑέξοντες χεροῖν, 
ἕσποντο" πλῆρες δ᾽ ἐν χεροῖν λαβὼν δέπας 
πάγχρυσον, ἔρρει χειρὶ παῖς ᾿Αχιλλέως 
χοὰς ϑανόντι πατρέ" σημαίνει δέ μοι 

ὅ80 σιγὴν ᾿“χαιῶν παντὶ κηρῦξαι στρατῷ. 
κἀγὼ παραστὰς εἶπον ἐν μέσοις τάδε" 
σιγᾶτ᾽, ᾿“χαιοὶ, σῖγα πᾶς ἔστω λεώς" 
σίγα, σιώπα" γήνεμον δ᾽ ἔστησ᾽ ὕχλον. 
ὁ δ᾽ εἶπεν, ὦ παῖ Πηλέως, πατὴρ δ᾽ ἐμὸς, 

ὅ8ὅ δέξαι χοάς μοι τάσδε κηλητηρίους, 
γνεχρῶν ἀγωγούς" ἐλϑὲ δ᾽, ὡς πίῃς μέλαν 
χόρης ἀκραιφνὲς αἷμ᾽, ὅ σοι δωρούμεϑα 
στρατός τε χἀγώ" πρευμενὴς δ᾽ ἡμῖν γενοῦ, 
λῦσαΐ τε πρύμνας χαὶ χαλινωτήρια 

ὅ40 νεῶν δὸς ἡμῖν, πρευμενοῦς τ᾽ ἀπ᾽ Ἰλίου 
νόστου τυχόντας πάντας ἐς πάτραν μολεῖν. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξε, πᾶς δ᾽ ἐπηύξατο στρατός. 

εἶτ᾽ ἀμφίχρυσον φάσγανον χώπης λαβὼν 

ἐξεῖλχε χολεοῦ, λογάσι δ᾽ ““ργείων στρατοῦ 

ὅφ6 νεαγνίαις ἔνευσε παρϑένον λαβεῖν. ᾿ 

ἡ δ᾽, ὡς ἐφράσϑη, τόνδ᾽ ἐσήμηνεν λόγον" 
ὦ τὴν ἐμὴν πέρσαντες ᾿Δργεῖοι πόλιν, 
ἑχοῦσα ϑνήσχω " μή τις ἅψηται χροὸς 
τοὐμοῦ" παρέξω γὰρ δέρην εὐχαρδίως. 

ὅ60 ἐλευϑέραν δέ μ᾽, ὡς ἐλευϑέρα ϑάνω, 
πρὸς ϑεῶν μεϑέντες χτείνατ᾽ " ἐν νεχροῖσι γὰρ 
δούλη χεχλῆσϑαι βασιλὶς οὐσ᾽ αἰσχύνομαι. 

λαοὶ δ᾽ ἐπερρόϑησαν, ᾿4γαμέμνων τ᾽ ἄγαξ 
654 εἶπεν μεϑεῖναι παρϑένον νεαγίαις. 

χἀπεὶ τόδ᾽ εἰσήχουσε δεσποτῶν ἔπος, 
λαβοῦσα πέπλους ἐξ ἄκρας ἐπωμίδος 

ἔρρηξε λαγόνος ἐς μέσον παρ᾽ ὀμφαλὸν, 
ὅ60 μαστούς τ᾽ ἔδειξε στέρνα δ᾽, ὡς ἀγάλματος, 

χάλλιστα " χαὶ χαϑεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ 
ἔλεξε παντων τροο τ οὐίως λόγον" 
ἰδοὺ τόδ᾽, εἰ μὲν στέρνον, ὦ ΣΈ Υα,, 

παίειν προϑυμεῖ, παῖσον, εἰ δ᾽ ὑπ᾽ αὐχένα 

Ῥοβί δ54. - 

οἱ δ᾽, ὡς τάχιστ᾽ ἤχουσαν ὑστάτην ὅπα, 

μεβδνηρξε: γ οὗπερ καὶ μέγιστον ἤν κράτος. 
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ὅθό χρήζεις, πάρεστι λαιμὸς εὐτρεπὴς ὅδε. 
ὁ δ᾽ οὐ ϑέλων τε χαὶ ϑέλων, οἴχτῳ κόρης, 
τέμνει σιδήρῳ πνεύματος διάφροις 

προυγοὶ δ᾽ ἐχώρουν. ἡ δὲ χαὶ ϑνήσχουσ᾽ ὅμως 
πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμως πεσεῖν, 

δὅ170 χρύπτουσ᾽ ἃ κρύπτειν ὄμματ᾽ ἀρσένων χρεών. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀφῆκε πον ϑανασίμῳ σφαγ ῇ, 
οὐδεὶς τὸν αὐτὸν εἶχεν ““ργείων πόνον, 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν τὴν ϑανοῦσαν ἐκ χερῶν 
φύλλοις ἔβαλλον, οἱ δὲ πληροῦσιν πυρὰν, 

ὅ7δ κορμοὺς φέροντες πευχίγους, ὁ δ᾽ οὐ φέρων 
πρὸς τοῦ φέροντος τοιάδ᾽ ἤχουεν χαχά" 
ἕστηχας, ὦ κάχιστε, τῇ νεάγιδι 
οὐ πέπλον, οὐδὲ χόσμον ἐν χεροῖν ἔχων; 
οὐκ εἶ τι δώσων τῇ περίσσ᾽ εὐχαρδίῳ 

ὅ80 ψυχήν τ᾽ ἀρίστῃ ; τοιάδ᾽ ἀμφὶ σῆς λέγω 
παιδὸς ϑαγνούσης" εὐτεχνωτάτην δέ σε 
πασῶν γυναικῶν δυστυχεστάτην 8ϑ᾽ ὁρῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσε 

πόλει τὲ τήμῇ " ϑεῶν ἀναγχαῖον τόδε. 
ΟΕᾺΚΆΖ8ΒηΗ. 

ὅ8όὅ ὦ ϑύγατερ, οὐκ οἶδ᾽ εἰς ὅ τι βλέψω καχῶν, 
πολλῶν παρόντων" ἣν γὰρ ἅψωμαί τινος, 
τόδ᾽ οὐχ ἐᾷ με, παραχαλεῖ δ᾽ ἐκεῖϑεν αὖ 
λύπη τις ἄλλη διάδοχος κακῶν χαχοῖς. 
καὶ νῦν τὸ μὲν σὸν ὥστε μὴ στέγειν πάϑος 

ὅ90 οὐχ ἂν δυναίμην ἐξαλείψασϑαι φρενός " 
τὸ δ᾽ αὖ λίαν παρεῖλες, ἀγγελϑεῖσά μοι 
γενναῖος. οὔκουν. δεινὸν, εἰ γῆ μὲν χκαχὴ 

᾿ ἜΟΟΟΥ πατοτε ϑεόϑεν. εὖ στάχυν φέρει, 

χρηστὴ δ᾽ ἁμαρτοῦσ᾽ ὧν χρεὼν αὐτὴν τυχεῖν 
ὅ96 χακὸν δίδωσι καρπὸν, ἀνθϑοώποις δ᾽ ἀεὶ 

ὁ μὲν πονηρὸς οὐδὲν ἄλλο πλὴν χαχὸς, 
ὁ δ᾽ ἐσϑλὸς ἐσϑλὸς, οὐδὲ συμφορᾶς ὕστο 

φύσιν διέφϑειρ᾽ . ἀλλὰ χφηστός. ἐστ᾽ ἀεί, 
ἄρ᾽ οἱ τεχόντες διαφέρουσιν, ἢ τροφαί; 

600 ἔχει γε μέντοι καὶ τὸ ϑρεφϑῆναι καλῶς 

δίδαξιν ἐσϑλοῦ" τοῦτο δ᾽ ἢν τις εὖ μάϑη, 

οἶδεν τό γ᾽ αἰσχρὸν, κανόνι τοῦ καλοῦ μαϑών. 
χαὶ ταῦτα μὲν δὴ νοῦς ἐτόξευσεν μάτην" 
σὺ δ᾽ ἐλϑὲ καὶ σήμηνον ᾿Αργείοις τάδε, 

606 μὴ ϑιγγάνειν μοι μηδέν᾽, ἀλλ᾽ εἴργειν ὄχλον 
τῆς παιδός. ἔν τοι μυρίῳ στρατεύματι 
ἀχόλαστος ὄχλος ναυτιχή τ᾿ ἀναρχία 
χρείσσων πυρὸς, καχὸς δ᾽ ὁ μή τι δρῶν χαχόν. 
σὺ δ᾽ αὖ λαβοῦσα τεῦχος, ἀρχαία λάτρι, 

610 βάψασ᾽ ἔνεγχε δεῦρο ποντίας ἁλὸς, 
ὡς παῖδα λουτροῖς τοῖς πανυστάτοις ἐμὴν 

νύμφην τ᾽ ἄνυμφον παρϑένον τ᾽ ἀπάρϑενον 
λούσω προϑῶμαίέ 9᾽" ὡς μὲν ἀξίᾳ, πόϑεν; 
οὐχ ἂν δυναίμην" ὡς δ᾽ ἔχω" τέ γὰρ πάϑω; 

616 κόσμον τ᾽ ἀγείρασ᾽ αἰχμαλωτίδων πάρα, 
αἵ'΄ μοι πάρεδροι τῶνδ᾽ ἔσω σχηνωμάτων 
ναίουσιν, εἴ τις τοὺς νεωστὶ δεσπότας 
λάθοῦσ᾽ ἐγ τι κλέμμα τῶν αὑτῆς δόμων. 
ὦ σχήματ᾽ οἴχων, ὦ ποτ᾽ εὐτυχεῖς ϑόμοι, 

620 ὦ πλεῖστ᾽ ἔχων ψἀλλμϑρα τ᾽, εὐτεχνώτατε 

Πρίαμε, γεραιά ϑ᾽ ἣδ᾽ ἐγὼ μήτηρ τέκνων, 

ὡς ἐς τὸ μηδὲν ἥκομεν, φρονήματος 



428 

τοῦ πρὶν στερέντες. εἶτα δῆτ᾽ ὀγχούμεϑα 
ὁ μέν τις ἡμῶν πλουσίοις ἐν δώμασιν, 

62ὅ ὁ δ᾽ ἐν πολίταις τίμιος κεκλημένος. 
τὰ δ᾽ οὐδέν " ἄλλως φροντίδων βουλεύματα, 
γλώσσης τε χόμποι. κεῖνος ὀλβιώτατος, 

ὅτῳ κατ᾽ ἤμαρ τυγχάνει μηδὲν χακόν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐμοὶ γρὴν συμφορὰν, 
680 ἐμοὶ χρῆν πημογνὰν γεγέσϑαι., 

᾿Ιδαίαν ὅτε πρῶτον ὕλαν 
"Αλέξανδοος εἰλατίναν 
ἐτάμεϑ'᾽, ἅλιον ἐπ᾿ οἶδμα ναυστολήσων 

680 Ἑλένας ἐπὶ λέχτρα, τὰν 
καλλίσταν ὃ χρυσοφαὴς 
“«Ἅλιος αὐγάζει. 

πόνοι γὰρ καὶ πόνων 
ἀνάγκαι χρείσσονες κυχλοῦνται. 

640 χοινὸν δ᾽ ἐξ ἰδίας ἀνοίας 

χαχὸν τῷ Σιμουντίδι γᾷ 
ὀλέϑριον ἔμολε, συμφορά τ᾿ ἀπ᾽ ἄλλων. 
ἐχρίϑη δ᾽ ἔρις, ἂν ἐν Ἴ- 

θάδ δᾳ χρίγει τρισσὰς μαχάρων 

ἜΡΗΣΣ ὙΠῸ βούτας, 
ἐπὶ δορὶ καὶ φόνῳ καὺ ἐμῶν μελάϑρων λώβᾳ" 

στένει δὲ καί τις ἀμφὶ τὸν εὕὔροον Εὐρώταν 
650 “2άχαινα πολυδάχρυτος ἕν δόμοις κόρα, 

'πολιόν τ᾽ ἐπὶ κρῶτα μάτηρ 
τέχνων ϑαγόντων τίϑεται χέρα, 

0868 δρύπτεταί τὲ παρειὰν, 

δίαιμον ὄνγυχὰ τιϑεμένα σπαραγμοῖς. 

ΘΕΡΑ͂ΠΑΙΝ 4. 
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γυγναῖχες, Ἑχαάβη ποῦ ποϑ᾽ ἡ παναϑλία, 
ἡ πάντα νιχῶσ᾽ ἄνδρα καὶ ϑῆλυν σπορὰν 

6600 χαχοῖσιν ; οὐδεὶς στέφανον ἀνϑαιρήσεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽, ὦ τάλαινα σῆς κακογλώσσου βοῆς; 

ὡς οὕποϑ᾽ εὕδει λυπρά σου κηρύγματα. 

ῳ ΘΕΡΑ,ΠΑΙΝ 4. 

Ἑχάβῃ φέρω τόδ᾽ ἄλγος" ἐν χαχοῖσι δὲ 
οὐ ῥάδιον βροτοῖσιν εὐφημεῖν στόμα. 

ΧΟΡΟΣ. 

066 χαὶ μὴν περῶσο τυγχάνει δόμων ὕπο 
ἥδ᾽, ἐς δὲ καιρὸν σοῖσι φαίνεται λόγοις. 

ΘΕΡΆΑΠΑ͂ΙΝ 4. 

ὦ παντάλαινα, κἄτι μᾶλλον ἢ λέγω, 
δέσποιν᾽, ὕλωλας, οὐχέτ᾽ εἰ βλέπουσα φῶς, 
ἅπαις, ἄνανδρος, ἄπολις, ἐξερϑαρμένη. 

ΒΕΚΑ͂ΒΗ. 

670 οὐ χαινὸν εἶπας; εἰδόσιν δ᾽ ὠνείδισας. 

ἀτὰρ τί νεχρὸν τόνδε μοι Πολυξένης 

ἥχεις κομίζουσ᾽, ἧς ἀπηγγέλϑη τάφος 
πάντων ᾿Δχαιῶν διὰ χερὸς σπουδὴν ἔχειν; 

ΘΗΡΑ͂ΠΟΑ͂ΙΝ.,Α͂. 

ἢδ᾽ οὐδὲν οἶδεν, ἀλλά μοι Πολυξένην 
ι 676 ϑρηνεῖ, νέων δὲ πημάτων οὐχ ἅπτεται. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎ 

: Ὲ ΚΑ8η. 
οὗ ᾿ τάλαινα, μῶν τὸ βαχχεῖον κάρα 

τῆς τ ρπη θοῦ δεῦρο ἀρ νο ἢ φέρεις; ἢ 

ς ΘΕΡΑ͂ΠΑΙΝ 4. 

ζῶσαν λέλαχας, τὸν ϑανόντα δ᾽ οὐ στένεις 

τόνδ᾽. ἀλλ ἄϑρησον σῶμα ἡ εοτι γεχροῦ, 

680 εἴ σοι φανεῖται ϑαῦμα καὶ παρ᾽ ἐλπίέδας. 

ἘΚΑΒΠ. 
οἴμοι, βλέπω δὴ παῖδ᾽ ἐμὸν τεϑνηκότα 
Πολύδωρον, ὅν μοι Θρὴξ ἔσωξ᾽ οἴχοις ἀγήρ. 
ἀπωλόμην δύστηνος. οὐκέτ᾽ Ὁ δή. 
ὦ τέχγον ΤΕΥ, 

θδὅ αἰαῖ, χατάρχομαι νόμον 

βαχχεῖον. ἐξ ἀλάστορος 
ἀρτιμαϑὴς χακῶνγ. 

ΘΕΡ4 ΠΑ ΤΙΝΑ. 

ἔγνως γὰρ ἄτην παιδὸς, ὦ δύστηνε σύ; 

ΕΚ.48 Π. 

ἀπιστ᾽ ἄπιστα, καινὰ καιγὰ δέρχομαι. 
ἕτερα δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων» χαχὰ χαχῶν κυρεῖ" 

690 οὐδέποτ᾽ 
σχήσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

δείν᾽. ὦ τάλαινα, δεινὰ πάσχομεν κακά. 

ΟΠ ἘΕΚΆΒΗ. 

ὦ τέχνον τέχνον ταλαίγνας ματρὸς, 

695 τίνι μόρῳ ϑνήσκχεις, τίγι πότμῳ χεῖσαι; 
τ τίγος ἀγϑρώπων; , 

ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ 4. 

ἐπ᾽ ἀχταῖς γιν χυρῶ ϑαλασσίαις. 

ΕἈᾺΚΑ.Α.8η. 

ἐν ψαμάϑῳ λευρᾷ 
᾿ 700 ἔχβλητον, ἢ πέσημα φοινίου δορός; 

: ΘΕΡΑΠΆΑ͂ΙΝ 4. 

] 

οὐχ οἱδ᾽" 

πόντου γι». ἔξήνεγχε πελάγιος χλύϑων. 

ΕΚ.Α͂8η. 

ὦμοι, αἱἰεῖ, ἔμαϑον ἐνύπνιον, ὀμμάτων 
ἐμῶν ὄψιν, οὔ μὲ παρέβα φάντα- 

706 σμα μελανόπτερον, ἂν ἐσεῖδον ἀμφέ σ᾽, 
ὦ τέχνον. οὐχέτ᾽ ὄντα Ζ]ὸς ἐν φάει. 

ΧΟΡΟΣ. 
τίς γάρ γι» ἔκταν"; οἶσϑ᾽ ὀνειρόίζρων φράσαι; 

ἘΚΑΒΠ. 
710 ἐμὸς ἐμὸς ξένος, Θρήκιος ἱππότας, 

ἵν᾽ ὁ γέρων πατὴρ ἔϑετό νιν χρύψας. 

ΧΟΡΟΣ 
ὥμοι,, τί λέξεις; χρυσὸν ὡς ἔχῃ χταγώγ; 

ΕΚ΄48η. 

| 

ᾶ ρρητ᾽, ἀνωνόμαστα, ϑαυμάτων. πέρα, 
γιδ οὐχ ὅσι᾽, οὐδ᾽ ἀνεχτά. ποῦ. δίχα ξένων; 

ὦ κατάρατ᾽ ἀνδρῶν, ὡς διεμοιράσω 
χρόα, δδλμοι ἢ τεμὼν φασγάνῳ 

᾿ 720 μέλεα τοῦδε παιδὸς, οὐδ᾽ ᾧκχτισας. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦ τλῆμον, ὥς σε πολυπονωτάτην βροτῶν 
δαίμων ἔϑηχεν, ὅστις ἐστί σοι βαρύς. 

Ι ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τοῦδε δεσπότου δέμας 

ἀστέναχτος, ἀδάκρυτος ἁμέρα ΠΡ 

-------.-ο.οΘΟ. 



725:42γαμέμνογνος., τοὐνθϑένδε σιγῶμεν,, φίλαι. 

ΖΦΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

Ἑχάβη, τί μέλλεις παῖδα σὴν κρύπτειν τάφῳ 
ἐλϑοῦσ᾽, ἐφ᾽ οἷσπερ Ταλϑύβιος ἤγγειλέ; (ἰθὺ 
μὴ ϑιγγάγειν σῆς μηδέν᾽ ““ργείων κόρης; 

ἡμεῖς μὲν οὖν ξῶμεν, οὐδὲ ψαύομεν." 
730 σὺ δὲ σχολάζεις, ὥστε ϑαυμάζειν ἐμέ, 

ἥκω δ᾽ ἀποστελῶν σε" τἀκχεῖϑεν γὰρ εὖ 
πεπραγμέν᾽ ἐστὶν, εἴ τι τῶνδ᾽ ἐστὶν χαλῶς. 
ἔα" τίν᾽ ἄνδρα τόνδ᾽ ἐπὶ σχηναῖς ὁρῶ 
ϑανόντα Τρώων; οὐ γὰρ :1ργείων, πέπλοι 

73ὅ δέμας. περιπτύσσογντες ἀγγέλλουσί μοι. 

ΕΚ΄48Β6ηΗ. 

δύστην᾽, ἐμαυτὴν γὰρ λέγω, λέγουσα σὲ, 
“Ἑχάβη, τέ δράσω; πότερα προσπέσω γόνυ 
᾿᾿γαμέμνονος τοῦδ᾽, ἢ φέρω σιγῆ καχά; 

ΦΙΡΑΜΕΙΜ ΜΝ Ν. 

τί μοι προσώπῳ γῶτον ἐγκχλίνασα σὸν 
7140 δύρει. τὸ πραχϑὲν δ᾽ οὐ λέγεις, τίς ἔσϑ᾽ ὅδε. 

᾿ ΟΠ ἘΕΚΑ48ΒΗ. 
ἀλλ εἴ με δούλην πολεμίαν 8᾽ ἡγούμενος 
γογάτων ἀπώσαιτ᾽, ἄλγος ἂν προσϑείμεϑα. 

; ΔΙΑΜΕΜΝΩΝ. 
οὔτοι πέφυκα μάντις, ὥστε μὴ κλύων 
ἐξιστορῆσαι σῶν ὁδὸν βουλευμάτων. 

ΝΣ 
746 ἀρ᾽ ἐπ“λογίζομαί γε πρὸς τὸ δυσμενὲς 

μᾶλλον φρένας τοῦδ᾽, ὄντος οὐχὶ δυσμεγοῦς; 

ΑΙΓΔΩΑΜΕΜΝΩ Ν. 

εἴ τοί μὲ βούλει τῶνδε μηδὲν εἰδέναι, 
ἐς ταυτὸν ἥκεις" «αὶ γὰρ οὐδ᾽. ἐγὼ χλύειν. 

ἘΚ.48Η. ᾿ 
οὐχ ὧν δυναίμην τοῦδε τιμωρεῖν ἄτερ 

7650 τέχνοισι τοῖς ἐμοῖσι. τέ στρέφω τάδε; 
τολμᾶν ἀνάγκη, κἂν τύχω χὰἂν μὴ τύχω. 
᾿ἀγάμεμνον., ἱχετεύω σὲ τῶνδε γουγνάτων 
χαὶ σοῦ γενείου δεξιᾶς τ᾽ εὐδαίμογος. 

,  Ι͵ΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 
τί χρῆμα μαστεύουσα ; μῶν ἐλεύϑερον 

756 αἴῶνα ϑέσθαι; δάδιον γάρ ἐστί σοι. 

ἘΣΕΝΝ ΕΒ. ἐν). 
οὗ δῆτα" τοὺς χαχοὺς δὲ τιμωρουμένγη, 
αἰῶνα τὸν ξύμπαντα δουλεῦσαι ϑέλω. 

ΖΦΙΙΑΜΕΙΜΜΝΩ Ν.: 

χαὶ δὴ τίν᾽ ἡμῶς εἷς ἐπάρχεσιν χαλεῖς; 

τ 9 εν 
οὐδέν τι τούτων ὧν σὺ δοξάζεις, ἄναξ. 

760 ὁρῷς νεχρὸν τόνδ᾽, οὗ χαταστάζω δάκρυ; 

Ζ“ΦΓΩΑΜΕΠΜΙΜΝΩ Ν. 

ὁρῶ" τὸ μέντοι μέλλον οὐχ ἔχω μαϑεῖν. 

ἘΚ.2“8ΒῊ. 

τοῦτόν ποτ᾽ ἔτεχον χίζρερον ζώνης ὕπο. 

| “ΤΙ ΑΜΧΕΙΜΜΝΩ Ν. 

ἔστιν δὲ τίς σῶν οὗτος, ὦ τλῆμον, τέχγωγ; 

ΕΚ .3.Β6Π. 

οὐ τῶν ϑαγνόντων Πριαμιδῶν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ. 

ἘΣ) Δ τ ΑἹ 1Ὁ8ῈῈῈ ΤῈ 

Η ' ΔΙΓΑΜΕΠΙΝΩ Ν. 

765 ἡ γάρ τιν᾽ ἄλλον ἔτεχες ἢ κείγους, γύγαι; 

ἘΚ.48η. 

ἀνόνητά γ᾽, ὡς ἔοιχε, τόνδ᾽ ὃν εἰσορᾷς. 

ΦΤΓΑΜΕΙΝῶΩ Ν. 

ποῦ δ᾽ ὧν ἐτύγχαν᾽, ἡνίκ᾽ ὥλλυτο πτόλις; 

ΕᾺΚ.ΩΖ8ηΗ. 

πατήρ γιν ἐξέπεμψεν, ὀρρωδῶν ϑαγεῖν. 

ΖΦΙ͵ΙΑΠΜΈΕΈΜΝΩ Ν. 

ποῖ τῶν τότ᾽ ὄντων χωρίσας τέχγνων μόνον; 

ἘΚ.48Π. 
γοὲ ἐς τήνδε χώραν, οὗπερ εὑρέϑη ϑανών. 

ΔΑΙΓΟΗΑΜΕΙΜΝωῶ Ν. 

πρὸς ς ἀγδς;. Ὁ ὃς ἄρχει τῆσδε Πολυμήστωρ χϑονός; 

ΕΚ.8η. 

ἐνταῦϑ᾽ ἐπέμφϑη πιχροτάτου χρυσοῦ φύλαξ. 

ὩΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
ϑνήσχει δὲ πρὸς τοῦ χαὶ τίνος πότμου τυχών; 

: ΕἘΚΖ8ΒΗ. 

τίγος δ᾽ ὑπ᾽ ἄλλου; Θρήξ νιν ὥλεσε ξένος. 

ὩΦΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

778 ὦ τλῆμον, ἢ που χουσὸν ἠράσϑη λαβεῖν; 

ἘΕἘΚΖ8ΒΗ. 

τοιαῦτ᾽, ἐπειδὴ ξυμφορὰν ἔγνω «Φρυγῶν. 

ΓΑΜΕΙ͂Ν Ν. 

εἷρες δὲ ποῦ γιν, ἢ τίς ἤνεγκεν γεχρόν; 

ΕΚΑΆΑ8ΒηΗ. 

ἥδ᾽, ἐντυχοῦσα ποντίας ἀκτῆς ἔπι. 

“Ὡ“Ὡ“ΤΑ ΜΕΙ ΝῺ Ν. 

τοῦτον ματεύουσ᾽, ἢ πονοῦσ᾽ ἄλλον πόνον; 

ἘΕἘΚ.484η.. 

780 λούτρ᾽ ᾧχετ᾽ οἴσουσ᾽ ἐξ ἁλὸς Πολυξέγη. 

͵ ΦΙ͵ΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

κταγών γιν, ὡς ἔοιχεν, ἐχβάλλει ξένος. 

τ ας ΤΈΣ ΕΙΣ 

ϑαλασσόπλ αγχτόν γ᾽, ὧδε διατεμὼν χρόα. 

ΔΙΓΑΜΕΙΝΩ Ν. 

ὦ σχετλία σὺ τῶν ἀμετρήτων πόνων. 

ΚΑΒ ΗΥ. 

ὕλωλα, κοὐδὲν λοιπὸν, ᾿“γάμεμνον, καχῶν. 

: ΦΙΓΑΜΈΕΜΜΝΩΝ. 

78ὅ φεῦ φεῦ" τίς. οὕτω δυστυχὴς ἔφυ γυνή; 
ἘΦ, :Η. 

οὐχ ἔστιν, εἰ μὴ τὴν τύχην αὐτὴν λέγοις. 
ἀλλ ὧνπερ οὕνεχ᾽ ἀμφὶ σὸν πίπτω γόνυ, 
ὥχουσον. εἰ μὲν ὅσιά σοι παϑεῖν δοχῶ, 
στέργοιμ᾽ ἄν" εἰ δὲ τοὔμπαλιν, σύ μοι γενοῦ 

790 τιμωρὸς ἀνδρὸς ἀνοσιωτάτου ξένου, 

ὃς οὔτε τοὺς γῆς νέρϑεν οὔτε τοὺς ἄνω 
δείσας δέδραχεν ἔργον ἀνοσιώτατον, 
κοινῆς τραπέζης πολλάκις τυχὼν ἐμοὶ, 

| [ξενίας τ᾽ ἀριϑμῷ πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων" 
795 τυχὼν δ᾽ ὅσων δεῖ χαὶ λαβὼν προμηϑίαν»,] 

ἔχτεινε, τύμβου δ᾽, εἰ κτανεῖν ἐβούλετο, 
οὐχ ἠξίωσεν, ἀλλ ἀφῆκε πόντιον. 

] ἡμεῖς μὲν οὖν δοῦλοί τε κἀσϑεγεῖς ἴσως" 

πον νι 



430 ἘἙ ΦἘΡΗΙ ΤΙ ΟὝ. 

ἀλλ οἱ ϑεοὶ σϑένουσι χὠ κείνων κρατῶν 
800 νόμος - νόμῳ γὰρ τοὺς ϑεοὺς ἡγούμεϑα, 

χαὶ ζῶμεν ἄδικα καὶ δίκαι᾽ ὡρισμένοι" 
ὃς ἐς σ᾽ ἀνελϑὼν εἰ ὑνυοϑοθηδέσος 
χαὶ μὴ δίκην δώσουσιν οἵτινες ξένους 

χτείνουσιν ἢ ϑεῶν ἱρὰ τολμῶσιν φέρειν, 

806 οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐν αἰσχρῷ ϑέμενος αἰδέσϑητί με, 
οἴχτειρον ἡμᾶς, ὡς γραφεύς τ᾽ ἀποσταϑεὶς 

ἰδοῦ μὲ κἀνάϑρησον οἱ᾽ ἔχω κακά. 
τύραννος Ἷ ποτ᾽ » ἀλλὰ νῦν δούλη σέϑεν, 

810 εὔπαις ποτ᾽ οὖσα, νῦν δὲ γραῦς ἅπαις ϑ᾽ ἅμα, 
ἄπολις » ἔρημος, ἀϑλιωτάτη, βροτῶν. 

οἴμοι τάλαινα, ποῖ μ᾽ ὑπεξάγεις πόδα; 
ἔοικα πράξειν οὐδέν - ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 
τί δῆτα ϑνητοὶ τἄλλα μὲν μαϑήματα 

815 μοχϑοῦμεν ὡς χρὴ πάντα χαὶ μαστεύομεν, 
πειϑὼ δὲ. τὴν τύραννον ἀνθρώποις μόνην, 
οὐδέν τι μᾶλλον ἐς τέλος σπουδάζομεν 
μισϑοὺς διδόντες μανϑάγειν, ἵν᾿ ἦν ποτε 
πείϑειν ἅ τις βούλοιτο ; τυγχάνειν ϑ᾽ ἅμα; 

820 πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν τις ἐλπίσαι πράξ ξειγν χαλῶς; 

οἱ μὲν τοσοῦτοι παῖδες οὐκέτ᾽ εἰσί μοι, 
αὐτὴ δ᾽ ἐπ᾽ αἰσχροῖς αἰχμάλωτος οἴχομαι" 
καπνὸν δὲ πόλεως τόνδ᾽ ὑπερϑρώσχονϑ'᾽ ὁρῶ. 
καὶ μὴν, ἴσως μὲν τοῦ λόγου κενὸν τόδε, 

825 Κύπριν προβάλλειν " ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται " 
πρὸς σοῖσι πλευροῖς παῖς ἐμὴ κοιμίζεται 
ἡ φοιβὰς, ἣν καλοῦσι Κασάνδραν Φρύγες. 

ποῦ τὰς φίλας δῆτ᾽ εὐφρόνας δείξεις, ἄναξ, 
ἢ τῶν ἐν εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασμάτων 

880 χάριν τίν᾽ ἕξει παῖς ἐμὴ, χείνης δ᾽ ἐγώ; 
ἄχουε δή νυν" τὸν ϑανόντα τόνδ᾽ ὁρᾷς; 
τοῦτον χαλῶς δρῶν ὄντα χηδεστὴν σέϑεν 

886 δοάσεις. ἑνός μοι μῦϑος ἐνδεὴς ἔτι. 
εἴ μοι γένοιτο φϑόγγος ἐν βραχίοσι 
καὶ χερσὶ καὶ κόμαισι καὶ ποδῶν βάσει, 
ἢ Δαιδάλου τέχναισιν ἢ ϑεῶν τινος, 
ὡς πάνϑ᾽ ὁμαρτῆ σῶν ἔχοιτο γουνάτων 

840 χλαίοντ᾽, ἐπισχήπτοντα παντοίους λόγους. 
ὦ δέσποτ᾽, ὦ μέγιστον Ἕλλησιν φᾶος, 
πιϑοῦ, παράσχες χεῖρα τῆ πρεσβύτιδι 
τιμωρὸν, εἰ καὶ μηδέν ἐστιν, ἀλλ᾿ ὅμως. 

᾿ἐσϑλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τῇ δίκη ϑ᾽ ὑπηρετεῖν 
84ὅ χαὶ τοὺς χκαχοὺς δρᾶν πανταχοῦ κακῶς ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινόν γε, ϑνητοῖς ὡς ἅπαντα συμπίτγει, 
χαὶ τὰς ἀνάγκας οὗ νόμον διώρισαν, 

φίλους τιϑέντες τούς τε πολεμιωτάτους, 
ἐχϑρούς τε τοὺς πρὶν εὐμενεῖς ποιούμενοι. 

4ΙΓΑΜΈΕΜΝΩ Ν. 

850 ἐγὼ σὲ χαὶ σὸν παῖδα καὶ τύχας σέϑεν, 
Ἕχάβη, δι᾽ οἴχτου χεῖρά ϑ᾽ ἱχεσίαν ἔχω, 
χαὶ βούλομαι ϑεῶν 8ϑ᾽ οὕνεχ᾽ ἀνόσιον ξένον 
καὶ τοῦ δικαίου τήνδε σοι δοῦναι δίχην, 
εἴ πως φανείη γ᾽ ὥστε σοί τ᾽ ἔχειν καλῶς, 

Ῥοκί 830. 5οαποβδπίιν 

ἐχ τοῦ σχότου γὰρ τῶν τε νυκτέρων πάνυ 
φίλτρων μεγίστη γίγνεται βροτοῖς χάρις. 

δό στρατῷ τε μὴ δόξαιμι Κασάνδρας χάριν 

Θρήκης ἄνακτι τόνδε βουλεῦσαι φόνον. 
ἔστιν. γὰρ ἣ ταραγμὸς ἐμπέπτωχέ μοι" 
τὸν ἄνδρα τοῦτον φίλιον ἡγεῖται στρατὸς, 
τὸν χατϑαγόντα δ᾽. ἐχϑρόν" εἰ δὲ σοὶ τέλος 

860 δδ᾽ ἐστὶ, χωρὶς τοῦτο χοὺ χοινὸν σποσσος 
πρὸς ταῦτα φρόντεζ᾽ " ὡς ϑέλοντα μέν μ' ἔχεις 

σοὶ ξυμπονῆσαι καὶ ταχὺν προσαρχέσαι, 

-βοαδὺν δ᾽; ᾿δχαιοῖς εἰ διαβληϑήσομαι. 

ἘΚ.48η. 

φέῦ" εν ανκὰ 
οὐχ ἔστι ϑγητῶν ὅστις ἔ ἔστ᾽ ἐλεύϑερος " 

866 ἢ χρημάτων γὰρ δοῦλός ἔστιν ἢ τύχης, 
ἢ πλῆϑος αὐτὸν πόλεος 7 Ἶ γόμων. γραφαὶ 

εἴργουσι χρῆσϑαι μὴ κατὰ γνώμην τρόποις. 

ἐπεὶ δὲ ταρβεῖς τῷ τ᾿ ὄχλῳ πλέον νέμεις, 
ἐγώ σε ϑήσω τοῦδ᾽ ἐλεύϑερον φόβου. 

870 ξύνισϑε μὲν γὰρ, ἤν τι βουλεύσω χακὸν 
τῷ τόνδ᾽ ἀποχτείναντι, συνδράσης δὲ μή. 
ν δ᾽ ἐξ ᾿“χαιῶν ϑόρυβος ἢ ̓ πικουρία 

πάσχοντος ἀνδρὸς Θρηχὸς οἷα πείσεται 
φαγῇ τις, εἶργε μὴ δοχῶν ἐμὴν χάριν. 

875 τὰ δ᾽ ἄλλα ϑάρσει" πάντ᾽ ἐγὼ ϑήσω καλῶς. 

ΜΓΑάΑΛΜΕΜΜΝΩΩ Ν. 

πῶς οὖν; τί δράσεις; πότερα φάσγανον χερὺ 
ἼΠ Ὅ η Ὁ γραίᾳ ἡοσς βάρβαρον χτεγεῖς, 
ἢ φαρμάχοισιν, ἢ ̓ πικουρίᾳ τίγνε; 

τίς σὸι ξυγνέσται χείρ ; πόϑεν χτήσει φίλους; 

ΕἈΚ.48. 

880 στέγαι χεκεύϑασ᾽ αἵδε. Τρῳάδων ὄχλον. 

ΠΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.. 
τὰς αἰχμαλώτους εἶπας, Ἑλλήνων ἄγραν; 

ΕΚΑ.48 Π. 

ξὺν ταῖσδε τὸν ἐμὸν φονέα, τιμωρήσομαι. 

: ᾿ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
χαὶ πῶς γυναιξὶν ἀρσένων ἔσται κράτος; 

| ἘΚΆΑΒΗΠ. 
δεινὸν τὸ πλῆϑος, ξὺν δόλῳ τε δύσμαχον. 

' ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
8856 δεινόν" τὸ μέντοι ϑῆλυ μέμφομαι γένος. 

ἘΚ.48η. 

τί δ᾽; οὐ γυναῖχες εἷλον «Αἰγύπτου τέχνα, 
καὶ “ἤμνον ὄρδην ἀρσένων ἐξῴκισαν ; 
ἀλλ ὡς γενέσϑω: τόνδε μὲν μέϑες λόγον" 
πέμψον δέ μοι τήνδ᾽ ἀσφαλῶς διὰ στρατοῦ 

890 γυναῖχα. καὶ σὺ, Θρῃκὶ πλαϑεῖσα ξένῳ, 
λέξον, καλεῖ σ᾽ ἄνασσα δήποτ᾽ ᾿Ιλίου 
Ἑκάβη, σὸν οὐκ ἔλασσον ἢ κείνης χρέος, 
καὶ παῖδας" ὡς δεῖ καὶ τέχν᾽ εἰδέναι λόγους 
τοὺς ἐξ ἐχείνης. τὸν δὲ τῆς νεοσφαγοῦς 

8965 Πολυξένης ἐπίσχες, ᾿Αγάμεμνον, τάφον, 

ὡς τωὸδ᾽ ἀδελφὼ πλησίον μιᾷ φλογὶ, 

δισσὴ μέριμνα μητρὶ, κρυφϑῆτον χϑογί. 

ΦΦΓΑΜΕΠΙΜΝΩ Ν. 

ἔσται τάδ᾽ οὕτως" καὶ γὰρ εἰ μὲν ἦν στρατῷ 

πλοῦς, οὐκ ἂν εἶχον τήνδε σοι δοῦναι χάριν" 
900 νῦν δ᾽, οὐ γὰρ ἕησ᾽ οὐρίους πνοὰς ϑεὸς, 

μένειν ἀνάγκη πλοῦν ὁρῶντας ἥσυχον. 



ΓὩ κααἹΑ͂Ι ΒΊΎΊΗ͂ 43} 

τ γένοιτο δ᾽ εὖ πως" πᾶσι γὰρ χοιγὸν τόδε, 
ἐδίᾳ 8᾽ ἑχάστῳ καὶ πόλει, τὸν μὲν χακὸν 
κακόν τι πάσχειν, τὸν δὲ χρηστὸν εὐτυχεῖν. 

ΠΥ ΊΘΘΟΙΣ.: 

906 σὺ μὲν, ὦ πατρὶς ᾿ἸΙλιὰς, 
τῶν -“ἀπορϑήτων πόλις οὐχέτι λέξει" 

τοῖον Ἑλλάνων νέφος ἀμφέ σε χρύπτει 

δορὶ δὴ δορὶ πέρσαν. 
910 ἀπὸ δὲ στεφάναν κέχαρσαι 

πύργων, κατὰ δ᾽ αἰϑάλου 
κηλῖδ᾽ οἱχτροτάταν χέχοωσαι, 
τάλαιν᾽, οὐχέτι σ᾽ ἐμιβατεύσω. 
μεσονύκτιος ὠλλύμαν, 

915 ἦμος ἐκ δείπνων ὕπνος ἡδὺς ἐπ᾽ ὕσσοις 

χκίδναται; μολπῶν δ᾽ ἄπο καὶ χοροποιῶν 
ϑυσιᾶν καταπαύσας 
πόσις ἐν ϑαλάμοις ἔχειτο, 

920 ξυστὸν δ᾽ ἐπὶ πασσάλῳ, 

γαύταν οὐχέϑ᾽ ὁρῶν ὅμιλον 
Τροίαν ᾿Ιλιάδ᾽ ἐμιβεβῶτα. 
ἐγὼ δὲ πλόχαμον ἀναδέτοις 

| μέτραισιν ἐρρυϑμιζόμαν 
926 χρυσέων ἐνόπτρων 

λεύσσουσ᾽ ἀτέρμονας εἰς αὐγὰς, 
ἐπιδέμνιος ὡς πέσοιμ᾽ ἐς εὐνάνγ. 
ἀνὰ δὲ χέλαδος ἔμολε πόλιν" 
χέλευσμα δ᾽ ἦν χατ᾽ ἄστυ Τροίας τόδ᾽" 

930 παῖδες Ἑλλάνων, πότε δὴ πότε τὰν 
Ιλιάδα σκοπιὰν πέρσαντες ἥξετ᾽ οἴχους; 

938 λέχη δὲ φίλια μονόπεπλος 

“ωρὶς ὡς χόρα, 

᾿ 

᾿ 

Ὁ 
ω 

λιποῦσα, 

936 σεμινὰν προσίζουσ᾽ 
οὐχ ἤνυσ᾽ “ἄρτεμιν ἃ τλάμων" 
ἄγομαι δὲ ϑανόντ᾽ ἰδοῦσ᾽ ἀχοίταν 
τὸν ἐμὸν ἅλιον ἐπὶ πέλαγος, 
πόλιν τ᾿ ἀποσχοποῦσ᾽, ἐπεὶ νόστιμον 

940 ναῦς ἐχίνησεν πόδα καί μ᾽ ἀπὸ γᾶς 
ὥρισεν ᾿Ιλιάδος" τάλαιν᾽, ἀπεῖπον ἄλγει. 

943 τὰν τοῖν “]Ποσχκόροιν Ἑλέναν χάσιν, ᾿Ιδαῖόν τε 
βούταν αἰνόπαριν κατάρᾳ 

9465 διδοῦσ᾽, ἐπε με γᾶς 
ἐχ πατρῴας ἀπώλεσεν 
ἐξῴχισέν τ᾽ οἴχων γάμος, οὐ γάμος, ἀλλ ἀλά- 

στορός τις οἷζύς " 

950 ὧν μήτε πέλαγος ἅλιον ἀπαγάγοι πάλιν, 
μήτε πατρῷον ἵχοιτ᾽ ἐς οἶκον. 

ΤῸ ΥΜΚΗΙΝΣ ἘΞ ΣΡ. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν Πρίαμε, φιλτάτη δὲ σὺ, 
Ἑχάβη, δαχρύω σ᾽ εἰσορῶν πόλιν τε σὴν, 

ϑόστήν τ᾿ ἀρτίως ϑανοῦσαν ἔκγονον σέϑεν. 

φεῦ" 
οὐχ ἔστιν οὐδὲν πιστὸν οὔτ᾽ εὐδοξία 

οὔτ᾽ αὖ χαλῶς πράσσοντα μὴ πράξειν χακῶς. 
φύρουσι δ᾽ αὐτὰ ϑεοὶ πάλιν τε καὶ πρόσω, 
ταραγμὸν ἐντιϑέντες, ὡς ἀγνωσίᾳ 

960 σέβωμεν αὐτοὺς, ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ 
θρηνεῖν, προχόπτοντ᾽ οὐδὲν ἐς πρόσϑεν χακῶν; 

] σὺ δ᾽ εἴ τι μέμφει τῆς ἐμῆς ἀπουσίας, 

906 --- 918. 914.- 922. 

928 --- 932, :ΞξΞΞ 933 --- 942. 

--- 
---- 

σχές τυγχάνω γὰρ ἐν μέσοις Θρήκης ὅροις 
2 ἀπὼν, ὅτ᾽ ἦλθες δεῦρ᾽ - ἐπεὶ δ᾽ ἀφικόμην, 

965 ἤδη πόδ᾽ ἔξω ΕΝ αἴροντί μοι 

ἐς ταυτὸν ἥδε συμπίτγνει δμωὶς σέϑεν, 

λέγουσα μύϑους ὧν κλύων ἀφιχόμην. 

κι ἘΚΆΑΒΗ. 
αἰσχύνομαί σε προσβλέπειν ἐναντίον, 
Πολυμῆστορ, ἕν τοιοῖσδε κειμένη χαχοῖς. 

970 ὅτῳ γὰρ ὥφϑην εὐτυχοῦσ᾽, αἰδώς μ᾽ ἔχει, 
ἐν τῷδε πότμῷῳ τυγχάνουσ᾽, ἵν᾽ εἰμὶ νῦν, 
χοὺχκ ἂν δυναίμην προσβλέπειν ο᾽ ὀρϑαῖς κόραις. 
ἀλλ αὐτὸ μὴ δύσνοιαν ἡγήσῃ σέϑεν, 

Πολυμῆστορ" ἄλλως δ᾽ αἴτιόν τι καὶ. γόμος, 

976 γυναῖχας ἀνδρῶν μὴ βλέπειν ἐναντίον. 

ΠΟΧΥΜΗΣΤΌΏΩΡΡ̓. 

χαὶ ϑαῦμά γ᾽ οὐδέν. ἀλλὰ τίς χρεία σ᾽ ἐμοῦ; 
τί χρῆμ᾽ ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐκ δόμων πόδα; 

ΕΚΖ8ηΗ. 

ἔδιον ἐμαυτῆς δή τι πρὸς σὲ βούλομαι 
χαὶ παῖδας εἰπεῖν σούς" ὀπάονας δέ μοι 

980 χωρὶς χέλευσον τῶνδ᾽ ἀποστῆναι δόμων. 

ΠΟΖΥΜΗΣΤΩΡ. 

χωρεῖτ᾽ " ἐν ἀσφαλεῖ γὰρ ἥδ᾽ ἐρημία. 
φίλη μὲν εἰ σὺ, προσφιλὲς δέ μοι τόδε 
στράτευμ᾽ "Ἱχαιῶν. ἀλλὰ σημύσειν σε χρὴ 

τί χρὴ τὸν εὖ πράσσοντα μὴ πράσσουσιν εὖ 
986 φίλοις ἐπαρκεῖν " ὡς ἕτοιμιός εἰμ᾽ ἐγώ. 

ἘΚ.8η. 

πρῶτον μὲν εἰπὲ παῖδ᾽ ὃν ἐξ ἐμῆς χερὸς 
Πολύδωρον ἔκ τε πατρὸς ἐν δόμοις ἔχεις, 
εἰ ζῆ" τὰ δ᾽ ἄλλα δεύτερόν σ᾽ ἐρήσομαις- 

ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. 
μάλιστα" τοὐκείγου μὲν εὐτυχεῖς μέρος. 

ἘΚΆΑΒΗ͂. 
990 ὦ φίλταϑ᾽, ὡς εὖ χἀξίως σέϑεν λέγεις: 

ΠΟΙΧΥΜΗΣΤΩΡ. 

τί δῆτα βούλει δεύτερον μαϑεῖν ἐμοῦ; 

ΕΚ48ΠηΠ. 

εἰ τῆς τεκούσης τῆσδε μέμνηταί τί μου. 

ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. 
καὶ δεῦρό γ᾽ ὡς σὲ κρύφιος ἐζήτει μολεῖν. 

ΕἘΚ.48ηηη. 

χουσὸς δὲ σῶς, ὃν ἦλϑεν ἐκ Τροίας ἔχων; 

ΦΟ ΖΦ Υ ΜΉΗΣΊΤΩ: 

θθό σῶς, ἐν δόμοις γε τοῖς ἐμοῖς φρουρούμενος. 

ΕΚ.Α8ΒΗ. 

σῶσόν γυν αὐτὸν, μηδ᾽ ἔρα τῶν πλησίον. 

ΠΟΙΧΥΜΗΣΤΩΡ. 

ἥκιστ᾽ " ὀναίμην τοῦ παρόντος, ὦ γύγαι. 

ἘΚΆ8ΒΗ. 

οἶσθ᾽ οὖν ἃ λέξαι σοί τε χαὶ παισὶν ϑέλω; 
ΠΟ“ΖΥΜΗΣΤΩΡ. 

οὐκ οἶδα" τῷ σῷ τοῦτο σημανεῖς λόγῳ. 
ἘΚ.48Βη. 

1000 ἔστω φιληϑεὶς, ὡς σὺ νῦν ἐμοὶ φιλεῖ. 
ΠΟΑΙΥΜΗΣΤΟΩΡ. 

τί χρῆμ᾽, ὃ χἀμὲ χαὶ τέχν᾽ εἰδέναι χρεών; 



Ε ΙΡῊ Ιλ ὍΟΥ 

ἘΚΑ͂ΒΗ͂. 

᾿χουσοῦ “παλαιαὺ ΤΙριαμιδὼν κατώρυχες: 

ΠΟΑΙΥΜΗΣΤΩΡ. 

ταῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ἃ βούλει παιδὲ σημῆναι σέϑεν; 

ἘΚΑΒΗ. 
μάλιστα, διὰ σοῦ γ᾽" εἰ γὰρ εὐσεβὴς ἀνήρ. 

ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. 
1006 τί δῆτα τέκνων τῶνδε δεῖ παρουσίας ; 

| ἙΚΆΒΗ. 
ἄμεινον, ἢν σὺ κατϑάνῃς, τούσδ᾽ εἰδέναι. 

ΠΟΙΖΥΜΗΣΤΩΡ. 

“καλῶς ἔλεξας τῆδε καὶ σοφώτερον, 

ΓΗ Κα 4 ΒΠ. 

οἶσϑ᾽ οὖν ᾿“ϑάνας Ἰλίας ἵνα στέγαι; 

; ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. 

ἐνταῦϑ᾽ ὃ χρυσός ἐστι; σημεῖον δὲ τί; 

ΕΚ.48ηΠ. 

1010 μέλαινα πέτρα γῆς ὑπερτέλλουσ᾽ ἄγω." 

ΠΟΛΑΛΥΜΗΣΤΩΡ. 
ἔτ᾽ οὖν τι βούλει τῶν ἐχεῖ φράζειν ἐμοί; 

ΕΚ.Ἅ48Βη. 
σῶσαί σε χρήμαϑ'᾽ οἷς συνεξῆλθον ϑέλω. 

: ΠΟΖΧΎΜΙΠΕΣΈΊΤ ἢ Ρ. 

ποῦ δῆτα, πέπλων ἐντὸς ἡ κρύψασ᾽ ἔχεις; 

ΕΚΑ8ΒΗ. 
σχύλων ὃν ὄχλῳ ταῖσδε σώζεται στέγαις. 

: ΠΟΖΥΜΉΗΣΤΩΡΝ.. 

101ὅ ποῦ δ᾽ ; αἵδ᾽ ᾿“χαιῶν ναύλοχοι περιπτυχαί. 

ΕᾺΧΚΑἅ ΒΗ. 

ἴδιαι γυμαικῶν αἰχμαλωτίδων στέγαι. 

ΠΟΑΎΥΜΗΣΤΩΡ. 
τἄνδον δὲ πιστὰ, χἀρσένων ἐρημία; 

αὐ ΟΣ ἘΝΗ: 
οὐδεὶς ᾿χαιῶν ἔνδον, ἀλλ᾽. ἡμεῖς μόναι. 

ἀλλ ἕρπ᾽ ἐς οἴχους " καὶ γὰρ ᾿Ζργεῖοι νεῶν 

1020 λῦσαι ποθοῦσιν οἴχαδ᾽ ἐκ Τροίας πόδα" 
ὡς πάντα πράξας ὧν σε δεῖ στείχης πάλιν 
ξὺν παισὶν οὗπερ τὸν ἐμὸν ᾧχισας γόνον. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὕπω δέδωχας, ἀλλ᾿ ἴσως δώσεις δίχην, 
1026 ἀλίμενόν τις ὡς ἐς ἄντλον πεσὼν 

λέχριος ἐχπέσῃ φίλας καρδίας, 
ἀμέρσας “βίον. τὸ γὰρ ὑπέγγυον 

1080 δίκᾳ χαὶ θεοῖσιν οὐ ξυμπέτγει 

ὀλέϑριον ὀλέϑριον κακόν. 
ψεύσει σ᾽ ὁδοῦ τῆσδ᾽ ἐλπὶς, ἢ σ᾽ ἐπήγαγε 
ϑανάσιμον πρὸς “Διδαν, Ἰὼ τάλας" 

ἀπολέμῳ δὲ χειρὶ λεέψεις βίον. 

ΠΟΖΎΥΜΗΣ ΤΩ Ρ. 

1086 ὦμοι, τυφλοῦμαι φέγγος ὀμμάτων -τάλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἠχούσατ᾽ ἀνδρὸς Θρηχὸς οἰμωγὴν., φίλαι; 

ΠΟΧΥΜΗΣΤΩΡ. 

ὦμοι μάλ᾽ αὖϑις, τέκνα, δυστήνου σφαγῆς. 
ΧΟΡΟΣ. 

φίλαι, πέπρακται καίν᾽ ἔσω δόμων καχά. 
ἜΘ τ τὺ τ τ τ ---- 

᾿ΠΟΧΎΥΜΉΣΤΩ Ῥ. 
ἀνὰ οὔτι μὴ ὙΌΣ λαιψηρῷ ποδί"" 

1040 βάλλων γὰρ οἴχων τῶνδ᾽ ἀναρρήξω μυχούς. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἰδοὺ, βαρείας χειρὸς ὁρμᾶται βέλος. : 

βούλεσϑ᾽ ἐπεσπέσωμεν; ὡς ἀχμὴ χαλεῖ᾽ 

Ἑχάβη παρεῖναι Τρῳάσιν τε συμμάχους. 

ἘΚΆ8ΒΗ. 

ἄρασσε, φείδου μηδὲν, ἐχβάλλων πύλας" 
1048 οὐ γάρ ποτ᾽ ὄμμα λαμπρὸν ἌΠΠΠ κόραις, 

οὐ παῖδας ὄψει ζῶντας, οὗς ἔχτειγ" ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 
Φ ν᾽ -Ὁ - ξ - Ἴ 

ἡ γὰρ χαϑεῖλες Θρῆκα χαὶ χρατεῖς ξέγου, 

δέσποινα, καὶ δέδρακας οἱάπερ λέγεις ; 

ἘΚΆΑΒΗ. 
5; ὙΠ, δ᾽ 97 ἤμι ἢ , 
οιψει γιν αὐτίχ᾽ οντὰ δωμάτων παρος 

1060 τυφλὸν, τυφλῷ στείχοντα παραφόρῳ ποδὶ, 
παίδων τε δισσῶν σώμαϑ'᾽, οὺς ἔχτειν᾽ ἐγὼ 
ξὺν ταῖς ἀρίσταις Τρῳάσιν" δίχην δέ μοι 

δέδωχε: χωρεῖ δ᾽, ὡς ὁρᾷς, δ᾽ ἐκ δόμων. 
Ὁ. 2 Χ 2) δὴ (2 

ἀλλ᾽ ἐκποδὼν ἀπειμι χαποστησομαιν 

1066 ϑυμῷ ζέοντι Θρηκὶ δυσμαχωτάτῳ. 

ΠΠΟΑΎΥΜΗΣΈΊΤ. Ρ. 
2) ᾽ ν ε 

ὦμοι ἐγὼ... 
πῶ βῶ, πᾶ στῶ, πᾶ χέλσοω; 

τετράποδος βάσιν. ϑηρὸς ὀρεστέρου: 
τιϑέμενος ἐπὶ χεῖρα κατ᾽ ἴχνος; 

1060 ποίαν, ἢ ταύταν; ἢ τανδ᾽ 
ἐξαλλάξω, 

ὴς ἀνδοοιςόγνους μάοιμαι γοήζων τὰς ἀνθροφόγους μαρψαι χρήξω 
2 ΄ 

λιαδας, αἵ μὲ διώλεσαν ; 

τάλαιναι κόραι τάλαιναν «Ῥρυγῶν, 
Ξ- , - 2 - 
ὦ κατάρατοι, ποῖ χαΐί μὲ φυγᾷ 

1085 πτωσσουσι μυχῶν ; 
» 3 ᾿ ε ᾿ ᾽) Ὁ: ἐρον ομ μμ ΟΣ τ τ πο τὴ βλέφαρον 

ἀχέσαι ἀχέσαιο τυφλὸν, «ἅλις, 

4: “0: ἀπαλλάξας. 

ἃ ἄ. σίγα σίγα, χρυπτὰν 

1070 βάσιν αἰσϑάνομαι θη: 700 5.1 
πᾶ πόδ᾽ ἐπύξας 

3 -»Ὥ» 

σαρχῶν ὀστέων τ᾽ ἐμπλησϑῶ, 
γα ν͵ 2 ᾿" ; μι ᾿ ς 

ϑοίναν ἀγρίων ϑηρὼν τιϑέμεγος 
΄ ἤ 

ἀρνύμενος λώβαν, 
λύμας ἀντίποιν᾽ ἐμᾶς; ὦ τάλας. 

1076 ποῖ, πῶ φέρομαι τέχν᾽ ἔρημα λιπὼν 
βάχχαις ϊιδου διαμοιρᾶσαι, 
σφαχτὰν κυσί τε φοινίαν δαῖτ᾽, ἀνή- 
μερόν τ᾽ οὐρείαν ἐχβολάν; 
πᾶ στῶ, πῶ βῶ, πᾶ χκάμψω, 

1080 ναῦς ὅπως ποντίοις πείσμασι, ως 
(ᾶρος τέλλων, 

ἐπὶ τάνδε συϑεὶς τέχνων ἐμῶν φύλαξ 

ὀλέϑριον χοίτα»; 

- 
ΒΕ. 

ΧΟΡΟΣ. 

1080 ὦ τλῆμον, ὥς σοι δύσφορ᾽ εἴργασται καχά" 
δράσαντι δ᾽ ἀϊσχρὼ δεινὰ τἀπιτίμια 
δαίμων ἔδωχεν, ὅστις ἐστί σοι βαρύς. 

ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. 

αἰαῖ, Ἰὼ Θρήχης 



ΒΩ ἤ,Ὁ 2 

λογχοφόρον, ἔνοπλον, εὔϊππον, “Ἵ- 
1090 οεε χάτοχον γένος. 

ἐὼ ᾿Αχαιοὶ, Ἰὼ ᾿Ζ4τρεῖδαι. 
βοὰν βοὰν ἀυὐτῶ,, βοάν" 
ὦ ἴτε, μόλετε πρὸς ϑεῶν. 
λ [2 ΒᾺΝ δ ζς 2 Ἂ ἕ Ξ ’ἤ “1. . Ξ 

κάυξε τις, ἡ Οουύξεις ἀρχξσξι; τὸ μὲ ἑτὲ:; 

1096 γυναῖχες ὠλεσάν με, 
γυναῖχες αἰχμαλώτιδες. 
δεινὰ δεινὰ πεπόνθαμεν. 
»᾽ά - ’ 

ὦμοι ἕμᾶς λωβας. 

ποῖ τράπωμαι; ποῖ πορευϑῶ; 
1100 αἰϑέρ᾽ ἀμπτώμενος οὐράνιον ὕ- 

ινιπεετὲς ἐς μέλαϑρον, 
ΣΝ τον δ τ ΡΨ. »Ὦ 9. } Ἅ ΄ 2 Ὡς ᾿Ωρίων ἢ «Σείριος ἔνϑα πυρὸς φλογέας ἀφίη 

Υ. Ἁ κ .ἤ. 1106 σιν ὕσσων αὐγὰς, ἢ τὸν ἐς ᾿4δα 
. - Α ΞΘ ’ Ἧ 

“ελαμοχοῶτα πορϑμον ἄξω ταλας; 

ΧΟ ΟΙΣ. 
ξ τ τὴν ὦ [. , ΠΝ ᾿ ἐν τὸς 

ξυγγνωσϑ', ὅταν τις χρείσσον ἢ φρέοειν κακά 

πάϑη, ταλαίγης ἐξαπαλλάξαι ζόης. 

““ΦΤΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

Ὲ ἘΞ ΡΩΣ  ΔΙΣ ΠΟΥ ΠΡ ΠΝ ἔσυνος χραυγῆς ἀκούσας ηλϑον" οὐ γὰρ ἥσυχος 
8110 πέτρας ὀρείας παῖς λέλακ᾽ ἀνὰ στρατὸν 

Ηχὼ, διδοῦσα ϑόρυβον. εἰ δὲ μὴ «Φρυγῶν 
πύργους πεσόντας ἡσμὲν Ελλήνων δορὶ, 

μφ ᾿ 2 ΄ [πὲ ’ 

φόβον παρέσχεν οὐ μέσως ὅδε χτὺύπος. 

ΠΟΖ“ΥΜΗΣΤΏΡ. 

ὦ φίλτατ᾽, ἠσϑόμην γὰρ, ᾿Δγάμεμνον, σέϑεν 
1116 (φωνῆς ἀχούσας, εἰσορᾷς ἃ πάσχομεν; 

ΔΓΑΜΕΜ ΝΩ Ν. 

ἔα" ἴ 
Πολυμῆστορ ὦ δύστηνε, τίς σ᾽ ἀπώλεσε; 
τίς ὄμμ᾽ ἔϑηχε τυφλὸν, αἱμάξας κόρας, 
παῖδάς τὲ τούσδ᾽ ἔχτειγεν ; ἡ μέγαν χόλον 
σοὶ χαὶ τέχνοισιν εἶχεν, ὅστις ἣν ἄρα. 

ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. 
1120 Ἐχάβη με σὺν γυναιξὶν αἰχμαλωτίσιν 

ἀπώλεσ᾽, οὐκ ἀπώλεσ᾽, ἀλλὰ μειζόγως. 

ΔΦΙΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

τί φής; σὺ τοὔργον εἴργασαι τόδ᾽, ὡς λέγει; 
σὺ τόλμαν, Ἑχάβη, τήνδ᾽ ἔτλης ἀμήχανον; 

ΓΟ ΠΠΉΈΓΕΣ Γ}; 

ὦμοι, τί λέξεις; ἢ γὰρ ἐγγύς ἐστί που; 
1126 σήμηνον, εἰπὲ ποῦ ᾿σϑ᾽, ἵν᾽ ἁρπάσας χεροῖν, 

διασπάσωμαι χαὶ χαϑαιμάξω χρόα. 

4ΦΙΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

οὗτος, τέ πάσχεις; 

ποθ Ζ ΠΙΈΡ ΤΣ: 

πρὸς ϑεῶν σε λίσσομαι, 
μέϑες μ᾽ ἐφεῖναι τῆδε μαργῶσαν χέρα. 

ΑΙ ΑΜΕΠΙΠΝΩ Ν. 

ἴσχ᾽ " ἐχβαλὼν δὲ χαρδίας τὸ βάρβαρον, 

Ε180 λέγ᾽, ὡς ἀχούσας σοῦ τε τῆσδέ τ᾿ ἐν μέρει 
΄ χρίνω δικαίως, ἀνθ᾽ ὅτου πάσχεις τάδε. 

ΤΡ ΦΧ ΥΠΜΙΉΠΞΎΤΏΩΡΦ,. 
τ - ’ 

| λέγοιμ᾽ ἄν. ἦν τις Πριαμιδῶν νεώτατος 

π᾿ ἐπτι} ΜῈ ὙΒ ΠῊΣ 

Πολύδωρος, Ἑ άβης παῖς, ὃν ἐκ Τροίας ἐμοὶ 
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πατὴρ δίδωσι Πρίαμος ἐν δόμοις τρέφειν, 
1186 ὕποπτος ὧν δὴ Τρωιχῆς ἁλώσεως. 

τοῦτον χατέχτειν᾽ " ἀνθ᾽ ὅτου δ᾽ ἔχτεινά γιν, 
ἄχουσον, ὡς εὖ χαὶ σοφῆ προμηϑέᾳ. 

ἔδεισα μὴ σοὶ πολέμιος λειιφϑεὶς ὁ παῖς 
Τροίαν ἀϑροίσῃ καὶ ξυνοιχίσῃ πάλιν, 

1140 γνόντες δ᾽ ᾿Ζχαιοὶ ζῶντα Προιαμιδῶν τινὰ 

«Ρρυγῶν ἃς αἶαν αὖϑις ἄρειαν στόλον, 

χἄπειτα Θρήκης πεδία τρίβοιεν τάδε 
λεηλατοῦντες, γείτοσιν δ᾽ εἴη χαχὸν 

Τρώων, ἐν ᾧπερ νῦν, ἄναξ, ἐχάμνομεν. 
1145 Ἐχάβη δὲ παιδὸς γνοῦσα ϑαγάσιμον μόρον, 

λόγῳ με τοιῷδ᾽ ἤγαγ᾽, ὡς χεχρυμμένας 
ϑήχας φράσουσα Πριαμιδῶν ἐν ᾿Ιλίῳ 
χουσοῦ" μόνον δὲ σὺν τέχνοισί μ᾽ εἰσάγει 
δόμους, ἵν᾽ ἄλλος μή τις εἰδείη τάδε. 

1160 ἵζω δὲ χλίνης ἐν μέσῳ χάμψας γόνυ" 
πολλαὶ δὲ χειρὸς αἱ μὲν ἐξ ἀριστερᾶς, 

αἱ δ᾽ ἔνϑεν, ὡς δὴ παρὰ φίλῳ, Τρώων χόραι 
ϑάχουν, ἔχουσαι κερχίδ᾽ ᾿Ηδωνῆς χερὸς, 
ἤνουν ϑ᾽, ὑπ᾽ αὐγὰς τούσδε λεύσσουσαι πέ- 

πλους " 

1165 ἄλλαι δὲ χάμαχα Θροηχίαν ϑεώμεναι 
γυμνόν μ᾽ ἔϑηχαν διπτύχου στολίσματος. 

ὅσαι δὲ τοχάδες ἦσαν, ἐχπαγλούμεναι 

τέχν᾽ ἐν χεροῖν ἔπαλλον, ὡς πρόσω πατρὸς 
γένοιτο, διαδοχαῖς ἀμείβουσαι χεροῖν. 

1160 χάτ᾽ ἐκ γαληνῶν πῶς δοχεῖς πυοσφϑεγμάτων 

εὐθὺς λαβοῦσαι φάσγαν᾽ ἐκ πέπλων ποϑὲν 

χεντοῦσι παῖδας, αἱ δὲ πολεμίων δίκην 

ξυναρπάσασαι τὰς ἐμὰς εἶχον χέρας 

χαὶ χῶλα" παισὶ δ᾽ ἀορχέσαι χρήζων ἑμιοῖς, 
1165 εἰ μὲν πρόσωπον ἐξαγνισταίην ἐμὸν, 

χόμης κατεῖχον, εἰ δὲ χινοίην χέρας, 
πλήϑει γυναιχῶν οὐδὲν ἤνυον τάλας. 
τὸ λοίσϑιον δὲ, πῆμα πήματος πλέον, 

ἐξειργάσαντο δείν᾽ - ἐμῶν γὰρ ὀμμάτων, 
1170 πόρπας λαβοῦσαι τὰς ταλαιπώρους χόρας 

χεντοῦσιν, αἱμάσσουσιν" εἶτ᾽ ἀνὰ στέγας 
φυγάδες ἔβησαν" ἐκ δὲ πηδήσας ἐγὼ 
ϑὴρ ὡς διώχω τὰς μιαιφόνους χύγας, 
ἅπαντ᾽ ἐρευνῶν τοῖχον, ὡς χυνηγέτης, 

1175 βάλλων, ἀράσσων. τοιάδε σπεύδων χάριν 
πέπονθα τὴν σὴν, πολέμιόν τε σὸν χτανὼν, 

᾿γάμεμνον. ὡς δὲ μὴ μαχροὺς τείνω λόγους, 
εἴ τις γυναῖχας τῶν πρὶν εἴρηκεν χαχῶς, 

ἢ νῦν λέγων τίς ἔστιν, ἢ μέλλει λέγειν, 
1180 ἅπαντα ταῦτα συντεμὼν ἐγὼ φράσω " 

γένος γὰρ οὔτε πόντος οὔτε γῆ τρέφει 
τοιόνδ᾽ " ὁ δ᾽ ἀεὶ ξυντυχὼν ἐπίσταται. 

ΧῸΟῚΙΣ. 

μηδὲν ϑρασύνου, μηδὲ τοῖς σαυτοῦ καχοῖς 
τὸ ϑήλυ συνϑεὶς ὧδε πᾶν μέμψη γέάνας " 

1186 πολλαὶ γὰρ ἡμῶν αἱ μὲν εἴσ᾽ ἐπίφϑονοι, 
αἱ δ᾽ εἰς ἀριϑμὸν τῶν χαχῶν πεφύχαμενγ. 

ΕΚΑΆΑ8ΒΗη. 

᾿γάμεμνον, ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρῆν ποτε 
τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον. 

-΄“-ΦΠρΟὩὕ........ ττὦἄὔὖὖ}ὐἅ8. «τ πῶσστστ.................-»ὅ.«ὄ-».-..ν.-«ὅ»Ἅὕ5.ᾳ.κὕ..00..ὅὍὌΧὧ͵ο σον ..0......ὅ»υ.«ΧὌὕ.ὕὔ0....ὅ..,.»......ὕ--ὕ..ὕ. 

"»..᾿ὦ.-.--- ς΄ --..-΄Π6ΠῦῸὖῸὖῸ-΄ὖὋᾷᾧΕὋο6ᾷρᾧ-ο΄΄-ρ--9ϑᾷ..΄΄Φ.ῸῸῸρρ5ρὖ9.5..........................ὖϑ ἘΠ... ϑ .....  ...Ρϑ.........» .»-ν.ς-ς--ο.ς---΄-΄---- ...-; 
᾿ 
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ἀλλ εἴτε χρήστ᾽ ἔδρασε, χρήστ᾽ ἔδει λέγειν, 
1190 εἴτ᾽ αὖ πονηρὰ, τοὺς λόγους εἶναι σαϑροὺς,᾽ 

« ι , 2) 2 ἘΣ , " 
καὶ μὴ δύνασθαι ταῦδικ᾽ εὖ λέγειν ποτέ. 

Σ ΄ 
σοφοὶ μὲν οὐν εἰσ᾽ οἱ τάδ᾽ ἠχριβωχότες, 

5... 19 Ε , ἌΓ ΣΝ Ν , ἫΣ « ἀλλ οὐ δύναιντ᾽ ἂν διὰ τέλους εἰναι σοφοὶ, 
“-- ᾽ ΕῚ ᾽ ΕῚ 37 6 ἢ ψαγ 

χαχῶς δ᾽ ἀπωλοντ᾽ " οὔτις ἐξήλυξέ πω. 

1196 χαΐ μοι τὸ μὲν σὸν ὧδε φροιμίοις ἔχει" 
᾿ , δὲ , , πρὸς τόνδε δ᾽ εἶμι, χαὶ λόγοις ἀμείψομαι, 

κι Ἁ 2 -“ ’ 2 ΟῚ , ὟΝ -“ 

ος φὴς -“χαιῶν πόνον ἁπαλλάσσων διπλοῦν 
2 , ἰ ὺ ΠἘκ “Φ7 ᾿Ὶ - 
“«γαμέμνονός ϑ᾽ ἕκατι παῖδ᾽ ἐμὸν κτανεῖν. 

ἀλλ, ὦ κάκιστε, πρῶτον οὔποτ᾽ ἂν φίλον 
1200 τὸ βάρβαρον γένοιτ᾽ ἂν Ἕλλησιν γένος, 

ΒῚ [Δ [4 {2 

οὐτ᾽ ἂν δύναιτο. τίνα 'δὲ χαὶ σπεύδων χάριν 
πρόϑυμος ἦσϑα; πότερα χηδεύσων τινὰ, 
ὉᾺ Α Χ Ἂ -» 

ἢ) ξυγγενὴς ὧν, ἢ τίν᾽ αἰτίαν ἔχων; 
ἢ σῆς ἔμελλον γῆς τεμεῖν βλαστήματα 

1206 πλεύσαντες αὐὖϑις; τίνα δοχεῖς πείσειν τάδε; 
ὁ χρυσὸς, εἰ βούλοιο τἀληϑὴ λέγειν, 
ἢἤ ᾿ - Γ ᾽ Α ᾿ ἔχτεινε τὸν ἐμὸν παῖδα χαὶ χέρδη τὰ σᾶ. 
ἐπεὶ δίδαξον τοῦτο" πῶς, τ᾽ εὐτύχει 

, " ξ Α ΄ ΣῊΝ Ὁ Σὲ ’ Τροία, πέριξ δὲ πύργος εἶχ ἔτι πτόλιν, 
᾿ - ͵ ε ’ 39, ; 

.1210 ἔζη τε Πρίαμος, “Ἕχτορός τ᾽ ἤνϑει δόρυ, 
᾽ὕ ΕῚ ΒΡ] [Δ Ὶ 2) “2297 ’ ; 

τί δ᾽ οὐ τοτ᾽, εἴπερ τῷδ᾽ ἐβουλήϑης χάριν 
, , . - ’ ΒΡ 

ϑέσϑαι, τρέφων τὸν παῖδα κἂν δόμοις ἔχων 
-» ᾽ν » σὲ 3 2) 
ἕχτεινας, ἡ ζῶντ᾽ ηλϑὲς -«“ργξείοις ἀγων; 

ἀλλ ἡνίχ᾽ ἡμεῖς οὐχέτ᾽ ἡμὲν ἐν φάει, 
1216 χαπγῷ δ᾽ ἐσήμην᾽ ἄστυ πολεμίων ὕπο, 

ξένον κατέχτας σὴν μολόντ᾽ ἐφ᾽ ἑστίαν. 
᾿Ὶ - ᾿" 27 ε ὅν) 

πρὸς τοῖσδέ νυν ἄχουσον ὡς φανεῖ χαχός. 
χοὴν σ᾽, εἴπερ ἡσϑα τοῖς ᾿Αχαιοῖσιν φίλος, 
τὸν χρυσὸν ὃν φὴς οὐ σὸν, ἀλλὰ τοῦδ᾽ ἔχειν, 

1220 δοῦναι φέροντα πενομέγοις τε καὶ χρόνον 
πολὺν πατρῴας γῆς ἀπεξενωμένοις " 
σὺ δ᾽ οὐδὲ νῦν πω σῆς ἀπαλλάξαι χερὸς 

τολμᾷς, ἔχων δὲ χαρτερεῖς ἔτ᾽ ἐν δόμοις. 
καὶ μὴν τρέφων μὲν ὡς σὲ παῖδ᾽ ἐχρῆν τρέφειν 

1225 σώσας τε τὸν ἐμιὸν εἶχες ἂν χαλὸν χλέος" 
- -“ Χ « κ “ 

ἐν τοῖς χαχοῖς γὰρ ἀγαϑοὶ σαφέστατοι 

εἰ δ᾽ ἐσπώνιζες χρημάτων, ὃ δ᾽ εὐτύχει, 
ϑησαυρὸς ἂν σοι παῖς ὑπῆοχ᾽ οὑμὸς μέγας" 

1280 νῦν δ᾽ οὔτ᾽ ἐχεῖνον ἄνδρ᾽ ἔχεις σαυτῷ φίλον, 
χουσοῦ τ᾽ ὄνησις οἴχεται παῖδές τέ σοι, 

αὐτός τε πράσσεις ὧδε. σοὶ δ᾽ ἐγὼ λέγω, 
“ἀγάμεμνον, εἰ τῷδ Ἷ ἀρχέσεις, χαχὸς φανεῖ" 
οὐτ᾽ εὐσεβὴ γὰρ οὔτε πιστὸν οἷς ἐχρῆν, 

1286 οὐχ ὅσιον, οὐ δίχαιον εὖ δράσεις ξένον " 

αὐτὸν δὲ χαίρειν τοῖς χαχοῖς σὲ φήσομεν 
τοιοῦτον ὄντα" δεσπότας δ᾽ οὐ λοιδορῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

φεῦ φεῦ" βροτοῖσιν ὡς τὰ χρηστὰ πράγματα 
χρηστῶν ἀφορμὰς ἐνδίδωσ᾽ ἀεὶ λόγων. 

ΔΡΑΜΕΙ͂Ν. Ν. 

1240 ἀχϑεινὰ μέν μοι τἀλλότρια χρίνειν χαχάώ" 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη" χαὶ γὰρ αἰσχύνην φέρει 
πρᾶγμ᾽ ἐς χέρας λαβόντ᾽ ἀπώσασϑαι τόδε. 
ἐμοὶ δ᾽, ἵν᾿ εἰδῇς, οὔτ᾽ ἐμὴν δοχεῖς χάριν 
οὔτ᾽ οὖν ᾿χαιῶν ἄνδρ᾽ ἀποκτεῖναι ξένον, 

1245 ἀλλ᾿ ὡς ἔχης τὸν χρυσὸν ἐν δόμοισι σοῖς. 

ἌΣ  ἜΝΗΡΗΙ ΠῚ 

, ο » 

φίλοι" τὰ χρηστὰ δ᾽ αὐϑ' ἕχαστ᾽ ἔχει φίλους. 

ΑΘΥ 

λέγεις δὲ. σαυτῷ πρόσφορ᾽, ἐν χαχοῖσιν ὧν. 
τάχ᾽ οὖν παρ᾽ ὑμῖν ῥᾷάδιον ξενοχτογεῖν " 
ἡμῖν δέ γ᾽ αἰσχρὸν τοῖσιν Ἕλλησιν τόδε. 
πῶς οὖν σὲ χρίνας μὴ ᾽ διχεῖν φύγω ψόγον; 

1260 οὐχ ἂν δυναίμην. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τὰ μὴ χαλὰ 
πρᾶσσξειν ἐτόλμας. τλῆϑι χαὶ τὰ μὴ φίλα. 

ΠΟΑΑΥΜΠΕΣΤ Ρ. 

οἴμοι, γυναιχὸς, ὡς ἔοιχ᾽, ἡσσώμενος 
δούλης, ὑφέξω τοῖς χαχίοσιν δίχην. 

ΕᾺΚ..Πη7ηΠη. 

οὔχουν δικαίως, εἴπερ εἰργάσω χαχά. 

ΠΟΦΥΜΗΣΤΩΡ. 
1256 οἴμοι τέκνων τῶνδ᾽ ὀμμάτων τ᾽ ἐμῶν, τάλας. 

ΕΧΚ.48 Π. 

ἀλγεῖς" τί δ᾽, ἡμᾶς παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν δοχεῖς; 

ΠΟΛΛΥΜΗΣΤΊΤ ΩΡ. 

χαίρεις ὑβρίζουσ᾽ εἰς ἔμ᾽, ὦ πανοῦργε σύ. 

ΕᾺΚ.8Ὶη. 

οὐ γάρ μὲ χαίρειν χρὴ, σὲ τιμωρουμέγην; 

ΠΟΧΥΜΗΣΊΓΩΡΨ. 

ἀλλ οὐ τάχ᾽, ἡνίχ᾽ ἂν σε ποντία γοτὶς 

ἘΚ.48η. 

1200 μῶν ναυστολήση γῆς ὅρους λληνίδος ; 

ΠΟΑΔΥΜΑΗΣΤΩΏΡ. 

κρύψη μὲν οὖν πεσοῦσων ἐκ χαρχησίων. 

ΕΚ.4)η. 

πρὸς τοῦ βιαίων τυγχάνουσαν ἁλμάτων; 

ΠΟ“ΙΥΜΗΣΤΟΩΡ. 

αὐτὴ πρὸς ἱστὸν ναὸς ἀμβήσει ποσί. 

ΕΚ. ὴη. 

ὑποπτέροις νώτοισιν. ἢ ποίῳ τρόπῳ; 

ΠΟΙΔΥΜΗΣΤΟΩΡ. 

1206 χύων γενήσει πύρσ᾽ ἔχουσα δέργματα. 

ἘΠ.κ. ,.Β ΤΙΝ, Ὁ 

πῶς δ᾽ οἶσϑα μορφῆς τῆς ἐμῆς μετάστασιν; 

ΠΟΔΙΔΥΜΗΣΤΟΩΡ. 

ὁ Θρηξὶ μάντις εἶπε “ἸΠόνυσος τάδε. 

ΠΕΑΚΑ8Π. 

σοὶ δ᾽ οὐχ ἔχρησεν οὐδὲν ὧν ἔχεις χαχῶν; 

ΠΟΧΥΥΜΗΣΊΤΩΡ. 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν σύ μ᾽ εἴλες ὧδε σὺν δόλῳ. 

ἜΚ ΡΊΙῚ 

1270 ϑανοῦσα δ᾽ ἢ ζῶσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐχπλήσω βίον; 

ΠΟΑΥΜΗΣΤΩΡ. 
ϑανοῦσα" τύμβῳ δ᾽ ὄνομα σῷ κεχλήσεται 

ΠΕΚ.΄4846η. 

μορφῆς ἐπῳδὸν, ἢ τί, τῆς ἐμῆς ἐρεῖς; 

ΤῸ ΉΣ ἢ Ὁ Ῥ. 

χυγνὸς ταλαίγης σῆμα, ναυτίλοις τέχμαρ. 

τος εξ εις (τς ες . τ τς Ξαρξεες Ἐς, ςξ εΞ Ξε 5 3 Ἐς  - «ο΄ 0 εν ΞΕ .ν 

πὐλῥηλειεξξεοκ, ον, ξεδε εκορερεν ες τες, ἐπ ας τι τιτς τος τος τς τορος - 



ῬΥῊΝ στ 
πγήσεμασο, οἱ το νος ΟΝ 

Ἐ ΔΡ αὶ 8 Ἤἰΐ 

ΕΚ48Π. 

οὐδὲν μέλει μοι, σοῦ γέ μοι δόντος δίχην. 

ὙΠΟΣΣ ΓΙΓΣ ΤΡ, 

1275 χαὶ σήν γ᾽ ἀνάγκη παῖδα Καοάνδραν ϑαγεῖν. 

ΕΑΚΑ48η. 

ἀπέπτυσ᾽ - αὐτῷ ταῦτα σοὶ δίδωμ᾽ ἔχειν. 

ΨΓΟΖΧΖῪ ὙΓΙΓΣ ΤΩ Ῥ. 

χτενεῖ γιν ἡ τοῦδ᾽ ἄλοχος, οἰχουρὸς πιζχρά. 

ἙΚΑ8ΒΗ. 
μήπω μανείη Τυνδαρὶς τοσόνδε παῖς. 

ΠΟΖΥΜΗΣΊΤΩ Ρ. 

χαὐτόν γε τοῦτον, πέλεχυν ἐξάρασ᾽ ἄγω. 

ΦΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

1280 οὗτος σὺ, μαίνει, καὶ χαχῶν ἐρᾷς τυχεῖν; 

ΠΟΧΥΜΗΣΤΩΡ. 

χτεῖν᾽, ὡς ἐν “Ἧργει φόνια λουτρά σ᾽ ἀναμένει. 

“4 ΦΤΑΜΕΜΝΩ Ν. 

οὐχ ἕλξετ᾽ αὐτὸν, δμῶες, ἐχποδὼν βίᾳ; 
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ΠΟΖ“ΙΎΥΠΜΗΣΤΩΡ. 

ἀλγεῖς ἀκούων; 

4ΦΓΑΠΜΠΕΠΜΜΝΩΝ. 
ΟΣ “5 , 

οὐκ ἐφέξετε στόμα; 

ΠΟΔΥΜΗΣΤΩΡ, 
Ἑ ’ 3 Ω »»Ἅ 3 [4 “ν ἐγκλήετ᾽ " εἴρηται γάρ. 

Δ4͵ΓΑΜΈΕΜΜΝΩ Ν. 

οὐχ ὅσον τάχος 
, . Ἁ ΕΣ ΤΡ, 

1286 νησων ἐρήμων αὐτὸν ἐχβαλεῖτέ ποι, 
ἐπείπερ οὕτω χαὶ λίαν ϑρασυστομεῖ; 
Ἑχάβη, σὺ δ᾽, ὦ τάλαινα, διπτύχους γνεχροὺς 
στείχουσα ϑάπτε" δεσποτῶν δ᾽ ὑμᾶς χρεὼν 
σχηναῖς πελάζειν, Τρῳάδες" καὶ γὰρ πγοὰς 

1290 πρὸς οἶκον ἤδη τάσδε πομπίμους δρῶ. 
τ ’ ΄ ἐν κ᾿ ΕῚ 

εὖ δ᾽ ἐς πάτραν πλεύσαιμεν, εὖ δὲ τὰν δόμοις 
ἔχοντ᾽ ἴδοιμεν, τῶνδ᾽ ἀφειμέγοι πόνωγ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔτε πρὸς λιμένας σχηνάς τε, φίλαι, 
τῶν δεσποσύνων πειρασόμεναι 

1296 μόχϑων" στερρὰ γὰρ ἀγάγχη. 

.--.ὄ.ὥ.σὔὖὉὖ- .-.-.-. .  ...-......, -.-..,...., -ὕ.ὕ.---- -ὕ--.-τ-..σ.ὕ΄ τ ’΄--- 
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ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

ΤΟΚΑΆΑΣΤΗ. ΚΡΕΩΝ. 

1 41ΔΆᾺΑΓΩΤΓΟΣ. ΜΕΝΟΙΚΕΎΥΣ. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ΧΟΡΟΣ ΦΟΙΝΙΣΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ἌΤΓΕ.ΖΟΣ. 

ΠΟΜΧΥΝΕΙΚΗ͂Σ. | ΠΞΡΤΡΕΡΟΣ ΑΓΓΕΜΖΟΣ. 

ἙΤΕΟΚΜἍΗΣ. ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἑ 
β 

ΜΘ 5 τας 

τ εὐ ῆη- παραλαβὼν τὴν τῶν Θηβῶν βασιλείαν ἀποστερεῖ τοῦ μέρους τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Πϑλυνείχην. 

φυγὰς δ᾽ ἐκεῖνος εἰς '“4ργος παραγενόμενος ἔγημε τὴν ϑυγατέρα τοῦ βασιλέως ᾿Αδράστου. χατελϑεῖν δὲ εἰς 

τὴν πατρίδα φιλοτιμούμενος, χαὶ πείσας τὸν πενϑερὸν, συνήϑροισεν ἀξιόχρεων στρατὸν χατὰ τοῦ ἀδελφοῦ, 

χαὶ εἷς Θήβας ἐλήλυϑεν. ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ Ιοχάστη ἔπεισεν αὐτὸν ὑπόσπονδον ἐλϑεῖν εἰς τὴν πόλιν, καὶ 

διαλεχϑῆναι πρότερον τῷ ἀδελφῷ περὶ τῆς ἀρχῆς " δεινοπροσωπήσαντος δὲ ὑπὸ τῆς τυραννίδος τοῦ ᾿Πτεο- 

“λέους, ἡ μὲν Ιοχάστη τὰ τέχνα εἷς φιλίαν συναγαγεῖν οὐχ ἠδύνατο: Πολυνείχης δὲ ὡς πρὸς πολέμιον 

παραταξάμενος ἀνεχώρησε τῆς πόλεως. ἔχρησε δὲ ὃ Τειρεσίας γιχήσειν τοὺς ἐχ τῆς πόλεως, ἔὰν ὁ παῖς 

Κρέοντος Πῆενοιχεὺς σφάγιον “ἄρει γένηται. ὁ μὲν οὖν Κρέων ἠρνήσατο ἐπιδοῦναι τῇ πόλει τὸν παῖδα " ὁ 

δὲ νεανίσκος ἐβούλετο, χαὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ φυγὴν μετὰ χρημάτων διδόντος, ἑαυτὸν ἀπέσφαξε. Θηβαῖοι 

δὲ τοὺς ἡγεμόνας τῶν ᾿Αργείων ἔσφαξαν. Ἐτεοχλῆς δὲ χαὶ Πολυνείχης μονομαχήσαντες ἀνεῖλον ἀλλήλους. 

ἡ μὲν οὖν μήτηρ αὐτῶν εὑροῦσα γνεχροὺς τοὺς υἱοὺς κατέσφαξεν ἑαυτήν" ὃ δὲ ταύτης ἀδελφὸς Κρέων πα- 

ρέλαβε τὴν δυναστείαν. οἱ δὲ ᾿4ργεῖοι τῇ μάχη ἡττηϑέντες ἀνεχώρησαν. Κρέων δὲ δυσχερῶς φέρων, τοὺς 

μὲν ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ τῶν πολεμίων πεσόντας οὐκ ἔδωχεν εἰς ταφὴν, Πολυνείχην δὲ ἀχήδευτον ἔρρεψεν, 

Οἰδίπουν δὲ φυγάδα τῆς πατρίδος ἀπέπεμψεν, ἐφ᾽ ὧν μὲν οὐ φυλάξας τὸν ἀνθρώπινον νόμον, ἔφ᾽ ὧν 

δὲ τὴν ὀργὴν λογοποιήσως, οὐδὲ παρὰ τὴν δυστυχίαν ἐλεήσας. 

15 
, 

““ρπυσϑείσης Ἑὐρώπης ὑπὸ Διὸς γενομένου ταύρου, καὶ μετακομισϑείσης ἀπὸ Φοινίχης διὰ ϑαλάτ- 

της εἷς Κρήτην, ὃ μὲν πατὴρ αὐτῆς ᾿“γήνωρ ἔπεμψε τὸν υἱὸν Κάδμον ἐπὶ ζήτησιν τῆς κόρης, εἰπὼν, εἴ 

μὴ ταύτην εὑρὼν ἄξοι, μηδ᾽ ἂν αὐτὸν ἐπανελθεῖν οἴκαδε. Κάδμος δὲ οὐκ ἔχων ὃ τι χαὶ δράσειε, μόνην 

ἔγνω τῆς ἀπορίας λύσιν καταφυγεῖν εἰς ᾿ἡπόλλω χὰκ τούτου γνῶναι τί δεῖ ποιεῖν. ἐλθὼν οὖν εἰς “Ιελφοὺς 

᾿ἤρετο τοῦτον περὶ τῆς ἀδελφῆς" καὶ ὃς χρῷ μὲν οὐδὲν αὐτῷ περὶ τῆς Εὐρώπης, λέγει δὲ ὡς ἐξελϑόνα 

» 
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ἐχεῖϑεν, ἀκολουϑήσαντα βοὶ, οἵ ἂν αὕτη γε πέσῃ, χἀκεῖ κτίζειν πόλιν. ὃ δὲ πεισϑεὶς τῷ χρησμῷ τὴν μὲν 

πρὸς τὴν πατρίδα ἐπάνοδον εἴασε, βοῦν δὲ κατὰ τύχην εὑρὼν ἡγεμόνα τῆς ὁδοῦ ἐποιήσατο. ἐλθούσης δὲ 

αὐτῆς ἐν ᾧ νῦν ἑστήκασι τόπῳ αἵ Θῆβαι, κἀχεῖ παραχρῆμα πὲέσούσης, ἔγνω τε οὗτος τὸν χοησμὸν τελεσ-᾿ 

φόρον, καὶ πόλιν ἑπτάπυλον χτίζει. τὰς Θήβας ὁμωνύμους τῶν ἑκατονταπύλων «ϊγυπτίων Θηβῶν, χρησέ- 

μενος ἐπιστήμονι τῆς οἱχοδομῆς καὶ ἐργάτῃ ᾿Ἱμφίονε τῷ μουσικῷ " τοῦτον γάρ φασιν ἀναχρουόμενον μέλος 

ϑέλγειν τε τῷ μέλει τοὺς λίϑους, καὶ ἀλλεπαλλήλως αὐτῶν τιϑεμένων ἀποδεῖξαι τὰ τείχη" πύλας δὲ ἔχειν 

τὴν πόλιν ἑπτὰ, ἐπειδὴ καὶ οἱ τῆς λύρας τόνοι ἑπτά εἶσι. καὶ τὸ μὲν μυϑῶδες τοιοῦτον " πέπλασται δὲ διὰ 

τὸ ἄχρως ἡρμόσϑαι τὰ τείχη προσάλληλα. ἡ γὰρ ἁρμονία μουσικῆς ἴδιον. 

Κάδμος οὖν γήμας τῆς ᾿ἀφροδίτης χαὶ “ἄρεως παῖδα ““ρμονίαν ἐγέννησε Πολύδωρον, ὁ δὲ “Ζάβδα- 

χον, ὁ δὲ «Δάϊον. οὗτος ἀφιχόμενός ποτε εἰς Ἤλιν καὶ τὸν τοῦ Πέλοπος υἱὸν Χρύσιππον ἰδὼν, ὃς ἦν ᾿ 

ἄλλης αὐτῷ γυναικὸς καὶ οὐχ ἐκ τῆς ϑυγατρὸς Οἰνομάου Ἱπποδαμείας, καὶ ἁλοὺς τούτου κατάκρας τῷ 

ἔρωτι, ἁρπάσας εἷς Θήβας ἤνεγκε. χαὶ συνῆν αὐτῷ τὰ ἐρωτικὰ πρῶτος ἐν ἀνθρώποις τὴν ἀρρενοφϑορίαν 

εὑρὼν, χαϑὼς δὴ χαὶ ὁ Ζεὺς ἐν ϑεοῖς τὸν Γανυμήδην ἁρπάσας. ὃ δὲ Πέλοψ μαϑὼν τοῦτο χατηράσατο 

«Ταΐῳ μηδέποτε μὲν παῖδα τεχεῖν, εἰ δ᾽ ἄρα χαὶ συμβαίη, ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦτον ἀγαιρεϑήσεσϑαι. διὰ ταῦτα 

πολὺν ἤδη χρόνον ὁ “ἀἴος ἄπαις ὧν παραγίγεται εἰς Πυϑίαν καὶ παίδων αἰτεῖ γονήν. καὶ ἀχούει τοιόνδε 

χοησμόν. 

«14ϊε “αβδαχίδη, παίδων γένος ολβιον αἰτεῖς. 

τέξεις μὲν (φίλον υἱὸν, ἀτὰρ τόδε σοι μόρος ἔσται, 

σαιδὸς ἑοῦ χείρεσσι λιπεῖν βίον - ὡς γὰρ ἔνευσε 

Ζεὺς Κρονίδης, Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήσας, 

οὗ φίλον ἥρπασας υἱόν" ὃ δ᾽ ηὔξατό σοι τάδε πάντα. 

ὧντινων ϑεσπισμάτων τῇ τῆς γυναικὸς ᾿Ιοχάστης ἐπιϑυμίᾳ καὶ ἡδονῇ ὥσπερ ἐχλαϑόμενος .«1άΐος, ἢ ὡς τινές 

φασι μιᾷ τῶν ἡμερῶν βαρυνϑεὶς τῷ οἴνῳ χαὶ συγελϑὼν τῇ αὐτοῦ γυναικὶ Οἰδίποδα σπείρει. καὶ μετὰ τὸ 

τεχϑῆναι αὐτὸν ἀναπεμπάσας τοὺς χρησμοὺς χαὶ φόβον λαβὼν, διατορήσας τοὺς πόδας αὐτοῦ χαὶ χρυ- 

σέους χρίχους διαπερονησάμενος ῥίπτει διὰ τῶν οἱχείων βουκόλων εἷς τὸ ῦρος τὸν Κιϑαιρῶνα, ὡς ὑπὸ ϑη- 

ρίων ἐνταῦϑα ἀναιρεϑησόμενον. ἔτυχε δὲ κατ᾽ ἐχεῖνο καιροῦ χαὶ τοὺς Πολύβου νομέας βασιλέως Κορίνϑου 

βόσχειν ἐκεῖ" οἱ χαὶ τὸ βρέφος εὑρόντες καὶ ἀνελόμενοε φέρουσι πρὸς τὴν Πολύβου γυναῖχα Περόπην. ἣν 

γὰρ ἀπαιδίᾳ δυστυχοῦσα" χαί πως πείϑει τὸν ἄνδρα Πόλυβον αὐτὴ τοῦτο τεχεῖν. ἀνδρωϑεὶς δὲ ὁ παῖς. 

χαί τινι τῶν ἐχεῖ συνελθὼν εἷς ἔριν, οἷα δὴ γίνεται, ὡς οὐχ εἴη Πολύβου παῖς ὄνειδος ἔσχε παρ᾽ αὐτοῦ. 

ὅϑεν ἀναστὰς ἀφικνεῖται πρὸς τὸν ᾿Ἱπόλλω πευσόμενος περὶ τούτου. καὶ ὡς ἔσται φονεὺς τοῦ πατρὸς μαν- 

ϑάνει χαὶ ὡς τῇ τεχούσῃ συνέσοιτο, ταυτὶ μόνα" τίνες δὲ εἶεν αὐτῷ οἱ γονεῖς σαφῶς οὐ μανϑάνει. ἔπα- 

νιὼν δὲ ἐχεῖϑεν ὑπήντησε .“Ζαΐῳ,, ἀφιχνουμένῳ χαὶ αὐτῷ πρὸς ᾿“πόλλω, ἐφ᾽ ᾧ περὶ τοῖ ἐχτεϑέντος παιδὸς 

γνῶναι, εἰ τέϑνηκε. καὶ ὁ τοῦ Δαΐου ϑεράπων αὐτῷ κελεύει μικρὸν ὑποχωρῆσαι τῷ βασιλεῖ. Οἰδίπους δὲ 

ὑπεροψίᾳ χρατούμενος χαὶ τοῦτο μηδὲν ἐνεγκὼν χτείγει τε τὸν ϑεράποντα καὶ σὺν αὐτῷ τὸν δεσπότην, 

οὐχ εἰδὼς ὡς πατροχτόνος γέγονεν, ἑνὸς μόνον τῶν συνεπομέγων «Ταΐῳ διαφυγόντος, ὃς δὴ καὶ τὸν φό- 

γον ὕστερον διεσάφησεν, ὡς φησι Σοφοχλῆς ἐν Οἰδίποδι τυράννῳ. τότε οὖν Οἰδίπους τοὺς τοῦ .«“αΐου 

ἵππους λαβὼν χαὶ πάντα τὰ αὐτοῦ, καταλαμβάνει τὴν Κόρινϑον, καὶ διδοὺς ταῦτα πάντα Πολύβῳ τροφὰς 

ἐχεῖϑεν ἀναχωρεῖ, τὸν περὶ τῆς πατροχτογίας καὶ τῆς τῇ μητρὶ συγνελεύσεως χρησμὸν δεδιώς " ᾧετο γὰρ 

πατέρας αὐτοῦ τῷ ὄντι Πόλυβον χαὶ τὴν ἐχείγου γυναῖχα εἶναι. παὸ ἀφιχνεῖται πρὸς Θήβας, αἱ δὴ καὶ 

ὑπὸ τῆς Σφιγγὸς ἐχειμάζοντο τότε, χρησμούς τε ῥαψῳδούσης χαὶ ὅντινα βούλοιτο τῶν πολιτῶν ἁρπαζού- 

σης χαὶ διαφϑειρούσης, διὰ τὸ μὴ συνιέναι σφᾶς τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς λεγομένων χρησμῶν. ἐπήγαγε δὲ ταύτην 

ὁ Ἄρης Θηβαίοις, ἀμυνόμενος αὐτοὺς διὰ τὸν τοῦ παιδὸς δράκοντος φόνον, ὃν ὁ Κάδμος ἀνεῖλε χαὶ τοὺς 

ὀδόντας αὐτοῦ ἔσπειρεν, ἐξ ὧν ἀνεφάνησαν οἱ Γίγαντες. ἣν δὲ τέρας ἡ Σφὶγξ πρόσωπον μὲν ἔχουσα παο- 

ϑένου, στῆϑος δὲ χαὶ χεῖρας καὶ πόδας χαὶ ὄνυχας λέοντος, οὐραίαν δὲ δράκοντος, πτερὰ δὲ ὄρνιϑος, δὲ 

ὧν ἵπτατο. ἔτυχε δὲ τοῦτο εἰποῦσα τοιοῦτό τι τοῖς Θηβαίοις τότε αἴνιγμα, ὡς ᾿1σχληπιάδης ἀναγράφει, 

ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία φωνὴ, 

χαὶ τρίπον" ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον, ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ἑρπετὰ χινεῖται ἀνά τ᾽ αἰϑέρα χαὶ κατὰ πόντον. 

ἀλλ ὁπόταν πλεόνεσσιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ, 

] 

9 (ἢ , , Ὕ ; γ “πὸ 

ἐἑγῦα μέγος γυίοισιν ἀφαυροτερον πέλει αὐτοῦ 

ἘΞ ΞΘΕΕΘΟΟΥ, 



Γ 
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οὗπερ ἀγγνοουμέγου ἔχήρυξε Κρέων ὁ ἀδελφὸς ᾿Ιοκάστης τῆς βασιλίσσης, ὡς, ὅστις εὕροι τὸ αἴνιγμα, τούτῳ 

ὴν ἀδελφήν. Οἰδίπους δὲ, ὡς ἔ ᾿ διά ἐχεῖ τό ἰχοῦύ χ χηρύ λύ ᾿τὸ συνάψειν τὴν ἀδελφήν. Οἰδίπους δὲ, ὡς ἔφημεν, διάγων ἐκεῖ τότε, ἀχούσας τὰ χηρύγματα λύει τε τὸ 
ΕΝ -- }: " 2 δὴ -- ; »᾽ Α [γέ [44 

αἴνιγμα τῆς “Σφιγγὸς καὶ τὴν “μητέρα οὐχ εἰδὼς εἰς γυναῖχα λαμβάνει. ἔλυσε δὲ οὕτως, ὡς φασε" 

χλῦϑε χαὶ οὐκ ἐἔϑέλουσα, χακόπτερε Ιίοῦσα ϑαγνόντων, 

φωνῆς ἡμετέρης, σὸν τέλος ἀμπλακχίης. Ἴ 
2 “ ει « ,΄ - 2 , 

αἀνϑρωπον χατέἕλεξας. ὃς ηνίχα γαῖαν ἐφέρπει, 

πρῶτον ἔφυ τετράπους νήπιος ἔχ λαγόνων" 

γηραλέος δὲ πέλων τρίτατον πόδα βάκτρον ἐρείδει, 

αὐχένα φορτίζων, γήραϊ καμπτόμενος. 

ἀχούσασα δὲ τὴν λύσιν ἡ Σρὶγξ ἑαυτὴν ἀναιρεῖ παραχρῆμα δίψασα τοῦ ἀέρος. Οἰδίπους δὲ συνὼν τῆ 

μητρὶ χαὶ παῖδας ἔξ. αὐτῆς φίσας τέσσαρας, ἄρρενας μὲν ᾿Πτεοχλέα χαὶ Πολυνείχην, ϑηλείας δὲ ᾿Δντιγόνην 

᾿χαὶ Ἰσμήνην, ὡς ἔγνω τὸ μίασμα ὕστερον, ἐτύφλωσεν ἑαυτόν. ᾿Ετεοχλῆς δὲ καὶ Πολυνείχης, ϑέλοντές πως 
᾿ 

᾿ ἀφανίσαι τὸ ὄγειδος, χαταχλείουσιν αὐτὸν ἐν οἰχίσχῳ, ἵν᾽ ὑπὸ μηδεγὸς ϑεωρούμενος εἰς λήϑην ἥξοι τὸ χατ᾽ 
ἐ 
! 

ἰἐχείνου. καὶ ὃς τοῦτο ὑπεραλγήσας ἀρᾶται τούτοις τὴν βασιλείαν σιδήρῳ μερίσαι. οἱ δὲ τὰς τοῦ πατρὸς 
2 Ἁ 

ἀρὰς δεδιότες μηχανῶνται τοιόνδε" ἔχεσϑαι τῆς ἀρχῆς ἕνα παρ᾽ ἕνα καὶ ταύτης παραχωρεῖν ϑατέρῳ ϑάτερον. 

ὁ τοίνυν τεοχλῆς ἅτε πρῶτος ὧν τῶν ἀδελφῶν χαὶ πρῶτος τῆς ἀρχῆς ἥψατο, Πολυνείχης δὲ ὑπεχώρησε, 

καὶ τελεσϑέντος ἐνιαυτοῦ ἀφίχετο πρὸς τὸν ἀδελφὸν, αἰτῶν χαὶ αὐτὸς ἄρξειν ἐνιαυτόν. ᾿Ετεοχλῆς δὲ οὔτε 

ἐξέστη τῆς ἀρχῆς χαὶ ἄτιμον τὸν ἀδελφὸν ἀπέπεμψεν. ὃς χαὶ πλανώμενες ἤλϑεν εἷς “Ἵργος, καὶ τὴν τοῦ ἡ 

βασιλέως ᾿Αϑράστου λαβὼν ϑυγατέρα πείϑει τὸν κηδεστὴν συγάρασϑαι τούτῳ πρὸς τὴν τῆς βασιλείας ἀνάλη-- 

ψιν. χαὶ πλείστην ὅσην παραλαβὼν στρατιὰν ἐπιστρατεύει τῷ ἀδελφῷ. ὅπως δὲ ἡ μήτηρ ἐθέλουσα πρὸ 

τῆς συμπλοκῆς διαλλάξαι τοὺς παῖδας οὐδὲν ἴσχυσε, χαὶ ὡς ἔχρησε Τειρεσίας, εἢ ὃ Κρέοντος υἱὸς Πενοι-- 

χεὺς ἀνέλοι ἑαυτὸν ἐπὶ τὸν τοῦ δοάκοντος φωλεὸν, χρατήσειν ᾿Αργείων Θηβαίους, καὶ ὡς γέγονε ταῦτα, 

χαὶ οἱ τῶν ᾿““ργείων ἡγεμόνες πεπτώχασι πάντες πλὴν :Αϑοάστου ;» χαὶ ὡς μονομαχήσαντες πρὸς ἀλλήλους 

᾿Ετεοχλῆς χαὶ Πολυνεέίχης ὑπ᾿ ἀλλήλων ἕχάτεροι ἀνηρέϑησαν, καὶ ὡς ἐλθοῦσα πρὸς αὐτοὺς Ἰοχάστη, καὶ 

τεϑγηχότας εὑροῦσα συγναπέσφαξεν ἑαυτὴν, καὶ ὡς Κρέων ἁψάμενος τῆς ἀρχῆς Ἐτεοχλῆν μὲν ϑάπτει, 170-- 

λυνείχην δὲ ἄταφον εἴασε, καὶ Οἰδίπουν τῆς πόλεως ἐξήλασε, πάντα ταῦτα Εὐριπίδης ἔνδον κατὰ λεπτὸν 

διηγεῖται. ἔστε δὲ τὸ παρὸν δρᾶμα τῶν ἄγαν ἐξαιρέτων, διανοίαις χαὶ γνώμαις πολλαῖς καὶ καλαῖς καὶ 

ποικίλαις ἀνθοῦν καὶ μεταχειρίσει ἀρίστῃ, καὶ διὰ πάντων ἀκμάζον, εἰ χαὶ ἀπίϑανον ἔχει τὴν εἷς Θήβας 

Πολυνείχους εἴσοδον. ἐπιγέγραπται δὲ ἀπὸ τοῦ χοροῦ Εὐριπίδου «Ῥοίγισσαι παρ᾽ ἀντιδιαστολὴν τῶν ἑπτὰ 

ἐπὶ Θήβας «ΑΑϊσχύλου. ταύτῃ γὰρ τῇ ὑποϑέαει χἀκχεῖνος χρῆται ἐν τῷ δευτέρῳ. αὐτὰς δὲ τὰς παρϑέγους 

ἔχ φΦοινίχης ᾿γηνορίδαι ϑυσίαν τῷ ᾿ἀπόλλωνε ἔπεμψαν, αἵτινες καὶ πρὸς Ζιελφοὺς ἐρχόμεναι παρέβαλον 

᾿ 

ταῖς Θήβαις διὰ τὸ χαὶ τὸν Κάδμον, ὡς ἔφημεν, ἐκ «Ῥοινίχης εἶναι. καὶ χαταλαβόντος τοῦ πολέμου ἦναγ- 

χάσϑησαν μένειν αὐτόϑε. μέχοις ἂν ἡ μάχη λωφήσῃ. 
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ΕΖ 2 τ" "πῇ 

19) τὴν ἐν ἄστροις οὐρανοῦ τέμνων ὁδὸν 
χαὶ χρυσοχολλήτοισιν ἐμβεβὼς δίφροις ᾿ 

- ᾿ ᾿ , “Ἤλιςε, ϑοαῖς ἵπποισιν εἱλίσσων φλόγα, 
«ς δ σ᾽ Ἷ -Ὁ Θ Ὁ] σ --2 19. « Ξ 

ὡς δυστυχῆ Θήβαισι τῇ τόϑ᾽ ἡμέρᾳ 
Ἶ ΕῚ τ (Ὁ. -» ἘΞ. ἢ ς ,.5 ἘΣ - 

ὅ ἀχτῖν᾽ ἐφῆχας, Καδμος ἡγίχ᾽ ηλϑὲ γῆν 
, ᾿ Π , ΙΝ 

τηνδ΄, ἐχλιπὼν «Ῥοίνισσαν ἔναλίαν χϑογα" 
ὃς παῖδα γήμας Κύπριδος “Ἱρμονίαν ποτὲ 

Πολύδωρον ἐξέφυσε, τοῦ δὲ “άβδαχον 

φῦναι λέγουσιν, ἐκ δὲ τοῦδε “Ἔαΐον. 
10 ἐγὼ δὲ παῖς μὲν χλήζομαι ΜῖΊενοικέως, 

Κρέων τ᾿ ἀδελφὸς μητρὸς ἐκ μιῶς ἔφυ. 
-Ὕ ’ - ᾿ κ 

χαλοῦσι δ᾽ ᾿Ιοχάστὴν μι, τοῦτο γὰρ πατὴρ 
» Ε - κ γι. κ᾿ Ἂ 27 

ἔϑετο, γαμεῖ δὲ “ἀϊός μ᾽ - ἐπεὶ δ᾽ ἀπαις 
ἘΝ , 7 » 

ἢν, χρόνια λέχτρα τἄμ᾽ ἔχων ἐν δώμασιν, 
16 ἐλϑὼν ἐρωτᾷ «Ροῖβον, ἐξαιτεῖ δ᾽ ἅμα 

παίδων ἐς οἴχους ἀοσένων χοιγωγίαν. 
ε 3. Ὁ Ξ ΑΝ Α ΩΝ ., : 
ὁ δ᾽ εἰπεν, ὦ Θηβαισιν εὐίπποις ἀγαξ, 

- , “ , μὴ σπεῖρε τέχνων ἄλοχα δαιμόνων βίᾳ. 
εἰ γὰρ τεχνώσεις παῖδ᾽, ἀποχτενεῖ σ᾽ ὃ φὺς, 

20 χαὶ πᾶς σὸς οἶχος βήσεται δι᾿ αἵ 20χ ἧς σὸς οἱχ σεται δι᾿ αὕιιατος. 
ς εὐας-: -“ Ν -» - δ 
ὁ δ᾽ ηδονὴ δοὺς ἔς τε βαχχεῖον πεσων 
2ὕ ᾿Ξ «ς - - Ἂ ν , , ἔσπειρεν ἡμῖν παῖδα, χαὶ σπείρας βρέφος, 

4 2 ΄ - »-ἢὋ΄ ᾿ “2 

γνοὺς τἀμπλάχκημα τοῦ ϑεοῦ τε τὴν φάτιν», 
λειμῶν᾽ ἐς ρας χαὶ Κιϑαιρῶνος λέπας 

25 δίδωσι βουχκόλοισιν ἐχϑεῖναι βρέφος, 
σφυρῶν σιδηρά χέντρα διαπείρας μέσον, 
ε' « ἘΟΣΙ ’ ἊΣ Ἂν» 
ὅϑεν νιν Πλλὰς ὠνόμαζεν Οἰδίπουν. 

’ ΄ Πολύβου δέ νιν λαβόντες ἱπποβουχόλοι 
«φέρουσ᾽ ς οἴχους ἔς τε δεσποίνης χέρας 

80 ἔϑηχαν. ἡ δὲ τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον 

μαστοῖς ὑφεῖτο χαὶ πόσιν πείϑει τεχεῖν. 
27 ΝΥ - ͵ . ἤδη δὲ πυοσαῖς γένυσιν ἐξανδοούμενος 

- ς ᾿ 27 

παῖς οὑμὸς ἢ γνοὺς ἢ τινος μασϑὼν πάρα 

ἔστειχε, τοὺς φύσαντας ἐχμαϑεῖν ϑέλων, 
τες “4 “. «ς , δῦ πρὸς δῶμα «Ῥοίβου, “1«ϊός ϑ᾽ οὑμὸς πόσις, 

τὸν ἐχτεϑέντα παῖδα μαστεύων μαϑεῖν, 
εἰ μηχέτ᾽ εἴη. χαὶ ξυνάπτετον πόδα 
ἐς ταυτὸν ἄμφω «Ῥωκίδος σχιστῆς ὁδοῦ. 

χαί νιν χελεύει Δαΐου τροχηλάτης, 

40 ὦ ξένε, τυράννοις ἐχποδὼν μεϑίστασο. 
ε ᾽ ΕΝ 2. 57 , ᾿Ξ Σν 
ὁ δ᾽ εἴρπὶ ἄναυδος, μέγα φρονῶν. πῶλοι δέ γιν 
χηλαῖς τένοντας ἐξειροίνισσον ποδῶν. 
ὅϑεν, τί τἀχτὸς τῶν χαχῶν με δεῖ λέγειν; 

παῖς πατέρα χαίνει, χαὶ λαβὼν ὀχήματα 
45 Πολύβῳ τροφεῖ δίδωσιν. ὡς δ᾽ ἐπεζάρει 

. ε - , “' ΄ 

Σφὶγξ ἁρπαγαῖσι πόλιν, ἐμός τ᾽ οὐχ ἡν πόσις. 
΄ 2 Ε] " 4 ΄ Κρέων ἀδελιρὸς τἀμὰ χηούσσει λέχη, 

ὅστις σοιῆς αἴνιγμα παρϑένου μάϑοι, 
, Ρ ; ΄ ’ ν᾿. 

τουτῷ ξυνάψειν λέχτρα. τυγχάνειν δέ πως 

ὅ0 αἴνιγμ᾽ ἐμὸς παῖς Οἰδίπους Σφιγγὸς μαϑὼν, 100 χέδρου παλαιὰν χλίμακ᾽ ἐχπέοα ποδί" 
ἔ Ν 

ἘΠῚ ΞΡ Ὅ,1. 

ὕὅϑεν τύραννος τῆσδε γῆς καϑίσταται, 

χαὶ σχῆπτρ᾽ ἔπαϑλα τῆσδε λαμβάνει χϑονός. 
γαμεῖ δὲ τὴν τεχοῦσαν οὐχ εἰδὼς τάλας, 
οὐδ᾽ ἡ τεχοῦσα παιδὶ συγχοιμωμένη. 

δότίχτω δὲ παῖδας παιδὶ δύο μὲν ἄρσενας, 

᾿Πτεοχλέα χλειγήν τε ΠΠολυνείχους βίαν, 
χόρας τε δισσάς" τὴν μὲν ᾿Ισμήνην πατὴρ 
ὠνόμασε, τὴν δὲ πρόσϑεν ᾿“ντιγόνην ἐγώ. 
μαϑὼν δὲ τἀμὰ λέχτρα μητρῴων γάμων 

60 ὁ πάντ᾽ ἀνατλὰς Οἰδίπους παϑήματα 
ἐς ὄμμαϑ' αὑτοῦ δεινὸν ἐμβάλλει φόνον, 
χουσηλάτοις πόρπαισιν αἱμάξας κόρας. 
ἐπεὶ δὲ τέχνων γένυς ἐμῶν σχιάζεται, 

κλήϑοοις ἔχουψαν πατέρ᾽, ἵν᾽ ἀμνήμων τύχη 
θὅ γένοιτο, πολλῶν δεομένη σοφισμάτων. 

ζῶν δ᾽ ἔστ᾽ ἐν οἴχοις, πρὸς δὲ τῆς τύχης νοσῶν 
ἀρὰς ὠρᾶται παισὶν ἀνοσιωτάτας, 

ϑηχτῷ σιδήρῳ δῶμα διαλαχεῖν τόδε. 

τὼ δ᾽ ἐς φόβον πεσόντε μὴ τελεσφόρους 
70 εὐχὰς ϑεοὶ χραίνωσιν οἰχούντων ὁμοῦ, 

ξυμβάντ᾽ ἔταξαν τὸν νεώτερον πάρος 
φεύγειν ἑκόντα τήνδε Πολυνείχη χϑόνα, 
᾿Ῥτεοχλέα δὲ σχῆπτρ᾽ ἔχειν μένοντα γῆς 

ἐνιαυτὸν ἀλλάσσοντ᾽. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ ζυγοῖς 
705 χαϑέζετ᾽ ἀρχῆς, οὐ μεϑίσταται ϑρόνων, 

φυγάϑα δ᾽ ἀπωϑεῖ τῆσδε Πολυνείκη χϑονός. 
ὁ δ᾽ Ἄργος ἐλθὼν, χῆδος ᾿Αδράστου λαβὼν, 
πολλὴν ἀϑοοίσας ἀσπίδ᾽ ᾿“ργείων ἄγει" 
ἐπ᾽ αὐτὰ δ᾽ ἐλθὼν ἑπτάπυλα τείχη τάδε, 

80 πατρῷ᾽ ἀπαιτεῖ σχῆπτρα χαὶ μέρη χϑονός. 
ἐγὼ δ᾽ ἔριν λύσουσ᾽ ὑπόσπονδον μολεῖν 
ἔπεισα παιδὶ παῖδα, πρὶν ψαῦσαι δορός. 
ἥξειν δ᾽ ὁ πεμφϑείς φησιν αὐτὸν ἄγγελος. 
ἀλλ ὦ φαεννὰς οὐρανοῦ ναίων πτύχας 

86 Ζεῦ, σῶσον ἡμᾶς, δὸς δὲ σύμβασιν τέχνοις. 
χοὴ δ᾽, εἰ σοφὸς πέφυχας, οὐχ ἐῶν βροτῶν 

τὸν αὐτὸν ἀεὶ δυστυχῆ καϑεστάγαι. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

ἊΣ ὦ χλεινὸν οἴχοις ᾿Αντιγόνη ϑάλος πατρὶ, 
ἐπεί σε μήτηρ παρϑενῶνας ἐχλιπεῖν 

90 μεϑῆχε μελάϑρων ἐς διῆρες ἔσχατον, 
στράτευμ᾽ ἰδεῖν ᾿“ργεῖον, ἱχεσίαισι σαῖς, 
ἐπίσχες, ὡς ἂν προὐξερευνήσω στίβον, 
μή τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ φαντάζεται, 
κἀμοὶ μὲν ἔλθη φαῦλος, ὡς δούλῳ, ψόγος, 

96 σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάσσῃ" πάντα δ᾽ ἐξειδὼς “ράσω, 

ἅ τ᾽ εἶδον εἰσήχουσά τ᾽ ᾿“ργείων πάρα, 
σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλθον σῷ χασιγγνήτῳ φέρων 
ἐνθένδ᾽ ἐχεῖσε δεῦρό τ᾽ αὖ χείνου πάρα. 
ἀλλ οὔτις ἀστῶν τοῖσδε χρίμπτεται δόμοις, 

ἤπσ ας..: 



΄μ0 ἘΓ ΡΟΥ ΑΘΘΥ 

σχόπει δὲ 

“ἴρχης τε νᾶμα, πολεμίων στράτευμ᾽ ὅσον. 

Ϊ ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὄρεγέ νυν ὕρεγε γεραιὰν νέᾳ 
χεῖρ᾽ ἀπὸ κλιμάκων, ποδὸς ἴχνος ἐπαντέλλων. 

ἹΓΟΧΎΥΣΙ ΧΦ ΤΙ ΌΩΥΧΟΟΣ. 

1056 ἰδοὺ, ξύναψον, παρϑέν᾽" ἐς καιρὸν δ᾽ ἔβης" 
κινούμενον γὰρ τυγχάνει Πελασγικὸν 
στράτευμα, χωρίζουσι δ᾽ ἀλλήλων λόχους. 

ΦΝΤΊΓΟΜΝΗ. 

Ἰὼ πότνια παῖ .«“ατοῦς 
Ἑχάτα, χατάχαλχον ἅπαν. 

110 πεδίον ἀστράπτει. 
1412 4ΤΏΓΟΣ. 

οὐ γάρ τι φαύλως ἦλϑε Πολυνείχης χϑόνα, 
πολλοῖς μὲν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέμων.) 

ὩΝΤΙΓΟΔΝΗ. 

ἄρα πύλαι χκλήϑροις χαλκόδετ᾽ ἔμβολά τε 
116 λαϊνέοισιν ᾿“μφίονος ὀργάγοις 

τείχεος ηρμοσται; 

ὙΓΖ. 12] ΖΦ ΈΟΤΟΟΘΣΕΣ. 

ϑάρσει" τά γ᾽ ἔνδον ἀσφαλῶς ἔχει πόλις. 
ἀλλ εἰσόρα τὸν πρῶτον, εἰ βούλει μαϑεῖν. 

ΑΝ ΤΊΙΓΟΔΝΉ. 

τίς οὗτος ὃ λευχολόφας, 

120 πρόπαρ ὃς ἀγεῖται στρατοῦ 

πάγχαλκον ἀσπίδ᾽ ἀμφὶ βραχίονα κουφίζων ; 

πεδία χαὶ παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ῥοὰς 

ΠΑΙΔΆΑΓΏΩΓΟΣ. 

λοχαγὸς, ὦ δέσποινα. 
ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

τίς, πόϑεν γεγὼς, 

αὔδησον, ὦ γεραιὲ, τίς ὀνομάζεται. 
ΠΑΙΔ4Α4ΤΓΩΓΟΣ. 

126 οὗτος ΜΜἩίυχηναῖος μὲν αὐδᾶται γένος, 
«Ἱερναῖα δ᾽ οἷχεῖ νάμαϑ'᾽, Ἱππομέδων ἄναξ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὃ ὃ, ὡς γαῦρος, ὡς φοβερὸς εἰσιδεῖν, 
γέίγαντι γηγενέτᾳ προσόμοιος, 
ἀστερωπὸς ἐν γραφαῖσιν, οὐχὶ πρόσφορος. 

130 ἁμερίῳ γέννᾳ. 
1 412 4 ΙΓΏΩΓΟΣ. 

οὐχ ὁρᾷς 4έρκης ὕδωρ τόνδ᾽ ἐξαμείβοντ᾽ 

λοχαγόν; 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἄλλος ἄλλος ὅδε τευχέων τρόπος. 

ἐστὶν οὗτος; 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

παῖς μὲν Οἰνέως ἔφυ 
Τυδεὺς, ἄρη δ᾽ «Δἰτωλὸν ἐν στέονοις ἔχει. 

ΑΝΤΊΙΓΟ ΝΗ. 

1356 οὗτος ὁ τᾶς Πολυγείχεος, ὦ γέρον, 
αὐτοκασιγνήτας νύμφας 

τίς δ᾽ 

ὁμόγαμος χυρεῖ; 
ὡς ἀλλόχρως ὅπλοισι, μιξοβάρβαρος. 

11.4,12.4ΓΏΓΟΘ.ΕΣ. 

σαχεσφόροι γὰρ πάντες «Αἰτωλοὶ, τέχνον, 
140 λόγχαις τ᾿ ἀκοντιστῆρες εὐστοχώτατοι. 

ΑΝΤΙΓΟ ΝΗ. 

σὺ δ᾽, ὦ γέρον, πῶς αἰσϑάνει σαφῶς τάδε; 

Π4]14ΖΙΓΩΓΟΣ. 

σημεῖ" ἰδὼν τότ᾽ ἀσπίδων ἐγνώρισα, 
σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλθον σῷ χασιγνήτῳ φέρων" 
ἃ προσδεδορχὼς οἶδα τοὺς ὡπλισμένους. 

ΑΙ ΝΤΊΓΟΝΗ. 

14 τίς δ᾽ οὗτος ἀμφὶ μνῆμα τὸ Ζήϑου περᾷ 
χαταβόστρυχος, ὄμμασι γοργὸς, εἰσ-- 
ἐδεῖν νεανίας; 

λοχαγὸς, ὡς ὄχλος γεν ὑστέρῳ ποδὲ 
πάνοπλος ἀμφέπει. 

ΠΑΙΔΑΓΏΩΓΟΣ. 

ἐστὶ ΠΠαρϑενοπαῖος, ᾿Δταλάντης γόνος. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἀλλά γιν ἃ χατ᾽ ὕρη. μετὰ ματέρος 
[άρτεμις ἱεμένα τόξοις δαμάσασ᾽ ὀλέσειεν 

ὃς ἐπ᾿ ἐμὰν πόλιν ἔβα πέρσων. 

ΠΑΙΠΜΑΓΩΤΓΟΣ. 

εἴη τάδ᾽, ὦ παῖ" σὺν δίχη δ᾽ ἥκουσι γῆν" 
1566 ὃ χαὶ δέδοιχα μὴ σχοπῶσ᾽ ὀρϑῶς ϑεοί. 

ΑΝΤΙΓΟΔΝΕΑ. 

ποῦ δ᾽ ὃς ἐμοὶ μιᾶς ἐγένετ᾽ ἐκ ματρὺς 
πολυπόνῳ μοίρᾳ; 

ὦ φίλτατ᾽, εἰπὲ, ποῦ ᾽στι Πολυνείχης, “εν: 

ΠΑΙΔΖ4ΊἽΓΩΤΟΣ. 

ἐχεῖνος ἑπτὰ παρϑένων τάφου πέλας 
1600 Λιόβης ᾿δράστῳ πλησίον παραστατεῖ. 

« -Ὄ- 

ορᾷς; 

150 ὅδ᾽ 

ΑΝΤΊΙΓΟΜΝΗ. 

ὁρῶ δῆτ᾽ οὐ σαφῶς, ὁρῶ δέ πως 
μορφῆς τύπωμα στέρνα τ᾽ ἐξηχασμένα. 
ἀνεμώχεος εἴϑε δοόμον νεφέλας 

πόσὶν ξανύσαιμι δι᾿ αἰϑέρος 
166 πρὸς ἐμὸν ὁμογενέτορα, περὶ δ᾽ ὠλένας 

δέρᾳ φιλτάτῳ βάλοιμι χρόνῳ 

φυγάδα μέλεον. ὡς 

ὑπλοισὶ χρυσέοισιν ἐχπρεπὴς,, γέρον, 
ἑῴοις ὅμοια φλεγέϑων βολαῖς ἁλίου. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Σ. 

170 ἥξει δόμους τούσδ᾽, ὥστε σ᾽ ἐμπλῆσαι χαρᾶς, 

ἔνσπογδος. ϊ 

ΧΙΝΤΊΙΓΟΜΔΛΝΗ. 

οὗτος δ᾽, ὦ γεραιὲ, τίς πυρεῖ, 

ὃς ἅρμα λευκὸν ἡνιοατροφεῖ βεβώς; 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

ὃ μάντις “μφιάραος, ὦ δέσποιν᾽, ὅδε" 

σφάγια δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ, γῆς φιλαιμάτου χοαί. 
ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

176 ὦ λιπαροζώνου ϑύγατερ “Δλίου 
Σελαναία, χρυσεόκυκλον φέγγος, 
ὡς ἀτρεμαῖα χέντρα χαὶ σώφρονα 

πώλοις μεταφέρων ἰϑύνει. 
180 ποῦ δ᾽ ὃς τὰ δεινὰ τῆδ᾽ ἐφυβροίζει πόλει 

Ἀαπαγεύς; 

Π4144 ΤΌΣΤΟΣΣΣ 

ὍΣ προσβάσεις. τεκμαίρεται 

πύργων; ἄνω τε καὶ κάτω τείχη μετρῶν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

Ἰὼ, 
Νέμεσι καὶ Διὸς βαρύβρομοι βρονταὶ, 
κεραύνιόν τε πῦρ αἰϑαλόεν, σύ τοι 



..............ὕ...}».............ὕ.ὕ. 

οδοιυποο σού μαυπ ει οι ύδρ ουέ, ΠΡΕΘΘΙΝ ----.. 

186 μεγαληγορέαν ὑπεράνορα χοιμίζοις " 24ῶ ϑούριος μολὼν “ἥρης 
δ᾽ ἐστὶν, εὐβοῤλεί ἔδάς" αἷμα δάϊον φλέγει 
ὃς δορὶ Θηβαίας Π]υχήναισι τ ἢ: » ὃ μὴ τύχοι, πόλει" 
«Ἱερναίᾳ τὲ δώσει τριαίγᾳ, κοινὰ γὰρ φίλων ἄχη" 
Ποσειδωνίοις ᾿Τμυμωγίοις κοινὰ δ᾽, εἴ τι πείσεται 
ὕδασι, δουλείαν περιβαλών; 246 ἑπτάπυργος ἅδε γᾶ, 

190 μήποτε μήποτε τάνδ᾽, ω πότνια, «Ῥοινίσσᾳ χώρᾳ. φεῦ φεῦ. 
χουσεοβόστρυχον ὦ τόνῳ ἔρνος “ἤρτεμι, χοιγνὸν αἵμα, κοινὰ τέχεα 
δουλοσύναν τλαίην. τᾶς χερεοϊρόθθὺ πέρυῖβεν Ἰοῦς" 
᾿ ΠΑΙΗΙ͂ΑΓΩΓΙΓΌΟΣ. ὧν μέτεστί μοι πόνων. 

ὦ τέχνον. εἴσβα δῶμα, χαὶ χατὰ στέγας 2ὅ0 ἀμφὶ δὲ πτόλιν νέφος 
ἐν ποον εν μέμνε σοῖς, ἐπεὶ πόϑου ἀσπίδων πυκνὸν φλέγει 

195 ὃς τέρψιν ἦλϑες ὧν ἔχρηζες εἰσιδεῖν. σχῆμα φοινίου μάχης, 
ὄχλος γὰρ, ὡς ταραγμι μὸς εἰσῆλθεν πόλιν, ὧν “ἄρης τάχ᾽ εἴσεται, 
χωρεῖ γυναιχῶν πρὸς δόμους τυρανγικούς. παισὶν Οἰδίπου φέρων 
ὙΠ ΟΣ δὲ χφῆμα ϑηλειῶν ἐ ἔφυ, ι 2656 πημογὰν ᾿Πρινύων. 
σμικράς τ ἀφορμὰς ἢν λάβωσι τῶν λόγων, .άργος ὦ Πελασγικὸν, 

20ῦ πλείους το ἡδονὴ δέ τις δειμαίνω τὰν σὰν ἀλχὰν 
γυναιξὶ μηδὲν ὑγιὲς ἀλλήλας λέγειν. ος καὶ τὸ ϑεόϑεν" οὐ γὰρ ἄδιχον 

ΧΟΡΟΣ." εἷς ἀγῶνα τόνδ᾽ ἔνοπλος ὁρμᾷ, 
Τύριον οἶδμα λιποῦσ᾽ ἔβαν 200 ὃς μετέρχεται δόμους. 
ἀχροϑίγια «“Ζ2οξίᾳ ΠΟΖΔΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 
ἽΕΙ ἀπὸ νάσου 

206 «φοίβῳ δούλα μελάϑρων, 
ἕν᾽ ὑπὸ δειράσι νιφοβόλοις 
Παρνασοῦ κατενάσϑη., 
Ἰόνιον χατὰ πόντον ἐλά- 

τᾷ πλεύσασα περιρούτων 

210 ὑπὲρ ἀχαρπίστων πεδίων 

τὰ μὲν πυλωρῶν κλῆϑρά μ᾽ εἰσεδέξατο 
δι᾿ εὐπετείας, τειχέων ἔσω μολεῖν. 

ὃ χαὶ δέδοιχα μή με διχτύων ἔσω 

| 
᾿ 

206 ὧν οὕνεχ᾽ ὄμμα πανταχῆ διοιστέον, 
- ᾿ -ἝΡ Ἄ ’ Ἂν 

χἀχεῖσε χαὶ τὸ δεῦρο, μὴ δόλος τις ἡ. 

τ τπο τς δὲ χεῖρα τῷδε φασγάνῳ 
Σῤαδδαξ Ζεφύρου πνοαῖς 

ἱππεύσαντος; ἐν οὐρανῷ ὠὴ τίς οὗτος; ἢ χτύπον πλο θυ ἡ 1. δ: 
χαλλιστον χελάδημα, 270 ἅπαντα γὰρ τολμῶσι δεινὰ φαίνεται, 
πόλεος ἐχπροχριϑεῖσ᾽ ἐμῶς 

215 χαλλιστεύματα «οξίᾳ . 

Καδμείων δ᾽ ἔμολον γῶν, 
χλειγῶν ᾿.4γηνοριδᾶν, 
ὁμογενεῖς ἐπὶ “1αἴου 
πεμφϑεῖσ᾽ ἐνθάδε πύργους. 

22Οῖσα δ᾽ ἀγάλμασι χϑυσοτεύ- 

ἀλλ ἐγγὺς ἀλκή" βώμιοι γὰρ ἐσχάραι 
2 Ψ ’ 270 πέλας πάρεισι, χοὐχ ἔρημα δωματα. 

χτοις Φοίβῳ λάτοις γενόμαν. 

ἔτι δὲ Κασταλίας ὕδωρ “Ελληνιχοῖσι δώμασιν πελάζετε. 
ἐπιμένει μὲ χόμας ἐμὰς ΧΟΡΟΣ. 
δεῦσαι, παρϑένιον χλιδὰν, . 280 «οίψισσα μὲν γῆ πατρὶς ἡ ϑροέψασά με, 

228 Φοιβείαισι λατρείαις. γήνορος δὲ παῖδες ἐκ παίδων δορὸς 
ὦ λάμπουσα πέτρα πυρὸς 

διχόουφον σέλας ὑπὲρ ἄχρων 
Βαϊκχείων, Ζιονύσου μαντεῖα σεμνὰ «Δοξίου τ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάρας, 
οἴνα 9᾽΄, ἃ χαϑαμέριον ᾿, 286 ἐν τῷδ᾽ ἐπεστράτευσαν ᾿“ργεῖον πόλιν. 

280 στάζεις τὸν πολύχαρπον | σὺ δ᾽ ἀντάμειψαί μ᾽, ὅστις ὧν ἐλήλυϑας 
οἰνάνϑας ἱεῖσα βότρυν, , ἑπτάστομον πύργωμα Θηβαίας χϑονός. 
ζάϑεά τ᾿ ἄντρα δράχοντος, οὔ-- | ΠΟΔΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 
θειαΐ τε σχοπιαὶ ϑεῶν, πατὴρ μὲν ἡμῖν Οἰδίπους ὃ «Δαΐου, 
γνιρύβολόν τ᾽ ὅρος ἱερὸν, εἷ-- | ἔτικτε δ᾽ ᾿Ιοχάστη με, παῖς Μενοικέως " 

28ὅ λίσσων ἀϑανάτας ϑεοῦ 290 χαλεῖ δὲ Πολυνείχη μὲ Θηβαῖος λεώς. 
χορὸς γενοίμαν ἄφοβος | ΧΟΡΟΣ. 
παρὰ μεσόμιξαλα γύαλα «Ροί- | ὦ ξυ γγένεια τῶν “Ἵγήνορος τέκνων, 
βου Ζίρχαν προλιποῦσα. | ἐμῶν τυράννων, ὧν ἀπεστάλην ὕπο, 
νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων γονυπετεῖς ἕδρας προσπίτνω Ὁ 

202 --- 218. -ΞΞ- 214.- 225. | ἄναξ, τὸν οἴχοϑεν νόμον σέβουσα. 
2839 --- 249. --Ξ- 250- 260. ᾿ 296 ἔβας ὦ χρόνῳ γαῖαν πατρῴαν. 

ῬΟΞΈΛΕ ΒΟΕΈΝΙΟΘΙε ᾿ 0) 

π᾿ " ; 
λαβόντες οὐκ ἐχφρῶσ᾽ ἀναίμακτον χρόα. 

τὰ πίστ᾽ ἐμαυτῷ τοῦ ϑροάσους παρέ ἔξομαι. 

ὅταν δι᾿ ἐχϑρᾶς ποὺς ἀμείβηται χϑονός. 
πέποιϑα μέντοι μητρὶ χοὐ πέποιϑ᾽ ἅμα, 
ἥτις μ᾽ ἔπεισε δεῦρ᾽ ὑπόσπονδον μολεῖν. 

φέρ᾽ ἐς σχοτεινὰς περιβολὰς μεϑῶ ξίφος, 
΄ » » : - ΄ 

χαὺὶ τασδ᾽ ἔρωμαι, τίνες ἐφεστᾶσιν. δόμοις. 
ξέναι γυναῖχες, εἴπατ᾽ ἐκ ποίας πάτρας 

«Ῥοίβῳ μ᾽ ἔπεμψαν ἐνθάδ᾽ ἀκροϑίνιον. 

μέλλων δὲ πέμπειν μ᾽ Οἰδίπου χλεινὸς γόγος 
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ἰὼ πότνια, μόλε πρόϑρομος, 
ἀμπέτασον πύλας. 

χλύεις, ὦ τεχοῦσα τόνδε μᾶτερ, 

τί μέλλεις ὑπώροφα μέλαϑρα περῶν, 
800 ϑιγεῖν τ᾽ ὠλέγαις τέχνου; 

ΐ ΤΟΚΑΣΤΉΗ. 

«Ῥοίνισσαν, ὦ νεάγιδες, 
βοὰν ἔσω δόμων χλύουσα τῶγδε 

γήρᾳ τρομερὰν ἕλχω “Ποδὸς βάσιν. 
Ἰὼ τέχνον, ὔ 

806 χρόνῳ σὸν ὄμμα μυρίαις ἐν ἁμέραις 
προσεῖδον " ἀμφίβαλλε μα--- 
στὸν ὠλέγαισι ματέρος, 
παρηίδων τ᾽ ὄρεγμα βο-- 
στρύχων τε κυαγόχρωτα χαῖ- 
τας πλόχαμον, σχιάζων δέραν ἕμάν. 

810]ὼ Ἰὼ, μόλις φανεὶς ι 
ἄελπτω χἀδόχητα ματρὸς ὠλέγαις. 

τί φῶ σε; πῶς ἅπαντα 
χαὶ χερσὺ χαὶ λόγοισι 
πολυέλιχτον ἁδονὰν 

816 ἐχεῖσε χαὶ τὸ δεῦρο περι- 
χορεύουσα τέρψιν παλαιᾶν λάβω χαρμογᾶῶν ; 
ἰὼ τέχος ἐμὸν τέχος, 
ἔρημον πατρῷον ἕλισπες δόμον 
φυγὰς ἀποσταλεὶς ὁμαίμου λώβᾳ, 

820ὴ ποϑεινὸς φίλοις, 
ἤ ποϑεινὸς Θήβαις. 

ὅϑεν ἐμάν γε λευκόχροα χείρομαι 
δαχρυόεσσ᾽ ἀνεῖσα πενϑήρη κόμαν, 
ἀπέπλος φαρέων λευχῶν, τέχγνον, 

8ὃ25 δυσόρφναια δ᾽ ἀμφὶ τρύχη τάδε 
σχότι᾽ ἀμείβομαι. 
ἷ ἢ , 
ὁ δ᾽ ἐν δόμοισι πρέσβυς ὁὀμματοστερὴς. 
ἅπηνας ὁμοπτέρου, τᾶς ἀποζυγείσας δόμων, 

380 πόϑον ἀμφιδάχρυτον ἀεὶ χατέχων 
ἀνῆξε μὲν ξίφους 

ἐπ᾿ αὐτόχειρα τε σφαγὰν, 
ὑπὲρ τέρεμναά τ᾿ ἀγχόγνας 
στενάζων ἀρὰς τέχνοις. 

886 σὺν ἀλαλαῖσι δ᾽ αἷἱὲν αἰαγμάτων σχότια χρύ- 
πτεται. 

σὲ δ᾽, ὦ τέχνον, καὶ γάμοισι δὴ χλύω. 
ζυγέντα παιδοποιὸν ἁδονὰν 
ξένοισιν ἕν δόμοις ἔχειν, 

810 ξένον τε χῆδος ἀμφέπειν, 
ἄλαστα ματρὶ τῷδε .1α- 
ἴῳ τε τῷ παλαιγενγεῖ, 
γόμων ἐπακτὸν ἄταν. 

ἐγὼ δ᾽ οὔτε σοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς 
846 νόμιμον ἐν γάμοις, 

ὡς πρέπει ματέρι μαχαρίᾳ " 
ἀνυμέναια δ᾽ ᾿Ισμηνὸς ἐχηδεύϑη 
λουτροφόρου χλιδᾶς: ἀνὰ δὲ Θηβαίαν 
πόλιν ἐσιγάϑη σᾶς ἔσοδος νύμφας. 

850 ὅλοιτο τάδ᾽, εἴτε σίϑαρος 
εἴτ᾽ ἔρις εἴτε πατὴρ ὁ σὸς αἴτιος, 
εἴτε τὸ δαιμόνιον χατεχώμασε 
δώμασιν Οἰδιπόδα" 

πρὸς ἐμὲ γὰρ χαχῶν ἔμολε τῶνδ᾽ ἄχη. 
πο ΎῸΎὟὌτλς͵ςς“ ορρππτ τ ΓΠΠΠΠἷΠΠἷΠΡ΄π΄ΠπΠΠ΄ΠΠΠΠ΄ῤ΄᾽͵͵͵͵ὯἼὮὯὮὖ ΝΣ ΦἝΦἝὋὃ8᾽ι͵.͵.’... 

ἘΞ ΔΕ Ρ ΠΝ ΘΕ 

858 δεινὸν γυναιξὶν αἱ δι᾿ 

ἀδον κυρ ειτα 

ΧΟΡΟΣ. 

ὠδίνων γοναὶ, 
χαὶ φιλότεχγόν πως πᾶν γυναιχεῖον γένος. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ. 
μῆτερ, φρονῶν εὖ κοὺ φρονῶν ἀφικόμην 
ἐχϑροὺς ἐς ἄνδρας" ἀλλ ἀναγχαίως ἔχει 
πατρίδος ἐρᾶν ἅπαντας" ὃς δ᾽ ἄλλως λέγει, 

8600 λόγοισι χαίρει, τὸν δὲ γοῦν ἐκεῖσ᾽ ἔχει. 
οὕτω δὲ τάρβος ἐς φόβον τ᾽ ἀφικόμην,. 
μή τις δόλος μὲ πρῦὸ “ασιγνήτου χτάγῃ, 
ὥστε ξιφήρη χεῖρ᾽ ἔχων δι᾽ ἄστεως 

κυχλῶν πρόσωπον. ἤλϑον. ἕν δέ μ᾽ ὠφελεῖ, 
865 σπονδαί τε καὶ σὴ πίστις. ἥ μ᾽ εἰσήγαγε 

τείχη πατρῷα " πολύδαχρυς δ᾽. ἀφικόμην, 
χοόνιος ἰδὼν μέλαϑρα καὶ βωμοὺς ϑεῶν 
γυμγασιά 8ϑ', οἷσιν ἐνετράφην, 4]ρχης 8ϑ' ὕδωρ" 
ὧν οὗ διχαίως ἀπελαϑεὶς ξέγην πόλιν 

570 ναίω, δι᾿ ὄσσων νᾶμ᾽ ἔχων δ τρν τολ οτος 

ἀλλ ἐχ γὰρ ἄλγους ἄλγος αὐ σὲ δέρχομαι 
κάρα ξυρηχὲς καὶ πέπλους ἡρρ 6..... 

ἔχουσαν, οἴμοι τῶν ἐμῶν ἐγὼ χαχῶν. 
ὡς δεινὸν ἔχϑρα, μῆτερ, οἱχείων φίλων, 

875 καὶ δυσλύτους ἔχουσα τὰς διαλλαγάς. 
τί γὰρ πατήρ μοι πρέσβυς ἐν δόμοισι δρᾷ, 
σχότον δεδορχώς; τί δὲ χασίγνηται δύο; 
ἢ που στέγουσι τλήμονας φυγὰς ἐμάς. 

ΤΟΚΟ.ΑΣΊΠ. 

χκαχῶς ϑεῶν τις Οἰδίπου φϑείρει γένος. 

880 οὕτω γὰρ ἤρξατ᾽, ἄνομα μὲν τεχεῖν ἐμὲ, 
καχῶς δὲ γῆμαι πατέρα σὸν φῦναΐ τε σέ. 
ἀτὰρ τί ταῦτα; δεῖ φέρειν τὰ τῶν ϑεῶν. 
ὅπως δ᾽ ἔρωμαι, μή τι σὴν δάχω φρένα, 
δέδοιχ᾽, ἃ χρήζω. διὰ πόϑου δ᾽ ἐλήλυϑα. 

ΠΟΧΎΥΝΕΙΚΗΣ. 

386 ἀλλ ἐξερώτα, μηδὲν ἐνδεὲς λίπης " : 

ἃ γὰρ σὺ βούλει, ταῦτ᾽ ἐμοὶ, μῆτερ, φίλα. 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΉ.. : 

καὶ δή σ᾽ ἐρωτῶ πρῶτον ὧν χρήζω τὑὐχεῖν. 
τί τὸ στέρεσϑαι πατρίδος; ἡ καχὸν μέγα; 

ΠΟΑΑΥΜΝΕΙΚΗ͂Σ. 

μέγιστον" ἔργῳ δ᾽ ἐστὶ μεῖζον ἢ λόγῳ. 

ΤΟΚΑ͂Σ ΤῊ. : 
890 τίς ὁ τρόπος αὐτοῦ; τί φυγάσιν τὸ δυσχερές; 

ΠΟΜ“ΜΥΝΕΙΚΗΣ. 

ἕν μὲν μέγιστον, οὐκ ἔχει παρρησίαν. 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

δούλου τόδ᾽ εἶπας, μὴ λέγειν ἅ τις φρονεῖ. 
ΠΟΑΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

τὰς τῶν χρατούντων ἀμαϑίέας φέρειν χρεών. 
ΤΟΚΆΑ͂ΣΤΗ. 

καὶ τοῦτο λυπρὸν, ξυνασοφεῖν τοῖς μὴ σοφοῖς. 
ΠΟΔΖΔΥΜΔΝΕΙΚΗ͂Σ. 

896 ἀλλ ἐς τὸ χέρδος παρὰ φύσιν δουλευτέον. 
ΤΟΚΑΣΈΤΊΤΠ. 

αἱ δ᾽ ἐλπίδες βόσχουσι φυγάδας, ὡς λόγος. 
ΠΟΑΥΝΕΙΚΩΗ͂Σ. 

καλοῖς βλέπουσί γ᾽ ὄμμασιν, μέλλουσι δέ. 
ΤΟΚΑ͂ΣΤΠΗΠ. 

ρόνος αὐτὰς διεσάφησ᾽ οὔσας κενάς; οὐδ᾽ ὁ χ 



ΘΝ ΠΣ 

,᾿ ΠΟΑΥΜΔΝΕΙΚΗ͂Σ. 
ἔχουσιν ᾿Ἱφροδίτην τιν᾽ ἡδεῖαν χαχῶν. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

400 πόϑεν δ᾽ ἐβόσχου, πρὶν γάμοις εὑρεῖν βίον ; 
Ξ Π0.4 ΥΝ ΕΙ ΚΗΣ. 

ποτὲ μὲν ἐπ᾿ ἥμαρ εἶχον, εἶτ᾽ οὐχ εἶχον ἄν. 
ῬΟΚΟΣΟΡΈΣ 

ἜΗΝ δὲ πατρὸς χαὶ ξένοι σ᾽ οὐκ ὠφέλουν; 
ΠΟΜ“ΥΝΕΙΚΗΣ. 

εὖ πρᾶσσε" τὰ φίλων δ᾽ οὐδὲν, ἥν τις δυστυχῆ. 
: ΤΟΚΑΣΤΉ. 

᾿οὐὰν ηὑγένειά σ᾽ ἦρεν εἷς ὕψος μέγα; 
ΠΟΙΧΙΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

406 χαχὸν τὸ μὴ ᾽χειν " τὸ γένος οὐκ ἔβοσχέ με. 
εἰ ἘΝ ΤΟΚΟΩΣΈΊΠ. ! 

Ἷ πατρὶς, ὡς ἔοιχε, φίλτατον βοοτοῖς. 

ΠΟΔΖΔΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

οὐδ᾽ ὀνομάσαι δύναι᾽ ἂν ὡς ἐστὶν φίλον. 
ΤΟΚΑ.Α,ΣΤΗ. 

πῶς δ᾽ ἦλϑες [άργος; τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσχεϑες; 
ΠΟΖΥΜΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἔχοησ᾽ ᾿ἀδοάστῳ .Ζοξίας χρησμόν τινα. 
ΤΟΚΆΑΣΈΤΉΠ. 

410 ποῖον ; τέ τοῦτ᾽ ἔλεξας; οὐκ ἔχω μαϑεῖν. 
ΠΟΑΎΥΝΠΕΙΚΗΣ. 

κάπρῳ λέοντί ϑ᾽ ἁρμόσαι παίδων γάμους. 

ὅ ΤΟΚΑΣΌΈΊΤΠ. 

χαὶ σοὶ τί ϑηρῶν ὀνόματος μετῆν, τέχνον ; 
ΠΟΖΥΜΝΕΊΙΚΗ͂Σ. 

οὐχ οἶδ᾽. ὃ δαίμων μ᾽ 
, ΤΟΚΑΩΑ͂ΣΤΗ. 

προὺς γὰρ ὁ ϑεός" τίνει τρόπῳ δ᾽ ἔσχες λέχος; 
ΠΟΧΖῪ ΝΕ ΤΠ Σ. 

416 γνὺξ ἦν, ᾿Αδοάστου δ᾽ ἦλϑον ἐς παραστάδας. 

ΤΟΚΑΩ͂Σ ΤΟΙ 

κοίτας ματεύων, ἣ φυγὰς πλανώμενος; 
ΠΟ.“ΦΎΥΝΕΙΚΗΣ. 

ἦν ταῦτα" χᾷτά γ᾽ ἦλϑεν ἄλλος αὖ φυγάς. 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

τίς οὗτος; ὡς ἄρ᾽ ἄϑλιος χἀκχεῖνος ἦν. 

ΠΟΖΥΝΕΙΚΉΗΣ. 

Τυδεὺς, ὃν Οἰνέως φασὶν ἐχφῦναι πατρός. 

ἸΟΚΟΩΑΣΤΗ. 

420 τέ ϑηρσὶν ὑμᾶς δῆτ᾽ “Ἴδραστος ἤκχασεν ; 
ΠΟΔΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

στρωμνῆς ἐς ἀλχὴν οὕνεχ᾽ ἤλθομεν πέρι. 
ΤΟΙΣ ΊΗΙ. 

ἐνταῦϑα Ταλαοῦ παῖς ξυνῆχε ϑέσφατα; 

ΠΟ ΖΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

κάδωχεν ἡμῖν δύο δυοῖν νεάνιδας. 
ΤΟΚΑ ΣΤΗ. 

εὐτυχεῖς οὖν σοῖς γάμοις, ἢ δυστυχεῖς; 

ΠΟ. ΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 
425 οὐ μεμπτὸς ἡμῖν ὁ γάμος ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. 

ΤῸ ΚΑΣΊΤΉΗ. 
πῶς δ᾽ ἐξέπεισας δεῦρό σοι σπέσϑαι στρατόν; 

ΠΟ. ΥὙΔΝΕΙΚΗΣ. 

δισσοῖς Το τς ὦμοσεν γαμβροῖς τάδε, 

5 
αρο 

» 

Ῥοβέ Ροεῖ 427 κοι βεαπεναειις 

Τυδεῖ τὲ χἀμοί" σύγγαμος γάρ ἐστ᾽ ἐμός. Ξ::-.-:. 

ἐχάλεσεν πρὸς τὴν τύχην. 

" 

᾿- 
--- Ἂς 1, 443 

μφω χατάξειν ἐς πάτραν, πρόσϑεν δ᾽ ἐμέ. 
430 πολλοὶ δὲ “Ζ]αναῶν καὶ Πυκηγαίων ἄχροι 

πάρεισι, λυπρὰν χάριν, ἀναγκαίαν δ᾽, ἐμοὶ 
Ϊ διδόντες " ἐπὶ γὰρ τὴν ἐμὴν στρατεύομαι 

πόλιν. ϑεοὺς δ᾽ ἐπώμοσ᾽ ὡς ἀχουσίως 
τοῖς φιλτάτοις τοχεῦσιν ἠράμην δόρυ. 

435 ἀλλ ἐς σὲ τείνει τῶνδε διάλυσις χαχῶν, 

μῆτερ, διαλλάξασαν ὁμογενεῖς φίλους 

παῦσαι πόνων μὲ χαὶ σὲ χαὶ πᾶσαν πόλιν. 
πάλαι μὲν οὖν ὑμνηϑὲν, ἀλλ΄ ὅμως ἐρῶ" 
τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισι τιμιώτατα, 

440 δύναμίν τὲ πλείστην τῶν ἐν ἀνθρώποις ἔχει. 

ἁγὼ μεϑήχω, δεῦρο μυρίαν. ἄγων 
2. πένης γὰρ οὐδὲν εὐγενὴς ἀνήρ. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν ᾿Ετεοχλῆς ἐς διαλλαγὰς ὅδε 

χωρεῖ: σὸν ἔργον, μῆτερ ᾿Ιοχαστη, λέγειν 
415 τοιούσδε μύϑους οἷς διαλλάξεις τέχνα. 

ΕἸΕΠΟΚ.ΗΣ. 

μῆτερ, πάρειμι" τὴν χάριν δὲ σοὶ διδοὺς 
ἦλθον. τί χρὴ δρᾶν; ἀρχέτω δή τις λόγου " 
ὡς ἀμφὶ τείχη χαὶ ξυνωρίδας λόχων 
τάσσων ἐπέσχον πόλιν, ὅπως “χλύοιμί σου 

480 κοινὰς βραβείας, αἷς ὑπόσπονδον μολεῖν 

τόνδ᾽ εἰσεδέξω τειγέων πείσασά με. 
ΤΟΚΑΣΤΉΗ. 

ἐπίσχες" οὔτοι τὸ ταχὺ τὴν δίχην ἔχει" 
βοαδεῖς δὲ μῦϑοι πλεῖστον ἀνύουσιν σοφόν. 
σχάσον δὲ δειγὸν ὄμμα χαὶ ϑυμοῦ πγνοάς" 

455 οὐ γὰρ τὸ λαιμότμητον εἰσορᾷς χάρα 

Γοργόνος, ἀδελφὸν δ᾽ εἰσορᾷς ἥκοντα σόν. 
σύ τ᾽ αὖ πρόσωπον πρὸς κασίγνητον στρέφε, 
Πολύνειχες " ἐς γὰρ ταυτὸν ὄμμασι βλέπων 

λέξεις τ᾽ ἄμεινον τοῦδέ τ᾿ ἐνδέξει λόγους. 

Ι 

460 παραινέσαι δὲ σφῷν τι βούλομαι σοφόν" 
ὅταν φίλος τις ἀνδοὶ ϑυμωϑεὶς φίλῳ, 
ἐς ἕν ξυνελθὼν, ὄμματ ὄμμασιν διδῷ, 
ἐφ᾽ οἷσιν ἥκει, ταῦτα χρὴ μόνον σχοπεῖν, 
χαχῶν δὲ τῶν πρὶν μηδενὸς μνείαν ἔχειν. 

4605 λόγος μὲν οὖν σὸς πρόσϑε, ΤΙολύνεικες τέχνον " 
σὺ γὰρ στράτευμα Ζαναϊδῶν ἥχεις ἄγων, 
ἄδιχα πεπονθὼς, ὡς σὺ φής" χριτὴς δέ τις 

ϑεῶν γένοιτο καὶ διαλλαχτὴς καχῶν.- 
Σ ΠΟΙΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἁπλοῦς ὁ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ, 

470 κοὺ ποιχίλων δεῖ τανδιχ᾽ ἑρμηνευμάτων " 

ἔχει γὰρ αὐτὰ καιρόν" ὁ δ᾽ ἄδιχος λόγος 

νοσῶν ἂν αὑτῷ φαρμάχων δεῖται σοφῶν. 
ἐγὼ δὲ πατρὸς δωμάτων προὐσχεψάμην 

τοὐμόν τε χαὶ τοῦδ᾽, ἐχφυγεῖν χρήζων ἀρὰς, 
475 ἃς Οἰδίπους ἐφϑέγξατ᾽ εἰς ἡμᾶς ποτε, 

ἐξῆλθον ἔξω τῆσδ᾽ ἑκὼν αὐτὸς χϑονὸς, 
ἀνάσσειν πατρίδος ἐνιαυτοῦ χύχλονγ, 

ὥστ᾽ αὐτὸς ἄρχειν αὖϑις ἀνὰ μέρος λαβὼν, 
χαὶ μὴ δι᾽ ἔχϑρας τῷδε καὶ φόνου μολὼν 

480 χαχόν τι δρᾶσαι χαὶ παϑεῖν, ἃ γίγνεται. 

ὁ δ᾽ αἱνέσας ταῦϑ'᾽ ὁρχίους τε δοὺς ϑεοὺς 

ἔδρασεν οὐδὲν ὧν ὑπέσχετ᾽, ἀλλ ἔχει 
τυραννίδ᾽ αὐτὸς χαὶ δόμων ἐμὸν μέρος. 

χαὶ γῦν ἕτοιμός εἶμι τἀμαυτοῦ λαβὼν 

δοὺς τῷδ᾽ 

.........-.--..Ἅ..»- 
Οὐ τ 5 Ὁ. ον 



ΕΥῪ 

485 στρατὸν μὲν ἔξω τῆσδ᾽ ἀποστεῖλαι χϑονος, 
οἰχεῖν δὲ τὸν ἐμὸν οἶχον ἀνὰ μέρος λαβὼν, 
καὶ τῷδ᾽ ἀφεῖναι τὸν ἔσον αὖϑις αὖ χρόνον, 
καὶ μήτε πορϑεῖν πατρίδα μήτε προσφέρειν 
πύργοισι πηκτῶν χλιμάχων προσαμβάσεις, 

490 ἃ μὴ κυρήσας τῆς δίχης πειράσομαι 
δρᾶν. μάρτυρας δὲ τῶνδε δαίμογας χαλῶ, 
ὡς πάντα πράσσων σὺν δίχη δίκης ἄτερ 
ἀποστεροῦμαι πατρίδος ἀνοσιώτατα. 
ταῦτ᾽ αὔϑ᾽ ἕχαστα, μῆτερ, οὐχὶ περιπλοχὼς 

496 λόγων ἀϑροίσας εἶπον, ἀλλὰ καὶ σοφοῖς 
καὶ τοῖσι φαύλοις ἔνδιχ᾽, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐμοὶ μὲν, εἰ καὶ μὴ χαϑ' Ἑλλήνων χϑόνα 
τεϑράμμεϑ'᾽, ἀλλ᾽ 

ΕἸΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

εἶ πᾶσι ταυτὸν καλὸν ἔφυ σοφόν ϑ᾽ ἅμα, 

δ00 οὐχ ἣν ἂν ἀμφίλεκτος τ ϑοιότσθες ἔρις " 

γῦν δ᾽ οὔϑ᾽ ὅμοιον οὐδὲν οὔτ᾽ ἴσον βροτοῖς, 
πλὴν ὀγομάσαι, τὸ δ᾽ ἔργον οὐκ ἔστιν τόδε. 
ἐγὼ γὰρ οὐδὲν, μῆτερ, ἀποχρύψας ἐρῶ" 
ἄστρων ἂν ἔλθοιμ᾽ αἰϑέρος πρὸς ἀντολὰς 

506 χαὶ γῆς ἔνερϑε, δυνατὸς ὧν δρᾶσαι τάδε, 
τὴν ϑεῶν μεγίστην ὥστ᾽ ἔχειν τυραγνίδα. 
τοῦτ᾽ οὖν τὸ χρηστὸν, μῆτερ, οὐχὶ βούλομαι 
ἄλλῳ παρεῖναι μᾶλλον ἢ σώζειν ἐμοί: 
ἀνανδρία γὰρ, τὸ πλέον ὅστις ἀπολέσας 

510 τοὔλασσον ἔλαβε. πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αἰσχύνομαι 
ἐλθόντα σὺν ὅπλοις τόνδε χαὶ πορϑοῦντα γῆν 
τι ΕΠ (ὦ χρήζει." ταῖς γὰρ ἂν Θήβαις τόδε 
γένοιτ᾽ ὄνειδος, εἰ πΠ Π τ οι δορὸς 

φόβῳ παρείην σκῆπτρα τἀμὰ τῷδ᾽ ἔχειν. 

δ1δ χρῆν δ᾽ αὐτὸν οὐχ ὅπλοισι τὰς διαλλαγὰς, 

μῆτερ, ποιεῖσϑαι" πᾶν γὰρ ἐξαιρεῖ λόγος 
ὃ χαὶ σίδηρος πολεμίων δράσειεν ἄν. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἄλλως τήνδε γῆν οἱχεῖν ϑέλει, 
ἔξεστ᾽ " ἐκείνου δ᾽ οὐχ ἑχὼν μεϑήσομαι, 

ὅ20 ἄρχειν παρόν μοι, τῷδε δουλεῦσαΐ ποτε. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, 
ζεύγνυσϑε δ᾽ ἵππους, πεδία πίμπλαϑ' ἁρμάτων, 
ὡς οὐ παρήσω τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίδα. 
εἴπερ γὰρ ἀδιχεῖν χρὴ ; τυραννίδος πέρι 

ὅ26 χάλλιστον ἀδικεῖν, τἄλλα δ᾽ εὐσεβεῖν χρεών. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ εὖ λέγειν χρὴ μὴ ᾽πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς, 
οὐ γὰρ καλὸν τόδ᾽, ἀλλὰ τῇ δίκη πικρόν. 

ΤΟΚΆΑΣΤΗ. 

ὦ τέχνον, οὐχ ἅπαντα τῷ γήρῳ χκαχὰ, 
᾿τεόχλεες, πρόσεστιν, ἀλλ᾽ ἡμιπιειρία 

ὅ80 ἔχει τε δεῖξαι τῶν νέων σοιρώτερον. 

τί τῆς χαχίστης δαιμόνων ἐφίεσαι 
φιλοτιμίας, παῖ; μὴ σύ γ᾽ " ἄδικος ἡ ϑεός" 
πολλοὺς δ᾽ ἐς οἴχους χαὶ πόλεις εὐδαίμονας 

ἐσῆλϑε χἀξῆλθϑ᾽ ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῶν χρωμένων " 
ὅ86 ἐφ᾽ ἢ σὺ μαΐνει. κεῖνο χύλλιον, τέχνον, 

ἰσότητα τιμῶν, ἢ «φίλους ἀεὶ φίλοις 
πόλεις τε πόλεσι συμμάχους τε συμμάχοις 

ξυνδεῖ" τὸ γὰρ ἴσον νόμιμον ἀνθρώποις ἔφυ, 
τῷ πλέονι δ᾽ ἀεὶ πολέμιον χαϑίσταται 

ὅ40 τοὔλασσον, ἐχϑρᾶς ϑ᾽ ἡμέρας κατάρχεται. 
Ὄπ Ὁ. 00 [ὁὃὦἃὃΣῪ.ὄ ὦ 85 0 τπΠ| π΄ 

ὍΣ , - , οὖν ξυνετά μοι δοχεῖς λέγει». 

--------. .  . ... «ὦ .  ..., ... ........:.-...... ...ς-. 

ῬῚ ΤΠ Ὶ ΤΗ ΔΊΟΥ 

χαὶ γὰρ μέτρ᾽ ἀνθρώποισι χαὶ μέρη σταϑμῶν 
ἰσότης ἔταξε κἀριϑμὸν διώρισε, 

γυχτός τ᾽ ἀφεγγὲς βλέφαρον ἡλίου τε φῶς 
ἴσον βαδίζει τὸν ἐνιαύσιον χύχλον; 

ὅ45 χοὐδέτερον αὐτοῖν φϑόνον ἔχει νικώμενον. 
εἶδ. ἥλιος μὲν νύξ τε δουλεύει, βροτοῖς, 
σὺ δ᾽ οὐχ ἀνέξει δωμάτων ΘΝ ἴσον, 

᾿χαὶ τῷδ᾽ ἀπονεμεῖς; κῴτα ποῦ ᾽στιν ἡ δίχη; 
τί τὴν τυραννίδ᾽ , ἀδιχίαν εὐδαίμονα, 

ὅ90 τιμᾷς ὑπέρφευ, καὶ μέγ᾽ ἥγησαι τόδε, 
7 ἕπεσϑαι τίμιον; χενὸν μὲν οὐν. 

ἢ πολλὰ μοχϑεῖν πον ἔχων ἐν ϑώμασι 

βούλει; τί δ᾽ ἔστι τὸ πλέον; ὄνομ᾽ ἔχει μόνον "] 

ἐπεὶ τά γ᾽ ἀρκοῦνϑ᾽ ἱχαγὰ τοῖς γε. σώφροσιν. 
ὅ55 οὔτοι τὰ χρήματ᾽ ἴδια κέχτηνται βροτοὶ, 

τὰ τῶν ϑεῶν δ᾽ ἔχοντες ἐπιμελούμεθα" 
ὅταν δὲ χοήζωσ᾽, αὔτ᾽ ἀφαιροῦνται πάλιν. 

ἄγ᾽, ἢν σ᾽ ἔρωμαι δύο λόγω προϑεῖσ᾽ ἅμα, 
ὅ600 πότερα τ χουν ἢ πόλιν σῶσαι ϑέλεις ; 

ἐρεῖς τυραννεῖν ; ἢν δὲ γνιχήση σ᾽ ὅδε, 

᾿Ἵργεῖά τ᾽ ἔγχη δόρυ τὸ Καδμείων ἕλῃ, 
ὄψει δαμασϑὲν ἄστυ Θηβαίων τόδε, 

: ὄψει δὲ πολλὰς αἰχμαλωτίδας κόρας 

ὅ65 βίᾳ πρὸς ἀνδρῶν, πολεμίων πορϑουμένας. 
“ ἀρ᾽ ὃ πλοῦτος, ὃν ζητεῖς ἔχειν, 

γεγνήσεται τς φιλότιμος δὲ σύ. 

σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ" σοὶ δὲ, Πολύγειχες, λέγω, 
ἀμαϑεῖς “Αδραστος χάριτας ἔς σ᾽ ἀνήψατο" 

570 ἀσύνετα δ᾽ ἦλθες καὶ σὺ πορϑήσων πόλιν. 
φέρ᾽, ἣν ἕλης γῆν τήνδ᾽, ὃ μὴ τύχοϊ ποτὲ, 
πρὸς ϑεῶν, τροπαῖα πῶς ἄρα στήσεις δορός; 

πῶς δ᾽ αὖ χκατάρξει ϑυμάτων, ἑλὼν πάτραν, 
κεῖς σχῦλα γράψεις πῶς ἐπ᾿ Ἰνάχου ῥοαῖς, 

5758 Θήβας πυρώσας τάσδε ὙΠ Ὁ ϑεοῖς 

ἀσπίδας ἔϑηχε" μήποτ᾽, ὦ τέχνον, χλέος 

τοιόνδε σὸι γένοιϑ᾽ ὑφ᾽ Ἑλλήνων λαβεῖν. 
ἢν δ᾽ αὐ χρατηϑὴς καὶ τὰ τοῦδ᾽ ὑπερδράμη, 
πῶς ᾿ἄργος ἥξεις. τ ον λιπὼν γεχρούς; 

ὅ80 ἐρεῖ δὲ δή τις, ὦ χαχὰ μνηστεύματα 

ἰάδραστε προσϑεὶς, διὰ μιᾶς νύμφης γάμον 
ἀπωλόμεσϑα. δύο χαχὼ σπεύδεις, τέχνον, 
χείνων στέρεσθαι, τῶνδέ τ΄ ἐν μέσῳ πεσεῖν. 
μέϑετον τὸ λίαν. μέϑετον " ἀμαϑία δυοῖν, 

585 ἐς ταῦὔϑ'᾽ ὅταν μόλητον, αἴσχιστον χαχόν. 

χορ ξι . 
ὦ ϑεοὶ, γένοισϑε τῶνδ᾽ ἀπότροποι καχῶν, 
καὶ ξύμβασίν τιν᾽ Οἰδίπου τέχνοις δότε. 

Ε͵ΤΕΟΚΖΗΣ. 

μῆτερ, οὐ λόγων ἔϑ' ἁγὼν, ἀλλ᾽ ἀνάλωται χρόνος 
οὗν μέσῳ μάτην, περαίνει δ᾽ οὐδὲν ἡ προϑυμία" 

ὅ90 οὐ γὰρ ἂν ξυμβαῖμεν ἄλλως ἢ ̓ πὶ τοῖς εἰρημέ- 
ψοις, 

ὥστε μὲ σχήπτρων χρατοῦντα τῆσδ᾽ ἄναχτ' εἶναι 
χϑονός" 

τὰς, 
τῶν μακρῶν δ᾽ ἀπαλλαγεῖσα νουϑετημάτων μ᾽ ἔα. 

χαὶ σὺ τῶνδ ἔξω κομίζου τειχέων, ἢ κατϑαγεῖ. 

Ῥοκῖ 557. 5θιπιοθδίυν 

ὁ δ᾽ ὄλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ᾽ ἐφήμερος. 



[ 

β 

605 κλύετέ μου- 

610 ὅς μ᾽ ἄμοιρον ἐξελαύνεις. 

ΦΊΉΟΚΗ ΝΗ ΗΚ τ 
ἐ ΠΟΑ.ΑΎΥΝΕΙΚΗΣ. 

πρὸς τίνος ; τίς ὧδ᾽ ᾽ἄτρωτος, ὅστις εἷς ἡμᾶς ξίχος. 

ὅ95 φόνιον ἐμιβαλὼν τὸν αὐτὸν οὐκ ἀποίσεται μόρον»; 
ἙἘΤΕΟΚΖἍΗΣ. 

ἐγγὺς, οὐ πρόσω βεβηχώς" ἐς χέρας λεύσσεις ἐμάς; 
ΠΟΑΥΝΕΙΚΗΣ. 

εἰσορῶ " δειλὸν δ᾽ ὁ πλοῦτος καὶ φιλόψυχον χαχόν. 

ΕἘΤΕΟΚΆΗΣ. 
μετ . - Ξ χ ᾿ 591 3. 5] 

χάτα σὺν πολλοῖσιν ἤἠλϑὲς πρὸς τὸν οὐδὲν ὃς 

μαχὴν; 
Γ ΤΥΝΕΥΚΉ Σ. 

ἀσφαλὴς γάρ ἐστ᾽ ἀμείνων ἢ ϑρασὺς στρατηλάτης. 

ΒΊΗΝΟΚΠΖΗΣ. 
᾿ 

ΤΗΘΙΘΊΟΧΕΝΕΡΕΣΙΕΚΎΓΟΣ: 

ϑανεῖν- 

| 
χαὶ σὲ δεύτερόν γ᾽ ἀπαιτῶ σχῆπτρα χαὶ μέρη 

ὟΥῪ ἰ ὄ 

᾿ χϑονός. Ι 

ΠΡ ΘΟ ΤΊ ΕΓΩΣΙΕ: 
Ξο ᾽ ΄ 9. ᾿ ΝΟΣ ᾿ ᾿ ὲ τ ΕΞ οὔκ ἀπαιτουμέὲσ ἐγὼ γὰρ τὸν ἔμον οἴχήσω, 

’, ᾿ 

δὸ μον. 

ΦΕΘΞΡΥ ΝΕ ΚΗΙΣ. 

τοῦ κμιέρους ἔχων τὸ πλεῖον; 

ἜΣ ΡΟ ΚΟ ΤΎΣ, 

φήμ᾽ " ἀπαλλάσσου δὲ 

ΠΟΙΧΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ὦ ϑεῶν βωμιοὶ πατρῴων, | 

λας 
.α “3 Μὴ δ. τ 

ΕΜ ΣΕ ΘΕ Χ ΎΓΣ. | 

οὺς σὺ πορϑήσων πάρει-, 

ΠΟΖΦΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ὌΕΘΚΖΗΣ. 

τίς δ᾽ ἂν χλύοι σου πατρίδ᾽ ἐπεστρατευμέγου ;, 

ΠΟΑΎΝΕΙΚΗΣ. 
χοὺ ϑεῶν τῶν λευχοπώλων δωμαϑ', 

ἘΤΕΟΚΜΗΣ. 
: οἱ στυγοῦσί σε." 

ΠΟΖ“ΎΥΝΕΙΚΗΣ. 
ἐξελαυνόμεσθα πατρίδος, 

ἘἙΤΕΟΚΖΗΣ. 
χαὺ γὰρ ἦλθες ἐξελῶν. 

ΡΟ ΤΥ ΝΈΤΑΚΊΤΓΣ. 

ἀδικίᾳ γ᾽, ὦ ϑεοί. 
ῬΡῚ Ἐ ΘΙ ΚὨΤΈΕΓΣΣ 

Μυχήναις, μὴ ᾿νϑάδ᾽ ἀνακάλεε ϑεούς. 

ΠΟΜΧΔΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 
ἀνόσιος πέφυχας, ] 

ῬΣΡΙ Ο ΚΕΞΊ ΤΡ 

ἀλλ᾽ οὐ πατρίδος, ὡς σὺ, πολέμοις. 

ΠΟΖ“ΖΥΝΕΙΚΗ͂Σ. Ι 

ἘΣΣΙ Ζ,ΡΙΣ. 

καὶ χατακτενῶ γε πρός. 

ΠΟ ΝΈΕΈΙΚΉΗΣ. 

ὦ πάτερ, πλύεις ἃ πάσχω; ς | 

ΤΥΓΒΕΟΚΞ.ΗΣ. 

καὶ γὰρ οἷα δρῷς χλύει-' 

«ε ΟΣ, ἘΡΥΒΡ ΚΝ ε ᾿ Ε] Ἄ 5. ; Ξ Ἵ 

θ02ὅ ὡς ταχ οὐχέϑ' αἱματηρὸν τοῦμον ἀργῆσειε ξί(ζ[ος.. 

Ξεῖξες τς ---,ο-- 

ΠΟ ΞΥΝΕΙΚΗΣ. 

χαὶ σὺ, μῆτερ; ᾿ 

ἘΣΣΙ ΕΒΑΘΕΗΘΖΖΤΕΣ:. 

οὐ ϑέμις σοι μητρὸς ὀνομάζειν κάρα. 

ἹΣΟΖΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 
ὦ πόλις. : 

ἘΤΕΟΘΚΔΗΣ, 
μολὼν ἐς “ἄργος ἀναχάλει “έρνης ὕϑωρ., 

ΤΓΟΣΟΧ ΝΈΕΣ ΚΊΤΣ. 

εἶμι, μὴ πόνει" σὲ δ᾽ αἰνῶ, μῆτερ. 

ἘΕἘΤΕΟΚΜΖΗ Σ. 
ἔξιϑι γϑογός. 

ΠΟΧ“ΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ἔπ Ὁ τ ε Ἢ ὥς ᾿ 618 ἔξιμεν " πατέρα δέ μοι δὸς εἰσιδεῖν. 
600 κομιπὸς ἐν σπονδαῖς πεποιϑὼς, αἵ σὲ σωζουσιν 

ΕΤΈΕΈΟΚ.ΉΗΣ. ΡΜ 
οὐκ ἂν τύχοις.: 

0 ΖΦ. ΧΟΝΕ ΕΙΚΙ͂ΓΣ: 

ἀλλὰ παρϑένους ἀδελφάς. 
ΕἸἾΕΟΚΟ.Η͂Σ. 

οὐδὲ τάσδ᾽ ὄψει ποτέ. 
ΠΟΜΔΥΝΕΙΚΗΣ. 

ὦ χασίγνηται. 

ΕΤΕΟΚΖΗΣ. ᾿ 

τί ταύτας ἀναχαλεῖς, ἔχϑιστος ὧν; 

ΠΟΜ“ΎΥΝΕΙΚΗΣ. 

μῆτερ, ἀλλά μοι σὺ χαῖρε. 
ΤΟΚΟ.Α͂ΣΤΉ. 

᾿ χαρτὰ γοῦν πάσχω, τέχγον. 
ΠΟΧΎΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

οὐχέτ᾽ εἰμὴ παῖς σός. 
ΤΟ ΚΣΤ Σ. ΤΕΗΣ: 

ἐς πόλλ᾽ ἀϑλία πέφυχ᾽ ἔγω. 
ΠΟΖΥΝΕΙΚΗΣ. 

620 ὅδε γὰρ εἰς ἡμᾶς ὑβρίζει. 
ΕΤΕΟΚΖΗΣ. 

καὶ γὰρ ἀνϑυβρίζομαι. 
ΠΟΖΧΖΥΜΝΕΙΚΗ͂Σ. 

ποῦ ποτε στήσει πρὸ πύργων; 
ΕΤΕΟΚΟ.Ζ6ΗΣ. 

ὡς τέ μ᾽ ἱστορεῖς τόδε; 
ΠΟΖΧΎΥΝΕΣΚΗ͂Σ. 

ἀγτιτείξομιασι χτενῶν σέ. 
ἜΤ ΕΘ ΚΙΕΊΡΕΙΣΣ. 

! 
Ι 

χἀμὲ τοῦδ᾽ ἔρως ἔχει. 
ΤΟΚΑΣΤΗ. 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. τί δοάσετ᾽, ὦ τέχν᾽; 

ΠΟΖ“ΥΝΕΙΚΗ͂Σ. 

αὐτὸ σημανεῖ.. 
ΤΟΙᾺΟ.ΖΣΈΊΤΉΗ.- 

πατρὸς οὐ φεύξεσϑ᾽ οινῦς; 

ΕΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

ἐρρέτω πρόπας δόμος.. 
ΠΟΑΥΝΕΙΚΗΣ. 

τὴν δὲ ϑρέψασάν με γαῖαν καὶ ϑεοὺς μαρτύρομαι! 
ὡς ἄτιμος, οἰχτρὰ πάσχων, ἐξελαύνομαι χϑονὸς,, 
δοῦλος ὡς, ἀλλ᾽ οὐχὶ ταὐτοῦ πατρὸς Οἰδίπου 

γεγώς. 
κἂν τί σοι, πόλις, γένηται, μὴ ᾽μὲ, τόνδε ν 

αἰτιῶ " 

πα δι ν πΠΠ' -- ἀπ οσν.: . .-.ἕ οὐ δυν ϑξοοι τς Ὁ  πΠ πτοςς  οὡ τς ες α 



680 οὐχ ἑχὼν γὰρ ἤλϑον, ἄκων δ᾽ ἐξελαύνομαι χϑονός. 
καὶ σὺ, Ῥοῖβ' ἄναξ ᾿“γυιεῦ, καὶ μέλαϑρα χαίρετε, 

ἥλιχές ϑ᾽ οὑμοὶ ϑεῶν τε δεξίμηλ᾽ ἀγάλματα. 
οὐ γὰρ οἷδ᾽ εἴ μοι προσειπεῖν αὖϑις ἔσϑ᾽ ὑμᾶς ς] 

ποτε" 
ἐλπίδες δ᾽ οὔπω χαϑεύδουσ᾽, αἷς πέποιϑα σὺν 

ϑεοῖς 

638 τόνδ᾽ ἀποχτείνας χρατήσειν τῆσδε Θηβαίας χϑογός. 
ἘΤΕΟΚΖΗΣ. 

ἔξιϑ᾽ ἐχ χώρας" ἀληϑῶς δ᾽ ὄνομα ΤΙ αἰρ δ αηη 
πατὴρ 

ἔϑετό σοι ϑείᾳ προνοίᾳ γνεικέων ἐπώνυμον. 
ΧΟΡΟΣ. 

Κάδμος ἔμολε τάνδε γᾶν 
Τύριος; ᾧ τετρασχελὴς 

640 μόσχος ἀδάματον πέσημα 
δίχε τελεσφόρον διδοῦσα 
χοησμὸν,, οὗ κατοικίσαι 
πεδία μὲν τὸ ϑέσφατον 

᾿ χρῆσε πυροφόρ᾽ ᾿Δόνων, 
“615 χαλλιπόταμος ὕδατος ἵνα τὲ 

γοτὶς ἐπέρχεται γύας 
Ζίρχας χλοηφόρους 
χαὶ βαϑυσπόρους" 

Βρόμιον ἔνϑα τέχετο μάτηρ 
660 Ἐ Ἐ “ιὸς γάμοις, ᾿ ] 

κισσὸς ὃν περιστε(ῆς 
ἑλιχτὸς εὐθὺς ἔτι βρέφος 
χλοηφόροισιν ἔρνεσιν 
κατασχίοισιν ὀλβίσας ἐνώτισεν, | 

66 Βάχχιον χόρευμα παρϑέγοισι Θηβαί- 

οαἰσι χαὶ γυναιξὶν εὐίοις. 

ἔνϑα φόνιος ἦν δράχων 
ἄρεος, ὠμόφρων φύλαξ, 
γάματ᾽ ἔνυδρα χαὶ ῥδέεϑρα 

660 χλοερὰ δεργμάτων κόραισι 

πολυπλάγοις ἐπισχοπῶν " 
ὃν ἐπὶ χέρνιβας μολὼν 

Κάδμος ὠλεσε μαρμάρῳ, 
χρᾶτα φόνιον ὀλεσίϑηρος 

66ὅ ὠλένας δικὼν βολαῖς, ] 

δίας ἀμάτορος 
Παλλάδος φραδαῖς 
γαπετεῖς δικὼν ὀδόντας 

᾿ Ϊ 

670 ἔνϑεν. ἐξανῆχε γᾶ 
[2 32, ε 3, 

πάγοπλον ὄψιν ὑπὲρ ἄχρων 
ε ΄ , 

ὅρων χϑονός " σιδαρόφρων 

ΒΕ ΌΡΌΣΙ Σ Ὑ 

δέ νιν φόνος πάλιν ξυνῆψε γᾷ φίλᾳ. 
αἵματος δ᾽ ἔδευσε γαῖαν, ἅ νιν εὐεί-- 

676 λοισι δεῖξεν αἰϑέρος πνοαῖς. 

χαὶ σὲ, τὸν προμάτορος 
᾿Ιοῦς ποτ᾽ ἔχγονον 
Ἔπαφον, ὦ “ιὸς γένεϑλον, 
ἐχάλεσ᾽ ἐχάλεσα βαρβάρῳ βοᾷ, 

680]Ἰὼ, βαρβάροις λιταῖς, 
βᾶϑι βᾶϑι τάνδε γᾶν" 
σοί νιν ἔχγονοι χτίσαν, 
ἃ διώγυμοι ϑεαὶ, 

688 ---- 656. ΞξΞ 657 --- 675. 

Περσέφασσα χαὶ φίλα 
θ86 “αμάτηρ ϑεὰ, 

πάντων ἄνασσα, πάντων δὲ Γῶ τροφὸς 
ἐχτήσαντο" πέμπε πυρφόρους 
ϑεὰς ἀμῦναι τῷδε γᾷ" 
πάντα δ᾽ εὐπετῆ ϑεοῖς. 

ΔΝ ἙΤΕΟΚΔΆΗΣ. 
690 χώρει σὺ χαὶ κόμιζε τὸν Πῆενοιχέως 

Κρέοντ᾽, ἀδελφὸν μητρὸς ᾿Ιοχάστης ἐμῆς, 
λέγων τάδ᾽, ὡς οἰκεῖα καὶ χοινὰ χϑονὸς 
ϑέλω πρὸς αὐτὸν συμβαλεῖν βουλεύματα, 

- πρὶν ἐς μάχην τε καὶ δορὸς τάξιν μολεῖν. 

695 χαέτόι ποδῶν σῶν μιόχϑον ἐχλύει παρών" 
ὁρῶ γὰρ αὐτὸν πρὸς δόμους στείχοντ᾽ ἐμούς. 

ἶ ΚΡΈΩΝ. 

ἢ πόλλ᾽ ἐπῆλϑον, εἰσιδεῖν χρήζων ο΄, ἄναξ 
᾿Βτεόκλεες, πέριξ δὲ Καδμείων ἐὐλδθ εν 

φύλαχας τ᾽ ἐπῆλθον, σὸν δέμας ϑηρώμενος. 
ἙἘΤΕΟΚ.ΖΗΣ. 

7100 καὶ μὴν ἐγὼ σ᾽ ἔχρηζον εἰσιδεῖν, Κρέον " 
πολλῷ γὰρ εὗρον ἐνδεεῖς διαλλαγὰς, 
ὡς ἐς λόγους ξυνῆψα Πολυνείχει μολών. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἤκουσα μεῖζον αὐτὸν ἢ Θήβας φρονεῖν, 
χήδει τ᾽ ᾿Αδράστου χαὶ στρατῷ πεποιϑότα. 

705 ἀλλ᾽ ἐς ϑεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ᾽ ἔχειν " 

ἅ δ᾽ ἐμποδὼν μάλιστα, ταῦϑ'᾽ ἥκω φράσων. 
ἙΤΕΟΚΔΗΣ. 

τὰ ποῖα ταῦτα; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ, 
ΚΡῈ ὦ Ν. 

ἤχει τις αἰχμάλωτος ᾿“ργείων πάρα. 
ΕἸΕΟΚΜΖΗΣ. 

λέγει δὲ δὴ τί τῶν ἐχεῖ νεώτερον; 
ΚΡΕῺ Ν. 

710 μέλλειν πέριξ πύργοισι Καδμείων πόλιν 
ὅπλοις ἑδλίξειν αὐτίχ᾽ ᾿“ργείων στρατόν. 

ΕἸΤΈΕΟΆΚ.ΖΗΣ: 

ἐρθνότεθνι τἄρ᾽ ὅπλα Καδμείων πόλει. 
ΚΡΕΩ͂ Ν. 

; μῶν γεάζων οὐχ δρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν; 

ΕἸΤΈΕΟΚ.ΖΗΣ. 

ἐστὸς τάφρων τῶνδ᾽, ὡς μαχουμένους τάχα. 
ΚΡΕΩΝ. 

᾿ 71 σμικρὸν τὸ πλῆϑος τῆσδε γῆς, οἱ δ᾽ ἄφϑονοι. 

ἐς βαϑυσπόρους γύας" ΕἸΤΕΟΚΟΖΗΣ. 

ἐγῷῴῷδα κείνους τοῖς λόγοις ὄντας ϑρασεῖς. 
ν ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἔχει τιν᾽ ὄγκον ᾿ργος Ἑλλήνων πάρα. 

ΕἾ͵ἼΕΟΚΜΖΗΣ. ' 

ϑάρσει" τάχ᾽ αὐτῶν πεδίον ἐμπλήσω φόνου. 
ΚΡΕΈΩ Ν. 

ϑέλοιμ᾽ ἄν" ἀλλὰ τοῦϑ᾽ ὁρῶ πολλοῦ πόνου. 
ΕΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 

720 ὡς οὐ χαϑέξω «τειχέων ἔσω στρατόν. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

καὶ μὴν τὸ νιχᾶν ἔστι πᾶν εὐβουλία. 
ΕΤΕΟΚΜΖΗΣ. 

βούλει τράπωμαι δῆϑ' ὁδοὺς ἄλλας τινάς; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

πάσας γε; πρὶν κίνδυνον εἷς ἅπαξ μολεῖν. 
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ἘΤΕΘΚΟ.ΖΗ͂Σ. 

εἰ γυχτὸς αὐτοῖς προσβάλοιμεν ἐκ λόχου; 
, ΚΡΕΩΝ. 

725 εἴπερ σφαλείς γε δεῦρο σωϑήσει πάλιν. 
ἘΤΈΘΝ ΖΈΡΣ. 

ἔσον. φέρει γνὺξ, τοῖς δὲ τολμῶσιν πλέον. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἐνδυστυχῆσαι δεινὸν εὐφροόνης κνέφας. 
ΕἸΈΕΟΚἍ,ἍΗΣ. 

ἀλλ ἀμφὶ δεῖπνον οὖσι προσβάλω δόρυ; 
Σ ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἔχπληξις ἂν γένοιτο" νικῆσαι δὲ δεῖ. 
ΕΤΈΕΈΟΚΟ.ΖΗΣ.. 

730 βαϑύς γέ τοι Αιρκαῖος ἀναχωρεῖν πόρος. 

ΚΡΕΩ Ν. 

ἅπαν χάχιον τοῦ φυλάσσεσϑαι χαλῶς. 
. ἘἙΤΕΟΚΖΗΣ. 

, 3 ΄ 3 ΄ ’ 
τί δ΄, εἰ χαϑιππεύσαιμεν ““ργείων στρατὸν ; 

ΚΡΕΩ Ν. 

χκἀχεῖ πέφραχται λαὸς ἅρμασιν πέριξ. 
ἘΤΕΟΚΜ,ΖΗΣ. 

τί δῆτα δράσω; πολεμίοισι δῶ πόλιν; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

735 μὴ δῆτα" βουλεύου δ᾽, ἐπείπερ εἶ σοφός. 
ἘΕἘΤΕΟΣἙΚΜΖΗΣ. 

τίς οὖν πρόνοια γίγνεται σοφωτέρα; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἕπτ᾽ ἄνδρας αὐτοῖς φασιν, ὡς ἤχουσ᾽ ἐγὼ, 
ΕΤΈΕΟΚΌἍΖΗΣ. 

| τέ προστετάχϑαι δρᾶν; τὸ γὰρ σϑέγνος βραχύ. 
ΚΡΕΩΩ Ν. 

λόχων ἄναχτας, ἑπτὰ προσχεῖσϑαι πύλαις. 
ΕἙἘΤΕΟΚΟ.ΗΣ. 

140τέ δῆτα δρῶμεν; ἀπορίαν γὰρ οὐ μεγῶ. 
ἀχ ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἕπτ᾽ ἄγδρας αὐτοῖς καὶ σὺ πρὸς πύλαις ἑλοῦ. 
ΕἸΕΟΚΖΗΣ. 

, λόχων ἀνάσσειν, ἢ μονοστόλου δορός; 
᾿ς ἌΚΡΒΩΝ. 

λόχων, προχρίγας οἵπερ ἀλκχιμώτατοι. 
ΕἼΤΕ Θ.Κ.ΖΗῊ Σ. 

ξυνῆχ᾽ ἀμύνειν τειχέων προσαμβάσεις, 
ἜΠΈΒΊΟ Ν. 

, 745 χαὶ ξυστρατηγούς " εἷς δ᾽ ἀνὴρ οὐ πάνϑ᾽ ὁρῷ. 
ἘΠ ΟΙΚΕΤΙ Σ, 

ϑάρσει προχρίγας, ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ; 

ΚΡῈΕῸΩ ΜΝ. 

ἀμφότερον " ἀπολειφϑὲν γὰρ οὐδὲν ϑάτερον. 
ἘΣ ΤΟΕΘΕΚΕΖΈΗΙΣΣ. 

ἔσται τάδ᾽" ἑπτάπυργον ἐς πόλιν μολὼν 
τάξω λοχαγοὺς πρὸς πύλαισιν, ὡς λέγεις, 

750 ἴσους ἴσοισι πολεμίοισιν ἀντιϑείς. 

] ὄνομα δ᾽ ἕχάστου διατριβὴ πολλὴ λέγειν, 
| ἐχϑρῶν ὑπ᾽ αὐτοῖς τείχεσιν χαϑημένων. 
| 

| 

] 

γλλι εξ", ἂν μὴ χαταργῶμεν χέρα ἀλλ εἰμ᾽, ὅπως ἂν μὴ ζ“αταργῶμεν χέρα. 
΄ Ε 2 ᾿ 2 ’ - 

χαί μοι γένοιτ᾽ ἀδελφὸν ἀντήρη λαβεῖν, 
. ΄ Α ’ ς - 755 χαὶ ξυσταϑέντα διὰ μάχης ἑλεῖν δορί. 

Ῥοβϑί 785 56 ποθ δῖα 

ἰ᾿.  --Τ'ΤΠΤΤ'ἃΠπ'πτ,-πθοθΠΠΠΠΠΠθΠπΠπΠπΠπΠρΠπΠΠΤθΠΠΠτΠὃὃΌΌὉΌὃ95"ῈἝ ... ...--....--- ..- ---..-.- 

χταγεῖν ϑ᾽, ὃς ἦλϑε πατρίδα πορϑήσων ἐμήν." 

᾿ 

| 
| 

| 

͵ 
] 

β 
Ἷ 

᾿ 
] 

γάμους δ᾽ ἀδελφῆς ᾿ἀντιγόνης παιδός τε σοῦ 
«Αἵμονος, ἐάν τι τῆς τύχης ἐγὼ σφαλῶ, 

Ἂς Ἁ 7) Α ; , σοὶ χρὴ μέλεσϑαι" τὴν δόσιν δ᾽ ἐχέγγυον 
’ - -Ὁ ΡῚ - ΕῚ - 

7600 τὴν πρόσϑε ποιῶ νῦν ἐπ᾽ ἐξόδοις ἐμαῖς. 
μητρὸς δ᾽ ἀδελφὸς εἶ" τί δεῖ μαχρηγορεῖν; 
τρέφ᾽ ἀξίως γιν σοῦ τε τήν τ᾽ ἐμὴν χάριν. 

Ὶ «ες Ἁ 2 "2 ΞῚ ’ 

πατὴρ δ᾽ ἐς αὑτὸν ἀμαϑίαν ὀφλισχάγει, 
ὄψιν τυφλώσας" οὐκ ἄγαν σφ᾽ ἐπήνεσα" 

706 ἡμᾶς τ᾽ ἀραῖσιν, ἢν τύχη, χαταχτεγεῖ. 
ἕν δ᾽ ἐστὶν ἡμῖν ἀργὸν, εἴ τι ϑέσφατον 
οἰωνόμαντις Τειρεσίας ἔχει φράσαι, 

“',Ω3 ᾽) »“ 2 δὰ - ᾿ 

τοῦδ᾽ ἐχπυϑέσϑαι ταῦτ᾽" ἐγὼ δὲ παῖδα σὸν 
Μενοικέα, σοῦ πατρὸς. αὐτεπώνυμον, 

770 λαβοντα πέμψω δεῦρο Τειρεσίαν, Κρέον" 
σοὶ μὲν γὰρ ἡδὺς ἐς λόγους ἀφίξεται" 

ἐγὼ δὲ τέχνην μαντιχὴν ἐμεμψάμην 
3) κ ἫΝ τ [46 Ὶ 

ἤδη πρὸς αὐτὸν, ὥστε μοι μομφὰς ἔχειν. 
πόλει δὲ χαὶ σοὶ ταῦτ᾽ ἐπισχήπτω, Κρέον" 
2) ΄ 5) Α ͵ ᾿ 

77] ἡνπὲο χρατησῃ τάμα Πολυνείχους γέχυν 

μήποτε ταφῆναι τῇδε Θηβαίᾳ χϑονέ" 
ι ’ 3᾿ νΞ ε ϑνήσχειν δὲ τὸν ϑάψαντα, χἂν φίλων τις ἤ. 

κι ; Φ42 εν ’ - 
σοὺ μὲν ταῦ᾿ εἶπον" προσπόλοις δ᾽ ἐμοῖς λέγω, 
ἐχφέρετε τεύχη πάνοπλά τ᾽ ἀμφιβλήματα, 

780 ὡς εἷς ἀγῶνα τὸν προκείμενον δορὸς 

ὁρμῶμεν ἤδη ξὺν δίκη νικηφόρῳ. 
τῇ δ᾽ εὐλαβείᾳ, χρησιμωτάτῃ ϑεῶν, 
προσευξόμεσϑα τήνδε διασῶσαι πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦ πολύμοχϑος “Ἄρης, : 

788 τί ποϑ᾽ αἵματι χαὶ ϑανάτῳ χατέχει, 
; ε -Ὁ 

Βρομίου παραμουσὸος ἑορταῖς; 
2 ΑΙ οὐκ ἐπὶ καλλιχόροις στεφάνοισι νεάνιδος ὥρας 

βόστρυχον ὠμπετάσας λωτοῦ χατὰ πργεύματα 
: μέλπει 

μοῦσαν, ἐν ᾧ χάριτες χοροποιοὶ, 
ἀλλὰ σὺν ὁπλοφόροις στρατὸν ᾿Αργείων ἔἐπυ- 

πγεύσας 
790 αἵματι Θήβας 

χῶμον ἀναυλότατον προχορέύεις. 

οὐδ᾽ ὑπὸ ϑυρσομανεῖ νεβοίδων μέτα δινεύεις, ἀλλ᾽ 
ἅρμασι καὶ ψαλίοις τετραβάμοσι μώγυχα πῶλον, 
Ἰσμηνοῦ τ᾽ ἐπὶ χεύμασι βαίνων 
ἱππείαισι ϑοάζεις, 

ἀΠργείους ἐπιπγεύσας 

795 Σπαρτῶν γέννᾳ, 
ἀσπιδοφέρμονα ϑίασον, εὔοπλον, 
ἀντίπαλον χατὰ λάϊνα τείχεα. 
ἡ δεινά τις Ἔοις ϑεὸς, ἃ τάδε 
μήσατο πήματα γῶς βασιλεῦσιν, 

800 .Ζαβδακίδαισιν πολυμόχϑοις. 

ὦ ζαϑέων πετάλων 

πολυϑηρότατον γάπος, ““ρτέμιδος 
χιονοτρόφον ὄμμα Κιϑαιρὼν, 
μήποτε τὸν ϑαγνάτῳ προτεϑέντα, λόχευμ᾽ ᾽1ο- 

; χάστας, : 
ὥφελες Οἰδιπόδαν ϑροέψαι βρέφος ἔχβολον οἴχων, 

805 χουσοδέτοις περόναις ἐπίσαμον " 

μηδὲ τὸ παρϑένιον πτερὸν, οὔρειον τέρας, ἐλϑεῖν 

πένϑεα γαίας, 
784 --- 800. -ΞΞ 801 --- 817. 
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Σφιγγὸς, ἀμουσοτάταισι σὺν ᾧϑαῖς, 
ἅ ποτε Καδμογενῆ τετραβάμοσιν ἕν χαλαῖσιν, 

, , ᾽ 2 ᾿ 

τείχεσι χριμπτομένα, φέρεν αἰϑέρος εἷς ἄβατον. 

φῶς 
810 γένναν, τὰν ὃ κατὰ χϑονὸς “Διδας 

Καδμείοις ἐπιπέμπει " 
δυσδαίμων δ᾽ ἔρις ἄλλα 

«ϑάλλει παίδων 

Οἰδιπόδα κατὰ δώματα χαὶ πόλιν. 
οὐ γὰρ ὃ μὴ καλὸν οὔποτ᾽ ἔφυ χαλὸν, 

815 οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμόν ποτε παῖδες 

ματρὶ λόχευμα, μιάσματα πατρός" 

ἡ δὲ σύναιμον λέχος ἤλϑεν. 
ἔτεχες, ὦ γᾶ, ἔτεχές ποτε, 
βάρβαρον ὡς ἀχοὰν ἐδάην ἔδάην ποτ᾽ ὃν οἴχοις,, 

820 τὰν ἀπὸ ϑηροτρόφου φοινικολόφοιο δράκοντος 

γένναν ὀδογντοφ υῆ; Θήβας κάλλιστον ὄγειδὸς " 

ΣΠομογίας δέ ποτ᾽ εἰς ὑμεγναΐέους 
ἤλυϑον οὐραγέδαι, φόρμιγγί τὲ τείχεα Θήβας 

τῶς ᾿μφιονίας τε λύρας ὕπο πύργοι ἀνέσταν 

825 διδύμων ποταμῶν πόρον ἀμφὶ μέσον 
“ίρχας, χλοεροτρόφον ἃ πεδίον 
πρόπαρ Ἰσμηνοῦ χαταδεύει" 
ωώ ϑ᾽, ἃ χερόεσσα προμάτωρ, 
Καδιιείων βασιλῆας ἐγείνατο" 

830 μυριάδας δ᾽ ἀγαϑῶν 
ἑτέρας ἑτέραις μεταμειβομένα 
πόλις ἅδ᾽ ἐπ᾿ ἄχροις 
ἕσταχ᾽ “Ἄρεως στεφάνοισιν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΜ.4Σ. 

ἡγοῦ πάροιϑε, ϑύγατερ " ὡς τυφλῷ ποδὶ 
8856 ὀφϑαλμὸς εἶ σὺ, ναυτίλοισιν ἄστρον ὧς" 

δεῦρ᾽ ἐς τὸ λευρὸν πέδον ἴχνος τιϑεῖσ᾽ ἐμὸν 
πρόβαινε, μὴ σφαλῶμεν" ἀσϑενὴς πατήρ" 
κλήρους τέ μοι φύλασσε παρϑέγῳ χερὶ, 
οὺς ἔλαβον, οἰωνίσματ᾽ ὀρνίϑων μαϑὼν 

840 ϑάχοισιν ἐν ἱεροῖσιν, οὗ μαντεύομαι. 

τέχνον Π]ενοιχεῦ, παῖ  ευγ της; εἰπέ μοι 

πόση τίς ἢ ̓ πίλοιπος ἄστεως ὁδὸς 

πρὸς πατέρα τὸν σόν" ὡς ἐμὸν κάμνει γόνυ, 
πυχνὴν δὲ βαίνων ἥλυσιν μόλις περῶ. 

ΚΡΕΩΝ. 
845 ϑάρσει" πέλας γὰρ, Τειρεσία, φίλοισι σοῖς 

ἐξώρμισαι σὸν πόδα" λαβοῦ δ᾽ αὐτοῦ, τέκνον" 
ὡς πᾶσ᾽ ἀπήνη πούς τε πρεσβύτου φιλεῖ 
χειρὸς ϑυραίας ἀναμένειν χκουφίσματα. 

ΤΕΙΡΕΣΕΟΓΟΑ͂Σ, 

εἶεν, πάρεσμεν" τί μὲ καλεῖς σπουδῇ, Κρέον; 
ΚΡΕΩΝ. 

8609 οὕπω λελήσμεϑ'᾽" ἀλλὰ σύλλεξαι σϑένος 
χαὶ πνεῦμ᾽ ἄϑροισον, ἀπος ἐκβαλὼν ὁδοῦ. 

ἩΡΟΓΙΡΕΕΣΣΣΟ ΕΙΣ. 
“ » - 2 » Ψ 

χόπῳ παρεῖμαι γοῦν ᾿Ερεχϑειδῶν ἄπο 
δεῦρ᾽ ἐχχομισϑεὶς τῆς πάροιϑεν ἡμέρας" 

2 - ,) » 2 , 

χἀχεῖ γὰρ ἡν τις πόλεμος Εὐμόλπου δορὸς, 
865 οὗ χαλλινίχους Κεπροπίδας ἔϑηκ᾽ ἐγώ" 

χαὶ τόνδε χρυσοῦν στέφανον, ὡς δοᾷς, ἔχω, 
λαβὼν ἀπαρχὰς πολεμίων σχκυλευμάτων. 

ΚΡΈΩΝ. 

οἱἰωγὸν ἐϑέμην χαλλίγιχα σὰ στέφη" 

ἐν γὰρ κλύδωνι χείμεϑ'᾽᾽, ὥσπερ οἶσϑα σὺ, 
8860 δορὸς Ζ“αναϊδῶν, καὶ μέγας Θήβαις ἀγών. 

βασιλεὺς μὲν οὖν βέβηχε χοσμηϑεὶς ὅπλοις 

ἤδη πρὸς ἀλχὴν ᾿Πτεοχλῆς Μυκηνίδα" 
ἐμοὶ δ᾽ ἐπέσταλκ᾽ ἐχμαϑεῖν σέϑεν πάρα 
τί δρῶντες ἂν μάλιστα σώσαιμεν πόλιν. 

ΕΣ ΙΟΡΟΒΙΣΟΙ ΖΕ 

806 Ἐτεοχλέους μὲν οὕνεχ᾽ ἂν χλήσας στόμα 
᾿ τ, ΕΣ ’ » 

χοησμοὺς ἐπέσχον. σοὶ δ᾽. ἐπεὶ χρήζεις μαϑεῖν, 

λέξω" νοσεῖ γὰρ ἥδε γῆ πάλαι, Κρέον, 
ἐξ οὗ ᾿᾽τεχνώϑη «“Ζαΐος βέᾳ ϑεῶν, 
πόσιν τ΄ ἔφυσε μητρὶ μιέλεον Οἰδίπουν " 

870 αἵ 8 αἱματωποὶ δεργμάτων διαφϑοραὺ 

ϑεῶν σόφισμα χἀπίδειξις “Ελλάδι. 
ἃ συγχαλύψαι παῖδες Οἰδίπου χρόνῳ 
χοήζοντες, ὡς δὴ ϑεοὺς ὑπεχδραμούμενγοι, 
ἥμαρτον ἀμαθῶς" οὔτε γὰρ γέρα πατρὶ 

575 οὔτ᾿ ἔξοδον διδόντες, ἄνδρα ως 

ἐξηγρίωσαν " ἐκ δ᾽ ἔπνευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς 

δεινὰς νοσῶν τε καὶ πρὸς ἠτιμασμέγος. 
ἁγὼ τί οὐ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ λέγων ἔπη, 
ἐς ἔχϑος ηλϑον παισὶ τοῖσιν Οἰδίσου. 

880 ἐγγὺς δὲ ϑάνατος αὐτόχειρ αὐτοῖς, Κρέον" 
πολλοὶ δὲ γνεχροὶ περὶ νεχροῖς πεπτωχότες, 
9... -" ᾿ ΝΥ τω ΖΦ , ᾿ργεῖα καὶ. Καδμεῖα μίξαντες βέλη, 

κ ; 4 Ὑλ 

πιροὺς γόους δώσουσι Θηβαίᾳ χϑονί. 

σύ τ᾽ ὦ τάλαινα συγχατασχάπτει πόλις, 

885 εἰ μὴ λόγοις τις τοῖς ἐμοῖσι πείσεται. 
ἐχεῖνο μὲν γὰρ πρῶτον ἦν, τῶν Οἰδίπου 
μηδένα πολίτην μηδ᾽ ἄνακτ᾽ εἶναι χϑογὸς, 
ὡς δαιμονῶντας χἀνατρέψοντας πόλιν. 

ἐπεὶ δὲ χρεῖσσον τὸ χαχόν ἔστι. τἀγαϑοῦ, 
890 μέ ἔστιν ἄλλη μηχανὴ: σωτηρίας. 

Ξ ΕῚ ᾽ ᾿ ΕῚ - ΞἸΑῈ Το οι κ ΡΟΝ .5 ν᾽ 

ἀλλ. οὐ γὰρ εἰπεῖν οὔτ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἀσφαλὲς 
΄ - ι ΄ 

πιχρόν τε τοῖσι τὴν τυχὴν χεχτημέγοις, 
- Ζ 

πόλει παρασχεῖν φαρμαχον σωτηρίας, 
ΒΕ , ὯΝ Ξ ; ον ῃ » ἢ 
ἄπειμι, χαίρεϑ'" εἰς γὰρ ὧν πολλῶν μέτα 

896 τὸ μέλλον, εἰ χρὴ; πείσομαι" τέ γὰρ πάϑω; 

9 

906 ποῦ ᾽στιν ΠΙενοιχεὺς, ὅς μιε δεῦρ᾽ ἐπήγαγεν; 

ΚΡΕΩ Ν. 

ἐπίσχες αὐτοῦ. πρέσβυ. 

ΤΕΙΡΕΣΙΩ͂Σ. 

μὴ ᾿πιλαμβάγου.. 
ΚΡΕΩΏ Ν. 

μεῖνον, τί φεύγεις μ᾽; 
ΤΕΙ͂ΡΕΣΠΙ4Σ. 

ἡ τύχη σ᾽, ἀλλ᾿ οὐχ ἐγώ. 
ΚΡΕΩ Ν. 

φράσον πολίταις καὶ πόλει σωτηρίαν. 

ΤΕΙ͂ΡΕΣΙ4“Σ. 

βούλει σὺ μέντοι, κοὐχὶ βουλήσει τάχα. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

00 καὶ πῶς πατρῴαν γαῖαν οὐ σῶσαι ϑέλω; 
ΤΕΙΡΕΣΙΔ4ΑΕΞΣ. 

ϑέλεις ἀχοῦσα: δῆτα χαὶ σπουδὴν ἔχεις ; 
ΚΡΈΩ Α΄. 

ἐς γὰρ τί μ᾽ ἄλλο δεῖ προθυμίαν ἔχειν; 
Ἐξ ΤΕΙΡΕΣΙ4 :Σ. 

ΠΥ, Ὰ ἊΝ, -» 3 »- ΄ 

χλύοις ἂν ηδὴ τῶν ἐμῶν ϑεσπισμάτων. 

πρῶτον δ᾽ ἐχεῖνο βούλομαι σαφῶς μαϑεῖν, 

] 
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ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὅδ᾽ οὐ μαχρὰν ἄπεστι, πλησίον δέ σου. 

ΤΕΙΡΕΣΙ4Σ. 

ἀπελθέτω νυν ϑεσφάτων ἐμῶν ἕχᾶς. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἐμὸς πεφυκὼς παῖς ἃ δεῖ σιγήσεται. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

βούλει παρόντος δῆτά σοι τούτου φράσω; 
; ΚΡΕΩ Ν. 

ἔρος κλύων γὰρ ἂν τέρποιτο τῆς σωτηρίας. 

ΤΕΙ͂ΡΕΣ.Ι.2Σ. 

ἄχουε δή νυν ϑεσφάτων ἐμῶν ὁδὸν, 
ὃ δρῶντες ἂν σώσαιτε Καδμείων πόλιν. 

σφάξαι Πενοικέα τόνδε δεῖ σ᾽ ὑπὲρ πάτρας 

σὸν παῖδ᾽, ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς. 
ΚΡΕΩ Ν. 

916 τί φής; τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦϑον, ὦ γέρον; 
Ε ΤΕΙΡΕΣΊΙΑΣ. 

ἅπερ πέφυκε, ταῦτα κἀνάγκη σε δρᾶν. 
ΚΡΕΩ Ν. 

ὦ πολλὰ λέξας ἐν βραχεῖ χρόνῳ κακά. 

ΨΕΙΡΙΕΣΤΟΕΥΣ. 

σοί γ᾽, ἀλλὰ πατρίδι μεγάλα χαὶ σωτήρια. 
ΚΡΕΩΝ. 

οὐχ ἔχλυον, οὐχ ἤχουσα" χαιρέτω πόλις. 
͵ ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

920 ἀνὴρ ὅδ᾽ οὐκχέϑ᾽ αὑτὸς, ἐκνεύει πάλιν. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

χαίρων ἔϑ᾽" οὐ γὰρ σῶν με δεῖ μαντευμάτων. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

ἀπόλωλεν ἁλήϑει᾽, ἐπεὶ σὺ δυστυχεῖς; 
ΚΡΕΩ Ν. 

ὦ πρός σε γονάτων καὶ γερασμίου τριχὸς, 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

τί προσπίτγεις με; δυσφύλακτ᾽ αἱτεῖ κακά. 
ἈΚΡΈΕῺΩ Ν. 

925 σίγα " πόλει δὲ τούσδε μὴ λέξης λόγους. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ͂Σ. 

᾿ἀδιχεῖν χελεύεις μ΄; οὐ σιωπήσαιμεν ἄν. 

ΚΡΕΩ Ν. 

τί δὴ μὲ δράσεις; παῖδά μου χατακτενεῖς ; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
ἄλλοις μελήσει ταῦτ᾽, ἐμοὶ δ᾽ εἰρήσεται. 

ΚΡΈΩΝ. 

ἔχ τοῦ δ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἦλϑε καὶ τέχνῳ χακόν; 
ΤΕΙΡΕΣΊΙ.ἍΑΣ. 

980 ὀρθῶς μ᾽ ἐρωτᾷς, χεῖς ἀγῶν᾽ ἔρχει λόγων. 

δεῖ. τόνδε ϑαλάμαις, οὗ δράχων ὃ γηγενὴς 
ἐγένετο “ίρκης ναμάτων ἐπίσκοπος, 

σφαγέντα φόνιον αἷμα γῆ δοῦναι χοὰς, 
Κάδμου παλαιῶν άρεος ἐκ μηνιμάτων, 

935 ὃς γηγεγνεῖ δράκοντι τιμωρεῖ «φόνον. 
Η - "Ὁ ΄ 2, 

χαὶ ταῦτα δρῶντες σύμμαχον “«τήσεσϑ᾽ “Δρη. 
χθὼν δ᾽ ἀντὶ χαρποῦ καρπὸν ἀντί ϑ᾽ αἵματος 
αἴμ᾽ ἢν λάβη. βρότειον, ἕξετ᾽ εὐμενῆ 
γῆν, ἥ ποϑ᾽ ὑμῖν χρυσοπήληχα στάχυν γῆν, ἥ μῖν χρυσοπήληχα στάχυ 

920 σπαρτῶν ἀνῆχεν" ἐκ γένους δὲ δεῖ ϑανεῖν 
"τοῦδ᾽, ὃς δράχοντος γένυος ἐχπέφυχε παῖς. 

| σὺ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμῖν λοιπὸς εἰ σπαρτῶν γένους 

ἥ΄Φ ὌΨΙΝ Σ ΑὙ.: 

ἀκέραιος, ἔκ τε μητρὸς ἀρσένων τ᾽ ἄπο, 
οἱ σοί τὲ παῖδες. Αἵμονος μὲν οὖν γάμοι 

9469 σφαγὰς ἀπείργουσ᾽" οὐ γάρ ἔστιν ἤϑεος" 
οὗτος δὲ πῶλος, τῇδ᾽ ἀνειμένος πόλει, 
ϑανὼν πατρῴαν γαῖαν ἐχσώσειεν ἂν. 
πιχρὸν δ᾽ ᾿Αδράστῳ νόστον ᾿4ργείοιοί τε 

960 ϑήσει, μέλαιναν χῆρ᾽ ἐπ᾿ ὄμμασιν βαλὼν, 
κλειγνάς τὲ Θήβας. τοῖνδ᾽ ἑλοῦ δυοῖν πότμοιν 
τὸν ἕτερον" ἢ γὰρ παῖδα σῶσον ἢ πόλιν. 
τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν πάντ᾽ ἔχεις" ἡγοῦ, τέχνον, 
πρὸς οἶχον. ὅστις δ᾽ ἐμπύρῳ χρῆται τέχνῃ, 

986 μάταιος" ἢν μὲν ἐχϑρὰ σημήνας τύχη, 

πιχρὸς χαϑέστηχ᾽ οἷς ἂν οἱωνοσχοπῇ" 

ψευδῆ δ᾽ ὑπ᾽ οἴχτου τοῖσε χρωμένοις λέγων 
ἀδικεῖ τὰ τῶν ϑεῶν. «Ῥοῖβον ἀνϑρώποις μόνον 
χοῆν ϑεσπιῳδεῖν, ὃς δέδοιχεν οὐδένα. 

ΧΟΡΟΣ. 

960 Κρέον, τί σιγᾷς, γῆρυν ἄφϑογγον σχάσας; 
. κἀμοὶ γὰρ οὐδὲν ἧσσον ἔχπληξις πάρα. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

τί δ᾽ ἂν τις εἴποι; δῆλον οἵ γ᾽ ἐμοὶ λόγοι. 
ἐγὼ γὰρ οὔποτ᾽ ἐς τόδ᾽ εἶμι συμφορᾶς, 
ὥστε σφαγέντα παῖδα προσϑεῖναι πόλει. 

9θ0ὅ πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισι φιλότεκνος βίος, 

οὐδ᾽ ἂν τὸν αὑτοῦ παῖδά τις δοίη χταγεῖν. 
μή μ᾽ εὐλογείτω τἀμά τις χτείνων τέχνα. 
αὐτὸς δ᾽, ἐν ὡραίῳ γὰρ ἕσταμεν βίῳ, 
ϑνήσχειν ἕτοιμος, πατρίδος ἐκλυτήριογ. 

970 ἀλλ᾽ εἶα, τέχνον, πρὶν μαϑεῖν πᾶσαν πόλιν, 
ἀκόλαστ᾽ ἐάσας μάντεων ϑεσπίσματα, 
φεῦγ᾽ ὡς τάχιστα τῆσδ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς χϑονός " 
λέξει γὰρ ἀρχαῖς καὶ στρατηλάταις τάδε, 

πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας μολών " 
976 κὰν μὲν φϑάσωμεν, ἔστι σοι σωτηρία" 

ἣν δ᾽ ὑστερήσης. οἱχόμεσϑα, χατϑαγεῖ. 
ΜΕΝΟΙΚΕΎῪΣ. 

ποῖ δῆτα φεύγω; τίνα πόλιν; τίνα ξένων; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὅπου χϑονὸς τῆσδ᾽ ἐκποδὼν μάλιστ᾽ ἔσει. 
ΜΕΝΟΙΚΕΎΥΣ. 

οὐχοῦν σὲ φράζειν εἰχὸς, ἐχπονεῖν δ᾽ ἐμέ. 
ΚΡΕΩ ΝΜ. 

980 Ζ]΄ελφοὺς περάσας 

ΜΕΜΝΟΙΚΕΎΣ. 

ποῖ μὲ χρὴ, πάτερ, μολεῖν; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

«αἀϊτωλίδ᾽ ἐς γὴν. 
ΜΠΕΝΟΙΚΕΎῪ Σ. 

ἐκ δὲ τῆσδε ποῖ περῶ; 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

Θεσπρωτὸν οὖδας. 
ΜΕΛΝΟΙΚΕΎΥῪΥΣ. 

σεμνὰ “Ιωδώνης βάϑρω; 
ΚΡΕΩ Ν. 

ἔγνως. 
ΜΠΕΝΟΙΚΕΥΎΥΣ. 

τί δῆτα ῥῦμά μοι γενήσεται ; 

Ῥοϑί 945. κοαποραίι 

κεὶ μὴ γὰρ εὐνῆς ἥψατ᾽, ἀλλ᾽ ἔχει ἀξχος. 
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ΚΡΕΩ Ν. 

πόμπιμος ὁ δαίμων. 
ΜΕΝΟΙΚΕΎῪΣ. 

χρημάτων δὲ τίς πόρος ; 
ΚΡΕΩ͂ Ν. 

986 ἐγὼ πορεύσω χρυσόν. 

ΜΕΝΟΙΚΕΎῪΣ. 

εὖ λέγεις, πάτερ. 

χώρει νυν" ὡς σὴν πρὸς κασιγνήτην μολὼν, 
ἧς πρῶτα μαστὸν εἵλκυσ᾽, Ἰοχάστην λέγω,. 
μητρὸς στερηϑεὶς ὀρφανός τ᾽ ἀποζυγεὶς, 
προσηγορήσων εἶμι καὶ σώσω βίον. 

990 ἀλλ᾽ εἶα, χώρει" μὴ τὸ σὸν χωλυέτω. 

γυναῖκες, ὡς εὖ πατρὸς ἐξεῖλον φόβον, 
κλέψας λόγοισιν, ὥσϑ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν" 

ὅς μ᾽ ἐχκομίζει, πόλιν ἀποστερῶν τύχης, 

χαὶ δειλίᾳ δίδωσι. καὶ συγγνωστὰ μὲν 
996 γέροντι, τοὐμὸν δ᾽ οὐχὶ συγγνώμην ἔχει, 

προδότην γενέσθαι πατρίδος, ἥ μι ἐγείνατο. 

ὡς οὖν ἂν εἰδῆτ᾽, εἶμι καὶ σώσω πόλιν, 

ψυχήν τε δώσω τῆσδ᾽ ὑπερϑανεῖν χϑονός. 
αἰσχρὸν γὰρ, οἱ μὲν ϑεσφάτων ἐλεύϑεροι, 

1000 χοὐκ εἷς ἀνάγκην δαιμόνων ἀφιγμένοι, 

στάντες παρ᾽ ἀσπίδ᾽ οὐκ ὀκνήσουσιν ϑαγεῖν, 
πύργων πάροιϑε μαχόμενοι πάτρας ὕπερ" 
ἐγὼ δὲ πατέρα χαὶ κασίγνητον προδοὺς 
πόλιν τ᾽ ἐμαυτοῦ δειλὸς ὡς ἔξω χϑονὸς 

1006 ἄπειμ᾽" ὅπου δ᾽ ἂν ζῶ, καχὸς φανήσομαι. 

μὰ τὸν μετ᾽ ἄστρων Ζῆν᾽ “Ἄρη τε φοίνιον, 
ὃς τοὺς ὑπερτείλαντας ἐχ γαίας ποτὲ 
σπαρτοὺς ἄνακτας τῆσδε γῆς ἱδρύσατο. 

ἀλλ᾽ εἶμι, καὶ στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων 
1010 σφάξας ἐμαυτὸν σηκὸν ἐς μελαμβαϑῆ 

δράκοντος, ἔνϑ᾽ ὁ μάντις ἐξηγήσατο, 
ἐλευϑερώσω γαῖαν. εἴρηται λόγος. 

στείχω δὲ, ϑανάτῳ δῶρον οὐκ αἰσχρὸν πόλει 
ϑώσων, νόσου δὲ τήνδ᾽ ἀπαλλάξω χϑόνα.. 

1015 εἰ γὰρ ᾿λδιρῶρ; ἕχαστος ὃ τι δύναιτό τις 

χρηστὸν διέλϑοι τοῦτο, κεὶς κοινὸν φέροι 
πατρίδι, κακῶν ἂν αἱ πόλεις ἐλασσόνων 
πειρώμεναι τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖεν ἄν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔβας ἔβας, ὦ πτεροῦσσα, γῶς λόχευμα. 
1020 γερτέρου τ᾽ ᾿Εχίδγας, 

Καδμείων ἁρπαγὰ, 

πολύστονος, πολύφϑορος, 
μιξοπάρϑενον 
δαϊΐον τέρας, 
φοιτάσι πτεροῖς 

102ὅ χαλαῖσί τ᾽ ὠμοσέτοις " 
“ΖΠιρκαίων ἅ ποτ᾽ ἐκ 
τόπων γέους πεδαίρουσ᾽ 
ἄλυρον ἀμφὶ μοῦσαν 

ὀλομένεν τ᾿ Ἐρινὺν 
1080 ἔφερες ἔφερες ἄχεα πατρίδι 

φόνια" φόνιος ἐχ ϑεῶν 
ὃς ταδ᾽ ἦν ὁ πράξας. 

ἐάλεμοι δὲ ματέρων, 
ἐάλεμοι δὲ παρϑένων 

1019 --- 1042. ΞΞΞ 1048 --- 1066. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟῪ 

1035 ἐστέναζον οἴχοις “ 

Ἰήιον βοὰν βοὰν, 
ἑήιον μέλος μέλος 
ἄλλος ἄλλ᾽ ἐπωτότυζε 

διαδοχαῖς ἀνὰ πτόλιν. 
βοοντῷ δὲ στεναγμὸς 

1040 ἀχά τ᾽ ἦν ὅμοιος, 
ὁπότε πόλεος ἀφανίσει" 

ἃ πτεροῦσσα παρϑένος τιν᾽ ἀνδρῶν. 
χρόνῳ δ᾽ τς Πυϑίέαις ἀποστολαῖσιν 
Οἰδίπους ὁ τλάμων 

1046 Θηβαίαν τάνδε γᾶν 
τότ᾽ ἀσμένοις, πάλιν δ᾽ ἄχη" 
ματρὶ γὰρ γάμους 
δυσγάμους τάλας 

χαλλίγιχος ὧν 

αἰνιγμάτων ξυνάπτει, 
1050 μιαίνει δὲ πτόλιν" 

δι᾿ αἱμάτων δ᾽ ἀμείβει 
μυσαρὸν εἰς ἀγῶνα 
καταβαλὼν ἀραῖσι 
τέχεα μέλεος" ἀγάμεϑ᾽ ἀγάμεϑ', 

1056 ὃς ἐπὶ ϑάνατον οἴχεται 
γᾶς ὑπὲρ πατρῴας, 
Κρέοντι μὲν λιπὼν γόους, 
τὰ δ᾽ ἑπτάπυργα κλῆϑρα γᾶς 
χαλλένικα ϑήσων. 

1060 γενοίμεϑ᾽ ὧδε ματέρες 
γενοίμεϑ᾽ εὔτεκνοι, φίλα 
Παλλὰς, ἃ δράκοντος αἷμα 
λιϑόβολον κατείργασαι, 
Καδμείαν μέριμναν 

ὁρμήσασ᾽ ἐπ᾽ ἔργον, 
1065 ὅϑεν ἐπέσυτο τάνδε γᾶν 

ἁρπαγαῖσι ϑαιμόνων τις ἄτα. 

ΑΓΓΕΑ͂ΟΣ. 
ὠὴ.. τίς ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ; ᾿ 
ἀνοίγετ᾽, ἐχπορεύετ᾽ ᾿Ιοχάστην δόμων. 
ὠὴ μάλ᾽ αὖϑις" διὰ μαχροῦ μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως 

1070 ἔξελϑ᾽, ἄκουσον, Οἰδίπου κλεινὴ δάμαρ, 
λήξασ᾽ ὀδυρμῶν πενϑέίμων τὲ δακρύων. 

ΤΘΚΑΣΤ ΗΝ ᾿ 
ὦ φίλτατ᾽, ἥἤ ποῦ ξυμφορὰν ἥκεις φέρων, 

᾿Ετεοκλέους ϑανόντος, οὗ παρ᾽ ἀσπίδα 

βέβηχας ἀεὶ, λον εἴργων βέλῃ; 

1075 τέ μοί ποϑ'᾽ ἥκεις καινὸν ἀγγελῶν. ἔπος; 
τέϑνηχεν ἢ ζῆ παῖς ἐμός; σήμαινέ μοι- 

ΑΓΓΕ.0 Σ. 

ζῇ, μὴ τρέσῃς τόδ᾽, ὥς. σ᾽ ᾿ἀπαλλάξω φόβου. 

ΙΟΚΑΣΤΗ͂. 
τί δ᾽, ἑπτάπυργοι πῶς ἔχουσι περιβολαῖ; 

ΑΓΓΕ.0 Σ. 

ἑστᾶσ᾽ ἀϑραυσῖοι, κοὐκ ἀνήρπασται πόλις. 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

1080 ἤἦλϑο»ν δὲ πρὸς κίνδυνον ᾿Αργείου δορός; 

ΑΓΓΕ.0 Σ. 

ἀχμήὴν γ᾽ ἐπ᾽ αὐτήν" ἀλλ᾿ ὃ Καδμείων “Αρης 
κρείσσων κατέστη τοῦ ΜῆΓυκηναίου δορός. 



ΦΌΘΑΝΙΗΙΞΕ ΑΛ 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ͂. 

ἕν εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, εἴ τι Πολυνείκους πέρι 
οἶσϑ᾽" ὡς μέλει μοι χαὶ τόδ᾽, εἰ λεύσσει φάος. 

ΑΓΓΕ.“0 Σ. 

1085 ἐξῇ « σοι ξυνωρὶς ἐς τόδ᾽ ἡμέρας τέκνων. 

ΤΟΚΑΣΤΉΗ. 

εὐδαιμονοίης" πῶς γὰρ ᾿ργείων δόρυ 
πυλῶν ἀπεστήσασϑε πυργηρούμενγοι; 
λέξον, γέροντα τυφλὸν ὡς κατὰ στέγας 
ἐλθοῦσα τέρψω, τῆσδε γῆς σεσωσμένης. 

ὩΓΓΕ.0ΟΣ. 

1090 ἐπεὶ Κρέοντος παῖς ὁ γῆς ὑπερϑανὼν 
πύργων ἐπ᾽ ἄκρων στὰς μελάνδετον ξίφος 
λαιμῶν διῆκε τῆδε γῆ σωτήριον, 
λόχους ἔνειμεν ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας 
πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ, φύλακας ᾿Δργείου δορὸς, 

109ὅ σὸς παῖς, ἐφέδρους ϑ᾽ ἱππότας μὲν ἱππόταις 
ἔταξ᾽, ὁπλίτας δ᾽ ἀσπιδηφόροις ἔπι, 
ὡς τῷ νοσοῦντι τειχέων εἴη δορὸς 
ἀλκὴ δε ὀλίγου. περγάμων δ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑίων 
λεύκασπιν εἰσορῶμεν ᾿“ργείων στρατὸν 

1100 Τευμησὸν ἐκλιπόντα " χαὶ τάφρου πέλας 
δρόμῳ ξυνῆψεν ἄστυ Καδμείας χϑονός. 
παιὰν δὲ καὶ σάλπιγγες ἐκελάδουν ὁμοῦ 
ἐχεῖϑεν ἔχ τε τειχέων ἡμῶν πάρα. 
χαὶ πρῶτα μὲν προσῆγε Νηίταις πύλαις 

1106 λόχον πυχναῖσιν ἀσπίσιν πεφρικότα 
ὁ τῆς χκυγαγοῦ Παρϑενοπαῖος ἔχγονος,, 

᾿ ἐπίσημ᾽ ἔχων οἱκεῖον ἐν μέσῳ σάζχει, 
ἑχηβόλοις τόξοισιν ᾿ἀταλάντην χάπρον 
χειρουμένην «Δϊτωλόν. ἐς δὲ Προιτίδας 

1110 πύλας ἐχώρει σφάγι᾽ ἔχων ἐφ᾽ ἅρμασιν 
ὁ μάντις ᾿μφιάραος οὐ σημεῖ᾽ ἔχων 
ὑβροισμέν᾽, ἀλλὰ σωφρόνως ἄσημ᾽ ὅπλα. 
᾿Ὥγύγια δ᾽ ἐς πυλώμαϑ᾽ Ἱππομέδων ἄναξ 
ἔστειχ᾽, ἔχων σημεῖον ἐν μέσῳ σάχει 

1116 στιστοῖς πανόπτην ὄμμασιν δεδορχότα, 
τὰ μὲν σὺν ἄστρων ἐπιτολαῖσιν ὄμματα 
βλέποντα, τὰ δὲ χρύπτοντα δυνόντων μέτα, 
ὡς ὕστερον ϑανόντος εἰσορᾶν παρῆν. 
Ὁμολωίσιν δὲ τάξιν εἶχε πρὸς πύλαις 

1120 Τυδεὺς, λέοντος δέρος ἔχων ἐπ᾿ ἀσπίδι 
χαίτη. πεφριχὸς, δεξιᾷ δὲ λαμπάδα 
Τιτὰν Προμηϑεὺς ἔφερεν ὡς πρήσων πόλιν. 

ὁ σὸς δὲ Κρηναίαισι Πολυνείκης πύλαις 

ο βρη προσῆγε" {|οτνιάδες δ᾽ ἐπ᾿ ἀσπίδι 
1126 ἐπίσημα πῶλοι δρομάδες ἐσχίρτων φόβῳ, 

εὖ πως στρόφιγξιν ἔνδοϑεν χυχλούμεναι 
πόρπαχ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν, ὥστε μαίνεσϑαι δοχεῖν. 

ὁ δ᾽ οὐχ ἔλασσον “ἄρεος ἐς μάχην φρονῶν 
Καπανεὺς προσῆγε λόχον ἐπ᾿ ᾿Ηλέχτραις πύλαις " 

1180 σιϑηρονώτοις δ᾽ ἀσπίδος τύποις ἐπῆν 
γίγας ἐπ᾿ ὦὠμοις γηγενὴς ὅλην πόλιν 
φέρων μοχλοῖσιν ἐξανασπάσας βάϑρων, 
ὑπόνοιαν ἡμῖν οἷα πείσεται πόλις. 

ταῖς δ᾽ ἑβδόμαις Ἄδραστος ἐν πύλαισιν ἦν, 
1185 ἑκατὸν ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ ἐχπληρῶν γραφῇ, 

ὕδρας ἔχων λαιοῖσιν ἐν βραχίοσιν 
᾿ργεῖον αὔχημ᾽ " ἐκ δὲ τειχέων μέσων 
δράχοντες ἔφερον τέχνα Καδμείων γνάϑοις. 

παρῆν δ᾽ ἑκάστου τῶνδ᾽ ἐμοὶ ϑεάματα 
1140 ξύνϑημὰ παραφέροντι ποιμέσιν "λόχων. 

καὶ πρῶτα μὲν τόξοισι καὶ μεσαγκύλοις 
ἐμαρνάμεσϑα σφενδόναις 8 ἑχηβόλοις 
πετρῶν τ᾿ ἀραγμοῖς" ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μάχῃ, 
ἔχλαγξε Τυδεὺς καὶ σὸς ἐξαίφνης γόνος, 

1145 ὦ τέχνα “Ιαναῶν, πρὶν κατεξάνϑαι βολαῖς, 

τί μέλλετ᾽ ἄρδην πάντες ἐμπίπτειν πύλαις, 
γυμνῆτες, ἱππῆς, ἁρμάτων τ᾽ ἐπιστάται; 
ἠχῆς δ᾽ ὅπως ἤχουσαν, οὔτις ἀργὸς ἦν " 
πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον χρᾶτας αἱματούμενοι, 

1160 ἡμῶν τ᾽ ἐς οὐδὰας εἶδες ἂν πρὸ τειχέων 

πυχνοὺς κυβιστητῆρας ἐκνενευχότας, 
ξηρὰν δ᾽ ἔδευον γαῖαν αἵματος δοαῖς. 
ὁ δ᾽ ἀρχὰς, οὐκ ᾿Δργεῖος, ᾿ἀταλάντης γόγος, 
τυφὼς πύλαισιν ὥς τις ἐμπεσὼν βοᾷ 

116ὅ πῦρ καὶ δικέλλας, ὡς κατασχάψων πόλιν." 
ἀλλ ἔσχε μαργῶντ᾽ αὐτὸν ἐναλίου ϑεοῦ 
Περικλύμενος παῖς, λᾶαν ἐμβαλὼν κάρᾳ 
ἁμαξοπληϑῆ, γεῖσ᾽ ἐπάλξεων ἄπο" 
ξανϑὸν δὲ χρᾶτα διεπάλυνε, καὶ ῥαφὰς 

1160 ἔρρηξεν ὀστέων, ἄρτι δ᾽ οἰνωπὸν γένυν 
καϑημάτωσεν " οὐδ᾽ ἀποίσεται βίον 
τῇ καλλιτόξῳ μητρὶ Μαινάλου κόρῃ. 
ἐπεὶ δὲ τάσδ᾽ ἐσεῖδεν εὐτυχεῖς πύλας, 
ἄλλας ἔπήει παῖς σὸς, εἱπόμην δ᾽ ἐγώ. 

1166 ὁρῶ δὲ Τυδέα καὶ παρασπισεὰς πυκνοὺς 

«Αἰτωλίσιν λόγχαισιν εὶς ἄκρον στόμα 
πύργων ἀκοντίζοντας, ὥστ᾽ ἐπάλξεων 
λιπεῖν ἐρίπνας φυγάδας " ἀλλά νιν πάλιν, 
κυναγὸς ὡσεὶ, παῖς σὸς ἐξαϑροίζεται, 

1170 πύργοις δ᾽ ἐπέστησ᾽ αὖϑις. ἐς δ᾽ ἄλλας πύλας 
ἠπειγόμεοϑα, τοῦτο παύσαντες νοσοῦν. 
ἈΚαπανεὺς δὲ πῶς εἴποιμ᾽ ἂν ὡς ἐμαίνετο; 
μακραύχενος γὰρ κλίμακος προσαμβάσεις 
ἔχων ἐχώρει, χαὶ τοσόνδ᾽ ἐχόμπασε, 

1176 μηδ᾽ ἂν τὸ σεμνὸν πῦρ νιν εἰργαϑεῖν “]ιὸς 
τὸ μὴ οὐ χατ᾽ ἄκρων περγάμων ἑλεῖν πόλιν. 
χαὶ ταῦϑ' ἅμ᾽ ἠγόρευε καὶ πετρούμεγος 
ἀνεῖρφ᾽, ὑπ᾽ αὐτὴν ἀσπίδ᾽ εἱλίξας δέμας, 
χλίμακος ἀμείβων ξέστ᾽ ἐνηλάτων βάϑρα. 

1180 ἤδη δ᾽ ὑπερβαίνοντα γεῖσα τειχέων 
βάλλει κεραυνῷ Ζεύς γιν" ἐχτύπησε δὲ 
χϑὼν, ὥστε δεῖσαι πάντας" ἐκ δὲ κλιμάκων. 
ἐσφενδονᾶτο χωρὶς ἀλλήλων μέλη, 
χόμαι μὲν εἰς Ὄλυμπον, αἷμα δ᾽ ἐς χϑόνα, 

118ὅ χεῖρες δὲ καὶ χῶλ᾽ ὡς χύχλωμ᾽ ᾿Ιξίονος 
εἱλίσσετ᾽ " ἐς γῆν δ᾽ ἔμπυρος πίπτει γεχρύς. 

ὡς δ᾽ εἰδ᾽ “ἌἯδραστος Ζῆνα πολέμιον στρατῷ, 
ἔξω τάφρου καϑῖσεν ᾿Δργείων στρατόν. 
οἵ δ᾽ αὖ παρ᾽ ἡμῶν δεξιὸν Ζ]ιὸς τέρας 

1190 δόντες ἐξήλαυνον ἁρμάτων ὄχους 

ἱππῆς, ὁπλῖταί τ᾿ εἰς μέσ᾽ ,“Πργείων ὅπλα 

ξυνῆψαν ἔγχη, πάντα δ᾽ ἦν ὁμοῦ χακά" 
ἔϑνησχον, ἐξέπιπτον ἀντύγων ἄπο, 
τροχοί τ᾽ ἐπήδων ἄξονές τ᾽ ἐπ᾽ ἄξοσι, 

1196 γεχροὶ δὲ »εκροῖς ἐξεσωρεύονθ᾽ ὁμοῦ. 

πύργων μὲν οὖν γῆς ἔσχομεν κατασχαφὰς 
ἐς τὴν παροῦσαν ἡμέραν" εἰ δ᾽ εὐτυχὴς 

ἔσται τὸ λοιπὸν ἥδε γῆ, ϑεοῖς μέλει. 

πο τ οΔοροὁὦΨὁὥοὦι.ννυυ ον... 

..---ὕς.ςς.- ὦ . ὃΡ6|Σὥ2ὺ|ἁ:........... 
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ΧΟΡΟΣ. 

1200 χαλὸν τὸ νιχᾶν" εἰ δ᾽ ἀμείνον᾽ οἱ ϑεοὶ 
γνώμην ἔχουσιν, εὐτυχὴς εἴην ἐγώ. 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΉΗ. 

χαλῶς τὰ τῶν ϑεῶν καὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει" 
παῖδές τε γάρ μοι ζῶσι χἀχπέφευγε γῆ. 
Κρέων δ᾽ ἔοικε τῶν ἐμῶν νυμφευμάτων 

1206 τῶν τ᾽ Οἰδίπου δύστηνος ἀπολαῦσαι καχῶν, 
παιδὸς στερηϑεὶς, τῇ πόλει μὲν εὐτυχῶς, ᾿ 
ἰδίᾳ δὲ λυπρῶς. ἀλλ᾿ ἄνελϑέ μοι πάλιν, 

τί τἀπὶ τούτοις παῖδ᾽ ἐμὼ δρασείετον. 

ΑΓΓΕ.0ΟΣ. 

ἔα τὰ λοιπά" δεῦρ᾽ ἀεὶ γὰρ εὐτυχεῖς. 

ΤΟΚΑΣΤΗ. 

[1210 τοῦτ᾽ εἰς ὕποπτον εἶπας" οὐκ ξατέον. 

ΑΓΓΕΟΑΟΣ. 
μεῖζόν τι χρήζεις παῖδας ἢ σεσωσμέγους; 

ΤΟΚΑἍΑΣΤΗ. 

χαὶ τἀπίλοιπά γ᾽ εἰ καλῶς πράσσω χλύειν. 

ΖΓΓΕΟ.ΟΣ. 

μέϑες μ᾽ " ἔρημος παῖς ὑπασπιστοῦ σέϑεν. 

ΤΟΚΆΑΣΤΗ. 

χαχόν τι κεύϑεις καὶ στέγεις ὑπὸ σκότῳ, 

ἌΓΓΕΟΜ.0Ο Σ. 

121ὅ κοὐκ ἄν γε λέξαιμ᾽ ἐπ᾽ ἀγαϑοῖσι σοῖς καχά. 

ΤΟΚΑ,ΣΤΉΗ. 

ἢν μή μὲ φεύγων ἐκφύγης πρὸς αἰϑέρα. 

ΑΓΓΕΟ.ῸΟΣ. 

αἷαῖ" τί μ᾽ οὐκ εἴασας ἐξ εὐαγγέλου 
φήμης ἀπελθεῖν, ἀλλὰ μηνῦσαι χαχα; 

τὼ παῖδε τὼ σὼ μέλλετον, τολμήματα 
1220 αἴσχιστα, χωρὶς μονομαχεῖν παντὸς στρατοῦ, 

λέξαντες “Δργείοισι ρρ μείο αν τε 

ἐς χοινὸν οἷον μήποτ᾽ ὥφελον λόγον. 
τεοκλέης δ᾽ ὑπῆρξ᾽ ἀπ᾿ ὀρϑίου σταϑεὶς 

πύργου, κελεύσας σῖγα κηρῦξαι στρατῷ. 

122ὅ ἔλεξε δ᾽, ὦ γῆς Ἑλλάδος στρατηλάται 

“αναῶν τ᾽ ἀριστῆς., οἵπερ ἤλϑετ᾽ ἐνθάδε, 

Κάδμου τε λαὸς, μήτε Πολυγείχους χάριν 
ψυχὰς ἀπεμπολᾶτε μήϑ᾽ ἡμῶν ὕπερ. 

ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τόνδε κίνδυνον μεϑεὶς 
1280 μόνος συνάψω συγγόνῳ τὠμῷ μάχην" 

κἂν μὲν χτάνω τόνδ᾽, οἶχον οἱχήσω μόνος, 
ἡσσώμενος δὲ τῷδε παραδώσω πόλιν. 
ὑμεῖς δ᾽ ἀγῶν᾽ ἀφέντες ᾿Δργείαν χϑόνα 

1234 νίσσεσϑε, βίοτον μὴ λιπόντες ἐνϑάδε. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξ ε" σὸς δὲ Πολυνείκης γόνος 
ἐχ τάξεων ὥρουσε χἀπήνει λόγους. 
πάντες δ᾽ ἐπερρόϑησαν ᾿Αργεῖοι τάδε 
Κάδμου τε λαὸς, ὡς δίχαι" ἡγούμενοι. 

1240 ἐπὶ τοῖσδε δ᾽ ἐσπείσαντο, κἀν μεταιχμίοις 
ὅρκους συκῆ μον ἐμμενεῖν στρατηλάται. 
ἤδη δ᾽ ἔχρυπτον σῶμα παγχάλκοις ὅπλοις 

Ῥοσί 1198. ἴῃ δἰϊψποί οοα!οῖμαβ βϑιπιϊαν 

καὶ νῦν γὰρ αὐτὴν δαιμόνων ἔσωσέ τις. 
Ῥοσί 1284. ς«οαιθοβδίυν 

» κ ε . Ἂ , 
σπαρτῶν τε λαὺς ἅλις, ὅσος κεῖται ϑανών. 

"αὐ τσ οοοᾶ«μΨοΕνσοὁ[0ς προ Θ "ἘΦ ΘΟ ΘΟΥΡ Ή ΤὩΣὙΡΝ ΟΝ ἘΤΟΟ. ε τεὶς τ τε το τ, 6. ὅθι ως τιυμο ἐς ὅτε τς τ ΕΒ ουννς βεοεσξυνοε 5 50 τ Ψ 

ΕἙΎΥΎΡΙΠΙΔΟΥ 
δισσοὶ γέροντος Οἰδίπου νεανέαι " 
φίλοι δ᾽ ἐκόσμουν τῆσδε μὲν πρόμον χϑονὸς 

1245 σπαρτῶν ἀριστῆς, τὸν δὲ: “Ἰαγαϊδῶν ὦ 'ἄχροι. 

ἔσταν δὲ λαμπρὼ, χρῶμά τ᾽ οὐχ ἡὐλακώτην. 
μαργῶντ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ. 
παρεξιόντες δ᾽ ἄλλος ἄλλοϑεν φίλων, 
λόγοισι ϑαρσύγνοντὲες ἐξηύδων τάδε" 

1260 Πολύνεικες, ἐν σοὶ Ζηνὸς ὀρθῶσαι βρέτας 
τρόπαιον, ".Αργει τ᾿ εὐκλεᾷ δοῦναι λόγον " 
᾿Ετεοχλέα δ᾽ αὖ, νῦν πόλεως ὑπερμαχεῖς, 
γ»ὺῦν καλλίγιχος γενόμενος σκήπτρων χρατεῖς. 
τάδ᾽ ἠγόρευον, παραχαλοῦντες ἐς μάχην. 

128ὅ μάντεις δὲ μῆλ᾽ ἔσφαζον, ἐμιπύρους τ᾽ ἀκμὰς 
ῥήξεις τ᾽ ἐνώμων, ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν, 
ἄκραν τε λαμπάδ᾽, ἢ δυοῖν ὅρους ἔχει, 
νίκης τε σῆμα χαὶ τὰ τῶν ἡσσωμένων. 
ἀλλ᾽, εἴ τιν᾽ ἀλκὴν ἢ σοφοὺς ἔχεις λόγους, 

1260ὴ φίλτρ᾽ ἐπῳϑῶν, στεῖχ᾽, ἐρήτυσον τέχνα 
δεινῆς ἁμίλλης, ὡς ὁ χίνϑυγνος μέγας, 
χἄπαϑλα δεινὰ δάκρυά σοι γενήσεται, 
δισσοῖν στερείσῃ τῆϑ᾽ ἕν ἡμέρᾳ τέχνοιν.- 

ΤΟΚΑΣΈΤΉΗ.. 

ὦ τέχνον, ἔξελϑ᾽ Ἁντιγόνη δόμων πάρος " 
12θ5 οὐκ ἐν χορείαις οὐδὲ παρϑενεύμασι 

νῦν σοι προχωρεῖ δαιμόνων κατάστασις. 
ἀλλ ἄνδρ᾽ ἀρίστω καὶ κασιγνήτω σέϑεν 
ἐς ϑάνατον ἐχνεύοντε κωλῦσαί σε δεῖ 
ξὺν μητρὶ τῇ σὴ μὴ πρὸς ἀλλήλοιν ϑαγεῖν. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

1270 τίν᾽, ὦ τεχοῦσα μῆτερ, ἔχπληξιν νέαν 

φίλοις ἀντεῖς τῶνδε δωμάτων πάρος;. 
ΤΟΚΑΣΤΗ. ΐ 

ΕΣ ’ ν » ’ 
ὦ ϑυγατερ, ἔρρει σῶν χασιγνήτων βέος. 

ΔΝΤΙΓΟΝΗ͂. 
πῶς εἴπας; ! 

ΤΟΚΟΑ͂ΣΤΗ. 

αἰχμὴν ἐς μίαν καϑέστατον.. 

ΔΙΝΤΊΓΟΝΗ. 

οἱ ᾽γὼ, τί λέξεις, μῆτερ; 

ΤΟΚΑΆΑΣΤΙΉ. 

οὐ φίλ᾽, ἀλλ᾿ ἕπου. 
ΔΑ ΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

1275 ποῖ. παρϑενῶνας ἐχλιποῦσ᾽ ; 

ΤΟΚΑ͂ΣΤ΄Π. 

ἀνὰ στρατόν. 
ΔΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

αἰδούμεϑ᾽ ὄχλον. 
ΤΟΚΑΣΤΗ͂. 
οὐχ ἐν αἰσχύνῃ τὰ σά. 

ΔΦΝΤΊΓΟΔΝΗ. 

δράσω δὲ δὴ τί; 

ΤΟΚΑΣΤ ΠΗ. 

συγγόνων λύσεις ἔριν. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

τὲ δρῶσα. μῆτερ; 

ΤΟΚΑ͂ΣΤΗ. 

προσπίτνουσ᾽ ἐμοῦ μέτα. 

ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἡγοῦ σὺ πρὸς μεταίχμι᾽, οὐ μελλητέον. 

-ππὁἘρ" τ .ὕ.--..-»....ὕ..........ὕ.»..ὕ..... 



ΙΟΚΑΣΤΗ. 
1280 ἔπειγ᾽ ἔπειγε, ϑύγατερ" ὡς, ἢν μὲν φϑάσω 

παῖδας πρὸ λόγχης, οὑμὸς ἐν φάει βίος. 
ϑαγνοῦσι δ᾽ αὐτοῖς συνϑθανοῦσα κείσομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

αἰαῖ αἰαῖ" : 

1286 τρομερὰν φρίχᾳ τρομερὰν φρέν᾽ ἔχω" 
διὰ σάρχα δ᾽ ἐμὼν : 
ἔλεος ἔλεος ἔμολε ματέρος δειλαίας. 
δίδυμα τέκεα πότερος ἄρα πότερον αἱμάξει, 

- Ἰώ μοι πόνων, 
1290 ὼ Ζεῦ, Ἰὼ γᾶ, 

ὁμογενὴ δέραν, ὁμογενὴ ψυχὰν 
δι᾿ ἀσπίδων, δι᾽ αἱμάτων ; 
τάλαιν᾽ ἐγὼ, τάλαινα, 

1295 πότερον ἄρα νέχυν ὀλόμενον Ἰαχήσω; 
φεῦ δὰ φεῦ δῶ, 
δίδυμοι ϑῆρες, φόγιαι ψυχαὶ, 
δορὶ παλλόμεγναι 
πέσεα πέσεα δάϊ αὐτίχ᾽ αἱμάξετον. 

1300 τάλανες, ὅτε ποτὲ μονομάχον ἐπὶ φρέν᾽ ἠλϑέτην 
βοᾷ βαρβάρῳ 
ἰαχὰν στενακτὰν 
μελομέναν νεχροῖς δάχρυσι ϑρηνήσω. 

- σχεδὸν τύχα πέλας φόνου" 
1306 χρινεῖ φάος τὸ μέλλον. 

ὅποτμος ἄποτμος ὃ φόνος ἕνεχ᾽ ᾿Ερινύων. 
ἀλλὰ γὰρ Κρέοντα λεύσσω τόνδε δεῦρο συννεφῆ 
πρὸς δόμους στείχοντα, παύσω τοὺς παρεστῶτας 

: , 
γόους. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

1810 οἴμοι, τί δράσω; πότερ᾽ ἐμαυτὸν ἢ πόλιν 
στένω δακρύσας, ἣν πέριξ ἔχει νέφος 
τοσοῦτον ὥστε δι᾽ ᾿Αχέροντος ἱέναι; 
ἐμός τὲ γὰρ παῖς γῆς ὁλωλ᾽ ὑπερϑανὼν, 
τοὔνομα λαβὼν γενναῖον, ἀνιαρὸν δ᾽ ἐμοί" 

1316 ὃν ἄρτι χρημνῶν ἐχ δρακοντείων ἑλὼν 
αὐτοσφαγῆ δύστηνος ἐχόμισ᾽ ἐν χεροῖν, 
βοᾷ δὲ δῶμα πᾶν" ἐγὼ δ᾽ ἥχω μέτα 
γέρων ἀδελφὴν γραῖαν ἸΙοχάστην, ὅπως 
λούσῃ πρόϑηταί τ᾽ οὐκέτ᾽ ὄντα παῖδ᾽ ἐμόν. 

1820 τοῖς γὰρ ϑανοῦσι χρὴ τὸν οὐ τεϑνηχότα 
τιμὰς διδόντα χϑόνιον εὖ σέβειν ϑεόν. 

ΧΘΡΟΣ. 

βέβηκ᾽ ἀδελφὴ σὴ δόμων ἔξω, Κρέον, 
χόρη τε μητρὸς ᾿Δντιγόνη χοινῷ ποδί. 

ΚΡΈΩ Ν. 

ποῖ κἀπὶ ποίων συμφορὰν, σημαινέ μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
1826 ἤκουσε τέχνα μονομάχῳ μέλλειν ϑορὴ 

ἐς ἀσπίδ᾽ ἥξειν βασιλικῶν δόμων ὕπερ. 

ΚΡΈΩΝ. 

πῶς φής; νέχυν τοι παιδὸς ἀγαπάζων ἐμοῦ 
οὐχ ἐς τόδ᾽ ἤλϑον ὥστε χαὶ τάδ᾽ εἰδέναι. 

ΝΟ ΡΟΣ, 

ἀλλ οἴχεται μὲν σὴ κασιγνήτη πάλαι" 

1480 δοχῶ δ᾽ ἀγῶνα τὸν περὶ ψυχῆς, Κρέον, 
ἤδη πεπρᾶχϑαι παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 

1284-- 129ὅ. --- 1296 --- 1307. 
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ΚΡΈΩ Ν. 

οἴμοι, τὸ μὲν σημεῖον εἰσορῶ τόδε, 
σκυϑρωπὸν ὄμμα καὶ πρόσοψιν ἀγγέλου 
στείχοντος, ὃς πᾶν ἀγγελεῖ τὸ δρώμενον. 

Ζ4ΖΙ͵ΓΓΕΈΜ“ΟΣ. 
1886 ὦ τάλας ἐγὼ, τίν᾽ εἴπω μῦϑον ἢ τίνας λόγους; 

᾿ ΚΡΕΩ͂Ν. 

οἰχόμεσϑ᾽ " οὐκ εὐπροσώποις φροιμίοις ἄρχει 
λογου. 

“1 ΕῈ... ΟὝΣ. 

ὦ τάλας, δισσῶς ἀυτῶ- μεγάλα γὰρ φέρω καχά. 
ΚΡΕΩ Ν. 

πρὸς πεπραγμένοισιν ἄλλοις πήμασιν; λέγεις 
δὲ τί; 

Α͂ΓΓΕ.0Ο Σ. 

οὐχέτ᾽ εἰσὶ σῆς ἀδελφῆς παῖδες ἐν φάει, Κρέον. 
ΚΡΈΩΝ. 

1340 αἰαῖ" 

μεγάλα μοι ϑροεῖς πάϑεα καὶ πόλει. 
ΘΖ. δὲ δ 9. 7 (3 Ὰ 

ὦ ϑώματ᾽ εἰσηκούσατ᾽ Οἰδίπου τάδε, 
παίδων ὁμοίαις συμφοραῖς ὀλωλότων; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὥστ᾽ ἐχδακρῦσαί γ᾽, εἰ φρονοῦντ᾽ ἐτύγχανον. 
ΚΡΕΩ Ν. 

“΄. -ῳ ’ 

1845 οἴμοι ξυμφορᾶς βαρυποτμωτάτας, 
οἴμοι καχῶν δύστηνος" ὦ τάλας ἔγω. 

ὩΓΓΕ.“0Ο Σ. 

εἰ καὶ τὰ πρὸς τούτοισί γ᾽ εἰδείης κακά. 
ΚΡΈΩΝ. 

χαὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδε δυσποτμώτερα ; 
ΑΓΓΕ.ΖΟΣ. 

τέϑνηκ᾽ ἀδελφὴ σὴ δυοῖν παίδοιν μέτα. 
ΧΟΡΟΣ. 

1360 ἀνάγετ᾽ ἀνάγετε κωχυτὸν, 
ἐπὶ χάρα τε λευχοπήχεις κτύπους χεροῖν. 

ΚΡΕΩ Ν. 

ὦ τλῆμον, οἷον τέρμον᾽, ᾿Ιοχάστη, βίου 
γάμων τε τῶν σῶν Σφιγγὸς αἰνιγμοὺς ἔτλης. 
πῶς καὶ πέπρακται διπτύχων παίδων φόνος 

1866 ἀρᾶς τ᾽ ἀγώγνισμ᾽ Οἰδίπου, σήμαινέ μοι- 
ΖΓΡΡΕ.0ΟΣ. 

τὰ μὲν πρὸ πύργων εὐτυχήματα χϑονὸς 
οἶσϑ'᾽ - οὐ μαχρὰν γὰρ τειχέων περιπτυχαὺὶ 
ὥστ᾽ οὐχ ἅπαντά σ᾽ εἰδέναι τὰ δρώμενα. 
ἐπεὶ δὲ χαλχέοις σῶμ᾽ ἐχοσμήσανϑ'᾽ ὅπλοις 

1860 οὗ τοῦ γέροντος Οἰδίπου γεαγίαι; 

ἔστησαν ἐλϑόντ᾽ ἐς μέσον μεταίχμιον, 
ὡς εἰς ἀγῶνα μονομάχου τ᾽ ἀλκὴν δορός. 
βλέψας δ᾽ ἐς Ἴ4ργος ἧκε Πολυγείκης ἀρὰς, 

1305 ὦ πότνι᾽ Ἥρα, σὸς γάρ εἰμ᾽, ἐπεὶ γάμοις 
ἔζευξ᾽ ᾿Αδράστου παῖδα καὶ ναίω χϑόνα, 

δός μοι χταγεῖν ἀδελφὸν, ἀντήρη δ᾽ ἐμὴν 
1368 καϑαιματῶσαι δεξιὰν γιχηφόρονγ. 

----..ὕ.στ..........-...0...θθῦϑὔϑὉῦὉᾷϑνὖὉ-5ᾷ9ϑνϑ................... 

Ῥοσὲ 1361, “οᾳφυρβθδίαν 

δισσὼ στρατηγὼ καὶ διπλῶ στρατηλάτα. 
Ῥοκί 1368. 5οιμιθβαπίμν 

αἴσχιστον αἰτῶ στέφανον, ὁμογενῆ κτανεῖν. 
πολλοῖς δ᾽ ἐπήει ϑάκρυα τῆς τύχης ὅση, 

χώβλεψαν ἀλλήλοισι διαδόντες κόρας. 

β 



454 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

Ἐτεοκλέης δὲ Παλλάδος χρυσάσπιδος 
βλέψας πρὸς οἶχον ηὔξατ᾽, ὦ Διὸς κόρη, 
δὸς ἔγχος ἡμῖν καλλίνικον ἐκ χερὸς 

1375 ἐς στέρν᾽ ἀδελφοῦ τῆσδ᾽ ἀπ᾽. ὠλένης βαλεῖν, 

ἐπεὶ δ᾽ ἀφείϑη πυρσὸς ὡς Τυρσηνικῆς 

σάλπιγγος ἠχὴ; σῆμα φοινίου μάχης, 
ἤξαν δρόμημα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι" 

1380 κάπροι δ᾽ ὅπως ϑήγοντες ἀγρίαν γένυν 
ξυνῆψαν, ἀφρῷ διάβροχοι γενειάθας " 
ἧσσον δὲ λόγχαις " ἀλλ᾿ ὑφίζανον κύκλοις, 
ὅπως σίδηρος ἐξολισϑάνοι μάτην. 

εἰ δ᾽ ὄμμ᾽ ὑπερσχὸν ἴτυος ἅτερος μάϑοι, 
1886 λόγχην ἐνώμα στόματι, προφϑῆναι ϑέλωγ. 

ἀλλ εὖ προσῆγον ἀσπίδων χεγχρώμασιν 
ὀφϑαλμὸν. ἀργὸν ὥστε γίγνεσϑαι δόρυ... 
πλείων δὲ τοῖς ὁρῶσιν ἐστάλασσ᾽ ἱδρὼς 
ἢ τοῖσι δρῶσι διὰ φίλων ὀρρωδίαν. 

1890 Ἐτεοκλέης δὲ ποδὶ μεταψαίρων πέτρον 
ἔχνους ὑπόδρομον, κῶλον ἐχτὸς ἀσπίδος 
τίϑησι " Πολυνείχης δ᾽ ἀπήντησεν δορὶ, 
πληγὴν σιδήρῳ παραδοϑεῖσαν εἰσιδὼν, 
κνήμην τε διεπέρασεν ᾿Αργεῖον δόρυ" 

1895 στρατὸς δ᾽ ἀνηλάλαξε Ζαναϊδῶν ἅπας. 
χὰν τῷδε μόχϑῳ γυμνὸν ὦμον εἰσιδὼν 
ὁ πρόσϑε τρωϑεὶς στέρνα Πολυνείχους βίᾳ 
διῆχε λόγχην, κἀπέδωχεν ἡδονὰς 
Κάδμου πολίταις, ἀπὸ δ᾽ ἔϑραυσ᾽ ἄχρον δόρυ. 

[1400 ἐς δ᾽ ἄπορον ἥκων δορὸς ἐπὶ σκέλος πάλιν 
χωρεῖ, λαβὼν δ᾽ ἀφῆχε μάρμαρον πέτρον, 
μέσον τ᾿ ἄκοντ᾽ ἔϑραυσεν" ἐξ ἴσου δ᾽ “Ἧρης 

ἣν, χάμαχος ἀμφοῖν χεῖρ᾽ ἀπεστερημέγοιγ. 
ἐνθένδε χώπας ἁρπάσαντε φασγάνων 

1405 ἐς ταυτὸν ἧχον, συμβαλόντε δ᾽ ἀσπῖϑας 

πολὺν ταραγμὸν ἀμφιβαντ᾽ εἶχον μάχης: 
καί πως νοήσας ᾿Ετεοχλῆς τὸ Θεσσαλὸν 
εἰσήγαγεν σόφισμ᾽ ὁμιλίᾳ χϑονός. 
ἀπαλλαγεὶς γὰρ τοῦ παρεστῶτος πόγου, 

1410 λαιὸν μὲν ἐς τοὔπισϑεν ἀμφέρει πόδα, 
“πρόσω τὰ κοῖλα γαστρὸς εὐλαβούμενος" 

προβὰς δὲ κῶλον δεξιὸν δι᾽ ὀμφαλοῦ 
καϑῆχεν ἔγχος, σφονδύλοις τ᾽ ἐνήρμοσεν- 
ὁμοῦ δὲ κάμψας πλευρὰ χαὶ νηδὺν τάλας 

1415 ξὺν αἱματηραῖς σταγόσι Πολυνείχης πίτνει. 
ὁ “δ᾽, ὡς χρατῶν δὴ καὶ νενικηκὼς μάχῃ, 

ξίφος διχὼν ἐς γαῖαν ἐσκύλευέ γιν, 
τὸν νοῦν πρὸς αὑτὸν οὐκ ἔχων, ἐχεῖσε δέ, 
ὃ χαΐ νιν ἔσφηλ᾽ " ἔτι γὰρ ἐμπνέων βοαχὺ, 

1420 σώζων ἘΠ ἐν λυγρῷ πεσήματι, 
μόλις μὲν, ἐξέτεινε δ᾽ εἰς ἧπαρ ξέρος 

᾿Ετεοχλέους ὃ πρόσϑε Πολυνείχης πεσώ»γ. 

γαῖαν δ᾽ ὀδὰξ ἑλόντες ἀλλήλοιν πέλας 

πίπτουσιν ἄμφω, κοὐ διώρισαν χράτος. 
ΧΟΡΟΣ. 

1425 φεῦ φεῦ, χαχῶν σῶν, Οἰδίπους, ὅσον στένω " 
τὰς σὰς δ᾽ ἀρὰς ἔοικεν ἐχπλῆσαι ϑεός. 

ΑΤΓΓΕ.ΖΟΣ. 

θυ δή νυν καὶ τὰ πρὸς τούτοις κακά. 

Ῥοϑὲ 1375. βθηαθβαίας 
κτανεῖν ϑ'᾽, ὃς ἤἦλϑε πατρίδα ποϑήθων ἐμήν. 

ὡς γὰρ πεσόντε παῖδ᾽ ἐλειπέτην βίον, 
1429 ἐν τῷδε μήτηρ ἡ τάλαινα προσπίτνει, 

τετρωμένους δ᾽ ἰδοῦσα καιρίας σφαγὰς 
ᾧμωξεν, ὦ τέκν᾽, ὑστέρα βοηδρόμος 
πάρειμι. προσπίτνουσα δ᾽ ἐν μέρει τέχνα, 
ἔχλαι᾽, ἐϑρήνει τὸν πολὺν μαστῶν πόνον 

1486 στένουσ᾽, ἀδελφή ϑ᾽ ἡ παρασπίζουσ᾽ ὁμοῦ, 
ὦ γηροβοσχὼ μητρὸς, ὦ γάμους ἐμοὺς 
προδόντ᾽ ἀδελφὼ φιλτάτω" στέρνων δ᾽ ἄπο 
ιφὐσημ᾽ ἀνεὶς δύστλητον ᾿Ετεοχλῆς ἄναξ ᾿ 

ἤκουσε μητρὸς, χἀπιϑεὶς ὑγρὰν χέρα 
1440 φωνὴν μὲν οὐκ ἀφῆκεν, ὀμμάτων δ᾽ ἅπο 

περοσεῖπεε δὰχρύοις, ὥστε σημῆναι φίλα. 

ὁ δ᾽. ἦν ἔτ᾽ ἔμπνους, πρὸς χασιγνήτην δ᾽ ἐδὼν] 
γραῖάν τὲ μητέρ᾽ εἶπε Πολυνείκης τάδε" 
ἀπωλόμεσϑα, μῆτερ " οἰχτείρω δὲ σὲ Ἶ 

1446 καὶ τήνθ᾽ ἀδελφὴν καὶ ΧΟΟΙΥΡΗΨΟΝ γεχρόγ. 

φίλος γὰρ ἐχϑρὸς ἐγένετ᾽, ἀλλ ὅμως φίλος. 
ϑάψον δέ μ᾽, ὦ τεκοῦσα χαὶ σὺ, σύγγονε; 

ἐν γῇ πατρῴᾳ, κχἀὶ πόλιν ϑυμουμένην 
παρηγορεῖτον, ὡς τοσόνδε γοῦν τύχω 

1460 χϑονὸς πατρῴας, κεὶ δόμους ἀπώλεσα. 
ξυνάρμοσον δὲ βλέφαρα μου τῇ σῇ χερὶ, 

μῆτερ, τίϑησι δ᾽ αὐτὸς ὀμμάτων ἔπι, 
καὶ χαίρετ᾽ " ἤδη γάρ μὲ περιβάλλει σχότος. 
ἄμφω δ᾽ ἅμ᾽ ἐξέπνευσαν ἄϑλιον βίον. 

1456 μήτηρ δ᾽, ὅπως ἐσεῖδε τήνδε συμφορὰν, 
ὑπερπαϑήσασ᾽ ἥρπασ᾽ ἐκ νεχροῦ ξίφος, 

κἄπραξε δεινά" διὰ μέσου γὰρ αὐχένος 
ὠϑεῖ σίδηρον, ἐν δὲ τοῖσι φιλτάτοις 
ϑανοῦσα κεῖται, πεξρίβαλοῦσ' ἀμφοῖν χέρας. 

1460 ἄνῆξε δ᾽ ὀρϑὸς λαὸς εεἰς ἔριν λόγων, 

ἡμεῖς μὲν ὡς Ῥυκῶντα δεσπότην ἐμὸν, 
οἵ δ᾽ ὡς ἐκεῖνον. ἦν δ᾽ ἔρις στρατηλάταις, 

οἱ μὲν πατάξαι πρόσϑε Πολυνείχη δορὶ, 
1464 οἱ δ᾽, ὡς ϑανόντων οὐδαμοῦ γέχη πέλοι. 

οἱ δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἧσσον" εὖ δέ πως προμηϑίᾳ 
καϑῆστο Κάδμου λαὸς ἀσπίδων ἔπι" 
χἄφϑημεν οὔπω τεύχεσιν πεφραγμένον 

᾿πργεῖον ἐσπεσόντες ἐξαίφνης στρατόν. 
[1470 κοὐδεὶς ὑπέστη, πεδία δ᾽. ἐξεπίμπλασαν 

φεύγοντες, ἔρρει δ᾽ αἷμα μυρίον νεκρῶν, 
λόγχαις πιτνόντων. ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μάχῃ, 
οἱ μὲν “ιὸς τρόπαιον ἵστασαν βρέτας, 

οἱ δ᾽ ἀσπίδας συλῶντες ᾿Αργείων νεχρῶν 

1476 σχυλεύματ᾽ εἴσω τειχέων ἐπέμπομεν. 
ἄλλοι δὲ τοὺς ϑανόντας ᾿Αντιγόνηξ μέτα 
γεχροὺς φέρουσιν ἐνθάδ᾽ οἱχτίσαι φίλοις. 
πόλει δ᾽ ἀγῶνες οἱ μὲν -εὐτυχέστατοι 
τῇδ᾽ ἐξέβησαν, οἱ δὲ δυστυχέστατοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

1480 οὐχ εἷς ἀχοὰς ἔτι ϑυστυχία 

ϑώματος ἥκει ̓ πάρα γὰρ λεύσσειν᾽ 
πτώματα γνεχρῶν τ τρισσῶν ἤδη 

Ῥοσὲ 1429. “οαπορδίιν 

σὺν παρϑένῳ τε καὶ προϑυμέᾳ ποδός. 

Ῥοσῖ. 1464. ΞΟααθθαῖατ' 

κἀν τῷδ᾽ ὑπεξῆλϑ᾽ ᾿Δντιγόνη στρατοῦ οϑόμδι 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ.: 

τάδε πρὸς μελάϑροις κοινῷ ϑαγάτῳ 
σκοτίαν αἰῶνα λαχόντων». 

ΖΑ ΝΤΙΓΟ  ΝΗ͂. 

1485 οὐ προχαλυπτομένα βοτρυώδεος 
ἁβρὰ παρηίδος, : 

οὐδ᾽ ὑπὸ παρϑενίας τὸν ὑπὸ βλεφάροις 
φοίνικ᾽, ἐρύϑημα προσώπου, 

αἰδομένα φέρομαι βάχχα νεκύων, 
1490 χράδεμνα διχοῦσα κόμας ἀπ᾽ ἐμᾶς, 

στολίδα χροχόεσσαν ἀνεῖσα τρυφ ἄς, 
᾿ἀγεμόνευμα γεχροῖσι πολύστονον. αἷαῖ, Ἰώ μοι. 

1495 ὦ Πολύνειχες, ἘΡῚΣ ὥρ᾽ ἐπώνυμος, ὦμοι, Θῆβαι, 

σὰ δ᾽ ἔρις, οὐχ ἔρις, ἀλλὰ φόνῳ φόνος 
Οἰδιπόδα δόμον ὠλεσε χρανϑεὶς 
αἵματι δεινῷ. αἵματι λυγρῷ. 

4 τίνα δὲ αϑοσῳβὸν 

1500 ἢ τίνα μουσοπόλον στοναχὰν ἐπὶ 

δάχρυσι δάχρυσιν, ὦ δόμος, ὦ δόμος, 
ἀναχαλέσωμαι, 

τρισσὰ φέρουσα τάδ᾽ αὕματα σύγγονα, 
ματέρα χαὶ τέχνα, χάρματ᾽ Ἐρινύος; 

1505 ἃ ϑόμον Οἰδιπόδα πρόπαν ὦλεσε, 
τᾶς ἀγρίας ὅτε 
δυσξύνετον ξυνετὸς μέλος ἔγνω 
“Σφιγγὸς ἀοιδοῦ σῶμα φονεύσας. 
ἰώ μοι, πάτερ, 
τίς .Ελλὰς ἢ βάρβαρος, ἢ 

1510 τῶν προπάροιϑ᾽ εὐγενετᾶν 
ἕτερος ἔτλα χαχῶν τοσῶνδ᾽ 
αἵματος ἁμερίυ 
τοιδ᾽ ἄχεα. φανερὰ, τάλαιν᾽ 
ὡς ἐλελίζω. τίς ἄρ᾽ ὅρ- 

1515 νις δρυὸς ἢ ἐλάτας 

. ἀχροκόμοις ἀμφὶ κλάδοις 
ἑζομένα μονομάτορος [ὀδυρμοῖς] ἐμοῖς 
ἄχεσι συνῳδός ; 

αἴλινον αἰάγμασιν δ 

1520 τοῖσδε προξλαίω μονάδ᾽ αἷ-- 
ὥνα διάξουσα τὸν ἀ-- 

εἰ χρόνον ἐν λειβομένοισιν δακχρύοισιν. 
τίν᾽ Ἰαχήσω; , 
τίν᾽ ἐπὶ πρῶτον ἀπὸ χαίτας 

1525 σπαραγμοῖσιν ἀπαρχὰς τρο : 
ματρὸς ἐμᾶς διδύ-- 

τρυρα γάλακτος παρὰ μαστοῖς 
ἢ πρὸς ἀδελφῶν 
οὐλόμεν᾽ ᾿αἰχίσματα δισσῶν ; 

1530 ὀτοτοῖ, λίπε σοὺς δόμους, 
ἀλαὸν ὄμμὰ φέρων; 

πάτερ γεραιὲ, δεῖξον, 

Οἰδιπόδα, σὸν αἰῶνα μέλεον, ὃς ἐπὶ 
δώμασιν ἀέριον σκότον ὄμμασι σοῖσι βαλὼν ἕλ-} 

1585 κεις μαχρόπγουν ζόαν. 
κλύεις, ὦ κατ᾽ αὐλὰν ἀλαίγων γεραιὸν 
πόδα δύστανον 
δεμνίοις Ἰαύων; 

Θ)ΙΨΙΩΑΚΙΓΟΎῪΣ. 

τί μ᾽, ὦ παρϑένε, βακτρεύμασι τυ- 
1540 φλοῦ ποδὸς ἐξάγαγες εἰς φῶς 

λεχήρη σχοτίων ἐκ ϑαλάμων 
οἰκτροτάτοισιν δακρύοισιν, 
πολιὸν αἰϑέρος ἀφανὲς εἴδωλον, ἢ 
νέχυν ἔνερϑεν, ἤ 

1545 πτανὸν ὄνειρον; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

Τρ δα ἀγγελίας ἔπος οἴσει, 
πάτερ, οὐχέτι σοι τέκνα λεύσσει 
φάος, οὐδ᾽ ἄλοχος, παρὰ βάκτροις 
ἃ πόδα σὸν τυφ λόπουν ϑεραπεύμασιν αἱὲν ἐμόχϑει, 

1650 ὦ πάτερ, ὦμοι. 

ΟΙΖΙΠΟΎῪΣ. 

ὦμοι ἐμῶν παϑέων. πάρα γὰρ στενάχειν τάδ᾽ 
ἀὐτεῖν. 

τρισσαὶ ψυχαὶ ποίᾳ μοίρᾳ, 

πῶς ἔλιπον φάος, ὦ τέκνον, αὔϑα. 
ΑΝΤΙΓΟ  ΝΗ͂. 

1555 οὐχ ἐπ᾿ ὀνείδεσιν οὐδ᾽ ἐπιχάρμασιν, 
ἀλλ ὀδύναισι λέγω" σὸς ἀλάστωρ 

ξίφεσιν βρέϑων 

καὶ πυρὶ καὶ σχετλίαισι μάχαις ἐπὶ παῖδας ἔβα σοὺς, 
ὦ πάτερ, ὦμοι. : 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. ' 
1560 αἱαϊῖ. 

ΑΙ ΝΤΙΓΟΝΗ. 
’ ᾿ 

τί τάδε χαταστέγεις ; 

Σ ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
ω τέχγα. : 

ΑΙ ΝΤΙΓΟ ΝΗ. 

δι᾿ ὀδύνας ἔβας, 
εἰ τὰ τέϑριπιπ᾽ εἷς ἅρματα λεύσσων 
ἀελίου τάδε- σώματα γεχρῶν 

ἐρονν τ αὐγαῖς σαῖς ἐπενώμας. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

1565 δ: μὲν ἐμῶν τεκέων φανερὸν κακὸν " 
τ ἃ δὲ τάλαιν᾽ ἄλοχος τένι μοι, τέκνον, ὦλετο μοίρᾳ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

δάχουα γοερὰ φανερὰ πᾶσι τιϑεμένα, 
τέχεσι μαστὸν 
ἔφερεν ἔφερεν ἱχέτις ἱκέταν ἀρομένα. 

1570 εὗρε δ᾽ ἐν ᾿Ηλέχτραισι πύλαις τέχνα. 
λωτοτρόφον χατὰ λείμαχα λόγχαις 
χοινὸν ἐνυάλιον Ϊ 
μάτηρ, ὥστε λέοντας ἐναύλους, 
μαρναμένους ἐπὶ τραύμασιν αἵματος, 

1576 ἤδη "ννυχοὰν λοιβὰν, φονίαν, 

ἂν ἔλαχ᾽ “Ἅιδας, ὦπασε δ᾽ “Ἄρης. 

χαλκχόχροτον δὲ λαβοῦσα νεχρῶν πάρα φάσγα- 
γο» εἴσω 

σαρκὸς ἔβαψεν, ἄχει δὲ τέχνων ἔπεσ' ἀμφὶ τέχ- 
γοισιν. 

πάντα δ᾽ ἐν ἄματι τῷδε συνάγαγεν, 
ὦ πάτερ, ἁμετέροισι δόμοισιν ἄχη ϑεὸς, ὅστις 

[ 1ὅ80 τῷδε κε ὀλεῖ: 
ΧΟΡΟΣ. 

πολλῶν ὑπῆρξεν Οἰδίπου κακῶν δόμοις 
εἴη δ᾽ εὐτυχέστερος βίος. 

ΚΡΕῺΩ Ν. 
οἴχτων μὲν ἤδη λήγεϑ᾽, ὡς ὥρα τάφου 

1585 μνήμην τίϑεσϑαι" τῶνδε δ᾽, Οἰδίπου, λόγων 

ἄχουσον" ἀρχὰς τῆσδε γῆς ἔδωκέ μοι 

τόδ᾽ ἦμαρ' 



οεαὐδρς, εδερ οδδερικα οοϑνουχὸ, τῶν νύν 

᾿Ἐτεοχλέης παῖς σὸς, γάμων φερνὰς διδοὺς 
«ΑἌἵμονι, κόρης τε λέχτρον ᾿Αντιγόνης σέϑεν. 
οὔχουν σ᾽ ἐάσω τήνδε γῆν οἱκεῖν ἔτι" 

1690 σαφῶς γὰρ εἶπε Τειρεσίας οὐ μή ποτε 
σοῦ τήνδε γῆν οἱκοῦντος εὖ πράξειν πόλιν" 

ἀλλ᾽ ἐχχομίζου. χαὶ τάδ᾽ οὐχ ὕβρει λέγω, 
οὐδ᾽ ἐχϑρὸς ὦν σοι, διὰ δὲ τοὺς ἀλάστορας 
τοὺς σοὺς δεδοικὼς μή τι γῆ πάϑη καχόν. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

1595 ὦ μοῖρ᾽, ἀπ᾽ ἀρχῆς ὥς μ᾽ ἔφυσας ἄϑλιον 

[ καὶ τλήμον᾽, εἴ τις ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ" 
' ὃν καὶ πρὶν ἐς φῶς μητρὸς ἐκ γονῆς μολεῖν, 

ἄγονον ᾿“πόλλων “αΐῳ μ᾽ ἐϑέσπισε 
φονέα γενέσϑαι πατρός" ὦ τάλας ἐγώ. 

1000 ἐπεὶ δ᾽ ἐγενόμην, αὖϑις ὁ σπείρας πατὴρ 
κτείνει με, νομίσας πολέμιον πεφυκέναι" 

χρῆν γὰρ ϑανεῖν νιν ἐξ ἐμοῦ" πέμπει δέ μὲ 
μαστὸν ποθοῦντα ϑηρσὶν ἀϑλίαν βορὰν" 
οὗ σωζόμεσϑα. Ταρτάρου γὰρ ὦφελεν 

1606 ἐλϑεῖν Κιϑαιρὼν εἰς ἄβυσσα χάσματα, 

ὅς μ᾽ οὐ διώλεσ᾽, ἀλλὰ δουλεῦσαί τέ μὲ 
ΟἋ Πόλυβον ἐξέδωκεν ἀμφὶ δεσπότην. ᾿ 
χτανών τ᾽ ἐμαυτοῦ πατέρ᾽ ὁ δυσδαίμων ἐγὼ 
ἐς μητρὸς ἤλϑον τῆς ταλαιπώρου λέχος, 

1010 παῖδάς τ᾽ ἀδελφοὺς ἔτεχον οὺς ἀπώλεσα, 
ἀρὰς παραλαβὼν «Ταΐου χαὶ παισὶ δούς. 
οὐ γὰρ τοσοῦτον ἀσύνετος. πέφυχ᾽ ἐγὼ 
ὥστ᾽ εἰς ἔμ᾽ ὄμματ᾽ ἔς τ᾽ ἐμῶν παίδων βίον 
ἄνευ ϑεῶν του ταῦτ᾽ τες ΠῚ 

161ὅ εἶεν " τί ϑράσω δῆϑ᾽ ὁ δυσδαίμων ἐγώ; 
τίς ἡγεμών μοι ποδὸς ὁμαρτήσει τυφλοῦ; ; 
ἥδ᾽ ἡ ϑανοῦσα; ζῶσά γ᾽ ἂν σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι. 
ἀλλ᾽ ἈΠ 8 “κ᾽ ξυνωρίς; ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι μοι. 

ἀλλ᾽ ἔτι νεάζων αὐτὸν εὕροιμ᾽ ἂν βίον; 
1620 πόϑεν; τί μὴ ἄρδην ὧδ᾽ ἀποχτείνεις, Κρέον; 

ἀποχτενρεῖς γὰρ, εἴ μὲ γῆς ἔξω βαλεῖς. 

οὐ μὴν ἑλίξας γ᾽ ἀμφὶ σὸν χεῖρας γόνυ 
κακὸς φανοῦμαι" τὸ γὰρ ἐμόν ποτ᾽ εὐγενὲς 
οὐκ ἂν προϑοίην, οὐδέπερ πράσσων καχῶς. 

ΚΡΕΩ͂Ν. ' 

1626 σοί τ᾽ εὖ ἀξέεατοι; γόνατα μὴ χρώζειν ἐμὰ, 
ἐγώ τε ναίειν σ᾽ οὐχ ἐάσαιμ᾽ ἂν χϑόνα. 
γεχρῶν δὲ τῶνδε τὸν μὲν ἐς δόμους χρεὼν 
ἤδη κομίζειν, τόνδε δ᾽, ὃς πέρσων πόλιν 
τ σὺν ἄλλοις ἦλϑε, ἰχξυλινοϊεύγους »έκυν, 

1680 ἐχβάλετ᾽ ἄϑαπτον τῆσδ᾽ ὅρων ἔξω χϑογός. 
κηρύξεται δὲ πᾶσι Καδμείοις τάδε, 
ὃς ἂν νεχρὸν τόνδ᾽ ἢ χαταστέφων ἁλῷ 
ἤ γῆ καλύπτων, ϑάνατον ἀνταλλάξεται. 

1685 οὺ ΠΝ δλεηίοσδυ τριπτύχων ϑρήνους νεκρῶν, 
χόμιζε σαυτὴν, ᾿Αντιγόνη, δόμων ἔσω, 
καὶ παρϑενεύου τὴν ἰοῦσαν ἡμέραν. 
μένουσ᾽, ἐν ἣ σὲ λέκτρον Αἵμονος μέγει. 

ΔΝΤΊΙΓΟΜΛΝΗ͂. 
ὦ πάτερ, ὃν οἵοις χείμεϑ'᾽ ἀϑλίοις χακχοῖς. 

[1640 ὡς σε. στενάζω τῶν τεϑνηχότων πλέον" 
οὐ γὰρ τὸ μέν σοι βαρὺ κακῶν, τὸ δ᾽ οὐ βαρὺ, 

Ῥοβὲ 1688. “Θαποβαίαν 
- ΕῚ 2) 2ἢ Ρ- , ἐὰν δ᾽ ἄχλαυστον,. ἄταφον, οἱωνοῖς βοράν. 

, 

ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντα ϑυστυχὴς ἔφυς, πάτερ. 
ἀτὰρ σ᾽ ἐρωτῶ τὸν» νεωστὶ ποίρανον, 

1645 τί ϑεσμοποιεῖς ἐπὶ ταλαιπώρῳ γεχρῷ; 
ΚΡΕΩΝ. 

᾿Ετεοχλέους βουλεύματ᾽, οὐχ ἡμῶν, τάδε. 
ΑΝΤΙΓΟΝΉΗ. 

ἄφρονα γε, καὶ σὺ μῶρος, ὃς ἐπέϑου τάδε. 
ἈΚΡΕΩ Ν. 

πῶς; τὰἀντεταλμέν᾽ οὐ δίχαιον ἐχπογεῖν; 
ΑΝΤΊΙΓΟΜΝΗ. 

οὔκ, ἢν πονηρά γ᾽ ἢ κακῶς τ᾽ εἰρημένα. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

1650 τέ δ᾽; οὐ διχαίως ὅδε κυσὶν δοθήσεται; 
ΟΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

οὐκ Ἐν γὰρ τὴν δίχην πράσσεσϑέ γιν. 
ΚΡΕ “ ἿΝ. 

εἴπερ γε πόλεως ἐχϑρὸς ἦν, οὐκ ἐχϑθόδναι ὧν. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

οὐκοῦν ἔδωχε τῇ τύχῃ τὸν δαίμονα. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

καὶ τῷ τάφῳ νυν τὴν δίκην παρασχέτω. 
ΑΝΤΙΓΟΔΝΗ. 

1055 τί πλημμελήσας, τὸ μέρος εἰ μετῆλϑε γῆς ;᾿ 

ΚΡΕΩΝ. 
ἄταφος δὃδ᾽ ἁνὴρ, ὡς μάϑης, γενήσεται. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

ἐγώ σφε ϑάψω, κἂν ἀπεννέπῃ πόλις. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

σαυτὴν. ἄρ᾽ ἐγγὺς τῷδε συνϑάψεις νεχρῷ. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

ἀλλ᾽ εὐχλεές τοι δὕο φίλω κεῖσϑαι πέλας. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

1660 λάζυσϑε τήνδε κεὶς δόμους χομίζετε. 
ΑΙ ΝΤΊΙΓΟΝΗ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ τοῦδ᾽ οὐ μεθϑήσομαι νεχροῦ. 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

ἔχριν᾽ ὁ δαίμων, παρϑέν᾽, οὐχ ἃ σοὶ δοκεῖ. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 

κἀκεῖνα χέχριται, μὴ ᾿φυβρίζεσϑαι νεχρούς. 
ΚΡΕΩΝ. 

ὡς οὔτις ἀμφὶ τῷδ᾽ ὑγρὼν ϑήσει κόνιν. 
ΔΦΙΝΤΙΓΟΝΗ. 

1066 γαὺ πρός σὲ τῆσδε μητρὸς Ἰοκάστης, Κρέον. 
ΚΡΕΩ Ν. 

μάταια μοχϑεῖς" οὐ γὰρ ἂν τύχοις τάδε. 
ΑΝΤΊΓΟΜΝΗ. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ νεκρῷ λουτρὰ περιβαλεῖν μ᾽ ξα. 
ΚΡΕῸΩ Ν., 

ἕν τοῦτ᾽ ἂν εἴη τῶν ἀπορρήτων πόλει. 
ΔΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ τραύματ᾽ ἄγρια τελαμῶνας βαλεῖν. 
ΚΡΕῺΘΩ Ν. 

1670 οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως σὺ τόνδε τιμήσεις νέκυν. 
,  ΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὦ φίλτατ᾽, ἀλλὰ στόμα γε σὸν προσπτύξομαι. 
ΚΡΈΕΈΩ ΜΝ. 

οὐκ ἐς γάμους σοὺς ξυμφορὼν κτήσει γόοις. 

Ῥοδὶ 1648. ςοαυοβδίαν 

----“΄----.........’...ν΄ϑὖϑν “΄ὦὋὃὦὃὋὦ[Ὃ[........,......... 

τί τόνδ᾽ ὑβοίζεις πατέρ᾽ ἀποστέλλων χϑονος; β 



ΦΟΙΝΙΣ 

ΧΕ ΛΌΓΟ ΜΝΉΗ. 

ἦ γὰρ γαμοῦμαι ζῶσα παιδὶ σῷ ποτε; 
ΡΒ ΟΝ: 

πολλὴ ᾽στ᾽ ἀνάγχη" ποῖ γὰρ ἐχφεύξει λέχος; 

«ΝΕΙΓΟΘΟΝΗ: 

1675 νὺξ ἄρ᾽ ἐχείνη “Ιαναίδων μ᾽ ἕξει μίαν. 

ΚΡΕΩ Ν. 

εἶδες τὸ τόλμημ᾽ οἷον ἐξωνείδισεν ; 

ΨῸΝ ἘΨΨΌΘΌΕΝ ΤῈΣ 

ἴστω σίδηρος δοχιόν τέ μοι ξίφος. 

ΡΕΝ ΟΝ ΟΥΕ 
τί δ᾽ ἐχπροθϑυμιεῖ τῶνδ᾽ ἀπηλλάχϑαι γάμων; 

ΠΝ ΟΓ ΓΤ ΟΝ ΕΝ 

ξυμφεύξομαι τῷδ᾽ ἀϑλιωτάτῳ πατρί. 

ΚΡΈΩΝ. 

1680 γενναιότης σοι, μωρία δ᾽ ἔνεστί τις. 

ἢ Δ Τ ὙΤΟΝΈΕΣ 

καὶ ξυνϑανοῦμαί γ᾽. ὡς μάϑης περαιτέρω." 

ἘΡΊΈ ΟΣ Ν: - 

ἴϑ᾽, οὐ φονεύσεις παῖδ᾽ ἐμὸν, λεῖπε χϑόνα. 

ΘΟΥΖΕΙΤΡΕΟ ΥΣ. 

ὦ ϑύγατερ, αἰνῶ μέν σε τῆς προϑυμίας. 
ΜΦΝΤΙΓΌΟΝΗ. 

ΕΣ » , " κ γ΄ ΄ ᾿ 

ἀλλ᾽ εἰ γαμοίμην, σὺ δὲ μόνος φεύγοις, πατερ. 

ΘΟΙΥΖΕΕΙΡΟΎΣΣ. 

1685 μέν᾽ εὐτυχοῦσα, τἄμ᾽ ἐγὼ στέοξω χαχά. 

ἘΝ ΤΎΠΟΘ ΝΗ. 

καὶ τίς σε τυφλὸν ὄντα ϑεραπεύσει, πάτερ; 
ΟἸΤΑΙΠΌΎΥΣ. 

πεσὼν ὅπου μοε μοῖρα χείσομαι πέδῳ. 

ΣΦ ΝΤ͵ΤΙΓΘΙΝΉ: 

ὁ δ᾽ Οἰδίπους ποῦ χαὶ τὰ χλείν᾽ αἰνίγματα; 

ΟΥΕΣΥΤΥΠΟΘΎΥΣΤ. 

μάρ μ᾽ ὠλβισ᾽, ἕν δ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΕΠ Ὸ ΝῊ 

1690 οὐχοῦ» μετασχεῖν χἀμὲ δεῖ τῶν σῶν κακῶν. 

ΟΣ ΕΤΟΥΣ. 

αἰσχρὰ φυγὴ ϑυγατρὶ σὺν τυφλῷ πατρί. 

ἌΝ ΕΠΘΝΗ 

οὐ σωφρονούσῃ γ᾽, ἀλλὰ γενναία, πάτερ. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
προσάγαγέ νύν με, μητρὸς ὡς ψαύσω σέϑεν. 

ΦΧΈΊ,ΡΡΟΙΝΉΝ. 

ἐδοὶ, γεραιᾶς φιλτάτης ψαῦσον χερί. 

ΘΥΣΞΣΕ ΟΥΣ 

1696 ὦ μῆτερ, ὦ συνάορ᾽ ἀϑλιωτάτη. 
ἜΜ ΈΓΡΘΝΊΙΙΕ 

οἰχτρὰ πρόχειται. πάντ᾽ ἔχουσ᾽ ὁμοῦ χαχά. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
᾿Ἐτεοχλέους δὲ πτῶμα Πολυνείχους τε ποῦ; 

Ἐπ ΘΥ ΕΠ 

τώδ᾽ ἐχτάδην σοι χεῖσϑον ἀλλήλοιν πέλας. 

ΟΥΑΥΠΟΟΥΣ. 

πρόσϑες τυφλὴν χέρ᾽ ἐπὶ πρόσωπα δυστυχῆ. 

ΖΦ ΤΊΥΤΟΙΝΈΉ 
᾿ἹΟΟ͵ δοὺ, ϑανόντων σῶν τέχνων ἅπτου χερί. 

ὄλωλ᾽" ἕν ἦ 

ΡΟΕΤ ΔΕ 56ΕΝΊΟΙ:- 

ΟΥΑΙ ΘΟΥΣ. 
ὦ φίλα πεσήματ᾽ ἄϑλι᾽ ἀϑλίου πατρός. 

ΑΛΤΙΓΟΝΉΗ. 

ὦ φίλτατον δῆτ᾽ ὄνομα Πολυνείχους ἐμοί, 

ΘΥΣΤΙΡΘῪΣ.: 

νῦν χρησιιὸς, ὦ παῖ, «Ζοξίου περαίψγεται. 

ΦΦΝΤΙΓΌΝΉΗ. 

ὁ ποῖος; ἀλλ᾽ ἢ πρὸς χαχοῖς ἐρεῖς χαχά; 

ΘΓ ΥΣ. 
1706 ἐν ταῖς ᾿ἡϑήναις χατϑανεῖν μ᾽ ἀλώμενον. 

ΑΝΤΊΙΓΟΝΉΗ. 

ποῦ, τίς σε πύργος ᾿ἡτϑίδος προσδέξεται; 

ΟΙΩΑΙΠΟΥῪΣ. 

ἑἱρὸς Κολωνὸς, δῶμά ϑ᾽ ἱππίου ϑεοῦ. 
ἀλλ᾽ εἶα, τυφλῷ τῷδ᾽ ὑπηρέτει πατρὶ, 
ἐπεὶ προϑυμεῖ τῆσδε χοινοῦσϑαι φυγῆς. 

ΝΎ ΤΟΝ 

1710 ἴϑ9᾽ ἐς φυγὰν τάλαιναν " ὄρεγε χέρα φίλαν, 

πάτερ γεραιὲ, πομπίμαν 
ἔχων ἔμ᾽, ὥστε ναυσίπομπον αὔραν. 

ΟΥΨΓΊΙΓΟΎΥΣ 

ἰδοὺ, πορεύομαι, τέχνον, 
1716 σύ μοι ποδαγὸς ἀϑλίᾳ γενοῦ. 

ΦΝΤΊΓΟΝΠΗ. 

γενόμεθα γενόμεϑ᾽ ἄϑλιοι 
δῆτα Θηβαιᾶν μάλιστα παρϑένων. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
πόϑι γεραιὸν ἴχνος τίϑημι; 
βάκτρα πρόσφερ᾽, ὦ τέχνον. 

“ΝΎΓΓΟΣΝ. 

1720 τῷδε τῇδε βαᾶϑί μαι, 

τᾷδε [τῷδε] πόδα τίϑει. πάτερ, 
ὥστ᾽ ὄνειρον ἰσχύν Ϊ ἔχω» ]. 

ΟἸΙἸΔΜΠΙΠΟΎΣ. 

ἰὼ Ἰὼ, δυστυχεστάτας φυγὰς 
ἐλαύνων τὸν γέροντά μ᾽ ἐκ πάτρας. 

1725 ἰὼ Ἰὼ, δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ τλάς. 

ΔΝΊΤΠΙΓΟΝΗ. 

τί τλάς; τέ τλάς; οὐχ ὁρᾷ “ίχκα κακοὺς, 

οὐδ᾽ ἀμείβεται βροτῶν ἀσυνεσίας. 

ΟἿ ΓΟ Σ, 

ὅδ᾽ εἰμὶ μοῦσαν ὃς ἐπὶ χκαλ- 
λένιχον οὐράνιον ἔβαν 

1730 παρϑένου χόρας αἴ- 

νιγμ᾽ ἀσύνετον εὑρών. 

Ζ.Ν ΤΙ ΙΙΤ ΟΣΝΞΗ͂Σ 

Σφιγγὸς ἀναφέρεις ὄνειδος ; 
ἄπαγε τὰ, πάρος εὐτυχήματ᾽ αὐδῶν. 
τάδε σ᾽ ἐπέμενε μέλεα πάϑεα 

1735 φυγάδα πατρίδος ἄπο γενόμενον, 
ὦ πάτερ, ϑανεῖν που. 
ποϑεινὰ δάχρυα παρὰ φίλαισι παρϑένοις 
λιποῖσ᾽ ἄπειμι πατρίδος ἀποπρὸ γαίας 

1740 ἀπαρϑένευτ᾽ ἀλωμένα. 

ΟΙΠΙΠΟῪ ΞςΣ. 

φεῦ τὸ χρήσιμον φρενῶν, 

ΠΘΕΕΘΕΕΕΘΒΟΝΕΒΟΨΝΕ τ ΠΟΝΝΕΡΞΕΤΕΡΕΝΝΙΘΡΗΒΟΝΗΒΝΝ ἜΝ 

-π',----- .--.. .-.. ..... ς.-. ....... 
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458 ΕΎὙΦΒῚΝ ΠΙᾺ ΟὝΣ: ὦ ΟἿΤΝ ΦΣ Σ ΑἹ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. ΝΤΙΓΟΔΝΗ. 

εἷς πατρός γε συμφορὰς Καδμείαν ᾧ 
εὐχλεῶ μὲ ϑήσει" γεβρίδα στολυὰ ρα εειδα ποτ᾽ ἐγὼ 
τάλαιν᾽ ἐγὼ συγγόνου ὃ. ὑβρισμάτων, 1785 ϑίασον Σεμέλας 

1745 ὃς ἐχ δόμων νέχυς ἄϑαπτος οἴχεται, ἱερὸν ὄρεσιν ἀνεχόρευσα, 
μέλεος, ὃν, εἴ μὲ χαὶ ϑανεῖν, πάτερ, χρεῶν, χάριν ἀχάριτον ἐς ϑεοὺς διδοῦσα; 

σχότια γᾷ καλύψω. ΟΙΔΙΠΟῪΣ. | 

ὑραδὰ τ τς ΟΥ̓͂Σ. β ὦ πάτρας κλεινῆς πολῖται, λεύσσετ᾽, Οἰδίπους ὅδε, 
προς ἡλιχας φανηϑὲ σᾶς. ὃς τὰ χλείν᾽ αἰνίγματ᾽ ἔγνω χαὶ μέγιστος ἼΨΡ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. , ἀνὴρ, 

ἅλις ὀδυρμάτων ἐμῶν. 1760 ὃς μόνος Σφιγγὸς κατέσχον τῆς μιαιςρόνου χράτη, 
ΟΙΠΙΠΟΎῪΣ. γῦν ἄτιμος αὐτὸς, οἱχτρὸς, ἐξελαύνομαι χϑονός. 

1760 σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμίους λιτάς. : ἀλλὰ γὰρ τί ταῦτα εὐ χαὶ μάτην ὀδύρομαι; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. τὰς γὰρ ἐκ ϑεῶν ἀνάγχας ϑνητὸν ὄντα δεῖ φέρειν. 

χόρον ἔχουσ᾽ ἐμῶν χαχῶν. Ο ΓΧΟΡΟΣ. 

ἱ ΟΙΗΙΠΟΎῪΣ. ὦ μέγα σεμνὰ Νίχα, τὸν ἐμὸν 
ἰδ ἀλλὰ Βρόμιος ἵνα τε ση-- 1705 βίοτον κατέχοις 

κὸς ἄβατος ὄρεσι μαιγάϑω»γ. καὶ μὴ λήγοις στεφαγοῦσα.Ἶ 
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ΤῊ Ὁ ΘΌΣΩΣ, ΤΌΣΣ 

Ὀρέστης τὸν φόνον τοῦ πατρὸς μεταπορευόμεγνος ἀνεῖλεν Αἴγισϑον χαὶ Κλυταιμνήστραν " μητροχτονῆσαι 

δὲ τολμήσας, παραχρῆμα τὴν δίχην ἔδωχεν, ἐμμανὴς γενόμενος. Τυνδάρεω δὲ τοῦ πατρὸς τῆς ἀνηρημέ- 

γῆς χατηγορήσαντος χατ᾽ αὐτοῦ, ἔμελλον ᾿“ργεῖοι χοινὴν ψῆφον ἐκφέρεσθαι περὶ τοῦ τί δεῖ παϑεῖν τὸν 

ἀσεβήσαντα " χατὰ τύχην δὲ ϊενέλαος ἐκ τῆς πλάνης ὑποστρέψας, γυχτὸς μὲν Ἑλένην εἰσαπέστειλε, μεϑ' 

ἡμέραν δὲ αὐτὸς ἦλϑε. χαὶ παρακαλούμενος ὑπ᾽ Ὀρέστου βοηϑῆσαι αὐτῷ, ἀντιλέγοντα Τυνδάρεων μᾶλλον 

ηὐλαβήϑη" λεχϑέντων δὲ λόγων ἐν τοῖς ὄχλοις, ἐπηνέχϑη τὸ πλῆϑος ἀποχτείνειν Ὀρέστην. Ἐ συγὼν δὲ 

τούτοις ὁ Πυλάδης ὁ φίλος αὐτοῦ συνεβούλευσε πρῶτον Μενελάου τιμωρίαν λαβεῖν, Ἑλένην ἀποχτείναν-- 

τας. αὐτοὶ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις ἐλθόντες διεψεύσϑησαν τῆς ἐλπίδος, ϑεῶν τὴν Ἑλένην ἁρπασάντων" 

Ἠλέχτρα δὲ ἙἭ »μιόνην ἐπιφανεῖσαν ἔδωχεν εἰς χεῖρας αὐτοῖς " οἱ δὲ ταύτην φονεύειν ἔμελλον" ἐπιφανεὶς 

δὲ Πϊενέλαος, χαὶ βλέπων ἑαυτὸν ἅμα γυναικὸς χαὶ τέχνου στερούμενον ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐπεβάλετο τὰ βασί- 

λεια πορϑεῖν " οἱ δὲ φϑάσαντες ὑφάψειν ἠπείλησαν. ἐπιφανεὶς δὲ ᾿ἡπόλλων Ἑλένην μὲν ἔφησεν εἰς ϑεοὺς 

διαχομίζειν, Ὀρέστῃ δὲ Ἑρμιόνην ἐπέταξε λαβεῖν, Πυλάδη δὲ ᾿Ηλέχτραν συγοικίσαι, χαϑαρϑέντι δὲ τοῦ 

φόγου άργους ἄρχειν. 

Ἢ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Ἄργει" ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐπ γυναιχῶν ᾿“ργείων, ἡλικιω-- 

τίδων ᾿Ηλέχτρας, αἱ χαὶ παραγίνονται ὑπὲρ τῆς τοῦ Ὀρέστου πυνϑανόμεναι συμφορᾶς. προλογίζει δὲ 

᾿Ηλέχτρα. τὸ δὲ δρᾶμα χωμιχωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν. ἡ δὲ διασχευὴ δράματός ἔστι τοιαύτη. πρὸς 

τὰ τοῦ ᾿4γαμέμνονος βασίλεια ὑπόχειται Ὀρέστης κάμνων καὶ κείμενος ὑπὸ μανίας ἐπὶ κλινιδίου, ᾧ προσ-- 

χαϑέζεται πρὸς τοῖς ποσὶν ᾿Ηλέχτρα. διαπορεῖται δὲ τί δήποτε οὐ πρὸς τῆ χειραλῆ καϑέζεται " οὕτω δὲ 

Ξ ἐδόχει τὸν ἀδελφὸν τημελεῖν, πλησιαίτερον προσχαϑεζομένη. ἔοικεν οὖν διὰ τὸν χορὸν ὁ ποιητὴς 

Ϊ 

τς} 

διασχευάσαι- διηγέρϑη γὰρ ἂν ὁ Ὀρέστης, ἄρτι χαὶ μόγις καταδραϑεὶς, πλησιαίτερον αὐτῷ τῶν χατὰ τὸν 

-““...-.....τττς5.νϑ..΄ὦὃὄἥὃἅ.... 

χορὸν γυναιχῶν παρισταμένων. ἔστι δὲ ὑπονοῆσαι τοῦτο ἐξ ὧν φησιν ᾿Ηλέχτρα τῷ χορῷ, σίγα σίγα, 

λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης" πιϑαγνὸν οὖν ταύτην εἶναι τὴν πρόφασιν τῆς τοιαύτης διαϑέσεως. τὸ δρᾶμα τῶν 
κ - ΕῚ ΄ ͵΄ Η 3 " " , - Ὸ 

ἐπὶ σχηνῆς εὐδοκιμούντων" χείριστον δὲ τοῖς ἤϑεσι. πλὴν γὰρ Πυλάδου πάντες φαῦλοι σαν. 

ἵ 
' κένωμα τομῇ ἠρηξίνι μαῆνοια 

| 
Ὅτε χατὰ τῶν Τρώων ἡ Ἑλλὰς ὥρμησεν, ᾿γαμέμνων στρατηγὸς ἠρέϑη παντὸς τοῦ στόλου, ἅτε τῶν 

ΕΣ Ὲ - Ε “- ΄ Η ’ - ς Α " » ι -»ὝὝ , [ 
ἄλλων προέχειν δοχῶν ἀρχῆς τὲ μεγέϑει χαὶ πληϑει νεῶν" ἕχατον γὰρ ναῦς εὶς τὴν τοῦ στόλου μπ) 

εἰσέφερε. καὶ ὃς μέλλων ἀνάγεσθαι χαταλείπει τῶν οἴχοι πραγμάτων αὐτοῦ ἐπιμελητὴν καὶ προστάτην 

Δἴγισϑον. ἐπεὶ δὲ πολὺς ἠνύετο χρόνος καὶ ᾿4γαμέμνων οὐκέτ᾽ ἐπανήει, οἷα δὴ πολλὰ γίνεται, συνῆλθεν 



4600 τ πν Ἐ Ξυῦι 

ἀϑέσμως «Δἴγισϑος Ἀλυταιμνήστρᾳ τῇ τοῦ ᾿4γαμέμνονος γυναικί, μαϑόντες δὲ Κλυταιμνήστρα καὶ «Αἴγι- 

σϑος τήν τε Τροίαν ἁλοῦσαν καὶ ᾿“γαμέμνονα μετὰ τῶν ἄλλων οἴχαδε πλέοντα, βουλεύονται τοῦτον τῆς 

οἰκίας ἐπειλημμένον ἀποχτενεῖν, ἵνα μὴ τούτῳ γνωσϑέντος τοῦ σφῶν πονηρεύματος αὐτοὶ παραδοϑεῖεν 

ϑαγάτῳ" ὃ δὴ καὶ ἤνυσαν. χαὶ ἐπανελθόντα τὸν ᾿Δγαμέμνονα ἀποχτείνουσι" χιτῶνα γὰρ μὴ διεξόδους 

χεφαλῆς καὶ χειρῶν ἔχοντα μετὰ τὸ λουτρὸν ἐνδιδύσχουσι χαὶ ὃν τῷ πελέχει τοῦτον φονεύουσι. μεταξὺ 

γοῦν τοῦ ᾿ἡγαμεμνονείου φόνου ᾿Ηλέχτρα τὸν ἀδελφὸν Ὀρέστην, ἵνα μὴ καὶ οὗτος ἀναιρεϑείη, χλέψασα 

καί τινι δοῦσα παιδαγωγῷ εἰς Φωχίδα παρὰ Στρόφιον πέμπει, φίλον χαὺὶ συγγενῆ τοῦ πατρὸς αὐτῆς 

τυγχάνοντα. Ὀρέστης δὲ εἰς ἄνδρας ἥχων, παραλαβὼν Πυλάδην τὸν παῖδα Στροφίου, ἐφ᾽ ᾧ μετ᾽ αὐτοῦ 

Αἴγισϑον χαὶ Κλυταιμνήστραν τιμωρήσαιτο, καταλαμβάνει λάϑρα τὸ Ἄργος. . χαὶ χρῆδμὺν παρὰ τοῦ 

Πυϑίου δεξάμενος τοῦτο ποιεῖν, πρῶτον μὲν ἔρχεται πρὸς τὸν τοῦ πατρὸς τάφον καὶ ϑύει, εἶτά τι μηχα-- 

νῶται τοιόνδε" τὸν γὰρ παιδαγωγὸν, ᾧ παρὰ τῆς ᾿Ηλέχτρας πάλαι πιστευϑεὶς ἧκεν, ὡς ἔφημεν, εἰς τὴν 

Φωκίδα, τοῦτον προπέμπει εἰς Δἴγισϑον χαὺ Κλυταιμνήστραν λέγοντα ὡς Ὀρέστης ἐν Πυϑιχοῖς ἄϑλοις 

ἀνῃρέϑη χαὶ νῦν ἄνδρες τὰ τούτου ὀστᾶ ἐν κιβωτίῳ χομίζουσιν, ἵνα πατρῴων γοῦν τάφων τύχη. ὑπαχϑέν-- 

τες δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀπάτῃ Κλυταιμνήστρα χαὶ «Αἴγισϑος, ἵνα μὴ μαχρολογῶ, ἀναιροῦνται ὑπὸ Ὀρέστου καὶ 

Πυλάδου, πρώτη μὲν Κλυταιμνήστρα, ὕστερος δὲ «Δἴγισϑος. μητροχτονήσας τοίνυν Ὀρέστης Ἐρινύσι 

παραχρῆμα τὴν δίκην ἔδωκε μαγνείς. Μενέλαος δὲ ἐκ Τροίας ἐλθὼν, ὕστερος γὰρ ᾿4γαμέμνονος ἐπαγῆχε, 

καὶ τῷ Ναυπλίῳ λιμένε προσσχὼν, νυχτὸς μὲν Ἑλένην εἰσπέμπει πρὸς ῆηνχήνας, μεϑ᾽ ἡμέραν δὲ αὐτὸς 

εἰσήει, καὶ τὸν Ὀρέστην μεμηνότα εὑρὼν, παραχαλεῖται μὲν ὑπὸ Ὀρέστου καὶ ᾿Πλέχτρας σῶσαι αὐτούς.. 

70} τῆς Κλυταιμνήστρας πατὴρ Τυνδάρεως πάντας ᾿Αργείους κατ αὐτῶν ἐχίνησεν, ἵνα τούτους ὡς 

᾿μητροχτόνους ἀνέλοιεν. ὡς δὲ τὸν Τυνδάρεω ἀντιλέγοντα εὗρε, καὶ ἅμα καὶ αὐτὸς ὑπολογιζόμενος ὡς εἰ 

Ὀρέστης ἀναιρεϑείη, βασιλεὺς αὐτὸς ἔσται τοῦ “ἄργους, οὐκ ἤϑελεν Ὀρέστῃ τὲ καὶ τῇ ἀδελφῆ συμμαχεῖν, 

ἀλλὰ τὸ τῶν ᾿“ργείων πλῆϑος ἔλεγεν εὐλαβεῖσθαι. πρῶτον μὲν οὖν Ὀρέστης χαὶ Τυνδάρεως διελέχϑησαν 

πρὸς ἀλλήλους, ὁ μὲν ὡς οὐ δικαίως ἀνείλετο Κλυταιμνήστραν δεικνὺς, Ὀρέστης δὲ ὡς χαὺὶ μάλα διχαίως, 

Ι εἶ χαὶ μυριάκις αὐτὴν ἔδει τεϑνάναι. ἔπειτα ἐκχλησίας ἐν ἀκροπόλει Μυκηνῶν γενομένης καὶ συνιόντων 

τῶν προὐχόντων ἐν Ἴργει, ᾿Ορέστης ὑπὸ Πυλάδου φοράδην ἐχεῖσε χομίζεται. λόγων δὲ πολλῶν γινο- 

μένων, καὶ τῶν μὲν βοηϑούντων Ὀρέστη, τῶν δὲ ἐναντιουμένων, τέλος ἐνίχησαν οἱ χαχοί. χαὶ κατα-, 
4 χρένεται Ὀρέστης αὐτός τε χαὶ ἡ ἀδελφὴ λίϑοις βληϑέντες ἀποθανεῖν. Ὀρέστης δὲ ἐπηγγείλατο πρὸς 

’ ς τὸ πλῆϑος αὐτοχειρίᾳ ἑαυτὸν χαὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποσίράξαι. καὶ ὃ φίλος Πυλάδης χαὶ παρὰ τὴν συμφο-- 

ρὰὼν φίλος ἔμεινε χαὶ χοινωνεῖν αὐτῷ τῆς τελευτῆς ἠξίωσε προθυμότατα. ἐπεὶ δὲ σφίσι τοῦτο παϑεῖν 

'προὔχειτο, συμβουλεύει Πυλάδης, Μενέλεω πρῶτον τιμωρίαν λαβεῖν, λέγων ὡς οὐ δεῖ τοῦτον τρυφῶν 

παι ἀπιόντων. ὅϑεν εἰσελθόντες εἴσω τῶν βασιλείων ἙἭ.:λένης δῆϑεν δεησόμενοι, ἵνα μὴ περιίδῃ σφᾶς. 

ὀλλυμένους, ἀλλὰ χεῖρα ὀρέξη χαὶ Μενέλεων χαὶ ἄκοντα πρὸς σωτηρίαν κινήσῃ. ἐπεὶ ταύτην φονεύειν 

ἔμελλον, ταύτης μὲν ἥμαρτον, ὑπὸ ᾿“πόλλωνος ἁρπασϑείσης χελεύσει “ιὸς, Ἑ. μιόνην δὲ συλλαμβάνουσιν 

ἐχ τοῦ τῆς Κλυταιμνήστρας τάφου ἐπανήχουσαν" πρώην γὰρ αὐτὴν Ἑλένη πεπόμφει, τῇ ἀδελφῇ ϑυύσου-- 

σαν. λαβόντες δὲ Ἑρμιόνην καὶ ἔνδοϑεν τὰς τῶν βασιλείων ἀδφαλίσαντες πύλας, ἀνῆλθον ἐν μετεώρῳ 

τῶν βασιλείων ἔχοντές τε τὴν Ἑρμιόνην χαὶ ξίφος πρὸς τῇ δέρῃ αὐτῆς, καὶ μέλλοντες μετὰ τὴν ταύτης 

διαχείρισιν, ἂν μὴ σφᾶς ἹΜενέλεως σώση, καὶ τοὺς δόμους ὑφάψειν πυρί. ϊενέλεως μὲν ὑπὸ τούτων͵ 

ΠΡΟΣ τεϑνάγαι μαϑὼν, ἵνα χἂν σώσῃ τὴν παῖδα ἐλθὼν, ἤρξατο πορϑεῖν τὰ βασίλεια, ἐπιφανεὶς δὲ 

᾿“πόλλων διήλλαξε τούτους, Ἑλένην μὲν εἰς οὐρανοὺς φήσας διαχκομίσαι,. ΠΠενέλεων δὲ ἑτέραν λαβεῖν 

κελεύσας γυναῖχα, Ὀρέστη δὲ ἙἝ ρμιόνην συνάψαι μετὸ τὴν τοῦ φόνου χάϑαορσιν" ἧς ᾿ϑήνησιν ἔτυχε, 

μετὰ Ἐρινύων εἰς “ἄρειον πάγον κριϑεὶς, ὅτε χαὶ καταδικασϑῆναι μέλλοντα ὑπὸ πάντων ϑεῶν ᾿4ϑηνᾶ 

ψῆφον βαλοῦσα νικῆσαε τοῦτον ἐποίησε. χαὶ οὕτως Ὀρέστης ὕστερον Ἑ.μιόνην γυναῖχα λαμβάνει κατὰ 

τὸ τοῦ ᾿“πόλλωνος ϑέσπισμα, καὶ “ργους κρατεῖ, Πυλάδη δὲ ᾿Ηλέχτραν δίδωσι, τὴν καὶ πρότερον ὑπ᾽ 
᾽ ΔΟΡΌ ΝΣ - ’ 5 , . Ὁ “- ᾽ἅ , » 4 ᾿ " ς ᾿ ᾿ 

᾿αὐτοῦ χκατεγγυηϑεῖσαν τούτῳ. ἱἵστέον δὲ ὃτι πᾶσα τραγῳδία σύμφωνον ἔχει καὶ τὸ τέλος ἐχ λύπης γαρ 

ἄρχεται καὶ εἷς λύπην τελευτᾷ " τὸ παρὸν δὲ δρᾶμά ἔστιν ἐκ τραγικοῦ κωμιχόν" λήγει γὰρ εἰς τὰς παρ᾽ 

πόλλωνος διαλλαγὰς ἐκ συμφορῶν εἰς εὐθυμίαν κατηντηχός" ἡ δὲ κωμῳδία γέλωσι καὶ εὐφροσύναις 

ἐνύφανται. 



ἰ ().. δῶν ΒΓ Τα τὰ 

ΠΤΈΕΚΤΡ 4. 

Οὐνδν ἔστιν οὐδὲν δεινὸν ὧδ᾽ εἰπεῖν ἔπος, 
οὐδὲ πάϑος, οὐδὲ συμφορὰ ϑεήλατος, 
ἧς οὐχ ἂν ἄραιτ᾽ ἄχϑος ἀνθρώπου φύσις. 

ὁ γὰρ μαχάριος, κοὐχ ὀνειδίζω τύχας, 

ὅ Διὸς πεφυκὼς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος, 
πορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον 
ἀέρι ποτᾶται, καὶ τίνει ταύτην δίκην, 
ὡς μὲν λέγουσιν, ὅτι ϑεοῖς ὥνϑρωπος ὧν 
χοιγῆς τραπέζης ἀξίωμ᾽ ἔχων ἴσον, 

10 ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν, αἰσχίστην γνόσον. 
οὗτος φυτεύει Πέλοπα, τοῦ δ᾽ ᾿Δτρεὺς ἔφυ, 
ᾧ στέμματα ξήνασ᾽ ἐπέχλωσεν ϑεὰ 

ἔριν, Θυέστῃ πόλεμον ὄντι συγγόνῳ 
ϑέσϑαι. τί τἄρρητ᾽ ἀναμετρήσασϑαί μὲ δεῖ; 

16 ἔδαισε δ᾽ οὖν νιν τέχν᾽ ἀποχτείγας ᾿Δ“τρεύς " 
᾿Ατρέως δὲ, τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας, 
ὁ χλεινὸς. εἰ δὴ χλεινὸς, ᾿γαμέμνων ἔφυ 
ενέλεώς τε Κρήσσης μητρὸς ᾿Δερόπης ἄπο. 
γαμεῖ δ᾽ ὁ μὲν δὴ τὴν ϑεοῖς στυγουμένην 

20 Π νέλαος Ἑλένην, ὁ δὲ Κλυταιμνήστρας λέχος 
ἡπίσημον εἷς Ἕλληνας ᾿4γαμέμγων ἄναξ" 
ᾧ παρϑένοι μὲν τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς, 
“Χρυσόϑεμις ᾿Ιφιγένειά τ᾿ ᾿Πλέχτρα τ᾽ ἐγὼ, 
ἄρσην τ᾽ Ὀρέστης, μητρὸς ἀνοσιωτάτης, 

2ὅ ἣ πόσιν ἀπείρῳ περιβαλοῦσ᾽ ὑφάσματι 
ἔχτεινεν " ὧν δ᾽ ἕχατι παρϑένῳ λέγειν 
οὐ καλόν" ἐῶ τοῦτ᾽ ἀσαφὲς ἐν χοινῷ σχοπεῖν. 
«Ῥοίβου δ᾽ ἀδικίαν μὲν τί δεῖ κατηγορεῖν; 
πείϑει δ᾽ Ὀρέστην μητέρ᾽. ἥ σφ᾽ ἐγείνατο, 

80 χτεῖναι, πρὸς οὐχ ἅπαντας εὔκλειαν φέρον. 

ὅμως δ᾽ ἀπέχτειν᾽. οὐχ ἀπειϑήσας ϑεῷ" 
χἀγὼ μετέσχον, οἷα δὴ γυνὴ, φόνου, 
Πυλάδης ϑ᾽, ὃς ἡμῖν συγχατείργασται τάδε. 
ἐντεῦϑεν ἀγρίᾳ συνταχεὶς νόσῳ νοσεῖ 

8ὅ τλήμων ᾿Ορέστης" ὁ δὲ πεσὼν ἐν δεμγίοις 
χεῖται, τὸ μητρὸς δ᾽ αἷμά νιν τροχηλατεῖ 
μανίαισιν " ὀνομάζειν γὰρ αἰδοῦμαι ϑεὰς 

ἙἘὐμενίδας, αἱ τόνδ᾽ ἐξαμιλλῶνται φόβῳ. 
ἕχτον δὲ δὴ τόδ᾽ ἥμαρ ἐξ ὅτου σφαγαῖς 

0 ϑανοῦσα μήτηρ πυρὶ χκαϑήγνισται δέμας, 
ὧν οὔτε σῖτα διὰ δέρης ἐδέξατο, 
οὐ λούτρ᾽ ἔδωχε χοωτί" χλανιδίων δ᾽ ἔσω 
χρυφϑεὶς, ὅταν μὲν σῶμα χουφισϑῆ νόσου, 
ἔμφοων δαχούει, ποτὲ δὲ δεμνίων ἐίπο 

456 πηδᾷ δρομαῖος, πῶλος ὡς ἀπὸ ζυγοῦ. 
ἔδοξε δ᾽ ἴογει τῷδε μήϑ᾽ ἡμᾶς στέγαις 
μὴ πυρὶ δέχεσϑαι, μήτε προσφωνεῖν τινα 
μητοοχτονοῦντας " χυρία δ᾽ ἥδ᾽ ἡμέρα, 
ἐν ἡ διοίσει ψῆφον ᾿““ργείων πόλις, 

ΕΣ ι ἜΣ Α ΄Ξ , 

ὅ0 εἰ χρὴ θανεῖν νῶ λευσίμῳ πετρωματι, 

ΕΣ [2 ;“ 3 

ἢ φάσγανον ϑήξαντ᾽ ἐπ᾽ αὐχένος βαλεῖν. 
ἐλπίδα δὲ δή τιν᾽ ἔχομεν ὧστε μὴ ϑανεῖν" 
“ ; - » 2 2 
ἤχει γὰρ ἐς γῆν Μενέλεως Τροίας ἄπο, 
λιμένα δὲ Ναυπλίειον ἐχπληρῶν πλάτῃ 

᾽ ξςς ε ΞΣ κ » , 

ὅ6 ἀχταῖσιν ὁρμεῖ, δαρὸν ἐκ Τροίας χρόνον 
2 ΄ 

(λαισι πλαγχϑείς" τὴν δὲ δὴ πολύστονον 
Πλένην, φυλάξας νύχτα, μή τις εἰσιδὼν 
μεϑ᾽ ἡμέραν στείχουσαν, ὧν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ 

παῖδες τεϑνᾶσιν, ἐς πέτρων ἔλϑη βολὰς, 
27 - «ς ,) » : »» 

60 προυπεμψεν ἐς δῶμ᾽ ἡμέτερον " ἔστιν δ᾽ ἔσω 

χλαίουσ᾽ ἀδελφὴν ξυμφοράς τε δωμάτων. 
ἔχει δὲ δή τιν᾽ ἀλγέων παραψυχήν" 
ἣν γὰρ χατ᾽ οἴχους ἔλιφ᾽, ὅτ᾽ ἐς Τροίαν ἔπλει, 
παρϑένον ἐμὴ τε μητρὶ παρέδωχεν τρέφειν 

2 - ς , ᾽ 2 

θό6 Π͵ενέλαος ἀγαγὼν Πομιονὴν Φπαρτης ἄπο, 
[2 ᾿ , - 

ταύτη γέγηϑε χἀπιλήϑεται χαχῶν. 
, κ᾿ - ε ν άτο, 32 

βλέπω δὲ πᾶσαν εἰς οδὸν, ποτ᾽ οψομαι 

Μενέλαον ἥκονθ᾽ " ὡς τά γ᾽ ἄλλ᾽ ἐπ᾽ ἀσϑενοῦς 
ῥώμης ὀχούμεϑ'᾽, ἥν τι μὴ χείνου πάρα 

- 3} -φ - ᾿ 

70 σωϑῶμεν. ἀπορον χρῆμα δυστυχῶν δόμος. 
Ε.Ε ΝΠ. 

τ ΡΝ ’ 2 
ω παὶ Κλυταιμνηστρας τε χἀγαμέμνογος, 

παρϑένε μαχρὸν δὴ μῆχος, ᾿Ηλέχτρα, χρόνου, 
» ἈΝ ΄ , , , 

πῶς, ὦ τάλαινα, σύ τε χασίγνητός τε σὸς 
τλήμων Ὀρέστης μητρὸς ὃδε φονεὺς ἔφυ; 

76 προσφϑέγμασιν γὰρ οὐ μιαίνομαι σέϑεν, 
ἐς «Ῥοῖβον ἀναφέρουσα τὴν ἁμαρτίαν. 
χαίτοι στένω γε τὸν Κλυταιμνήστρας μόρον, 
ἐμῆς ἀδελφῆς, ἣν, ἐπεὶ πρὸς Ἴλιον 
ἔπλευσ᾽ ὅπως ἔπλευσα ϑεομαγεῖ πότμῳ, 

80 οὐχ εἶδον, ἀπολειφϑεῖσα δ᾽ αἰάζω τύχας. 
ἩΖΕΚΤΊΤΡ 4. 

Ἑλένη, τί σοι λέγοιμ᾽ ἂν ὥἅ γε παροῦσ᾽ ὁρᾷς, 
ἐν ξυμφοραῖσι τὸν ““2γαμέμγονος γόνον; 
ἐγὼ μὲν ἄὕπνος, πάρεδρος ἀϑλίῳ νεχρῷ, 
γεχρὸς γὰρ οὗτος οὕνεχα σμιχρᾶς πγοῆς, 

86 ϑάσσω" τὰ τούτου δ᾽ οὐχ ὀνειδίζω χαχά" 

σὺ δ᾽ ἡ μακαρία μαχάριός ϑ᾽ ὃ σὸς πόσις 

ἥχετον ἐφ᾽ ἡμῶς ἀϑλίως πεπραγότας. 

Ε.ΖΕΔΜΉΗ. 

πόσον χρόνον δὲ δεμνίοις πέπτωχ᾽ ὅδε; 

ΠΖΈΕΚΤΡ Α. 

ἐξ οὗπερ αἷμα γενέϑλιον χατήνυσεν. 

Ε.ΖΕΜΝΉΗ. 

90 ὦ μέλεος, ἡ τεχοῦσά ϑ᾽, ὡς διώλετο. 

ΠΛΕΚΎΡ ἍΑ. 

οὕτως ἔχει τάδ᾽, ὥστ᾽ ἀπείρηχκ᾽ ἐν χαχοῖς. 

Π.ΖΈΕΝΗ. 

πρὸς ϑεῶν, πέϑοι᾽ ἂν δῆτά μοί τι, παρϑένε; 
ΠΖΕΚᾺΚΤΡΑ. 

ὡς ἄσχολός γε συγγόνου προσεϑρία. 

πο ἈΝ 

-;οσ τσ αν 2.’ σ᾿ τ..:. 

τ ρυκηροα ὐποπανυσσυσυ νας -- 
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σύ νυν χάριν μοι, τὸν φόβον λύσασα, δός. 
ΗΠ ΖΕΚΊΤΡ Ἅ. 

106 οὐκ ἂν δυναίμην μητρὸς ἐσβλέψαι τάφον. 
ἘΖΕΜΝῊΗ. 

αἰσχρόν γε μέντοι προσπόλους φέρειν τάδε. 
ἩΖΜΕΚΤΡ 4. 

ἘΖΕΝΗ. 

βούλει τάφον μοι πρὸς κασιγνήτης μολεῖν; 
ἜΓΩ͂ΙΕΙ ΟΠ 

96 μητρὸς χελεύεις τῆς ἐμῆς; τίνος χάριν; 
Ε.1Ὲ ΝΗ. 

κόμης ἀπαρχὰς καὶ χοὰς φέρουσ᾽ ἐμάς. 
ἩΖΕΚΤΡ 4. 

σοὶ δ᾽ οὐχὶ ϑεμιτὸν πρὸς φίλων στείχειν τάφον; 
: ' ἘἙ.}Ὲ ΝΗ. ᾿ 

δεῖξαι γὰρ ᾿Δργείοισε σῶμ᾽ αἰσχύνομαι. 
ἩΖΕΚΤΤΡΨΤ 4. 

ὀψέ γε φοονεῖς εὖ, τότε λιποῦσ᾽ αἰσχρῶς δόμους. 
Ε.ΖΕΝΗ. ἱ 

100 ὀρθῶς ἔλεξας, οὐ φίλως δέ μοι λέγεις. 
! ΠΛΕΚΤΡ Α͂. 

αἰδὼς δὲ δὴ τίς α᾽ ἐς Πῆ]Πυχηναίους ἔχει; 
 ἘΖΈΝΗ. 

δέδοικα πατέρας τῶν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ νεκρῶν. 
| ΠΆΑΕΚΤΡΑ. 

δεινὸν γάρ" Ἄργει τ᾽ ἀναβοᾷ διὰ στόμα. 
ΕΖ“ΕΝΗ. 

] 

ΕΖΕΝΉΗ. 

ἐς ὄχλον ἕρπειν παρϑένοισιν οὐ καλόν. 
ἨἩΖΕΚΤΊΤΡ 4. 

χαὶ μὴν τίνγοι γ᾽ ἂν τῇ τεϑνηχυίᾳ τροφᾶς. 
Ἐ“ΕΝΗ. 

110 χαλῶς ἔλεξας, πείϑομαί τέ σοι, χόρη, 
............΄.....-ὃ--΄ὦὃ.. 

χαὶ πέμψομέν γὲ ϑυγατέρ᾽" εὖ γάρ τοι λέγεις. 
τ , ) “ ἰ ΄ 

ὦ τέχνον, ἔξελϑ᾽, Ἑρμιόνη, δόμων πάρος, 
: ’ 2 2 - , 32 , 

ἰ χαὶ λαβὲ χοὰς τασδ᾽ ὃν χεροῖν χύμας τ᾿ ἔμας" 

, Ἴ 27 ΓῚ ’ Σ 327 

116 μελίχρατ᾽ ἀφες γάλαχτος οἴνωπον τ΄ ἄχνῆν, 
τ Ξ : ἐν ͵΄ 

καὶ στᾶσ᾽ ἐπ᾿ ἄχρου χώματος λέξον τάδε" 

Ἑλένη σ᾽ ἀδελφὴ ταῖσδε δωρεῖται χοαῖς, 
φόβῳ προσελϑεῖν μνῆμα σὸν, ταρβοῦσα τε 

δι 3, - 2} “Ὰ 
᾿Δργεῖον ὄχλον». εὐμενῆ δ᾽ ἀνωγέ νιν 

, κι κ Α ᾽ » 

120 ἐμοί τε χαὶ σοὶ χαὶ πόσει γνώμην ἔχειν 
τοῖν τ᾿ ἀϑλίοιν» τοῖνδ᾽, οὺς ἀπώλεσεν ϑεός. 
ἃ δ᾽ εἰς ἀδελφὴν χαιρὸς ἐχπονεῖν ἐμὲ, 

ἅπανϑ᾽ ὑπισχνοῦ νερτέρων δωρήματα. 
» ἘΣ 2 “« . κ ΄ 
ἴϑ᾽, ὦ τέχνον μοι, σπεῦδε, χαὶ χοᾶς ταφῷ 

126 δοῦσ᾽ ὡς τάχιστα τῆς πάλιν μέμνησ᾽ ὁδοῦ. 
Ἢ ΖΕ ΤΡ 4. 

Ἷ: ᾿ τὶ ΄ ε . 57 ἜΣ } 

ὦὠ φύσις. ἕν ἀνϑρώποισιν ὡς μέγ εἰ χαχον, 
σωτήριόν τε τοῖς καλῶς χεχτημέγοις. 

εἴδετε παρ᾽ ἄχρας ὡς ἀπέϑρισεν τρίχας, 
: σώζουσα χάλλος ; ἔστι δ᾽ ἡ πάλαι γυγῆή. 

; 180 ϑεοί σὲ μισήσειαν, ὡς μ᾽ ἀπώλεσας 
! Η , - ΄ , Χ ᾿ 

Ι χαὶ τόνδε πᾶσάν 8ϑ᾽ Ἑλλάδ᾽. ὦ τάλαιν᾽ ἔγω. 
αἵδ᾽ αὐ πάρεισι τοῖς ἐμοῖς ϑοηνήμασι 

φίλαι ξυνῳδοί" τύχα μεταστήσουσ᾽ ὕπνου 
τόνδ᾽ ἡσυχάζοντ᾽, ὄμμα δ᾽ ἐχτήξουσ᾽ ἐμὸν 

86 δαχρύοις, ἀδελφὸν ὅταν ὁρῶ μεμηνότα. 

β ἐλθοῦσα δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κλυταιμνήστρας τάφον 

Ἰ 

| 

) 
Ϊ 

! 

Ϊ 
] 
| 
ὶ 

| 
᾿ 

, 3 τ τς τ, ’ μῖΝ ’ , τὸν, τί δ᾽ οὐχὶ ϑυγατρὸς Ἑρμιόνης πέμπεις δέμας; 

- ΠΡ ΕΠΣΙΑ ΘΓ 

140 σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης 

ἊΣ (λ - Φαινν ι 
ω φίλταται γυναῖχες, ἡσύχῳ ποδὶ 

Ὁ ν - ν »ἦ 

χωρεῖτε, μὴ ψοφεῖτε, μηδ᾽ ἔστω χτύπος. 
Ἁ ες ᾿ Α 

φιλία γὰρ ἡ σὴ πρευμενὴς μὲν, ἀλλ ἐμοὶ 
, ν 2 “ - “- .} ’ 

τόνδ᾽ ἐξεγεῖραι ξυμφορὰ γενήσεται. 

τίϑετε, μὴ ψοφεῖτε, μὴ ἴστω χτύπος. 

ἀποπρὸ βᾶτ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἀποπρό μοι κοίτας. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἐδοὺ, πείϑομαι. ἀλίαὶ 

ΠΖΕΚΤΡΑ. 
ἡ δ ν, ἡ , ᾿ 

Ἱάδαᾳ αἰ, σύριγγος ὅπως πνοὰ 
λ - ν ἘΦ "" ’ 

ἱεπτοῦ δόναχος, ὦ φίλα, φῶνει μοι." 

ΧΟΡΟΣ. 

ἴδ᾽, ἀτρεμαίαν ὡς ὑπόροφον φέρω 
βοάν. ; 

᾿ ἩΖΕΚΤῬΡ ΑΖ. 
4 [«ἡ 

γναὶ οὕτω, 
᾿ ΄ ; ΄΄ 

1650 καταγὲ χάταγε, πρόσιϑ᾽ ἀτρέμας. ἀτρέμας ἴϑιε" 
»,; 2 [4 2 [ες " ΑἹ η ΄ λόγον ἀπόδος ἐφ ὦ τιῦχρέος ἐμόλετέ ποτὲ. 

΄ Ἁ ν 2 ΡῚ 

Ζοόύγνια γὰρ πεσὼν ὃδ᾽ εὐνάζεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς ἔχει; λόγου μετάδος, ὦ φίλα. 
Π.ΜΕΑΚΤΡ ΑἍΑ. 

τίνα τύχαν εἴπω; τένα δὲ συμφοράν ; 
1558 ἔτι μιὲν ἐμπγέει. βοαχὺ δ᾽ ἀναστένει. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί φής; ὦ τάλας. 

Π ΠΈΕΚΤΡ 4. 

ὀλεῖς, εἰ βλέφαρα κινήσεις 
ὕπνου γλυκυτάταν φερομένῳ χάριν. 

, ΧΟΡΟΣ. 

1600 μέλεος ἐγϑίστων ϑεόϑεν ἐργμάτων. 

ἩΖΕΚΤΡ 4. 
2 5) “τι ὅ τ ὥραν Ὁ Ε 2 ΄ 
ἄδικος ἀδιχαὰ τότ΄ ἀρ ἕλαχεν ἔλαχεν, ἄπο-- 

φονον ὅτ᾽ ἐπὶ τρίποδι Θέμιδος ἄρ᾽ ἐδίχασε 
106 φόνον ὁ -“Ζοξίας ἐμᾶς ματέρος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁρᾷς; ἐν πέπλοισι. χινεῖ δέμας. 

ΗΠ. 1ΕΚΤΡἍ. 

σὺ γάρ νιν, ὦ τάλαινα, 
ϑωύΐξασ᾽ ἔβαλες ἐξ ὕπνου. 

ΧΟΡΟΣ. 

εὕδειν μὲν οὖν ἔδοξα. 

Η ΠΈΚΤΡ Α. 
Ἐ- 2 3 Ἂ 2184 Ὁ Ε] διΣ δ » 

17ῦ οὐκ ἀρ ἡμῶν, οὐχ ἀπ οἴχων 

πάλιν ἀνὰ πόδα σὸν εἱλίέξεις, 

μεϑεμένα χτύπου; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὑπνώσσει. 
ΠΠΕΚΊΤΡ 4. 

λέγεις εὖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

πότνια πότνια γὺξ, 
170 ὑπνοδότειρα τῶν πολυπόνων βροτῶν, 

ἐρεβόϑεν ἴϑιε, μόλε μόλε κατάπτερος 
τὸν “2γαμεμνόνιον ἐπὶ δόμον. 

140 --- 151. -ξξΞ 152 --- 16ὅ. 

τάλας, φεῦ μόχϑων. 

β 

β 

] 

166-- 186. ---- 187 --- 207. 



Ο  ΔΙΙΆΞ 

180 ὑπὸ γὰο ἀλγέων ὑπό τε συμιορᾶς 
δϑιοιχόμεϑ'᾽, οἰχόμεϑε. 

ΠΥ Ῥυάῖον ' 

χτύπο» ἠγάγετ᾽" οὐχὶ σῖγα 
σῖγα φυλασσομένα 

186 στόματος ἀναχέλαδον ὥπο λέχεος 

' ἥσυχον ὕπνου χάρι» παρέξεις, φίλα; 
' ΧυΘ.ΡΘ Σ: 

ϑρόει τίς κακῶν τελευτὰ μένει. 
ἩΜΕΚΤΡΑ. 

- ϑανεῖν ϑανεῖν" τί δ᾽ ἄλλο; 

οὐδὲ γὰρ πόϑον ἔχει βορᾶς. 
' ΧΟΡΟΣ. 

190 πρόδηλος ἄρ᾽ ὃ πότμος. 
ΗΠ ΤΈΕΈΚΤΡΑ. 

ἐξέϑυσ᾽ ὁ Φοῖβος ἡμᾶς 

μέλεον ἀπόφονον αἷμα δοὺς. 
πατροφόνου ματρός. 

ΧΟΡΟΣ. 

δίχᾳ μὲν, καλῶς δ᾽ οὔ. 
ἩΖ“ΕΚΊΤΊΡ 4. 

᾿ 196 ἔϑανες ἔϑανες, ὦ 
| τεχομένα μὲ μᾶτερ, ἀπὸ δ᾽ ὦλεσας 

πατέρα τέχνα τὲ τάδε σέϑεν ἀφ᾽ αἵματος" 
200 ὀλόμεϑ᾽ ἰσονέκυες, ὀλόμεϑα. 

σύ τε γὰρ ἐν γεχροῖς, τό τ᾽ ἐμὸν οἴχεται 
βίου τὸ πλέον μέρος ἐν 
στοναχαῖσί τε χαὶ γόοισι 

᾿ 206 δάχρυσί τ᾽ ἐννυχίοις " 
ἄγαμος, ἔπιδ᾽, ἄτεχνος ἅτε βίοτον 
ἅ μέλεος εἰς τὸν αἱὲν ἕλκω χρόνον. 

' ΧΟΡΟΣ. 
| ὅρα παροῦσα, παρϑέν᾽ ᾿Ηλέχτοα, πέλας, 

μὴ χατϑανών σε σύγγονος λέληϑ᾽ ὅδε" 
210 οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσχει τῷ λίαν παρειμένῳ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὦ φίλον ὕπνου ϑέλγητρον, ἐπίχουρον νόσου, 
ὡς ἡδύ μοι προσῆλθες ἐν δέοντίέ τε. 

ὦ πότνια λήϑη τῶν καχῶν, ὡς εἰ σοφὴ, 
χαὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν εὐχταία ϑεός. 

216 πόϑεν ποτ᾽ ἦλθον δεῦρο; πῶς δ᾽ ἀφιχόμην; 

ἀμνημονῶ γὰρ, τῶν πρὶν ἀπολειφϑεὶς φρενῶν. 
ΠΤ ΖΕΚΤΡ 4. ' 

ὦ φίλταϑ'᾽, ὡς μ᾽ ηὔὕὔφρανας εἰς ὕπνον πεσώ»γ. 

βούλει ϑίγω σου κἀναχκουφίσω δέμας; 
ΘΟΡΕΣΊΗΣ. 

λαβοῦ λαβοῦ δῆτ᾽, ἐκ δ᾽ ὅμορξον ἀϑλίου 

Ϊ. 220 στόματος ἀφρώδη πέλανον ὀμμάτων τ᾽ ἐμῶν. 

ΜΠ ΖΜΕΚΤΊΤΡ “4. 

ἰδοὺ τὸ δούλευμ᾽ ἡδὺ, κοὐκ ἀναίνομαι. 
ἀδέλῳφ᾽ ἀϑδελφῆ χειρὶ ϑεραπεύειν μέλη. 

ΟΒΈΕΣΞΣΊΛΔΗΙΣ, 

ὑπόβαλε πλευροῖς πλευρὰ, καὐχμώϑη χόμην 
ἄφελε προσώπου" λεπτὰ γὰρ λεύσσω κόραις. 

Π.ΖΕΚΤΡ 4. 

22ὅ ὦ βοστρύχων πινῶδες ἄϑλιον κάρα, 
ὡς ἠγρίωσαι διὰ μαχρᾶς ἀλουσίας. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

κλῖνόν μ᾽ ἐς εὐνὴν αὖϑις " ὅταν ἀνῆ γόσος 
μανίας, ἄναρϑρός εἶμι, χἀσϑεγῶ μέλη. 
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' ἩΜΛΕΚΤΡΑ. 
ἰδοὺ, φίλον τοι τῷ νοσοῦντι δέμνιον, 

280 ἀνιαρὸν ὧν τὸ χτῆμ᾽, ἀναγχαῖον δ᾽ ὅμως. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

αὖϑίς μ᾽ ἐς ὀρϑὸν στῆσον, ἀνακχύχλει δέμας" 
δυσάρεστον οἱ νοσοῦντες ἀπορίας ὕπο. 

ΠΛΊΜΕΚΊΤΎΡ 4. 

ἢ χἀπὶ γαίας ἁρμόσαι πόδας ϑέλεις, 
χοόνιον ἴχνος ϑείς; μεταβολὴ πάντων γλυκύ. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

28ὅ μάλιστα. δόξαν γὰρ τόδ᾽ ὑγιείας ἔχει" 

χρεῖσσον δὲ τὸ δοχεῖν, χὰν ἀληϑείας ἀπὴῆ.. 
ἩΔΖΕΚΊΡ 4. 

ἄκουε δή γυν, ὦ χασίγνητον χάρα, 
ἕως ἐῶσί σ᾽ εὖ φρονεῖν ᾿Ερινύες. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

λέξεις τι χαινόν; χεὶ μὲν εὖ, χάριν φέρεις" 

240 εἰ δ᾽ ἐς βλάβην τιν᾽, ἅλις ἔχω τοῦ δυστυχεῖν. 
ΠΛΕΚΤΡΑ. 

Μενέλαος ἥχει, σοῦ κασίγνητος πατρὸς, 
ἐν Ναυπλίᾳ δὲ σέλμαϑ'᾽ ὥρμισται νεῶν. 

ΟΡΕΣΊΠΗΠΣ. 

πῶς εἶπας; ἥκει φῶς ἐμοῖς χαὶ σοῖς κακοῖς, 
ἀνὴρ ὁμογενὴς καὶ χάριτας ἔχων πατρός; 

ΠΛΈΕΈΚΤΡΆΑ. 

21Ὁ ἥχει, τὸ πιστὸν τόδε λόγων ἐμῶν δέχου, 
Ἑλένην ἀγόμενος Τρωιχῶν ἐχ τειχέων. 

ΟΡΕΣΤ ΠΕΣ. 

εἰ μόνος ἐσώϑη, μᾶλλον ἂν ζηλωτὸς ἢν" 
εἰ δ᾽ ἄλοχον ἄγεται, χαχὸν ἔχων ἥχει μέγα. 

ἩΔΕΚΤΡΑ. 

ἐπίσημιον ἔτεχε Τυνδάρεως ἐς τὸν ψόγον 
250 γένος ϑυγατέρων δυσχλεές τ᾿ ἀν᾽ “Ἑλλάδα. 

ΟΡΙΕΣ ΓΕ: 

σύ νυν διάφερε τῶν χαχῶν" ἔξεστι γάρ" 
καὶ μὴ μόνον λέγ᾽, ἀλλὰ χαὶ φοόγνει τάϑε. 

ΗΔΈΕΚΤΡ Α. 

οἴμοι, χασίγνητ᾽, ὄμμα σὸν ταράσσεται, 
ταχὺς δὲ μετέϑου λύσσαν, ἄρτι σωφρογῶν. 

ἙΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 
2ὅ5 ὦ μῆτερ, ἱχετεύω σε, μὴ ᾿πίσειέ μοι 

τὰς αἱμιίατωποὺς χαὶ δρακοντώδεις κόρας" 

αὗται γὰρ αὗται πλησίον ϑρώσχουσί μου. 
ΠΛΕΚΤΎΡ ἍΑ. 

μέν᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις. 
ὁρᾷς γὰρ οὐδὲν ὧν δοκεῖς σάφ᾽ εἰδέναι. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

260 ὦ ΦῬοῖβ᾽, ἀποχτενοῦσί μ᾽ αἱ κυνώπιδες 
γοργῶπες, ἐνέρων ἱερίαι., δειναὶ θεαί. 

ΗΠ ΠΕΚΤΡ 4. 

οὔτοι μεϑήσω" χεῖρα δ᾽ ἐμπλέξασ᾽ ἐμὴν 

σχήσω σε πηδᾶν δυστυχῆ πηδήματα. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

μέϑες" μέ οὖσα τῶν ἐμῶν Ἐρινύων, 
Ι 2θὅ μέσον μ᾽ ὀχμάζεις, ὡς βάλης ἐς Τάρταρον. 

ἩΖΕΚΤΡ 4. 

οἱ ᾽γὼ τάλαινα; τίν᾽ ἐπιχουρίαν λάβω, 
ἐπεὶ τὸ ϑεῖον δυσμενὲς χεχτήμεϑα; 

Ι ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

δὸς τόξα μοι χερουλχὰ, δῶρα -«Δοξίου, 

ΞΡ ΨΞΟ ΝΞΙΝΝ Φ ΘΨ  ΨΨᾳ.. πε παι αι συ, 

- τἰκ-- οὐ ο. (ο-..... 

- να -:-- β 

Ι 

᾿ 
Ϊ 
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οἷς μ᾽ εἶπ᾽ ᾿ἀπόλλων ἐξαμύνασϑαι ϑεὰς, 

270 εἴ μ᾽ ἐχφοβοῖεν μανιάσιν λυσσήμασιν. 

ἩΛΕΚΤΡΑ. 
βεβλήσεταί τις ϑεῶν βροτησίᾳ χερέ; 

ΟΡ ΣΤΥ. 

εἰ μὴ ᾿ξαμείψει χωρὶς ὀμμάτων ἐμῶν. 
οὐκ εἰσακούετ᾽; οὐχ ὁρᾶϑ᾽ ἑχηβόλων 
τόξων πτερωτὰς γλ υφίδας ἐξορμωμένας ; 

ἃ ἃ" 
27ὅ τί δῆτα μέλλετ᾽; ἐξαχρίζετ᾽ αἰϑέρα 

πτεροῖς" τὰ «δοίβου δ᾽ αἰτιᾶσϑε ϑέσφατα. 
ἔα" 

Ἀπ 3. Ὁ Ἴ ΜΙΝ δ τς τος , 
τί χρῆμ᾽ ἀλύω, πνεῦμ᾽ ἀνεὶς ἐχ πνευμόγων ; 

- Ξ' 5. 'τὰ Ὦ - 2) 
ποῖ ποῖ ποϑ᾽ ηλαμεσϑα δεμγνίων ἀπο; 

ἊΣ τ ΄ ς - 

ἔχ χυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλήν᾽ ὁρῶ. 
280 ξύγγονε, τέ χλαίεις κρᾶτα ϑεῖσ᾽ ἔσω πέπλων; 

αἰσχύνομαί σοι μεταδιδοὺς πόνων ἐμῶν, 
ὄχλον τὲ παρέχων παρϑένῳ νόσοις ἐμαῖς. 

μὴ τῶν ἐμῶν ἕχατι συντήκου χαχῶν" 
σὺ μὲν γὰρ ἐπένευσας τάδ᾽, εἴργασται δ᾽ ἐμο 

28ὅ μητρῷον αἷμα" «Ζοξίᾳ δὲ μέμφομαι, 
[4 ΒΩ 

ὅστις μ᾽ ἐπάρας ἔργον ἀνοσιώτατον 
- ᾿ ἰς 27 - » 

τοῖς μὲν λόγοις ηὔφρανε, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 
ὍΝ " » 37 

οἶμαι δὲ πατέρα τὸν ἐμὸν, εἰ κατ᾽ ὄμματα 
ἐξιστόρουν γιν, μητέρ᾽ εἰ χτεῖναί μὲ χρὴ, 

290 πολλὰς γενείου τοῦδ᾽ ἂν ἐκτεῖναι λιτὰς 
ἐΜΕ  ος - ; μὴ τῆς τεχούσης ἐς σφαγὰς ὠσαι ξίφος, 

εἰ μήτ᾽ ἐχεῖνος ἀναλαβεῖν ἔμελλε φῶς, 
ἐγώ ϑϑ᾽ ὃ τλήμων τοιάδ᾽ ἐχπλήσειν χαχά. 
καὶ νῦν ἀνακάλυπτ᾽, ὦ χασίγνητον κάρα, 

296 ἐχ δαχούων τ᾽ ἄπελθε, κεὶ μάλ ἀϑλίως 
» ε ᾿ 2 Ὁ 3) ἰδῇ ΄ Ἔν ἢ 
ἔχομεν" ὅταν δὲ ταμ᾽ ἀϑυμήσαντ᾽ ἴδης, 

σύ μου τὸ δεινὸν καὶ διαφϑαρὲν φρενῶν 
ἴσχναινε παραμυϑοῦ 8ϑ᾽" ὅταν δὲ σὺ στένης, 
ἡμᾶς παρόντας χρή σὲ γνουϑετεῖν (ίλα" 

800 ἐπιχουρίαι γὰρ αἷϑε τοῖς φίλοις καλαί. 
2 7 Σ ω - [ »ἤ 

ἀλλ᾽, ὦ ταλαινα, βᾶσα δωμάτων ἔσω, 

ὕπνῳ τ᾿ ἄὕπνον βλέφαρον ἐχταϑεῖσα δὸς, 
σῖτόν τ᾽ ὕρεξαι, λουτρά τ᾿ ἐπὶ χροὸς βαλε. 

εἰ γὰρ προλείψεις μ᾽, ἢ προσεδρίᾳ νόσον 
΄ ΄ κι » ’ 

806 χτήσει τιν᾽, οἰχόμεσϑα " σὲ γὰρ ἔχω μόνην 
, ᾿ 2) ς ΟΡ  ν » 2, 

ἐπίχουρον, ἀλλων, ὡς ορᾷς, ἔρημος ὧν. 

ΠΖΕΙΚΊΡ Α. 

οὐχ ἔστι" σὺν σοὶ καὶ ϑανεῖν αἱρήσομαι 
Α Ὁ» Φ ὕ»Ὦ Ἁ , ἰ ΒΝ Ὶ ν ’ χαὺ ζῆν " ἔχει γὰρ ταυτὸν " ἣν σὺ χατϑάνης, 

ν ’ ΄ “ ΄ , 
γυνὴ τί δράσω; πῶς μόνη σωϑησόομαῖι, 

310 ἀνάδελφος, ἀπάτωρ, ἄφιλος; εἰ δὲ σοὶ δοχεῖ, 
δοᾶν χρὴ τάδ᾽" ἀλλὰ χλῖνον εἰς εὐνὴν δέωας, 
καὶ μὴ τὸ ταρβοῦν χαχφοβοῦν σ᾽ ἐκ δεμνίων 
ἄγαν ἀποδέχου, μένε δ᾽ ἐπὶ στρωτοῦ λέχους. 
χἂν μὴ γοσῆς γὰρ, ἀλλὰ δοξάζης νοσεῖν, 

815 χάματος βροτοῖσιν ἀπορία τε γίγνεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὡ“ 

αἷαοῖ, 
“ τ 

δρομάδες ὦ πτεροφόροι 
“ 

ποτνιᾶδες ϑεαὶ, 

ἀβάχχευτον οἷ ϑίασον ἐλάχετ᾽ ἐν 
320 δάχρυσι καὶ γόοις, 

810 --- 891. ΞξξΞ 382 .- 347. 

δδιλς τις συ β ει γον εἰσίω, 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

μελαγχρῶτες Εὐμενίδες, αἴ τε τὸν 
ταναὸν αἰϑέρ᾽ ἀμπάλλεσϑ'᾽, αἵματος 

τινύμεναι δίκαν, τινύμεναι φόγον, 
καϑιχετεύομαι χαϑιχετεύομαι, 

826 τὸν ᾿“γαμέμνονος 
γόνον ἐάσατ᾽ ἐκλαϑέσϑαι λύσσας 
μαγιάδος φοιταλέου. φεῦ μόχϑων, 
οἵων, ὦ τάλας : ὀρεχϑεὶς ἔρρεις, 
τρίποδος ἄπο φάτιν, ἂν ὃ Ῥοῖβος 

880 ἔλαχεν ἔλαχε, δεξάμενος ἀνὰ δάπεδον, 

ἔνα μεσόμφαλοι. ες μυχοί. ᾿ 
ω Ζεῦ, 

τίς ἔλεος, τίς ὅδ᾽ ἀγὼν 
φόνιος ἔρχεται, 

385 ϑοάζων σε τὸν μέλεον, ᾧ ϑάχρυα 
δάχρυσι συμβάλλει 

πορεύων τις εἷς δόμον ἀλαστόρων 
ματέρος αἷμα σᾶς, ὃ σ᾽ ἀναβαχχεύει; 
«ατολοφύρομαι χατολοφύρομαι. 

, 840 ὁ μέγας ὄλβος οὐ μόνιμος ἐν βροτοῖς" 
ἀγὰ δὲ λαῖφος ὡς 

τις ἀχάτου ϑοᾶς τινάξας δαίμων 

χατέχλυσεν δεινῶν πόνων», ὡς πόντου 
λάβροις ὀλεϑρίοισιν ἐν χύμασιν».. 

8345 τίνα γὰρ ἔτι πάρος οἶχον ἄλλον 
ἕτερον ἢ τὸν ἀπὸ ϑεογόνων γάμων 
τὸν ἀπὸ Ταντάλου, σέβεσϑαί μὲ χρή; 
καὶ μὴν βασιλ εὺς ὅδε δὴ στείχει, 
Μενέλαος ἄναξ, πολλῇ ἁβροσύνῃ 

850 δῆλος ὁρᾶσϑαι 

τῶν Τανταλιδῶν ἐξ αἵματος ὦν. 
ὦ χιλιόναυν στρατὸν ὁρμήσας 

εἰς γῆν “4 σίαν, 
χαῖρ᾽, εὐτυχίᾳ δ᾽ αὐτὸς ὁμιλεῖς, 

866 ϑεόϑεν πράξας ἅπερ ηὔχου.. 

ΜΕΝΕΜ.ΖΜ4ΟΣ. 

ὦ δῶμα, τῇ μέν σ᾽ ἡδέως προσδέρχομαι 
Τροίαϑεν ἐλθὼν, τῇ δ᾽ ἰδὼν καταστέγω " 
κύχλῳ γὰρ εἰλιχϑεῖσαν ἀϑλίοις χακοῖς 
οὐπώποτ᾽ ἄλλην μᾶλλον εἶδον ἑστίαν. 

860᾽ “γαμέμνονος μὲν γὰρ τύχας ἠπιστάμην 
χαὶ ϑάνατον, οἵῳ πρὸς δάμαρτος ὦλετο, 
ΜΙαλέᾳ προσίσχων πρῷραν" ἐκ δὲ χυμάτων 

ὃ ναυτίλοισι μάντις ἐξηγγειλέ μοι 
Νηρέως προφήτης Γλαῦχος, ἀψευδὴς ϑεὸς, 

866 ὅς μοι τάδ᾽ εἶπεν ἐμφανῶς παρασταῦ είς " 
ἹΠενέλαε, χεῖται σὸς χασίγνητος ϑανὼν, 
λουτροῖσεν ἀλόχου περιπεσὼν πανυστάτοις " 
δακρύων δ᾽ ἔπλησεν ἐμέ τε καὶ ναύτας ἐμοὺς 
πολλῶν. ἐπεὶ δὲ Ναυπλίας ψαύω χϑονὺς, 

870 ἤδη δάμαρτος ἐνθάδ᾽ ἐξορμωμένης, 
δοχῶν Ὀρέστην παῖδα τὸν ᾿γαμέμνονος 
φίλαισι γερσὶ περιβαλεῖν χαὶ μητέρα, 

ὡς εὐτυχοῦντας . ἔχλυον ἅἁλιτύπων τινὸς 

τῆς Τυνδαρείας παιδὸς ἀνόσιον φόνον. 
875 χαὶ νῦν ὅπου ᾽στὶν εἴπατ᾽, ὦ νεάνιδες, 

᾿“γαμέμνονος παῖς, ὃς τὰ δείν᾽ ἔτλη καχᾶά. ' 
βοέφος γὰρ ἥν τότ᾽ ἐν Κλυταιμνήστρας χεροῖν, 

ὅτ᾽ ἐξέλειπον μέλαϑρον ἐς Τροίαν ἰὼν, 

ὥστ᾽ οὐκ ἂν αὐτὸν γνωρίσαιμ᾽ ἂν. εἰσιδών. β 
ἱ 
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ὅδ᾽ εἰμὶ μητρὸς τῆς ταλαιπώρου φονεύς. 
ΜΈΕΝΕ.,..40 Σ. 

ἤξουσα" φείδου δ᾽ ὀλιγάκις λέγειν κακά. 
ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 

ἕχτον τόδ᾽ ἤμαρ" ἔτι ὺ ϑερμὴ τά | , μας πυρὰ ϑερμη ταφου. 

ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ᾽ αἷμα μητέρος ϑεαί. ] 

ΟΡΕΣΤΗΣ. ΟΡΕΣΤΗΣ. 

380 ὅδ᾽ εἴμ᾽ Ὀρέστης, Πενέλεως, ὃν ἱστορεῖς. οἴμοι διωγμῶν, οἷς ἐλαύνομαι τάλας. 

ἑχὼν ἐγώ σοι τἀμὰ μηνύσω. χαχά.. | ΜΠΕΝΕ.ΖΑΟΣ. 
τῶν σῶν δὲ γονάτων πρωτόλεια ϑιγγάνω ] οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους: 
ἱχέτης, ἀφύλλου στόματος ἐξάπτων λιτάς " ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 
σῶσόν μ᾽" ἀφῖξαι δ᾽ αὐτὸς ἐς καιρὸν χαχῶνγ. ἀλλ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς ξυμφορᾶς. 

: ΜΕΝΕ.Ζ.0Σ. : ΜΕΝΕΜΖ40ΟΣ. 

886 ὦ ϑεοὶ, τί λεύσσω; τίνα δέδορχα νερτέρων; 41ὅ μὴ ϑάγνατον εἴπης " τοῦτο μὲν γὰρ οὐ σοφόν. 
ΝΕ ΟΡΕΈΣΙΕ ΕΣ, . Ὁ ΡΕΣΥΡΗΣ. 

εὖ γ᾽ εἶπας " οὐ γὰρ ζῶ χαχοῖς, φάος δ᾽ ὁρῶ. «Φοῖβος, κελεύσας μητρὸς ἐχπρᾶξαι φόνον. 

ΟἹΠΕΝΕ..40Σ. ἽΕΝΕ.Ζ40 Σ. 

ὡς ἠγρίωσαι πλόχαμον αὐχμηρὸν, τάλας. ἀμαϑέστερός γ᾽ ὧν τοῦ χαλοῖ καὶ τῆς δίχης. 
ΘΕ ΣΣ ΕΣ: ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐχ ἡ πρόσοψίς μ᾽, ἀλλὰ τἄργ᾽ αἰκίζεται. δουλεύομεν ϑεοῖς, ὅ τι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ ϑεοί. 

ΜΜΕΝΕ.Ζ.0ΟΣ. ΜΈΕΝΕ..ΟΣ. 

δεινὸν δὲ λεύσσεις ὀμμάτων ξηραῖς χόραις. χᾷτ᾽ οὐχ ἀμύνει “οξίας τοῖς σοῖς χαχοῖς ; 

ΟΡΕΣΊΠΕΣ. : ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

890 τὸ σῶμα φροῦδον" τὸ δ᾽ ὄνομ᾽ οὐ λέλοιπέ με., 420 μέλλει" τὸ ϑεῖον δ᾽ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει. 
ΜΕΝΕ.Ζ.0ΟΣ. ΜΠΕΝΕ..40ΟΣ. 

ὦ παράλογόν μοι σὴ φανεῖσ᾽ ἀμορφία. πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονται πγοαί; 
ΘΟΕ ΣΟΓΙΙΕΣΣ ΟΡ ΙΕΞΙΊΔΗΣΙΣ. 

ΟΡΈΣΤΗΣ:. ΟΥΌΒΕΣ ΒΗΣΣ.: : 

φειδόμεϑ᾽" ὁ δαίμων δ᾽ ἔς με πλούσιος χαχῶν. οὐ σοφὸς, ἀληϑὴς δ᾽ ἐς φίλους ἔφυν φίλος. 
ΜΕΝΕ...4ΟΣ. ἷ ΜΕΝΕΜΆΑ͂ΟΣ. 

896 τί χρῆμα πάσχεις; τίς σ᾽ ἀπόλλυσιν νόσος; 426 πατρὸς δὲ δή τί σ᾽ ὠφελεῖ τιμωρία; 
ΟΣΡΕΒΣΞΊΓῊ ὩΣ: ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

ἡ ξύνεσις, ὅτι σύνοιδα δείν᾽ εἰργασμένος. οὔπω" τὸ μέλλον δ᾽ ἴσον ἀπραξίᾳ λέγω. 
ΜΕΝΕ,ἍΆἍΜΔΟΣ. ΜΕΝΕ.Α͂ΔΟΣ. β 

πῶς φής; σοφόν τοι τὸ σαφὲς, οὐ τὸ μὴ σαφές. τὰ πρὸς πόλιν δὲ πῶς ἔχεις, δράσας τάδε; 
ΟΡ ΣΤ ΊΎΠΣΣ ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

λύπη μάλιστά γ᾽ ἡ διαφϑείρουσά μὲ ὃ. μισούμεϑ᾽ οὕτως ὥστε μὴ προσεννέπειν. 
ΜΠΠῈΝΕ-ΖΑ͂ΟΣ: ι : ΜΠΕΝΕ..40ΟΣ. β 

δεινὴ γὰρ ἡ ϑεὸς, ἀλλ᾿ ὅμως ἱάσιμος. οὐδ᾽ ἥγνισαι σὸν αἴμα χατὰ νόμους χεροῖν; 

; ΘΙΡΈΕΣΣ ΤΈΣΣ. ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

400 μανίαι τε, μητρὸς αἵματος τιμωρίαι. 430 ἐχχλήομαι γὰρ δωμάτων ὅπη μόλω. β 
ΜΠῈΝΕ.,.40 Σ. ΜΜΕΝΕ..2ΟΣ. 

ἤρξω δὲ λύσσης πότε; τίς ἡμέρα τότ᾽ ἦν; τίνες πολιτῶν ἐξαμιλλῶνταί σε γῆς; 

ΘΕ ΞΖ ΊΎΡΕΣ ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ἐν ἣ τάλαιναν μητέρ᾽ ἐξώγκουν τάφῳ. Οἴαξ, τὸ Τροίας μῖσος ἀναφέρων πατρί, 

ΜΕΝΕΜΆΑΟΣ. ΜΕΝΕ.44ΟΣ. 
πότερα κατ᾽ οἴχους, ἢ προσεδρεύων πυρᾷ; ξυνῆχα " Παλαμήδους σε τιμωρεῖ φόνος. 

ΘΠ ΣΎ ΓΎΙΣΙ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

νυχτὸς φυλάσσων ὀστέων ἀναίρεσιν. οὗ γ᾽ οὐ μετὴν μοι" διὰ τριῶν δ᾽ ἀπόλλυμαι. ᾿ 
ΜΕΝΕ.Ζ.4ΟΣ. ΜΕΝΕ.ΖΔΑΟΣ. ᾿ 

4ρό παρῆν τις ἄλλος, ὃς σὸν ὥρϑευεν δέμας ; 435 τίς δ᾽ ἄλλος; ἦ που τῶν ἀπ᾿ «ΑΑἰγίσϑου φίλων; 
ΟΥΞΕΙΞΊΕΌΈΕΙΣ, ΟΡ ΕΣ ΞΣΎΈΊΤΙΙΣ: 

Πυλάδης, ὁ συνδρῶν αἴμα καὶ μητρὸς φόνον. οὗτοί μ' ὑβρίζουσ᾽, ὧν πόλις τὰ νῦν κλύει. 
ΠΕΜΝΕ..40 :Σ. ΜΕΝΕ..240Ο Σ. 

φαντασμάτων δὲ τάδε νοσεῖς ποίων ὕπο; ᾿“γαμέμνονος δὲ σχῆπτρ᾽ ἐᾷ σ᾽ ἔχειν πόλις; 
ΟΡΕΣ ΤΕΣ: ΟΥ̓ ΕΣ ΊΤΗΓΣ: 

ἔδοξ᾽ ἰδεῖν τρεῖς νυχτὶ προσφερεῖς χόρας. πῶς, οἵτινες ζῆν οὐκ ἐῶσ᾽ ἡμᾶς ἔτι; 

ΜΕΝΕ.40ΟΣ. ΜΕΝΕ..0 Σ. 

οἶδ᾽ ἃς ἔλεξας, ὀνομάσαι δ᾽ οὐ βούλομαι. τί δρῶντες ὅ τι χαὶ σαφὲς ἔχεις εἰπεῖν ἐμοί; 
ΟΡ ΧΦ ΕΣ: ΟἿΡῈ ΣΊΎΕΓΣ. 

410 σεμναὶ γάρ" εὐπαίδευτα δ᾽ ἀποτρέπει λέγειν. 440 ψῆφος καϑ᾽ ἡμῶν οἴσεται τῆδ᾽ ἡμέρᾳ. 

ΜῈΕΜΝΕ.23.0:Σ. Ι ΜΕΝΕ.Ζ40Σ. 
ὩΣ Ν ’ - ’ “- 3Ὰ ᾿ "» Ἢ αὑταί σε βαχχεύουσι συγγενεῖ φόνῳ; φεύγειν πόλιν τήνδ᾽, ἢ θανεῖν, ἢ μὴ ϑαγεῖν; 

--- 

ῬΟΕΈΑΕ ΒΎ6ῸΕΝΙΟΙ-ς 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ϑανεῖν ὑπ ἀστῶν λευσίμῳ πετρώματι. 

ΜΠΕΝΕΖ.40Σ. 

χᾷτ᾽ οὐχὶ φεύγεις γῆς ὑπερβάλλων ὅρους; 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

χύχλῳ γὰρ εἱλισσόμεϑα παγχάλκοις ὅπλοιρ. 
ΜΠΕΝΕΜ.Ζ.ΟΣ. 

ἠάδ ἰδίᾳ πρὸς ἐχϑρῶν, ἢ πρὸς ᾿Δργείας χερός; 
ΟΡΕΣΤΊΠΣ. 

πάντων πρὸς ἀστῶν, ὡς ϑάνω" βραχὺς λόγος. 
ΜΠΕΝΕ..40ΟΣ. 

ὦ μέλεος, ἥκεις ξυμφορᾶς πρὸς τοὔσχατον. 

ΟΡΙΣΤΗΣ. 

ἐς σ᾽ ἐλπὶς ἡ ̓ μὴ καταφυγὰς ἔχει χαχῶνγ. 

ἀλλ ἀϑλίως πράσσουσιν εὐτυχὴς μολὼν 
480 μετάδος φίλοισι σοῖσι σῆς εὐπραξίας, 

καὶ μὴ μόνος τὸ χρηστὸν ἀπολαβὼν ἔχε, 
ἀλλ᾽ ἀντιλάζου χαὶ πόνων ἐν τῷ μέρει, 
χάριτας πατρῴας ἐχτίγων ἐς οὕς σε δεῖ. 

ὁγομα γὰρ, ἔργον δ᾽ οὐ; ἔχουσιν οἱ φίλοι 
455 οἵ μὴ ᾽πὶ ταῖσε συμφοραῖς ὄντες φίλοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν γέροντι δεῦρ᾽ ἁμιλλᾶται ποδὲ 
Σπαρτιάτης Τυνδάρεως, μελάμπεπλος 

τὲ ϑυγατρὸς πενϑίμῳ χεχαρμέγος. 
ΟΡΕΣΊΗΣ. 

ἀπωλόμην, ΠΠενέλαε " Τυνδάρεως ὅδε 
460 στείχεε πρὸς ἡμᾶς, οὗ μάλιστ᾽ αἰδώς μ᾽ 

ἐς ὀμματ᾽ ἐλϑεῖν τοῖσιν ἐξειργασμένοις. 

χαὶ γάρ μ᾽ ἔϑρεινε μιχρὸν ὄντα, πολλὰ δὲ 
φιλήματ᾽ ἐξέπλησε, τὸν ᾿“γαμέμνονος 
παῖδ᾽ ἀγπκάλαισι περιφέρων, «4ηδα ϑ᾽ ἅμα, 

466 τιμῶντέ μ᾽ οὐδὲν ἧσσον ἢ “ιοσκόρω " 

οἷς, ὦ τάλαινα χαρδία ψυχή τ᾽ ἐμὴ, 
ἀπέδωκ᾽ ἀμοιβὰς οὐ χαλάς" τίνα σχότον 

λάβω προσώπῳ; ποῖον ἐπίπροσϑεν γέφος 
ϑῶμαι, γέροντος ὀμμάτων φεύγων χόρας; 

ΤΥ ΖΦ ΘΙ ΩΣ: 

470 ποῦ ποῦ ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ἴδω πόσιν, 

Μενέλαον ; ἐπὶ γὰρ τῷ Κλυταιμνήστρας τάφῳ 
χοὰς χεόμεγος ἔχλυον ὡς ἐς Ναυπλίαν 
ἥκοι ξὺν ἀλόχῳ πολυετὴς σεσωσμένος. 
ἄγετέ με" πρὸς γὰρ δεξιὰν αὐτοῦ ϑέλω 

476 στὰς ἀσπάσασϑαι, χρόνιον εἰσιδὼν φίλον. 
ΜΕΝΕ.Ζ.40ΟΣ. 

ὦ πρέσβυ, χαῖρε, Ζηνὸς ὁμόλεχτρον χάρα. 
ΤΎῪΜΝΩ͂ΜΡΕΩ Σ. 

ὦ χαῖρε καὶ σὺ, ἹΜΠενέλεως, χήδευμ᾽ ἐμόν. 
ἔα" τὸ μέλλον ὡς χαχὸν τὸ μὴ εἰδέναι. 
ὃ μητροφόντης ὅδε πρὸ δωμάτων δράχων 

480 στίλβει νοσώδεις ἀστραπὰς, στύγημ᾽ ἐμόν. 
Μενέλαε, προσφϑέγγει νιν, ἀνόσιον χάρα; 

ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 

τί γάρ; φίλου μοι πατρός ἔστιν ἔχγογος. 
ΤΎΥΝΖΖΡΕΩ Σ. 

χείγου γὰρ ὅδε πέφυχε, τοιοῦτος γεγώς; 
ΜΕΝΕ.Ζ4Ζ4ΟΣ. 

πέφυχεν" εἰ δὲ δυστυχεῖ, τιμητέος. 
1: ὅς ΜΙ ΖΓ ΠΕ ΩΣ. 

485 βεβαρβάρωσαι, χρόνιος ὧν ἐν βαρβάροις. 
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ἔχει 

ΠἙ Ἢ ΡῚ ΠῚ τ 

ΜΠΈΕΜΝΕ..0ΟΣ. 

“Ἑλληνικόν τοι τὸν ὁμόϑεν τιμῶν ἀεί. 

ΤΥΝΖ ΡῈ ὦ Σ. 

καὶ τῶν γόμων γε μὴ πρότερον εἶναι ϑέλειν. 

ΜΕΝΕΜΖ.ΟΣ. 

πῶν τοὺξ ἀνάγχης δοῦλόν ἐστ᾽ ἐν τοῖς σοφοῖς. 

ΤΥΝΖΆΑΡΕΩ Σ. 

χέχτησό νυν σὺ τοῦτ᾽, ἐγὼ δ᾽ οὐ χτήσομαι. 

ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 
2 , ᾿ ο κι ᾿ - Ἴ , 

490 ὀργὴ γὰρ ἅμα σου χαὶ τὸ γῆρας οὐ σοφόν. 

ΤΥΝΩ͂Ζ4ΡΈΕ Σ. 

πρὸς τόνδε σοφίας τις ἂν ἀγὼν ἥκοι πέρε; 
Ἁ Ν ων Α « ν Ἁ Ἁ 

εἰ τὰ χαλὰ πᾶσι φανερὰ χαὶ τὰ μὴ χαλὰ, 

τούτου τίς ἀνδρῶν ἐγένετ᾽ ἀσυνετώτερος, 
ὅστις τὸ μὲν δίχαιον οὐκ ἐσχένψατο, 

496 οὐδ᾽ ἠλϑεν ἐπὶ τὸν χοιγὸν “Ξλλήγων νόμον; 
ἐπεὶ γὰρ ἐξέπνευσεν ᾿Ζγαμέμνων βίον, 

Α -Ό΄ »-»Ὕ «ς ΄ 

πληγεὶς ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ὑπὲρ χάρα, 

αἴσχιστον ἔργον, οὐ γὰρ αἰνέσω ποτε, 

ὅ00 χρῆν αὐτὸν ἐπιϑεῖναι μὲν αἵματος δίχην 
ὁσίαν διώχοντ᾽, ἐχβαλεῖν τε δωμάτων 
μητέρα" τὸ σῶφρον τ᾽ ἂν ἔλαβ᾽ ἀντὶ συμφορᾶς, 
χαὶ τοῦ νόμου τ᾽ ἂν εἴχετ᾽ εὐσεβής τ᾽ ἂν ἦν. 
γῦν δ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἦλϑε μητέρι. 

ὅ06 χαχκὴν γὰρ αὐτὴν ἐνδίχως ἡγούμενος, 
αὐτὸς κακίων μητέρ᾽ ἐγένετο χτανώγ. 
ἐρήσομαι δὲ, ΜἩενέλεως, τοσόνδε σε" 
εἰ τόνδ᾽ ἀποχτείγνειεν ὁμόλεκτρος γυγὴ, 
χὠ τοῦδε παῖς αὖ μητέρ᾽ ἀνταποχτενεῖ, 

ὅ10 χάπειϑ᾽ ὁ χείνου γενόμενος φόνῳ φόνον 
λύσει, πέρας δὴ ποῖ χακῶν προβήσεται; 

χαλῶς ἔϑεντο ταῦτα πατέρες οἱ πάλαι" 
ἐς ὀμμάτων μὲν ὄψιν οὐκ εἴων περᾶν 
οὐδ᾽ εἰς ἀπάντημ᾽, ὅστις αἷμ᾽ ἔχων χυρεῖ, 

ὅ16 φυγαῖσι δ᾽ ὁσιοῦν, ἀνταποχτείγειν δὲ μή. 
ἀεὶ γὰρ εἷς ἔμελλ᾽ ἐνέξεσθαι φόγῳ, 
τὸ λοίσϑιον μίασμα λαμβάνων χεροῖν. 
ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν γυναῖχας ἀνοσίους, 
πρώτην δὲ ϑυγατέο᾽, ἢ πόσιν χατέχτανεν" 

ὅ20 Ἑλένην τε τὴν σὴν ἄλοχον οὔποτ᾽ αἰνέσω, 
οὐδ᾽ ἂν προσείποιμ᾽" οὐδὲ σὲ ζηλῶ, χακῆς 
γυγαικὸς ἐλϑόνϑ᾽ οὕνεχ᾽ ἐς Τροίας πέδον. 
ἀμυνῶ δ᾽, ὅσονπερ δυνατός εἶμι, τῷ νόμῳ, 
τὸ ϑηριῶδες τοῦτο χαὶ μιαιςφόγνον 

ὅ2δ παύων, ὃ χαὶ γῆν καὶ πόλεις δλλυσ᾽ ἀεί. 
ἐπεὶ τίν᾽ εἶχες, ὦ τάλας, ψυχὴν τότε 
ὅτ᾽ ἐξέβαλλε μαστὸν ἱχετεύουσά σε 
μήτηρ; ἐγὼ μὲν οὐχ ἐδὼν τἀκεῖ χαχὰ, 
δαχρύοις γέροντ᾽ ὀφϑαλμὸν ἐχτήχω τάλας. 

ὅ80 ἕν οὖν λόγοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμορροϑεῖ " 
μισεῖ γε πρὸς ϑεῶν χαὶ τένεις μητρὸς δίχας, 
μανίαις ἀλαίνων καὶ φύβοις. τί μαρτύρων 
ἄλλων ἀκούειν δεῖ μ᾽, ἅ γ᾽ εἰσορῶν πάρα; 
ὡς οὖν ἂν εἰδῇς, ΜΙενέλεως, τοῖσιν ϑεοῖς 

ὅ85ὅ μὴ πρᾶσσ᾽ ἐναντί᾽, ὠφελεῖν τοῦτον ϑέλων " 
[ἔα δ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν χαταιρονευϑῆναι πέτροις, 
ἢ μὴ ᾿πίσαινε Σπαρτιάτιδος χϑονός.] 
ϑυγάτηρ δ᾽ ἐμὴ ϑανοῦσ᾽ ἔπραξεν ἔνδιχα" 



- ; 
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ἀλλ οὐχὶ πρὸς τοῦδ᾽ εἰχὸς ἦν αὐτὴν ϑανγεῖν. ἢ οὐχ ἀξιόχρεως ὁ ϑεὸς ἀναφέροντί μοι 
μίασμα λῦσαι; ποῖ τις οὖν ἔτ᾽ ἂν φύγοι, ͵ 540 ἐγὼ δὲ τἄλλα μαχάριος πέφυ»᾽ ἀνὴρ, 

᾿ ’ ἘΣ ἢ ᾿ - 
εἶ μὴ χελεύσας δυσεταί με μὴ ϑαγεῖν; πλὴν ἐς ϑυγατέρας " τοῦτο δ᾽ οὐχ εὐδαιμογῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 600 ἀλλ᾽ ὡς μὲν οὐκ εὖ μὴ λέγ᾽ εἴργασται τάδε, 
ζηλωτὸς ὅστις εὐτύχησεν ἐς τέχνα, ἡμῖν δὲ τοῖς δράσασιν οὐκ εὐδαιμόνως. 
καὶ μὴ ᾽πισήμους ξυμφορὰς ἐχτήσατο. γάμοι δ᾽ ὅσοις μὲν εὖ χαϑεστῶσιν βοοτῶν, ; : τ ὙΠ 
ΝΥ τ ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. μακάριος αἰών " οἷς δὲ μὴ πίπτουσιν εὖ, 
ὦ γέρον. ἔγω τοι πρὸς σὲ δειμαίνω λέγειν, τὰ τ᾽ ἔνδον εἰσὶ τά τε ϑύραζε δυστυχεῖς. 

δάδ ὅπου γε μέλλω σήν τι λυπήσειν φρένα. ΧΟΡΟΣ. 
ἐγὼ δ᾽ ἀνόσιός εἶμι, μητέρα χτανὼν, δ06 ἀεὶ γυναῖχες ἐμποδὼν ταῖς ξυμφοραῖς 
ὅσιος δέ γ᾽ ἕτερον ὄνομα, τιμωρῶν πατρί. ἔφυσαν ἀνδρῶν πρὸς τὸ δυστυχέστερον. 
ἀπελϑέτω δὴ τοῖς λόγοισιν ἐχποδὼν ΤΥΝΩ͂ΛΔΡΕΩ Σ. 

| τὸ γῆρας ἡμῖν τὸ σὸν, ὃ μ᾽ ἐχπλήσσει λέγειν, ἐπεὶ ϑροασύνει χοὺὐχ ὑποστέλλει λόγῳ, 
δ50 χαὴ χαϑ᾽ ὁδὸν εἶμι" νῦν δὲ σὴν ταρβῶ τρίχα. οὕτω δ᾽ ἀμείβει μ᾽ ὥστε μ᾽ ἀλγῆσαι φρένα, 

τί χρῆν μὲ δρᾶσαι; δύο γὰρ ἀντίϑες δυοῖν " μᾶλλόν μ᾽ ἀνάξεις ἐπὶ σὸν ἐξελϑεῖν φόνον " 

πατὴρ μὲν ἐφύτευσέν με, σὴ δ᾽ ἔτικτε παῖς, 610 καλὸν πάρεργον δ᾽ αὐτὸ ϑήσομαι πόνων 

τὸ σπέρμ᾽ ἄρουρα παραλαβοῦσ᾽ ἄλλου πάρα" ὧν οὕνεχ᾽ ἦλθον, ϑυγατρὶ χοσμήσων τάφον. 
ἄνευ δὲ πατρὸς τέχνον οὐκ εἴη ποτ᾽ ἄν. μολὼν γὰρ εἰς ἔχκλητον ᾿Φογείων ὄχλον 

ὅδὅ ἐλογισάμην οὖν τῷ γένους ἀρχηγέτη ἑχοῦσαν οὐκ ἄχουσαν ἐπισείσω πόλιν 
μᾶλλόν μ᾽ ἀμῦναι τῆς ὑποστάσης τροφάς " σοὶ σῇ τ᾽ ἀδελφῆ λεύσιμιον δοῦναι δίχην. 

Ι ἡ σὴ δὲ ϑυγάτηρ, μητέρ᾽ αἰδοῦμαι λέγειν, 61ὅ μᾶλλον δ᾽ ἐχείνη σοῦ ϑαγεῖν ἐπαξίαᾳ, 
ἐδίοισιν ὑμεναίοισι χοὐχὶ σώφροσιν ἢ τῇ τεχούσῃ σ᾽ ἠγρίωσ᾽, ἐς οὖς ἀεὶ 

ἐς ἀνδρὸς ἤει λέχτρ᾽ " ἐμαυτὸν, ἣν λέγω πέμπουσα μύϑους ἐπὶ τὸ δυσιιεγέστερον, 
| ρρμσης τὸ ΦΈΣΙ ἊΣ Ἡ ΦΆΤ ΠΝ ΤΣ Ὶ ΤΣ ἀρ χα δὰ 
; ὅ60 χαχῶὼς ἐχείνην., ἐξερῶ " λέξω δ᾽ ὅμως. ὁνείρατ᾽ ἀγγέλλουσα τἀγαμέμιγογος, 

Αἴγισϑος ἦν ὁ χρυπτὸς ἐν δόμοις πόσις. χαὶ τοῦϑ᾽ ὃ μισήσειαν «ΔἸγίσϑου λέχος 
τοῦτον χατέχτειν᾽, ἐπὶ δ᾽ ἔϑυσα μητέρα, 620 οἱ γέρτεροι ϑεοὶ, χαὶ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἦν πιχρὸν, 
ἀνόσια μὲν δρῶν, ἀλλὰ τιμωρῶν πατρί. ἕως ὑφῆψε δῶμ᾽ ἀνηφαίστῳ πυρί. .:-. 

| ἐφ᾽ οἷς δ᾽ ἀπειλεῖς ὡς πετρωϑῆναί με δεῖ, ἩΙενέλαε, σοὶ δὲ τάδε λέγω δράσω τε πρός" 

᾿ ὅθ ἄχουσον ὡς ἅπασαν Ἑλλάδ᾽ ὠφελῶ" εἰ τοὐμὸν ἔχϑος ἐναριϑμεῖ χῆδός τ᾽ ἐμὸν, 
εἰ γὰρ γυναῖχες ἐς τόδ᾽ ἥξουσιν ϑοάσους, μὴ τῷδ᾽ ἀμύνειν φόνον ἐναντίον ϑεοῖς" 

ἄνδρας φονεύειν, καταφυγὰς ποιούμεναι 625 ἔα δ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν χαταφονευϑῆναι πέτροις, 
ἐς τέχνα, μασχοῖς τὸν ἔλεον ϑηρώμεναι, ἢ μὴ ᾿πίβαινε Σπαρτιάτιδος γϑονός. 
παρ᾽ οὐδὲν αὐταῖς ἣν ἂν ὀλλύναι πόσεις τοσαῦτ᾽ ἀχούσας ἴσϑι, μηδὲ δυσσεβεῖς 

| 570 ἐπίχλημ᾽ ἐχούσαις ὅ τι τύχοι. δοάσας δ᾽ ἐγὼ ἕλῃ παρώσας εὐσεβεστέρους φίλους " 
δείν᾽, ὡς σὺ χοιμιπεῖς, τόνδ᾽ ἔπαυσα τὸν νόμον. ἡμῶς δ᾽ ἀπ᾽ οἴχων ἄγετε τῶνδε, πρόσπολοι. 
μισῶν δὲ μητέρ᾽ ἐνδίκως ἀπώλεσα, ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ἥτις μεϑ᾽ ὅπλων ἄνδρ᾽ ἀπόντ᾽ ἐχ δωμάτων 880 στεῖχ᾽, ὡς ἀϑορύβως οὑπιὼν ἡμῖν λόγος 

Ι πάσης ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος στρατηλάτην πρὸς τόνδ᾽ ἵχηται, γῆρας ἀποφυγὼν τὸ σόν. 
᾿ ὅ7ό προὔδωχε, χοὺκ ἔσωσ᾽ ἀχήρατον λέχος. ΠΙενέλαε, ποῖ σὸν πόδ᾽ ἐπὶ συννοίᾳ κυκχλεῖς. 

. ἐπεὶ δ᾽ ἁμαρτοῦσ᾽ ἤσϑετ᾽, οὐχ αὑτὴ δίχην διπλῆς μερίμνης διπτύχους ἰὼν ὁδούς; 
ἐπέϑηχεν, ἀλλ ὡς μὴ δίχην δοίη πόσει, ΜΕΝΕ.4ΟΣ. 

' ἐζημίωσε πατέρα χἀπέχτειν᾽ ἐμόν. ἔασον" ὃν ἐμαυτῷ τι συννοούμενος, 
πρὸς ϑεῶν, ἐν οὐ χαλῷ μὲν ἐμνήσϑην ϑεῶν, θ6θ8ὅ ὕπη τράπωμαι τῆς τύχης ἀμηχανῶ. 

ὅξδ0 φόνον διχάζων, εἰ δὲ δὴ τὰ μητέρος ΟΡΗΣΤΗΣ. 
σιγῶν ἐπήνουν, τί μ᾽ ἂν ἔδρασ᾽ ὁ χατϑανων; μή νυν πέραινε τὴν δόχησιν, ἀλλ᾿ ἐμοὺς 

| οὐχ ἄν με μισῶν ἀνεχόρευ᾽ ᾿Πρινύσιν; λόγους ἀκούσας πρόσϑε, βουλεύου τότε. 
ἢ μητρὶ μὲν πάρεισι σύμμαχοι ϑεαὶ, ΜΕΝΕ..40Σ. 
τῷ δ᾽ οὐ πάρεισι μᾶλλον ἠδιχημένῳ ; λέγ᾽" εὖ γὰρ εἶπας. ἔστι δ᾽ οὗ σιγὴ λόγου 

᾿ ὅ8ὅ σύ τοι φυτεύσας ϑυγατέρ᾽, ὦ γέρον, χακὴν κρείσσων γένοιτ᾽ ἂν, ἔστι δ᾽ οὗ σιγῆς λόγος. 

ἀπώλεσάς με: διὰ τὸ γὰρ χείνης ϑράσος | ΟΡΕΣΤΠΗ ΕΣ. 

πατρὸς στερηϑεὶς, ἐγενόμην μητροχτόγος. ᾿ 640 λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. τὰ μαχρὰ τῶν σμικρῶν λόγων 
δρᾷς; Ὀδυσσέως ἄλοχον οὐ χατέχτανε ἐπίπροσϑέν ἔστι χαὶ σαι(ῆ μᾶλλον κλύειν. 
Τηλέμαχος" οὐ γὰρ ἐπεγάμει πόσει πόσιν, ἐμοὶ σὺ τῶν σῶν, ΜΠῆενέλεως, μηδὲν δίδου, 

᾿ ὅ90 μένει δ᾽ ἐν οἴχοις ὑγιὲς εὐναστήριον. ἃ δ᾽ ἔλαβες ἀπόδος, πατρὸς ἐμοῦ λαβὼν πάρα. 
| ὁρᾷς; ᾿“πόλλων ὃς μεσομιράλους ἕδρας οὐ χρήματ᾽ εἶπον" χρήματ᾽, ἣν ψυχὴν ἐμὴν 

γαίων βροτοῖσι στόμα νέμει σαφέστατον, θ40 σώσης, ἅπερ μοι «οίλτατ᾽ ἐστὶ τῶν ἐμῶν. 

' ᾧ πειϑόμεσϑα πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν χεῖνος λέγη, ἀδιχῶ: λαβεῖν χρή μ᾽ ἀνεὶ τοῦδε τοῦ κακοῦ 
| τούτῳ πιϑόμενος τὴν τεχοῦσαν ἔχτανον. ἄδιχόν τι παρὰ σοῦ" καὶ γὰρ “γαμέμνων πατὴρ 

, ὅ96 ἐχεῖνον ἡγεῖσθ᾽ ἀνόσιον χαὶ χτείνετε" ἀδίχως ἀϑροίσας Ἑλλάδ᾽ ἦλϑ᾽ ἐς Ἴλιον, 
22 , » ἘΝ “- Ι 3.) , ᾿ 4“ ἃ 54.422 ς ΄, 

ἐχεῖνος ἥμαρτ᾽, οὐχ ἐγώ. τί χρῆν μὲ δρᾶν; οὐχ ἐξαμαρτὼν αὐτὸς, ἀλλ᾿ ἁμαρτίαν 
ποτ μδβνδι τ ἐδ ΘΒΟΝΗΝΕΙ ηἰϑοοινὶς ἀμνίάρὶ ἰκνῳμ να ἐόν δον Ἄνα ἷ. 



468 ἘΥΡΓῚ ΠΙΔῸ ἃ 

θ600 τῆς σῆς γυναιχὸς ἀδιχίαν. τ΄ Ἰώμενος. 

ἕν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν ἀνϑ᾽ ἑνὸς. δοῦναί σὲ χρή. 
ἀπέδοτο δ᾽. ὡς χρὴ τοῖς ΠΡ τοὺς φίλους. 
τὸ σῶμ᾽ ἀληϑῶς σοι, παρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐχπονῶν, 

ὅπως σὺ τὴν σὴν ἀπολάβοις ξυνάορον. 
665 ἀπότισον οὖν μοι ταὐτὸ τοῦτ᾽ ἐχεῖ λαβὼν, 

μίαν πονήσας ἡμέραν ἡμῶν ὕπερ 
σωτήριος στὰς, μὴ δέχ᾽ ἐχπλήσας ἔτη. 
ἃ δ᾽ Αὐλὶς ἔλαβε σφάγι᾽ ἐμῆς ὁμοσπόρου, 
ἐῶ σ᾽ ἔχειν ταῦϑ᾽ - Ἑρμιόνην μὴ χτεῖνε σύ. 

660 δεῖ γάρ σ᾽ ἐμοῦ πράσσοντος ὡς πράσσω τὰ νῦν 
πλέον φέρεσθαι; χἀμὲ συγγνώμην ἔχειν. 
ψυχὴν δ᾽ ἐμὴν δὸς τῷ ταλαιπώρῳ πατρὶ 
χἀμῆς ἀδελφῆς, παρϑένου μαχρὸν χφόνον" 

- ϑανὼν γὰρ οἶχον ὀρφανὸν. λείψω πατρός. 

66ὅ ἐρεῖς, ἀδύνατον" αὐτὸ τοῦτο" τοὺς φίλους 

ἐν τοῖς χαχοῖς χρὴ τοῖς φίλοισιν ὠφελεῖν" 
ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὖ διδῷ, τί δεῖ φίλων; 
ἀρχεῖ γὰρ αὐτὸς ὁ ϑεὸς ὠφελεῖν ϑέλων. 
φιλεῖν δάμαρτα πᾶσιν Ἕλλησιν δοχεῖς " 

Ι 670 κοὐχ ὑποτρέχων σε τοῦτο ϑωπεέᾳ λέγω " 
ταύτης ἱχκνοῦμαί σ᾽. ὦ μέλεος ἐμῶν χαχῶν, 
ἐς οἷον ἥχω. τί δὲ ταλαιπωρεῖν με δεῖ; 
ὑπὲρ γὰρ οἴχου παντὸς ἱκετεύω τάδε. 
ὦ πατρὸς ὅμαιμε ϑεῖε, τὸν χατὰ χϑονὸς 

676 ϑαγνόντ᾽ ἀχούειν τάδε δόχει, ποτωμένην 
ψυχὴν ὑπὲρ σοῦ, χαὶ λέγειν ἁγὼ λέγω. ὦ 
ταῦτ᾽ ἔς τε δάχρυα καὶ γόους χαὶ ξυμφορὰς 

εἴρηχα, κἀπήτηκα τὴν σωτηρίαν, 
ϑηρῶν ὃ πάντες χοὺχ ἐγὼ ζητῶ μόνος. 

. ΧΟΡΟΣ. 

680 χἀγώ σ᾽ ἱχνοῦμαι καὶ γυνή περ οὐσ᾽ ὅμως 
τοῖς δεομένοισιν ὠφελεῖν" οἷός τε δ᾽ εἶ, 

ΜΕΝΕ..0 Σ. 

Ὀρέστ᾽, ἐγώ τοι σὸν χαταιδοῦμαι χάρα, 
χαὶ ξυμπογῆσαι σοῖς κακοῖσι βούλομαι " 

χαὶ χρὴ γὰρ οὕτω τῶν ὁμαιμόνων κακὰ 
68ὅ ξυγνεχχομίζειν, δύναμιν ἣν διδῷ ϑεὸς, 

ϑνήσχοντα χαὶ χτείγοντα τοὺς ἐναντίους. 
τὸ δ᾽ αὖ δύνασϑαι πρὸς ϑεῶν χοήζω τυχεῖν" 

ἥχω γὰρ ἀνδρῶν ξυμμάχων χενὸν δόρυ 
ἔχων, πόνοισι μυρίοις ἀλώμενος, 

690 σμιχρῷ ξὺν ἀλκῇ τῶν λελειμμένων φίλων. 
μάχῃ μὲν οὖν ἂν οὐχ ὑπερβαλοίμεϑα 
Πελασγὸν “ἅργος" εἰ δὲ μαλϑακοῖς λόγοις 
δυναίμεϑ', ἐνταῦϑ᾽ ἐλπίδος προσήχομεν. 
σμιχροῖσι γὰρ τὰ μεγάλα πῶς ἕλοι τις ἂν 

696 πόνοισιν; ἀμαϑὲς χαὶ τὸ βούλεσϑαι τάδε. 

ὅταν γὰρ ἡβᾷ δῆμος, εἰς ὀργὴν πεσὼν, 
ὅμοιον ὥστε πῦρ χατασβέσαι λάβρον" 
εἰ δ᾽ ἡσύχως τις αὐτὸς ἐντείνοντι μὲν 

χαλῶν ὑπείχοι, χαιρὸν εὐλαβούμενος, 
700 ἴσως ἂν ἐχπνεύσει᾽ - ὅταν δ᾽ ἀνῇ πνοὰς, 

τύχοις ἂν αὐτοῦ δᾳδίως ὅσον ϑέλεις. 

ἔνεστι δ᾽ οἶχτος, ἔνε δὲ καὶ ϑυμὸς μέγας, 
χαραδοχοῦντι χτῆμα τιμιώτατον. 
ἐλθὼν δὲ Τυνδάρεων τέ σοι πειράσομαι 

706 πόλιν τὲ πεῖσαι τῷ λίαν χρῆσθαι χαλῶς. 
χαὶ ναῦς γὰρ ἐνταϑεῖσα πρὸς βίαν ποδὲ 

ἔβαψεν, ἔστη δ᾽ αὖϑις, ἢν χαλᾷ πόδα. 

μισεῖ γὰρ ὁ ϑεὸς τὰς ἄγαν προϑυμίας, 

μισοῦσι δ᾽ ἀστοί" δεῖ δέ μ᾽, οὐκ ἄλλως λέγω, 
710 σώζειν σὲ σοφίᾳ μὴ βίᾳ τῶν χρεισσόνων.. 

ἀλκῇ δὲ σ᾽ οὐκ ἂν ,»ἦσ σὺ δοξαάζεις ἴσως, 

σώσαιμ᾽ ἄν" οὐ γὰρ ῥῴδιον λόγχῃ --: ' 

στῆσαι τροπαῖα τῶν χαχῶν, ἅ σοι πάρα-, 
οὐ γάρ ποτ᾽ Ἄργους γαῖαν ἐς τὸ μαλϑεικὸν 

71ὅ προσηγόμεσθα" νῦν δ᾽ ἀναγχαίως ἔχει 
δούλοισιν εἶναι τοῖς σοφοῖσι τῆς τύχης. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ὦ πλὴν γυναικὸς οὕνεχα στρατηλατεῖν 
τῶλλ οὐδὲν, ὦ κάκιστε ΠΟΙ φίλοις, 

720 φεύγεις ἀποστραφείς με; τὰ δ᾽ ““γαμέμνονος 
φροῦδ᾽. ἄφιλος ἦσϑ᾽ ἄρ᾽, ὦ πάτερ, πράσσων 

χαχῶς. 
οἴμοι; προδέδομαι, κοὐχέτ᾽ εἰσὶν ἐλπίδες, 
ὅπη τραπόμενος ϑάνατον “Ἵργείων φύγω" 

οὗτος γὰρ ἣν μοι χαταφυγὴ σωτηρίας. 
725 ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τόνδε φίλτατον βροτῶν, 

Πυλάδην, δοόμῳ στείχοντα «Ῥωχέων ἄπο, 
ἡδεῖαν ὄψιν" πιστὸς ἐν χακχοῖς ἀνὴρ 
Ζ Ο ΘΘΕΟΙ γαλήνης ναυτίλοισιν εἰσορᾶν.. 

ΠῪ Ἢ ΖΠΗΣ. 

ϑᾶσσον ἢ μὶ ἐχρῆν προβαίνων ἱχόμην δὲ ἄστεως, 

730 ξύλλογον πόλεως ἀχούσας, τὸν δ᾽ ἰδὼν αὐτὸς 

σαφῶς, 
ἐπὶ σὲ σύγγονόν τε τὴν σὴν, ὡς χτενοῦντας αὖ- 

τίχα. 
τί τάδε; πῶς ἔχεις; τί πράσσεις, φίλταϑ᾽ ἡλί- 

χων ἐμοὺ 
καὶ φίλων χαὶ ξυγγενείας ; πάντα γὰρ τάδ᾽ εἶ 

σύ μοι- 

ΟΡΈ ΣΠΤΣΒΙΣΟΣ.: 

| οἰγόμεσϑ'᾽, ὡς ἐν βραχεῖ σοι τἀμὰ δηλώσω καχά. 
' ΠΥ ΔΆΑΔΗΣ. | 

᾿ 785 ξυγκατασχάπτοις ἂν ἡμᾶς" κοινὰ γὰρ τὰ τῶν 
] φίλων. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἹΙενέλεως κάχιστος ἔς μὲ χαὶ κασιγνήτην ἐμήν. ᾿ 
ἣ ΤΥ ΖΕΙΠΣ.: 

εἰχότως, καχῆς γυναιχὸς ἄνδρα γίγνεσθαι χκαχόν. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὥσπερ οὐκ ἐλϑὼν ἔμοιγε ταυτὸν ἀπέδωχεν μολών. 

ἹΓΥΞ ΖΖΦΟΙΉΗΝΣΙ 

ἢ γάρ ἔστιν ὡς ἀληϑῶς τήνδ᾽ ἀφιγμένος χϑόνα; 

ΟΡΕΣΤΠΕΣ. 

γάρ χοόνιος" ἀλλ ὅμως τάχιστα καχὸς ἐφωράϑη 
φίλοις. 

ΠῪ Ζ.44ΗΣ. 

χαὶ δάμαρτα τὴν καχίστην ναυστολῶν ἐλήλυϑεν; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

οὐκ ἐχεῖνος, ἀλλ᾽ ἐχείνη κεῖνον ἔνϑάδ᾽ ἤγαγεν. 

ΠΥ ΔΆΔΛΠΗΣ. 
ποῦ στιν ἢ πλείστους ᾿“χαιῶν ὥλεσεν γυνὴ μία; 

Ο Ρ ΣΣΕΧΌΓΟΙΣ. 

ἐν δόμοις ἐμοῖσιν, εἰ δὴ τούσδ᾽ ἐμοὺς μευδ εἶν, 
χοεών. 

ΓῪ ΧΦ ΖΉΗΣ: 

745 σὺ δὲ τίνας λόγους ἔλεξας σοῦ κασιγνήτῳ πατρός; 



,.,»«--..πῊΗτ........---- -.----.--.. ὁ. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

μή μ᾽ ἰδεῖν ϑαγόνϑ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν καὶ κασιγνήτην 

ἐμήν. 
ΠῪ. 444 Η ΠΣ. 

πρὸς ϑεῶν, τί πρὸς τάδ᾽ εἶπε; τόδε γὰρ εἰδέ- 
ναι ϑέλω. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ηὐλαβεῖϑ', ὃ τοῖς φίλοισι δρῶσιν οἱ κακοὶ φίλοι. 
ΠΥῪΥΖΑΖ4ΗΣ. 

σχῆψιν ἐς ποίαν προβαίνων; τοῦτο πάντ᾽ ἔχω 
᾿ μαϑών. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

780 οὗτος ἦλϑ᾽ ὁ τὰς ἀρίστας ϑυγατέρας σπείρων 
πατήρ. 

ΠῪ.ἍΑΠΖ4ΗΣ. 

Τυνδάρεων λέγεις" ἴσως σοι ϑυγατέρος ϑυμού- 
μένος. 

ΟἿ ΤΣ Π ἘΡῚΣ. 

αἰσθάνει. τὸ τοῦδε χῆδος μᾶλλον εἴλετ᾽ ἢ πατρός. 
ΤΥΖ:ΖΖ2Ζ ΗΕ. 

χοὺκ ἐτόλμησεν πόνων σῶν ἀντιλάζυσϑαι παρών; 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

οὐ γὰρ αἰχμητὴς πέφυκεν, ἐν γυναιξὺ δ᾽ ἄλκιμος. 
ΠΥΖΧΖΖ4ΖΗΣ. 

786 ὲν χαχοῖς ἄρ᾽ εἶ μεγίστοις, καί σ᾽ ἀναγκαῖον 
ϑαγεῖν. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 
ψῆφον ἀμφ᾽ ἡμῶν πολίτας ἐπὶ φόνῳ ϑέσϑαι 

χοεών. 
Ϊ ΠΎῪ.ΜΑ͂ΖΗΣ. 

ἢ χρινεῖ τί χρῆμα, λέξον " διὰ φόβου γὰρ ἔρχομαι. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἢ ϑαγεῖν, ἢ ζῆν. ὃ μῦϑος οὐ μαχρὸς μαχρῶν 
πέρι. 

ΠΎῪ., 4ΖΉΗ  . 

φεῦγέ νυν λιπὼν μέλαϑρα σὺν χασιγνήτῃ σέϑεν. 
ΟΣ ΤΎΠΟΣ. 

760 οὐχ ὁρᾷς ; φυλασσόμεσϑα φρουρίοισι παν ταχῆ. 

' ΠΥΔΜΆΑΆΠΖΠΗΣ. 

εἶδον ἄστεως ἀγυιὰς τεύχεσιν πεφραγμένας. 
ΟΡ ΊΎΈΗΙΣ. 

« ’ " - - Ν 

ὡσπερεὺ πόλις πρὸς ἐχϑρῶν σῶμα πυργηρουμεϑα. 

ΠΥΛΆΔΗΣ. 
ΜΕῚ " 5 -» , , ᾿ ΕΣ ᾿ ΕἾ, ὐδὶ » 
χαμέ νυν ἐροῦ τί πάσχω " χαὶ γὰρ αὐτὸς οἴχομαι. 

| ΟΡΕΣΤΗΣ. 
πρὸς τίνος; τοῦτ᾽ ἂν προσείη τοῖς ἐμοῖς χαχοῖς; 

| ΤΟ 3. ΖΕ ΤΙΣ: 

7606 Στρόφιος ἤλασέν μ᾽ ἀπ᾿ οἴχων φυγάδα ϑυμω- 
ϑεὶς πατήρ. 

ΟΡ ΊΨΗΣΣ. 

ἴδιον, ἢ χοινὸν πολίταις ἐπιφέρων ἔγκλημά τι; 
ΤΠΥῪ 7 Ἵ ΖΙ ΗΣΣ. 

ὅτι συνηράμην φόνον σοι μητρὸς, ἀνόσιον λέγων. 
ΟΡΙΣΣ ΜΊΓΣ: 

ὦ τάλας, ἔοικε χαὶ σὲ τἀμὰ λυπήσειν χαχά. 
ΠΟΥ ΘΟΖΟΙΕΠΩΣ: 

οὐχὶ Μενέλεω τρόποισι χορώμεϑ᾽ " οἰστέον τάδε. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

- ΄ , ΕἾ ἘΡ 
770 οὐ φοβεῖ μή σ᾽ Ἄργος ὥσπερ χαμ᾽ ἀποχτεῖγαι 

ϑέλῃ; ; 

τς 469 
ΠῪ Ζ2.4Π62ΠΣ. 

οὐ προσήχομεν χολάζειν τοῖσδε, «Ῥωχέων δὲ γῆ. 
ΟΈΦΣΓΗΣ. 

δεινὸν οἱ πολλοὶ, κακούργους ὅταν ἔχωσι προ- 
στάτας. 

ΠῪΖ“ Α4ΗΣ. 

ἀλλ᾽ ὅταν χρηστοὺς λάβωσι, χρηστὰ βουλεύουσ᾽ ἀεί. 
ΟΡΕΣΤῊΣ. 

εἶεν. ὃς χοιγὸν λέγειν χρή. 
' ΠΥΔΜΆΑ͂ΠΗΣ. 

τίνος ἀναγχαίου πέρι; 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

775 εἰ λέγοιμν᾽ ἀστοῖσιν ἐλϑὼν 
ΠΥΜΆΑΠΖΗΣ. 

ὡς ἔδοασας ἔνδιχα; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

πατρὶ τιμωρῶν ἐμαυτοῦ; 
ΠῪ 44 Η͂Σ. 

μὴ λαβωσί σ᾽ ἄσμενοι. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἀλλ᾿ ὑποπτήξας σιωπῇ χατϑάγω; 

: ΠΥΜΛΜΆΑΖΗΣ. 
δειλὸν τόδε. 

ΟΡΕΣΊΤ ΠΕΣ. 

πῶς ἂν οὖν δρῴην; 
ΠῪ.4Π4ΠΣ. 

ἔχεις τίν᾽, ἢν μένης, σωτηρίαν; 
ἰχανὸ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐχ ἔχω. 
ΠῪ ΖΔ 44 ΠΣ. 

μολόντα δ᾽ ἐλπίς ἐστι σωθῆναι χαχῶν; 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

780 εἰ τύχοι, γένοιτ᾽ ἂν. 
ΠΥΜ“.4ΑΠ“ΠΣ. 

οὐχοῦν τοῦτο χρεῖσσον ἢ μένειν. 
ΟΡΕΣΤΊΠ:ε:. 

ἔλθω; 
ΠῪ.“4ΠΖΗΣ. 

ϑανὼν γοῦν ὧδε χάλλιον ϑανεῖ 
ΟΡΕΣΤΉΗ Σ. 

χαὶ τὸ πρᾶγμά γ᾽ ἔνϑδιχόν μοι. 
ΠῪΔΖΑ͂ΖΗΣ. 

τῷ δοχεῖν εὔχου μόνον. 
ΟΥΡΕΣ ΤΊΣ. 

εὖ λέγεις" φεύγω τὸ δειλὸν τῇδε. 
ΠῪ.1.44ῃΠΠΦΦ- 

μᾶλλον ἢ μένων. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

χαί τις ὧν γέ μ᾽ οἱχτίσειε 
ΠΥ. Ζ444ΗΣ. 

μέγα γὰρ ηὐγένειά σου. 
ΟΡΈΕΈΝΣΝΓΊΉΗΓΣ. 

785 ϑάνατον ἀσχάλλων πατρῷον. 
ΠΎΜΛΜΑΠΖΗΣ. 

πάντα ταῦτ᾽ ἐν ὄμμασιν 
ΟΡΕΣΊ ΠΕΣ. 

ἱτέον, ὡς ἄνανδρον ἀκλεῶς χκατϑανεῖν. 
10.1.21 ΠΣ-. 

ἀλλὰ 

αἰνῶ τάδε. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἤ λέγωμεν οὖν ἀδελφῆ ταῦτ᾽ ἐμῆ; 



πὙἈΡῊ Ππι 

ΜΧΈΆΌΊΗΣ. | 

μὴ πρὸς ϑεῶν.. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

δάκρυα γοῦν γένοιτ᾽ ἄν. 
] ΤΕ ΘΑ ΤΣ. 

οὐχοῦν οὗτος οἱωγὸς μέγας." 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

] δηλαδὴ σιγᾶν ἄμεινον. 
ΠῪ 444 ΉΗ}ΠΣ. 

τῷ χρόνῳ δὲ χερδαγεῖς. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
790 χεῖγό μοι μόνον πρόσαντες. 

: ΠΥΜΖΆΑΆΖΗΣ. 

| τί τόδε χαιγὸν αὖ λέγεις; 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

μὴ ϑεαί μ᾽ οἴστρῳ καταάσχωο᾽. 
ΠΥΆΑΆΑΔΗΣ. 

ἀλλὰ χηδεύσω σ᾽ ἔγω. 
ΟΡΕΣΊΤΊΆΗΣ. 

δυσχερὲς ψαύειν νοσοῦντος ἀνδρός. 

ΠΥΖΆΑΠΗΣ. 

οὐκ ἔμοιγε σοῦ. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

εὐλαβοῦ λύσσης μετασχεῖν τῆς ἐμῆς. 
ΠΥ ΜΆΖΗΣ. 

τόδ᾽ οὖν ἴτω. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὐχ ἄρ᾽ ὀχνγήσεις; 
ΠΥ ΔΑΔΗΣ. | 

ὔὕχκνος γὰρ τοῖς φίλοις κακὸν μέγα. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

796 ἕρπε νυν, οἵαξ ποδός μοι. 
ΠῪ. 4.44 ΠΣ. 

φίλα γ᾽ ἔχων χκηδεύματα., 
ΟΡΕΣΊΠΕΣ. 

καί μὲ πρὸς τύμβον πόρευσον πατρός. 
ΠΥΜ“ΆΑΖΗΣ. 

ὡς τέ δὴ τόδε; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὡς γιν ἱχετεύσω μὲ σῶσαι. 
ΠῪΥΖ444ΗΠΣ. 

τὸ γε δίχαιον ὧδ᾽ ἔχει. 
ΟΡΕΣΎΤΤΗΣ. 

, κ 2»ϑΑᾷΑ γ -Ὁ 

μηξέρος δὲ μηδ᾽ ἴδοιμι μνῆμα. 
ΠΥΔΖΆΑΠΗΣ. 

, . ἊΣ πολεμία γὰρ η7΄- 

ἀλλ᾽ ἔπειγ᾽, ὡς μή σε πρόσϑε ψῆφος ᾿Αργείων ἕλη, 
800 περιβαλὼν πλευροῖς ἐμοῖσι πλευρὰ νωχελῆ νόσῳ, 

ὡς ἐγὼ δι᾽ ἄστεώς σὲ σμιχρὰ φροντίζων ὄχλου 
οὐδὲν αἰσχυνϑεὶς ὀχήσω. ποῦ γὰρ ὧν δείξω φίλος, 
εἴ σε μὴ ᾽ν δειναῖσιν ὄντα συμφοραῖς ἐπαρχέσω; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τοῦτ᾽ ἐχεῖνο, χτᾶσϑ᾽ ἑταίρους, μὴ τὸ συγγενὲς 
μόνον" 

806 ὡς ἀνὴρ, ὅστις τρόποισι συνταχῇ, ϑυραῖος ὦν, 
μυρίων χρείσσων ὁμαίμων ἀνδοὺ κεχτῆσϑαι φίλος. 

ΧΟΡΟΣ. 
ε " 37 ΠῚ ε’ ΡΎΡ ἐα) Ν ὃ μέγας ολβος ἃ τ᾽ ἀρετὰ 
μέγα φρομοῦσ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα χαὶ 
παρὰ Σιμουντίοις ὀχετοῖς 

810 πάλιν ἀνῆλϑ᾽ ἐξ εὐτυχίας ᾿Δτρείδαις 
πάλαι παλαιᾶς ἀπὸ συμφορᾶς δόμων, 
ἀξτῳ ΤΈΣΣ, 
ὁπότε χρυσέας ἔρις ἀρνὸς 
ἤλυϑε Τανταλίδαις, 
οἰχτρότατα ϑοινάματα χαὶ 

815 σφάγια γενναίων τεχέων " 
ὅϑεν φόνῳ φόνος ἐξαμεί-- 
βων δι᾽ αἵματος οὐ προλεί-- 
σει δισσοῖσιν ᾿4τρείδαις. 

τὸ χαλὸν οὐ χαλὸν, τοχέων 
820 πυριγενεῖ τέμνειν παλάμᾳ 

χοόα, μελάνδετον δὲ φόνῳ 
ξίφος ἐς αὐγὰς ἀελίοιο δεῖξαι" 
τὸ δ᾽ αὖ χακουργεῖν ἀσέβεια μαινολὶς 
καχοφρόνων τ᾽ ἀνδρῶν παράγοια. 

826 ϑανάτου δ᾽ ἀμφὶ φόβῳ 
Τυνδαορὶς ἐάχησε τάλαι- 

γα" τέχνον, οὐ τολμᾷς ὅσια 
χτείνων σὰν ματέρα" μὴ πατρῴ- 
αν τιμῶν χάριν ἔξανά- 

880 Ψψη δυσχλειαν ἐσαεί. 

τίς νόσος ἢ τίνα δάχρυα καὶ 
τίς ἔλεος μείζων χατὰ γῶν 

ἢ ματροχτόνον αἷμα χειρὶ ϑέσϑαι; 
οἷον ὃ γ᾽ ἔργον τελέσας 

225 βεβάχχευται μανίαις, 

Εὐμιενίσιν ϑήραμα φόνῳ 
δρομάσι δινεύων βλεφάροις 
᾿Ζγαμεμνόγιος παῖς. 
ὦ μέλεος, ματέρος ὅτε 

μαστὸν ὑπερτέλλοντ᾽ ἐσιδὼν 
840 χουσεοπηνήτων φαρέων 

σφάγιον ἔϑετο. ματέρα, πα- 
τρῴων παϑέων ἀμοιβάν. 

ΗΠ ΖΕΚΤΡ “4. 

γυναῖχες, ἡ που τῶνδ᾽ ἀφώρμηται δόμων 
845 τλήμων Ὀρέστης ϑεομανεῖ λύσσῃ δαμείς ; 

ΧΟΡΟΣ. 
ἥκιστα" πρὸς δ᾽ ᾿1ργεῖον οἴχεται λεὼν, 
ψυχῆς ἀγῶνα τὸν προχείμενον πέρι 
δώσων, ἂν ᾧ ζῆν ἢ ϑαγνεῖν ὑμᾶς χρεών. 

ἩΖΕΚΤΡ 4. 

οἴμοι" τί χρῆμ᾽ ἔδρασε; τίς δ᾽ ἔπεισέ νιν; 

ΧΟΡΟΣ. 

850 Πυλάδης, ἔοικε δ᾽ οὐ μαχρὰν δδ᾽ ἄγγελος 
λέξειν τὰ χεῖϑεν σοῦ χασιγνήτου πέρι. 

Α͂ΓΓΕ.0ΟΣ. 

ὦ τλῆμον, ὦ δύστηνε τοῦ στρατηλάτου 
᾿γαμέμνονος παῖ, πότνι᾽ ᾿Ηλέχτρα, λόγους 
ἄχουσον οὕς σοι δυστυχεῖς ἥξω φέρων. 

ΠΖΕΚΤΡ Ζ. 

865 αἰαῖ" διοιχόμεσθϑα " δῆλος εἶ λόγῳ. 

καχῶν γὰρ ἥχεις, ὡς ἔοιχεν, ἄγγελος. 

ταν ππυοιΣ, 
ψήφῳ Πελασγῶν σὸν χασίγνητον ϑανεῖν 
χαὶ σ᾽, ὦ τάλαιν᾽, ἔδοξε τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 

ΠΩΕΚΤΡ “4. 

οἴμοι" προσῆλϑεν ἐλπὶς, ἣν φοβουμένη 
807 --- 818. ΞξΞ- 819 --- 529. 

.-.ῤῤῤ᾿ῤῤῤι:ι.ι..-.-.-.,ΆὯ.΄..Ά.΄ιἡ...ωμ ι΄ ΄Π΄Ππ-΄ΠπτΠπτ''Π τ ροᾺ'ρέυυέΠΓῈ7Γ.,.. ..΄..............β..ς...-ὕβ.........ὉΡῸ ΤΌ -ς. 
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Ι ε΄... 
800 πάλαι τὸ μέλλον ἐξετηχόμην γόοις. 

ἀτὰρ τίς ἀγὼν, τίνες ἐν ᾿“ργείοις λύγοι- 

χαϑεῖλον ἡμᾶς χἀπεχύρωσαν ϑαγεῖν, 
λέγ᾽, ὦ γεραιὲ, πότερα λευσίμῳ χερὶ 
3Ξ᾿ ὃ Α δὴ Ἢ Ἂν ᾿] ἘΞ ΤΕ ὃ - ἢ διὰ σιδήρου πνεῦμ᾽ ἀπορρῆξαί με δεῖ, 

866 χοινὰς ἀδελφῷ συμφορὰς χεχτημένην. 
{ΨἘΆΕΖΚΟΣ: 

’ 4 - »Ἤἤ 

ἐτύγχανον μὲν ἀγρόϑεν πυλῶν ἔσω 
βαίνων. πυϑέσθϑαι δεόμενος τά τ᾽ ἀμφὶ σοῦ 
τά τ᾽ ἀμφ᾽ Ὀρέστου" σῷ γὰρ εὔνοιαν πατρὶ 

Τ᾿ »»᾿ , . ἀεί ποτ᾽ εἶχον, χαί μ᾽ ἔφερβε σὸς δόμος 
870 πένητα μὲν, χοῆσϑαι δὲ γενναῖον φίλοις. 

- ᾿- ΄ 

ὁρῶ δ᾽ ὄχλον στείχοντα χαὶ ϑάσσοντ᾽ ἄχραν, 
οὗ φασι πρῶτον Ζ΄αναὸν «Αἰγύπτῳ δίχας 
διδόντ᾽ ἀϑοοῖσαι λαὸν ἐς χοινὰς ἕδρας. 

ἀστῶν δὲ δὴ τιν᾽ ἠρόμην ἀϑοοισμ᾽ ἰδὼν, 

876 τί χαινὸν “4ργει; μῶν τι πολεμίων πάρα 
32 ἌΓ 3. , “δν , ὸ 
αγγελμ᾽ ἀνεπτέρωχε “1α«ναϊδῶν πολιν; 

ὁ δ᾽ εἶπ᾽, Ὀρέστην χεῖνον οὐχ ὁρᾷς πέλας 
3] -»ὭὃἢὋὕ:- , [4 

στείχοντ᾽, ἀγῶνα ϑανάσιμον δοαμούμενον ; 
« -Ὁ- 2 327 ΄ 2 εἰ 2 27 

ορῶ δ᾽ ἄἀξλπτον φασμι᾽, ὁ μηποτ᾽ ὠφέξλογ; 

Πυλάδην τε καὶ σὸν σύγ εἰχονϑ' ὁμοῦ 880 Πυλαύην τὲ χαν σὸν συγγονο» στείχογυ ομοῦυ, 
" - , ᾿ 

τὸν μὲν χατηφῆ καὶ παρειμένον νόσῳ, 
’ 

τὸν δ᾽ ὥστ᾽ ἀδελφὸν ἴσα φίλῳ λυπούμενον, 
γόσημα χηδεύοντα παιδαγωγίᾳ. 

, ᾿ Σ 3; 
ἐπεὶ δὲ πλήρης ἐγένετ᾽ ᾿Ζ“ργείων οχλος, 

΄ - ι πὰ , 2 

885 χηουξ ἀναστὰς εἰπε. τίς χοηζει λέγειν, 
, ΕἸ 2 ἔς Ν νι ι 

πότερον Ορέστην χατϑαγεῖν ἢ μὴ χοξων 
- -»" 2 , 

μητροχτονοῦντα; χἀπὶ τῷδ᾽ ἀνίσταται 

Ταλθύβιος, ὃς σῷ πατρὶ συνεπόρϑει «Φρύγας. 
ἔλεξε δ᾽, ὑπὸ τοῖς δυναμένοισιν ὧν ἀεὶ, 

890 διγόμυϑε.. πατέρα μὲν σὸν ἐχπαγλούμεγος χο, δ Ν { 2 

σὸν δ᾽ οὐχ ἐπαινῶν σύγγογον, καλῶς χαχοὺς 
λόγους ἑλίσσων, ὅτι χαϑισταίη νόμους 
ἢ ν ἌΡ ΩΝ Χ κ᾿ ἣν» 2 5,05. ὃκ, 
ἐς τοὺς τεχοντας οὐ χαλοῦς, τὸ οι ἀεὶ 

φαιδροωπὸν ἐδίδου τοῖσιν ΑἸγίσϑου φίλοις. 
}Ὶ κ Υ -» ΕἾ ΕῚ Α δὴ ἌΝ τ - 

896 τὸ γὰρ γένος τοιουτο" ἐσὺ τὸν εὐτυχὴή 
- Ψ Ψ κ Ξ ΄ ᾿ 5 

πτήθῶῦ ἀεὶ χήρυχες" ὅδε δ᾽ αὐτοῖς φίλος, 

ὃς ἂν ϑύνηται πόλξος ἔν τ᾽ ἀρχαῖσιν ῃ. 

ἐπὶ τῷδε δ᾽ ἠγόρευε Διομήδης ἄναξ. 
ς -»" κ 2 27 ’ 

οὗτος χ“τανεῖν μὲν οὔτε σ᾽ οὔτε σύγγογον 
900 εἴα, φυγὴ δὲ ζημιοῦντας εὐσεβεῖν. 

΄ « -» , 

ἐπεροόϑησαν δ᾽ οἱ μὲν ὡς καλῶς λέγοι, 
Ἐς 2 ϑὼ 3 ’ ϑ.μ δε Αι “ 3 
οἵ δ΄ οὐκ ἔπήνουν. χἀπὶ τῶνδ᾽ ἀνίσταται 
Ε] ’ "3 , “ 

ἀνήρ τις ἀϑυρόγλωσσος, ᾿σχύων ϑράσει, 
Ε -“ ΕῚ 7 -“ 2 ΄ 

«4ργεῖος οὐχ «“Ζ4ργεῖος, ἡναγχασμένος, 
’ -" 

906 ϑοουβῳ τε πίσυνος χἀμαϑεῖ παρρησίᾳ, 
πιϑαγὸς ἔτ᾽ 
ε’ Ἅ) « Ἁ -Ὁ ’ »-"-Ό΄ -Ὁ-Ὁ΄ 

ὅταν γὰρ ἡδὺς τοῖς λόγοις, φρονῶν χαχῶς, 
πείϑη τὸ πλῆϑος, τῇ πόλει χαχὸν μέγα" 
χὲ ᾿ Α -» ᾿ , ΕῚ 2 

ὅσοι δὲ σὺν νῷ χρηστὰ βουλεύουσ᾽ ἀεὶ, 
ἢ ΕῪ κ᾿ ," Ε. ΄ Ε " ’ 

910 χὰ» μὴ παραυτίχ᾽, αὐϑίς εἶσι χοήσιμοι 
’ - αο, τἢ ᾿ ᾿ ΄ 

πόλει. ϑεῦσθαι δ᾽ ὧδε χρὴ τὸν προστάτην 
΄ ἌΣ εἶ ι ἈΠ - ΄ ] 

ἔδονϑ'᾽" ὁμοῖον γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται 
-“ ᾿ , ΄ 

τῷ τοὺς λόγους λέγοντι χαὶ τιμωμένῳ. 

2 Ἁ - - Ϊ 

αὑτοὺς περιβαλεῖν χαχῷ τινῖ- 

εἰ ΑΝ δ ἈΝ ᾽͵ 4 5.41 ἐπ 
ὃς εἰσ Ὀρέστην χαὶ σ᾽ ἀποχτεῖναι πέτροις 

Ἕ Ὑ ΄ 

916 βάλλοντας" ὑπὸ δ᾽ ἔτεινε Τυνδάρεως λόγους 

τῷ σφὼ χαταζχτείνοντι. τοιούτους λέγειν. 
ἄλλος δ᾽ ἀναστὰς ἔλεγε τῷδ᾽ ἐναντία, 
μορφῇ μὲν οὐχ εὐωπὸς, ἀνδρεῖος δ᾽ ἀνὴρ, ' 900 --- 970. --Ξ 971 --- 961. 

’ 327) -ὕὕ7΄ ΄ 

ΜΔ: ἄστυ χἀγορῶς χραίνων χύχλον, 
ΞῚ ᾿ Ἷ ,ὔ 2 -»"- 

920 αὐτουργὸς, οἵπερ χαὶ μοόγοι σώζουσι γῆν, 
5: Ἀ ἂν - « ’ -Ὁ [2 

ξυγνετὸς δὲ χωρεῖν ὁμόσε τοῖς λόγοις ϑέλων 
ἀκέραιος, ἀνεπίληπτον ἠσκηχὼς βίον " 

ὃς εἶπ᾽ Ὀρέ τ. παῖδα τὸν ᾿“γαμέμνονος 
τυ ΟΌΝ ὃς ἠϑέλησε τιμωρεῖν πατρὶ, 

- δ 

926 χαχὴν γυναῖχα χκάϑεον χαταχταγων, 

ἢ χεῖν᾽ ἀφήοε 19. ὁπλίζεσθαι χέ ἢ χεῖν᾽ ἄφηρει, πο τυ γέρο 
μήτε στοατεύειν ἐχλιπόντα δώματα, 

εἰ τἄνδον οἰχουρήμαϑ'᾽ οἱ λελειμιμένοι 
φϑείρουσιν, ἀνδρῶν εὐνίδας λωβώμενοι. 

930 χαὶ τοῖς γε γρηστοῖς εὖ λέγειν ἐφαίνετο, 

χοὐδεὶς ἔτ᾽ εἶπε. σὸς δ᾽ ἐπῆλϑε σύγγονος, 
ἔλεξε δ᾽, ὦ γῆν ἸΙνάχου χεχτημέγοι, 
[πάλαι Πελασγοὶ, “αναΐδαι δὲ δεύτερον,] 

ὑμῖν ἀμύνων οὐδὲν ἧσσον ἢ πατρὶ 
»ἤ ΄ »" » ῥὲ 

985 ἔχτεινα μητέρ᾽. εἰ γὰρ ἀρσένων φονος 
ἜΣ 2519) 

οὐ φϑάνοιτ᾽ ἔτ ἔσται γυναιξὶν ὅσιος. ὧν 

ϑνήσχοντες, ἢ γυναιξὶ δουλεύειν χϑεών" 
τοὐναντίον δὲ δοάσετ᾽ ἢ δρᾶσαι χρεών. 
γῦν μὲν γὰρ ἡ προδοῦσα λέχτρ᾽ ἐμοῦ πατρὸς 

940 7. εἰ δὲ δ χαταχτενεῖτέ μξ, 
ὁ γόμος ἀνεῖται, χοὺ φϑάνοι ϑνήσχων τις ἂν, 

ὡς τῆς γε τόλμης οὐ σπάνις γενήσεται. 

ἀλλ οὐκ ἔπειθ᾽ ὅμιλον, εὖ δοχῶν λέγειν. 
γιχῷ δ᾽ ἐχεῖνος ὃ χαχὸς ἐν πλήϑει λέγων, 

940 ὃς ἠγόρευε σύγγονον σέ τε χταγεῖν. 
μόλις δ᾽ ἔπεισε μὴ πετρούμενος ϑανεῖν 
τλήμων» Ὀρέστης " αὐτόχειρι δὲ σφαγὴ 
ὑπέσχετ᾽ ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ λείψειν βίον 

σὺν σοί. πορεύει δ᾽ αὐτὸν ἐχκλήτων ἅπο 

950 Πυλάδης δαχρύων" σὺν δ᾽ ὁμαρτοῦσιν φίλοι 

ἔρχεται δέ σοι 

-.- ......»-ἕ “Ὁ ....--ὄ.--.......΄΄ΦΠῤΡ ΡΝ ΄ ὁ “ἷἴἝὮἃ1- ὁ ἐ. τττττ-5ΞΞΞ--Ξ-Ξ--ποπεσπεεστε ἠέ σςσεξεσισοςει πτος 

χλαίοντες, οἰχτείρογντες " 

πιχρὸν ϑέωαμα χαὶ πρόσοψις ἀϑλία. 
ἀλλ εὐτρέπιζε φάσγαν᾽ ἢ βρύχον δέρῃ, 
ὡς δεῖ λιπεῖν σὲ φέγγος " ηὐγένεια δὲ 

οὅδ οὐδέν σ᾽ ἐπωφέλησεν, οὐδ᾽ ὁ Πύϑιος 
τρίποδα καϑίζων «Φοῖβος, ἀλλ ἀπώλεσεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ δυστάλαινα παρϑέν᾽, ὡς ξυνηρεφὲς 

πρόσωπον ὃς "ΠΡ σὸν βαλοῦσ' ἄφϑογγος 

ὡς ἐς στεναγμοὺς χαὶ γόους δραμουμένγη. 
ἩΖΕΚΊΤΊΤΡ».Α. 

960 χατάρχομαι στεναγμὸν, ὦ Πελασγία, 

τιϑεῖσα λευχὸν ὄνυχα διὰ παρηίδων, 

αἱματηρὸν ἄταν, 

χτύπον τε χρατὸς, ὃν ἔλαχ᾽ ἃ χατὰ χϑονὸς 

νερτέρων χαλλίπαις ϑεά. 

οθοϊαχείτω δὲ γὰ Κυχλωπία, 

σίδαρον ἐπὶ χάρα τιϑεῖσα κούριμον, 
πήματ᾽ οἴχων. 
ἔλεος ἔλεος δδ᾽ ἔρχεται 
τῶν ϑανουμένων ὕπερ 

970 στρατηλατῶν Ἑλλάδος ποτ᾽ ὄντων. 

βέβαχε γὰρ βέβαχεν, οἴχεται τέκνων 
πρόπασα γέννα Πέλοπος, ὃ τ᾽ ἐπὶ μαχαρίοις 
ζῆλος ὧν ποτ᾽ οἴχοις" 
φϑόνος γιν εἶλε ϑεόϑεν, ἅ τε δυσμενὴς 

975 φοινία ψῆφος ἐν πόλει. 

δύ, 

-.................ὕ..........ὕ.ψ;.....» 



412 
ἰὼ Ἰὼ, πανδάκρυτ᾽ ἐφαμέρων 
ἔϑγη ἐϑν. ὑπονα, λεύσσεϑ᾽, ὡς παρ᾽ ἐλπίδας 

μοῖρα βαίνει. 

ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἀμείβεται 
980 πήματ᾽ ἐν χοόνῳ μαχρῷ" 

βροτῶν δ᾽ ὃ πᾶς ἀστάϑμητος αἷών. 
μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ 
μέσον χϑογός τε τεταμέναν 
αϊωρήμασι πέτραν ἱ 

ἁλύσεσι χρυσέαισι φερομέναν 
δίναισι βῶλον ἐξ Ὀλύμπου, 

ἵν᾽ ἐν ϑρήνοισιν ἀμβοάσω 
986 πατρὶ γέροντι Ταντάλῳ 

ὃς ἔτεκεν ἔτεχε γενέτορας ἐμέϑεν δόμων, 
οἱ χατεῖδον ἄτας, 

ποτανὸν μὲν δίωγμα πώλων 
τεϑριπποβάμονι στόλῳ 

990 Πέλοψ ὁπότε πελάγεσι διε-- 
δίφρευσε, Πῆυρτίλου φόνον 
διχὼν ἐς οἶδμα πόντου, 
λευχκοχύμοσιν 

πρὸς Γεραιστίαις 

ποντίων σάλων 
ἠόσιν ἁρματεύσας. 

996 ὅϑεν δόμοισι τοῖς ἐμοῖς 
ἤλϑ᾽ ἀρὰ πολύστονος, 
λόχευμα ποιμνίοισι Μαιάδος τόκου, 
τὸ χουσόμαλλον ἀρνὸς ὁπότ᾽ 
ἐγένετο τέρας ὀλοὸν ὀλοὸν 

1000 “τρέος ἱπποβώτα" 
ὅϑεν Ἔρις τό τὲ πτερωτὸν 
ἁλίου μετέβαλεν ἄρμα, 
τὰν πρὸς ἑσπέραν χέλευϑον 
οὐρανοῦ προσαρμόσασα 
μονόπωλον ἐς ᾿“ῶ, 

1005 ἑπταπόρου τε δρόμημα 1Πελειάδος 

εἰς ὁδὸν ἄλλαν Ζεὺς μεταβάλλει, 

τῶνδέ τ᾽ ἀμείβει ϑανάτους ϑανάτων, 
τά τ᾽ ἐπώνυμα δεῖπνα Θυέστου 
λέχτρα τε Κρήσσας ᾿Περόπας δολί- 

1010 ας δολίοισι γάμοις. τὰ πανύστατα δ᾽ 
εἷς ἐμὲ χαὶ γενέταν ἐμὸν ἤλυϑὲ δόμων 
πολυπόνοις ἀνάγκαις. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ὅδε σὸς ξύγγονος ἕοπει 
ψήφῳ ϑανάτου χαταχυρωϑεὶς, 
ὅ τε πιστότατος πάντων Πυλάδης 

1016 ἰσάδελφος ἀνὴρ, ἢ ἰϑύνων 

γοσερὸν χῶλον 
ποδὺ χηδοσύνῳ παράσειρος. 

ἩΔΖΕΚΤΡ 4“. 

οἱ ᾽γώ. πρὸ τύμβου γάρ σ᾽ ὁρῶσ᾽ ἀναστέγω, 
ἀδελφὲ, καὶ πάροιϑε νερτέρων πυρᾶς. 

1020 οἱ ᾽γὼ μάλ᾽ αὖϑις. ὥς σ᾽ ᾿δοῦσ᾽ ἐν ὄμμασι 
παγυστάτην πρόσοιμιν ἐξέστην φρενῶν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐ σῖγ᾽ ἀφεῖσα τοὺς γυναικείους γόους 
στέρξεις τὰ χρανϑέντ᾽ ; οἰχτρὰ μὲν ταῦδ᾽, ἀλλ 

κι 
ὅμως 

φέρειν ἀνάγκη τὰς παρεστώσας τύχας. 

Ἑ ἜΓΡῚΙ Ια τῖλ Ὁ Ὁ 

ἩΖΈΕΚΤΡΑ. 

102ὅ χαὺ πῶς σιωπῶ; φέγγος εἰσορᾶν ϑεοῦ 
τόδ᾽ οὐκέϑ᾽ ἡμῖν τοῖς ταλαιπώροις μέτα. 

᾿ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

σὺ μή μ᾽ ἀπόχτειν᾽ " ἅλις ὑπ᾽ ᾿Ἵργείας χερὸς 
τέϑνηχ᾽ ὃ τλήμων" τὼ δὲ παρόντ᾽ ἔα χαχά. 

ΠΖΕΚΤΡΑ. 

ὦ μέλεος ἥβης σῆς, Ὀρέστα, καὶ πότμου 
1080 ϑαγάτου τ᾽ ἀώρου. ζῆν ἐχρῆν σ᾽, ὅτ᾽ οὐκέτ᾽ εἶ. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν μοι περιβάλης ἀνανδρίαν, 
ἐς δάκρυα πορϑμεύουσ᾽ ὑπόμνησιν χαχῶν. -Ὁ 

ΠΖΕΚΤΡ 4. 

ϑανούμεϑ᾽ " οὐχ οἷόν τε μὴ στένειν χαχά. 
πᾶσιν γὰρ οἱχτρὸν ἡ φίλη ψυχὴ βροτοῖς. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

1086 τόδ᾽ ἤμαρ ἡμῖν κύριον" δεῖ δ᾽ ἢ βρόχους. 
ἅπτειν χρεμαστοὺς, ἢ ξίφος ϑήγειν χερί. 

ΗΠ ΖΕΚΤΡ 4. 

σύ νύν μ᾽, ἀδελφὲ, μή τις ᾿Δργείων χτάνη, 
ὕβρισμα ϑέμεγος τὸν ᾿4γαμέμνογος γόνον. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἅλις τὸ μητρὸς αἷμ᾽ " ἐγὼ δέ σ᾽ οὐ χτενῶ. 
1040 ἀλλ᾽ αὐτόχειρι ϑνῆσχ᾽ ὅτῳ βούλει τρόπῳ. 

Η ΔΕΚΤΎΡ 4. 

ἔσται τάδ᾽ " οὐδὲν σοῦ ξίφους λελείψομαι " 

ἀλλ ἀμφιϑεῖναι σῇ δέρη ϑέλω χέρας. 

ΟΡΈΣΤΙΕΙΗΙΣ. 

τέρπου χενὴν ὕγνησιν, εἰ τερπγὸν τόδε, 
ϑανάτου πέλας βεβῶσι περιβαλεῖν χέρας. 

ΠΖΕΚΤΊΤΡ ἍΑ. 

1945 ὦ φίλτατ᾽, ὦ ποϑεινὸν ἥδιστόν τ᾿ ἔχων 

τῆς σῆς ἀδελφῆς ὄνομα καὶ τνυχὴν μίαν. 

ΟΡΕΣΤΊΗΣ. 

ἔχ τοί μὲ τήξεις" καί σ᾽ ἀμείψασθαι ϑέλω 

φιλότητι ΕΣ γ0100: τί γὰρ ἔτ᾽ αἰδοῦμαι τάλας; 

ὦ στέρν᾽ ἀδελφῆς, ὦ φίλον πρόσπτυγμ᾽ ἐμὸν, 
1050 τάδ᾽ ἀντὶ παίδων χαὶ γαμηλίου λέχους 

προσῳφϑέγματ᾽ ἀμφὶ τοῖς ταλαιπώροις πάρα. 

ΠΛΕΚΤΡ 4. 

φεῦ" 
πῶς ἂν ξίφος νῷ ταυτὸν, εἰ ϑέμις, χτάγοι, 
'χαὶ μνῆμα δέξαιϑ᾽ ἕν, χέδρου τεχνάσματα. 

ΟΡΕΣ  ΗΙΝΣΣ 

] ἥδιστ᾽ ἂν εἴη ταῦϑ᾽ - ὁρᾷς δὲ δὴ φίλων 
1065 ὡς ἐαηυθσμεθν ὥστε χοινωγεῖν τάφου 

οὐδ᾽ εἴφ᾽ ὑπὲρ σοῦ, μὴ ϑανεῖν σπουδὴν ἔ ἔχων, 

Μενέλαος ὃ χκαχὸς, ὃ προδότης τοὐμοῦ πατρὸς, 

οὐδ᾽ ὄμμ᾽ ἔδειξεν, ἀλλ ἐπὶ σκήπτροις ἔχων 
τὴν ἐλπίδ᾽, ηὐλαβεῖτο μὴ σώζειν φίλους. 

1060 ἀλλ᾿ εἶ, ὅπως γενναῖα χἀγαμέμνονος 
δράσαντε κατϑαγούμεϑ' ἀξιώτατα. 

χἀγὼ μὲν εὐγένειαν ἀποδείξω πόλει, 

παΐσας πρὸς ἧπαρ φασγάνῳ" σὲ δ᾽ αὖ χρεὼν 
ὅμοια πράσσειν τοῖς ἐμοῖς τολμήμασι. 

1066 Πυλάδη, σὺ δ᾽ ἡμῖν τοῦ φόνου γενοῦ βραβεὺς, ὦ 
χαὶ χατϑανόντοιν εὖ ἘΕΟΥΟΓΕΩΘΟ δέμας, 

ϑάψον τὲ κοινῇ πρὸς πατρὸς τύμβον φέρων. 
χαὶ χαῖρ᾽ " ἐπ᾽ ἔργον δ᾽, ὡς ὁρᾷς, πορεύομαι. 



Ο 

ΠΥ “44ΗΣ. 

ἐπίσχες. ἕν. μὲν πρῶτά σοι μομφὴν ἔχω, 
1070 εἰ ζῆν μὲ χρήζειν σοῦ ϑανόντος ἤλπισας. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τί γὰρ προσήκει χατϑανεῖν σ᾽ ἐμοῦ μέτα; 

: ΤΓῪ Ζ ΑἸ ΖΗ͂Σ. 

ἤρου; τί δὲ ζὴν σῆς ἑταιρίας ἄτερ; 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

οὐχ ἔχτανες σὴν μητέρ᾽, ὡς ἐγὼ τάλας. 

᾿ ΠῪ Δ ΑΖΗΣ. 

᾿ξὺν σοί γε χοιγῇ" ταὐτὰ χαὶ πάσχειν με δεῖ. 
ἶ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1076 ἀπόδος τὸ σῶμα πατρὶ, μὴ ξύνϑνησχέ μοι. 
σοὶ μὲν γάρ ἐστι πόλις, ἐμοὶ δ᾽ οὐκ ἔστι δὴ, 
καὶ δῶμα πατρὸς καὶ μέγας πλούτου λιμήν. 
γάμων δὲ τῆς μὲν δυσπότμου τῆσδ᾽ ἐσφάλης, 
ἣν σοι κατηγγύησ᾽, ἑταιρίαν σέβων " 

1080 σὺ δ᾽ ἄλλο λέχτρον παιδοποίησαι λαβὼν, 

χῆϑδος δὲ τοὐμὸν καὶ σὸν οὐκέτ᾽ ἐστὶ δή. 
ἀλλ ὦ ποϑεινὸν ὄνομ᾽ ὁμιλίας ἐμῆς, 
χαῖρ᾽." οὐ γὰρ ἡμῖν ἔστι τοῦτο, σοί γε μήν" 
ὁξ γὰρ ϑανόντες χαρμάτων τητώμεϑα. 

ΠΥ ΜΑΔΗΣ. 
1086 ἡ πολὺ λέλειψαι τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. 

μήϑ᾽ αἷμά μου δέξαιτο χάρπιμον πέδον, 
μὴ λαμπρὸς αἰϑὴρ,, εἴ σ᾽ ἐγὼ προδούς ποτε 
ἐλευϑερώσας τοὐμὸν ἀπολίποιμί σε. 
καὶ ξυγκατέχτανον γὰρ, οὐχ ἀρνήσομαι, 

1090 καὶ πάντ᾽ ἐβούλευσ᾽ ὧν σὺ νῦν τίνεις δίχας" 
καὶ ξυνϑανεῖν οὖν δεῖ μὲ σοὶ καὶ τῇδ᾽ ὁμοῦ. 
ἐμὴν γὰρ αὐτὴν, ἧς λέχος γ᾽ ἐπήνεσα, 
χρίνω δάμαρτα" τί γὰρ ἐρῶ καλόν ποτε 
γῆν Ζελφίδ᾽ ἐλϑὼν «Ῥωχέων ἀχρόπτολιν, 

1095 ὃς πρὶν μὲν ὑμᾶς δυστυχεῖν φίλος παρῆν, 
νῦν δ᾽ οὐκέτ᾽ εἰμὶ δυστυχοῦντέ σοι φίλος; 
οὐχ ἔστιν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν κἀμοὶ μέλει. 
ἐπεὶ δὲ κατϑανούμεϑ᾽, ἐς χοινοὺς λόγους 
ἔλθωμεν, ὡς ἂν Μενέλεως ξυνδυστυχῆ. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
1100 ὦ φίλτατ᾽, εἰ γὰρ τοῦτο χατϑάγοιμ᾽ ἰδών. 

ΠῪ. 4Ζ4ΠΣ. 

πιϑοῦ νυν, ἀνάμεινον δὲ φασγάνου τομάς. 
ΟΥΡΕΣ ΤΎΡΙΕΣ: 

μενῶ, τὸν ἐχϑρὸν εἴ τι τιμωρήσομαι. 
ΤΠ .ῳ.,. ΑΥΎΕΙΩΣ. 

"σίγα νυν" ὡς γυναιξὶ πιστεύω βραχύ. 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

μηδὲν τρέσης τάσδ᾽ " ὡς πάρεισ᾽ ἡμῖν φίλαι. 

ΓΑ. 

1106 Ἑλένην χτάνωμεν, Μενέλεῳ λύπην πιχράν. 

ΟΡΈΣΤΗΣ. 

πῶς; τὸ γὰρ ἕτοιμόν ἐστιν, εἴ γ᾽ ἔσται χαλώς. 

ΠΥ ΖΗ Σ. 

σφάξαντες. ἐν δόμοις δὲ χρύπτεται σέϑεν. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

μάλιστα" καὶ δὴ πάντ᾽ ἀποσφραγίζεται. 2 

ΠΥΜ.ΜΑΖΔΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχέϑ᾽, ὥδιδην νυμφίον χεχτημένη. 

ῬΟΕΤΔΕ 5ΟΒΝΙΟΙ- 

ΓΗ Σ. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

1110 χαὺὶ πῶς; ἔχει γὰρ βαρβάρους ὀπάονας. 

ΠΎΜΆΑΠΗΣ. 

τίνας; Φρυγῶν γὰρ οὐδέν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ ἐγώ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οἵους ἐνόπτρων καὶ μύρων ἐπιστάτας. 

ΠῪ ΔΜ ΑΠΗΣ. 

τρυφὰς γὰρ ἥκει δεῦρ᾽ ἔχουσα Τρωιχάς; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὥσϑ᾽ Ἑλλὰς αὐτῇ σμιχρὸν οἱχητήριον. 

ΠῪΔΜΆΑΠΗΣ. 

111ὅ οὐδὲν τὸ δοῦλον πρὸς τὸ μὴ δοῦλον γένος. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

χαὶ μὴν τόδ᾽ ἔρξας δὶς ϑανεῖν οὐ χάζομαι. 

ΠΥ ΔΑΔΗΣ. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν, σοί γε τιμωρούμενος. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τὸ πρᾶγμα δήλου καὶ πέραιν᾽, ὅπως λέγεις. 

ΠῪ.ΜΆΑΖΗΣ. 

εἴσιμεν ἐς οἴκους δῆϑεν, ὡς ϑανούμενοι. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1120 ἔχω τοσοῦτον, τἀπίλοιπα δ᾽ οὐκ ἔχω. 

ΠΥΜ“Α͂ΖΗΣ. 

γόους πρὸς αὐτὴν ϑησόμεσϑ᾽ ἃ πάσχομεν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὥστ᾽ ἐχδαχρῦσαί γ᾽ ἔνδοϑεν χεχαρμένην. 

ΠῪ 44 ΠΣ. 

χαὶ νῷν παρέσται ταῦϑ᾽ ἅπερ κείνη τότε. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἔπειτ᾽ ἀγῶνα πῶς ἀγωνιούμεϑα; 

ΠῪ.Ζ. 4Ζ4ῃ8ῃ Σ. 

1126 χρύπτ᾽ ἐν πέπλοισι τοισίδ᾽ ἕξομεν ξίφη. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

πρόσϑεν δ᾽ ὀπαδῶν τίς ὄλεϑρος γενήσεται; 
᾿ ΠΥΖ.44Π::. 

ἐχχλήσομεν σφᾶς ἄλλον ἄλλοσε στέγης. 
ΟΡΕΣΤΗ:Σ.-. 

χαὶ τόν γε μὴ σιγῶντ᾽ ἀποκτείνειν χρξών. 
ΠῪ...4 1 Πξ. ' 

εἶτ᾽ αὐτὸ δηλοῖ τοὔργον ἣ τείνειν χρεών. 
ΟΡΕΣΤΉΗ :Σ. 

1180 Ἑλένην φονεύειν" μαγϑάνω τὸ σύμβολον. 

ΠῪ 2444ΏΗΠΣ. 

ἔγνως" ἄχουσον δ᾽ ὡς καλῶς βουλεύομαι. 
εἶ μὲ» γὰρ ἐς γυναῖχα σωφρονεστέραν 
ξίφος μεϑεῖμεν, δυσχλεὴς ἂν ἦν φόνος " 
νῦν δ᾽ ὑπὲρ ἁπάσης Ἑλλάδος δώσει δίκην, 

1136 ὧν πατέρας ἔχτειν᾽, ὧν τ᾿ ἀπώλεσεν τέκνα, 
νύμφας τ᾽ ἔϑηχεν ὀρφανὰς ξυναόρων. 
ὀλολυγμὸς ἔσται, πῦρ τ᾽ ἀνάψουσιν ϑεοῖς, 
σοὶ πολλὰ χἀμοὶ χέδν᾽ ἀρώμενοι τυχεῖν, 
χαχῆς γυναιχὸς οὕνεχ᾽ αἷμ᾽ ἐπράξαμεν. 

1140 ὁ μητροφόντης δ᾽ οὐ χαλεῖ, ταύτην χτανὼν, 
ἀλλ᾽ ἀπολιπὼν τοῦτ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον πεσεῖ, 
Ἑλένης λεγόμενος τῆς πολυκτόνου φονεύς. 
οὐ δεῖ ποτ᾽ οὐ δεῖ Μενέλεων μὲν εὐτυχεῖν, 
τὸν σὸν δὲ πατέρα καὶ σὲ κἀδελφὴν θανεῖν 
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ι145 μητέρα τ᾽, ἐῶ τοῦτ᾽, οὐ γὰρ εὐπρεπὲς λέγειν, 
δόμους τ᾿ ἔχειν σοὺς, δι “Ἵγαμέμνονος δόρυ. 
λαβόντα νύμφην" μὴ γὰρ οὖ» ζῴην ἔτι, 

εἰ μὴ τῆξὰ ἐχείγῃ φάσγανον σπάσω μέλαν. ' 

ἢν δ᾽ οὖν τὸν Ἑλένης μὴ κατάσχωμεν φόνον, 

1150 πρήσαντες οἴχους τούσδε χκατϑανούμεϑα. ὶ 

ἑνὸς γὰρ οὐ σφαλέντες ἕξομεν χλέος, 
καλῶς ϑαγνόντες ἢ χαλῶς σεσωσμέργοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

πάσαις γυναιξὶν ἀξία στυγεῖν ἔφυ 
ἡ Τυνδαρὶς παῖς, ἢ κατήσχυνεν γέγος. 

ΟΡΕΣΤΊ ΠΕΣ. 

τρεῦ " 
Ἂν οὐχ ἔστιν οὐδὲν χρεῖσσον ἢ φίλος σαφὴς, 

οὐ πλοῦτος, οὐ τυραννίς " ἀλόγιστον δέ τε 

τὸ πλῆϑος ἀντάλλαγμα γενναίου φίλου. 
σὺ γὰρ τά τ᾽ εἰς «Ἅἴγισϑον ἐξεῦρες χαχὰ 
καὶ πλησίον παρῆσϑα χινδύνων ἐμοὶ, 

[1160 νῦν τ᾽ αὖ δίδως μοι πολεμίων τιμωρίαν, 
χοὐκ ἐχποδὼν εἴ. παύσομαί σ᾽ αἱνῶν, ἐπεὶ 
βάρος τι χἂν τῷδ᾽ ἐστὶν, αἰνεῖσϑαι λίαν... 
ἐγὼ δὲ πάντως ἐχπνέων ψυχὴν ἐμὴν 

[1166 ἕν᾽ ἀνταναλώσωμεν οἵ μὲ προὔδοσαν, 
στένωσι δ᾽ οἵπερ κἄμ᾽ ἔϑηχαν ἄϑλιον. 
᾿γαμέμνονός τοι παῖς πέφυχ᾽, ὃς Ἑλλάδος 
ἤρξ᾽ ἀξιωθεὶς, οὐ τύραννος, ἀλλ᾿ ὅμως 
ῥώμην ϑεοῦ τιν᾽ ἔσχ᾽ " ὃν οὐ καταισχυνῶ 

1170 δοῦλον παρασχὼν ϑάνατον, ἀλλ ἐλευϑέρως 
ψυχὴν ἀφήσω. Μενέλεων δὲ τίσομαι. ; 
ἑνὸς γὰρ εἰ λαβοίμεϑ'", εὐτυχοῖμεν ἂν, 
εἴ ποϑὲν ἄελπτος παραπέσοι σωτηρία 
χτανοῦσι, μὴ ϑανοῦσιν" εὔχομαι τάδε. 

1175 ὃ βούλομαι γὰρ ἡδὺ καὶ διὰ στόμα 

πτηνοῖσι μύϑοις ἀδαπάνως τέρψαι φρένα. 

ἩΔΈΕΚΤΡΆ. 
ἐγὼ, κασίγνητ᾽, αὐτὸ τοῦτ᾽ ἔχειν δοχῶ, 
σωτηρίαν σοὶ τῷδέ τ᾿ ἐξ τρίτων τ᾽ ἐμοί. 

ΟΡΕΣΊΤΊΠΣ. 

ϑεοῦ λέγεις πρόνοιαν. ἀλλὰ ποῦ τόδε; 
1180 ἐπεὶ τὸ συνετόν γ᾽ οἶδα σῇ ψυχῇ παρόν. 

ΠΖ“ΕΚΤΡΖ. 

ἄχουε δή νυν" χαὶ σὺ δεῦρο νοῦν ἔχε. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. , 
| λέγ᾽" ὡς τὸ μέλλειν ἀγάϑ'᾽ ἔχει τιν᾽ ἡδογήν. 

ἩΖΈΕΚΤΡ ΖΑ. 

Ἑλένης κάτοισϑα ϑυγατέρ᾽ ; εἰδότ᾽ ἠρόμην. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
οἷδ᾽, ἣν ἔϑρεψεν Ἑρμιόνην μήτηρ ἐμή. 

ΠΛΜΈΕΚΤΡ Ζ. 

118ὅ αὕτη βέβηκε πρὸς Κλυταιμνήστρας τάφον. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί χρῆμα δράσουσ᾽ ; ὑποτίϑης τίν᾽ ἐλπίδα; 

ἩΜΕΚΤΡ Α. 

χοὰς κατασπείσουσ᾽ ὑπὲρ μητρὸς τάφου. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

καὶ δὴ τέ μοι τοῦτ᾽ εἶπας ἐς σωτηρίαν; 

ΝΡ ΝΗΜΜΝΉΝΟΝ 

ἘΤΡ ΣΡ ΤΠΕΙΆΘΥ 

δράσας τι χρήζω τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ϑανεῖν,, 

ἩΜΈΕΚΤΡ Ἢ. 

ξυλλάβεϑ' ὅμηρον τήνδ᾽. ὅταν στείχῃ πάλιν. 

ΥΘΟΡΙΕΣΣ ἩΠΣΡᾺ Ὁ 

1190 τέγος τόδ᾽ εἶπας φάρμακον τρισσοῖς φίλοις ; 

ἩἩΜΈΕΚΤΡΑ. 

Ἑλένης θανούσης, ἤν τι Μῆενέλεώς σε δρᾷ, 
ἢ τόνδε κἀμὲ, πᾶν γὰρ ἕν φίλον τόδε, 
λέγ᾽ ὡς φονεύσεις Ἑρμιόνην» " ξίφοςς δὲ χρὴ 

δέρῃ πρὸς αὐτὴ τυ  Ἔπον, σπασαντ ἔχειν. 

1196 χὰν μέν σε σώζῃη μὴ ϑανεῖν χρήζων χόρην 

Μενέλαος, Ἑλένης πτῶμ᾽ ἰδὼν ἐν αἵματε, 
μέϑες πεπᾶσϑαι πατρὶ παρϑένου δέμας" 

ἣν δ᾽ ὀξυϑύμου μὴ χρατῶν φρονήματος 
χτείνῃ σε, χαὶ σὺ σφάζε παρϑένου δέρην- 

1200 καί νιν δοχῶ, τὸ πρῶτον ἣν πολὺς παρῇ, 
' χρόνῳ οὐ τὸ σπλάγχνον. οὔτε γὰρ ϑρασὺς 

οἵἴτ᾽ ἄλκιμος πέφυχε. τήνδ᾽ ἡμῖν ἔχω 
σωτηρίας ἔπαλξιν. εἰ ἴρηται λόγος͵ 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὦ τὰς φρένας μὲν ἄρσενας χεχτημένη, 
1206 τὸ σώμα δ᾽ ἐν γυναιξὶ ϑηλείαις πρέπον, 

ὡς ἀξία ζὴν μολλον. ἢ ϑανεῖν ἔφυς. 

Πυλάδη, τοιαύτης ἀρ᾽ ἁμαρτήσει τάλας 

γυναικὸς, ἧς ζῶν μαχάριον χτήσει λέχος; 

ΠῪ “Δ 44ΠΣ. 

εἰ γὰρ γένοιτο, «Ῥωχέων δ᾽ ἔλϑοι πόλιν, 
1210 χαλοῖσιν ὑμεγναίοισιν ἀξιουμένη. 

) ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἥξει δ᾽ ἐς οἴχους Ἑρμιόνη τίνος χρόνου; 
ὡς τἄλλα γ᾽ εἶπας, εἴπερ εὐτυχήσομεν, 
κάλλισϑ᾽ . ἑλόντες σχύμνον ἀνοσίου πατρύς. 

ΠΠΕΚΤΡ . 

καὶ δὴ πέλας νιν δωμάτων εἶναι δοχῶ". 
1216 τοῦ γὰρ χρόνου τὸ μῆχος αὐτὸ συντρέχει. 

ΟΡΕΣΊΗΣ. 

“αλῶς" σὺ μέν νυν, σύγγον᾽ ᾿Ηλέχτρα, δόμων 
πάρος μένουσα παρϑένου δέχου πόδα" 
φύλασσε δ᾽, ἥν τις, πρὶν τελευτηϑῆ φόνος, . 
ἢ ξύμμαχός τις ἢ κασίγνητος πατρὸς 

1220 ἐλϑὼ» ἐς οἴχους φϑῆ, γέγωνέ τ᾽ ἐς δόμους, 
ἢ σανίδα παίσασ᾽ ἢ λόγους πέμνψασ᾽ ἔσω. 
ἡμεῖς δ᾽ ἔσω στείχοντες ἐπὶ τὸν ἔσχατον» ᾿ 
ἀγῶν᾽ ὁπλιζώμεσθα φασγάνῳ χέρας, 
Πυλάδη" σὺ γὰρ δὴ συμπονεῖς ἐμοὶ πόνους. 

1226 ὦ δῶμα ναίων νυχτὸς ὀρφναίας πάτερ, 
χαλεῖ σ᾽ ᾿Ορέστης παῖς σὸς ἐπίχουρον μολεῖν 

τοῖς δεομένοισι. διὰ σὲ γὰρ πάσχω τάλας 

ἀδίκως προδέδομαι δ᾽ ὑπὸ χασιγνήτου σέϑεν, 
δίχαια πράξας" οὗ ϑέλω δάμαρϑ᾽ ἑλὼν 

1280 χτεῖναι" σὺ δ᾽ ἡμῖν τοῦδε συλλήπτωρ γενοῦ. 

.ἩΜΛΜΈΕΈΚΤΡ Α. 

ὦ πάτερ, ἱκοῦ δῆτ᾽, εἰ κλύεις ἔσω χϑονὸς. 
τέχνων καλούντων. οἱ σέϑεν ϑνήσχουσ᾽ ὕπερ. 

ΠΥΖΑΔΗΣ. 
ὦ συγγένεια πατρὸς ἐμοῦ, κἀμὰς λιτὰς, 
᾿γάμεμνον, εἰσάχουσον., ἔχκσωσον τέχνα. 

! 



[9] Ὁ 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

123ὅ ὥρια μητέρ᾽, 
Ο ΠῪ 2,4 4 Η͂Σ. 

ἡψάμην δ᾽ ἐγὼ ξίφους. 
ἩΜΖΕΚΤΡ 4. , 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἐπεκέλευσα χἀπέλυσ᾽ ὄκνου. 
ΟΡΕΣΤΕΣ. 

σοὶ, πάτερ, ἀρήγων. 

ἩΖΜΕΚΤΡΑ. 

οὐδ᾽ ἐγὼ προὔδωχά σε. 
ΠΥΛΆΔΗΣ. 

οὐχοῦν ὀνείδη τάδε χλύων ῥῦσαι τέχνα. 
: ΟΡΕΣΤΗΣ. 

δαχρύοις κατασπένδω σ᾽. 

ΠΙΕΚΤΡΑ. : 

ἐγὼ δ᾽ οἴχτοισί γε. 
ΠΥΖΩΑ͂ΠΗΣ. 

1240 παύσασϑε, καὶ πρὸς ἔργον τποομ με 
εἴπερ γὰρ εἴσω γῆς ἀκοντίζουσ᾽ ἀραὶ, 

δότ᾽ ΠΡΥΡΕ ΗΑ τῷδ᾽ ἐμοί τε τῆδέ τε" 
Τρεσθθια (ρλοει γὰρ εἷς ἀγὼν, δίκη μία, 

1245 ἢ ζῆν ἅπασιν ἢ ϑανεῖν ὀφείλεται. 

ΟΠ ἩΖΈΕΚΤΡ Ἅ. 

᾿Μυχηνίδες ὦ φίλαι, 

τὰ πρῶτα χατὰ Πελασγὸν ἕδος ᾿Αργείων. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίνα ϑροεῖς αὐδὰν, 
πότνια; παραμένει γὰρ ἔτε σοι τόδ᾽ ἐν 

126 ἤενοξϑιον πον 

ΠΏΖΕᾺΚΙΚΤΡ 4. 

στῆϑ᾽ αἵ μὲν ὑμῶν τόνδ᾽ ἁμαξήρη τρίβον, 

αἱ δ᾽ ἐνϑάδ᾽ ἄλλον οἶμον ἐς φρουρὰν δόμων. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δέ μὲ τόδε χρέος ἀπύεις, 
ἔνεπέ μοι, φίλα. 

ΠΠΖΕΚΤΡ.αΑ. 

1266. μόβος ἔχει μὲ μή τις ἐπὶ δώμασι 
σταϑεὶς ἐπὶ φοίνιον αἷμα 
πήματα πήμασιν ἐξεύρῃ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

χωρεῖτ᾽, ἐπειγώμεσϑ'᾽" ἐγὼ μὲν οὖν τρίβον 
τόνδ᾽ ἐχφυλάξω, τὸν πρὸς ἡλίου βολάς. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

1260 χαὶ μὴν ἐγὼ τόνδ᾽, ὃς πρὸς ἑσπέραν φέρει. 

ἩἨἩΖΕΚΤΡ Ζ. 

δόχμιά νυν χύρας διάφερ᾽ ὀμμάτων 
ἐχεῖϑεν ἐνθάδ᾽, εἶτα παλινσχοπιάν. 

ἩΜΊΧΟΡΙΟ Ν. 

1266 ἔχομεν ὡς ϑροεῖς. 

ἩΜΖΜΕᾺΚΤΡ Ζ. 

ἑλίσσετέ νυν βλέφαρα, 
χύρας διάδοτε διὰ βοτρύων παντᾶ. 

ἩΜΙΊΧΟΡΙΟΝ. 

ὅδε τίς ἐν τρίβῳ; 
ἘῈ τίς ὅδ᾽ ἄρ᾽ ἀμφὶ μέλαϑρον πολεῖ 

1270 σὸν ἀγρότας ἀνήρ; 

:ΞΞ-- 1260 ---. 1286. 1249 --- 120ὅ. 

κλύει. σὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ πρόγονε, χαὶ “Ἰίκης σέβας, 

“4 ΕΚΤΖΡ 4. 

ὁπωλόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, ὦ φίλαι" κεχρυμμένους 
ϑῆρας ξιφήρεις αὐτίχ᾽ ἐχϑροῖσιν φανεῖ. 

: ἐν εν ΟΡΙΟ Ν.΄. , 

αφοβος ἔχε" κενὸς, ὦ φίλα 
στίβος. ὃν οὐ δοκεῖς. 

ΠΖΕΚΤΊΤΡΑΑ. 

1276 τί δέ; τὸ σὸν βέβαιον ἔτι μοι μένει; 

δὸς ἀγγελίαν ἀγαϑᾶν τιν᾽, 
εἰ τάδ᾽ ἔρημα τὰ πρόσϑ'᾽ αὐλᾶς. 

ΠΠΜΊΙΧΟΡΙΟ Ν. 

καλῶς τά δὴ ἐνθένδ᾽" ἀλλὰ τἀπὶ σοῦ σχόπει" 
ὡς οὔτις ἡμῖν “αναϊ δῶν πελάζεται. 

; ΠΙΠΙΧΟΡΙΟ  Ν. 

1280 ἐς ταυτὸν ἥχεις " καὶ γὰρ οὐδὲ τῇδ᾽ ὕχλος. 
Π.ΙΕΚΊΤΡ 2. 

φέρε νυν ἐν πύλαισιν ἀκοὰν βάλω "» 
τί μέλλεϑ᾽ οἱ κατ᾽ οἶκον ἐν ἡσυχίᾳ 

1285 σφαγια φοινίσσειν ; 
οὐκ εἰσακούουσ᾽" ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ χαχῶν. 

ἀρ᾽ ἐς τὸ χάλλος ἐχχεκώφηται ξίφη; 
τάχα τις ᾿Αργείων ἔνοπλος ὁρμήσας 

1290 ποδὲ βοηδρόμῳ μέλαϑρα προσμίξει. 
σχέψασϑέ νυν ἄμειγον" οὐχ ἕδρας ἀγών" 
ἀλλ αἱ μὲν ἐνθαδ᾽, αἱ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἑλίσσετε. 

ΧΟΡΟΣ. 

1296 ὅ ἀμείβῳ κέλευϑον σχοποῦσα παντᾶ. 
ΕΖ2ΕΜΝΗ. 

ἰὼ Πελασγὸν ᾿ἅργος, ὄλλυμαι κακῶς. 
ἘΠ ΘΝΕΛΓΑΊΜΙΕΡΑ. 

ἡκούσιϑὴ; ἅνδρες χεῖρ᾽ ἔχουσιν ἐν φόνῳ" 
Ἑλένης τὸ χώχυμ᾽ ἐστὶν, ὡς ἀπεικάσαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ Διὸς, ὦ Διὸς ἀέναον χράτος, 
1800 ἔλϑ᾽ ἐπίκουρον ἐμοῖς φίλοισι πώντως. 

ΕΖΕΝΗ. 

Μενέλαε, ϑνήσχω" σὺ δὲ παρών μ᾽ οὐκ ὠφελεῖς." 

ΠΠΕΚΤΡΖ. 

φονεύετε, καίνετε, ϑείνετε, ὄλλυτε, 
δίπτυχα, δίστομα φάσγανα πέμπετε 
ἐχ χερὸς ἱέμενοι 

1206 τὰν λιποπάτορα λιπόγαμόν ϑ᾽, ἃ πλείστους 
ἔχανεν Ἑλλάνων 
δορὶ παρὰ ποταμὸν ὀλομένους, 

ιὅϑι δάχρυα δάκρυσι 
συνέπεσεν Ἔ ἢυ5 

1810 βέλεσιν ἀμφὶ τὰς Σχαμάνδρου ΠΣ, 

ΧΟΡΟΣ. 

σιγᾶτε σιγᾶτ᾽" ἠσϑόμην κτύπου τινὸς 
χέλευϑον ἐσπεσόντος ἀμφὶ δώματα. 

ἩΜΠΕΚΤΡ 4. 

ὦ φίλταται γυναῖκες, ἐς μέσον φόνον 
ἥδ᾽ Ἑρμιόνη πάρεστι" παύσωμεν βοήν. 

1316 στείχει γὰρ ἐσπεσοῦσα διχτύων βρόχους. 
χαλὸν τὸ ϑήραμ᾽, ἢν ἁλῷ, γενήσεται. 
πάλιν χατάστηϑ᾽ ἡσύχῳ μὲν ὄμματι, 

χρόᾳ δ᾽ ἀδήλῳ τῶν δεδραμένων πέρι" 

χἀγὼ σχυϑρωποὺς ὀμμάτων ἕξω κόρας, 

1320 ὡς δῆϑεν οὐχ εἰδυῖα τἀξειργασμένα. 

πασαν σΒο ο .--.-...ὕ-- 
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ὦ παρϑέν᾽, ἥκεις τὸν Ἀλυταιμνήστρας τάφον 
στέψασα καὶ σπείσασα νερτέρων χοάς. 

ΕΡΜΙΟΝΗ. 

ἥχω. λαβοῦσα πρευμένειαν. ἀλλά με 
φόβος τις εἰσελήλυϑ᾽, ἥντιν᾽ ἐν δόμοις 

1326 τηλουρὸς οὖσα δωμάτων χλύω βοήν. 
ἩΗἩΜΕΚΤΡ Ἢ. 

τί δ᾽; ἄξι᾽ ἡμῖν τυγχάνει στεναγμάτων. 
ἘΡΜΊΙΟΝΗ. 

εὔφημος ἔσϑι" τί δὲ νεώτερον λέγεις; 
ἩΜΛΜΈΕΚΤΡ 4. 

ϑανεῖν Ὀρέστην χἄμ᾽ ἔδοξε τῇδε γῆ- 

ἘΡΜΊΙΟΔΝΗ. 

μὴ δῆτ᾽, ἐμούς γε συγγενεῖς πεφυχότας. 
ὧν ἕν ΔΕ Ἰρσ ἸΘνΑ, 

1330 ἄραρ᾽" ἀνάγκης δ᾽ ἐς ζυγὸν καϑέσταμεν. 
ἘΡΜΊΙΟΔΝΗ. 

ἢ τοῦδ᾽ ἕχατι καὶ βοὴ κατὰ στέγας; 
ἩΜΖΕᾺΛΚΤΡ “4. 

ἑχέτης γὰρ Ἑλένης γόνασι προσπεσὼν βοᾷ 
ΕΡΜΊΙΟΝΗ. 

τίς; οὐδὲν οἶδα μᾶλλον, ἢν σὺ μὴ λέγης. 
ΠΖΕΚΤΎΡ 4. 

τλήμων Ὀρέστης μὴ ϑανεῖν, ἐμοῦ ϑ᾽ ὕπερ. 
: ἘΡΜΊΙΟΔΜΗ. 

1385 ἐπ᾿ ἀξίοισί τἄρ᾽ ἀνευφημεῖ δόμος. 
ΠΛΊΤΕᾺΚΤΡ 4. 

ἀλλ ἐλϑὲ καὶ μετάσχες ἱκεσίας φίλοις, 
σῇ μητρὶ προσπεσοῦσα τῇ μέγ᾽ ὀλβίᾳ, 
Μενέλαον ἡμᾶς μὴ ϑανόντας εἰσιδεῖν. 

1840 ἀλλ᾽ ὦ τραφεῖσα μητρὸς ἐν χεροῖν ἐμῆς, 
οἴχτειρον ἡμᾶς χἀποχούφισον χαχῶν. 
ἔϑ᾽ εἷς ἀγῶνα δεῦρ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι" 
σωτηρίας γὰρ τέρμ᾽ ἔχεις ἡμῖν μόνη. 

ἘΡΙΜΙΟΜΝΗ. 

ἰδοὺ, διώχω τὸν ἐμὸν ἐς δόμους πόδα. 
1346 σώϑηϑ᾽ ὅσον γε τοὐπ᾽ ἔμ᾽. 

ἩΜΈΕΚΤΡ.. 

ὦ κατὰ στέγας 

νι ξιφήρεις, οὐχὶ συλλήψεσϑ᾽ ἄγραν; 

ἘΡΜΊΟΔΝΗ. 

ὃ ̓ γώ" τίνας τούσδ᾽ εἰσορῶ; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

σιγᾶν χρεών" 
ἡμῖν γὰρ ἥκεις, οὐχὶ σοὶ, σωτηρία. 

ἩΖΕΚΤΡ Ά. 

ἔχεσϑ᾽ ἔχεσϑε" φάσγανον δὲ πρὸς δέρη 
1350 βαλόντες ἡσυχάζεϑ'᾽, ὡς εἰδῇ τόδε 

Μενέλαος, οὕνεκ᾽ ἄνδρας, οὐ «Ῥρύγας κακοὺς, 
εὑρὼν ἔπραξεν οἷα χρὴ πράσσειν κακούς. 
Ἰὼ Ἰὼ φίλαι, χτύπον ἐγείρετε, 
χτύπον καὶ βοὰν 
πρὸ μελάϑρων, ὅπως ὁ πραχϑεὶς φόνος 

1866 μὴ δεινὸν ᾿“ργείοισιν ἐμβάλῃ φόβον, 
βοηδρομῆσαι πρὸς δόμους τυραννικοὺς, 
πρὶν ἐτύμως ἴδω τὸν Ἑλένας φόνον 
καϑαιμαχτὸν ἐν δόμοις χείμενον, 

1353 ---Ο᾿Ι3605ὅ. ΞξΞΞΞ 1537 --- 1548. 

.-...ιω-.-ιωιτ΄.--ιιτ-.-β....----------.--..-....νὕ,.᾿ὉὩᾧ-ς--.--.--΄Φ-ᾶΠμὲιπἨΔτιέ:--..,,τ-  ἠὠυῚ 

.-.-...ὄ -.-.ὄ.ορθ.-Θ.όὃοὃΘὈΘ..0. ὦ. .......... -Ῥ--Ψ...--ς-ς---.-.- 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΎΥ 

περὶ τοῦ γὰρ ἄλλου μᾶλλον ἂν φϑέγξαιτό τις; 

ἢ καὶ λόγον του προσπόλων πυϑώμεϑα" 
1860 τὰς μὲν γὰρ οἶδα συμφορὰς, τὰς δ᾽ οὐ σαφῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

διὰ δίχας ἔβα ὁ 
ϑεῶν νέμεσις ἐς Ἑλέναν. 
δαχρύοισι γὰρ Ἑλλάδ᾽ ἅπασαν ἔπλησε, 
διὰ τὸν ὀλόμενον ὀλόμενον ᾿Ιδαῖον 

1366 Πάριν, ὃς ἄγαγ᾽ Ἑλλάδ᾽ εἰς Ἴλιον. 
ἀλλὰ χτυπεῖ γὰρ χλῆϑρα βασιλείων δόμων, 
σιγήσατ᾽- ἔξω γάρ τις ἐκβαίνει Ῥρυγῶν, 
οὗ Ἐξ συ ΣΈ} τὰν δόμοις ὅπως ἔχει. 

«ΦΡΥῪΥΞ. 

᾿4ργεῖον ὙΠ ἐκ ϑανότου πέφευγα 

1870 βαρβάροις ἐν εὐμαρίσιν, 

κεδρωτὰ παστάδων ὑπὲρ τέρεμνα 
ΖΙωριχάς τε τριγλύφους, 
φροῦδα φροῦδα, γᾶ γᾶ, 
βαρβάροισι δρασμοῖς. 

1376 αἰαῖ" πῶ φύγω, ξέναι, 

πολιὸν αἰϑέρ᾽ ἀμπτάμενος ἢ 
πόντον. ᾿Ωχεανὸς ὃν 

ταυρόχραγος ἀγχάλαις 
ἑλίσσων χυχλοῖ χϑόνα; 

ΧΟΡΟΣ. 
1880 τί δ᾽ ἔστιν, Ἑλένης πρόσπολ᾽, ᾿Ιδαῖον κάρα; 

«ΡῪ Ξ. 
Ἴλιον Ἴλιον, ὦμοι μοι, 
«Ῥρύγιον ἄστυ χκαλλίβωλον, Ἐ- 
δας ὅρος ἱερὸν, ὥς σ᾽ ὀλόμενο» στένω; 

1885 ἁρμάτειον ἁρμάτειον 
μέλος βαρβάρῳ βοᾷ, 
δι᾿ ὀρνιϑόγονον ὄμμα χυχκνόπτερον 
χαλλοσύνας “ηδας σχύμγου, δυσελέγας, 
ξεστῶν περγάμων ᾿Δπολλωνίων 

1890 ἐρινύν " ὀτοτοῖ" 
Ἰαλέμων ἱαλέμων, 

“Ἰαρδανία τλάμων Γανυμήδεος 
ἱπποσύνας, “!:ὸς εὐνέτα. 

ΧΟΡΟΣ. 

σαφῶς λέγ᾽ ἡμῖν αὖὐϑ᾽ ἕκαστα τἀν δόμοις" 

τὰ γὰρ ποὶν οὐκ εὔγνωστα συμβαλοῦσ᾽ ἔχω. 
« ΡῪ ΚΞ. 

1395 αἴλινον αἵλινον ἀρχὰν ϑαγάτου 
βάρβαροι λέγουσιν. αἰαῖ, 

᾿“σιάδι “φωνᾷ ὃ βασιλέων 

ὅταν αἷμα χυϑῆ κατὰ γῶν ξίφεσιν 
σιδαρέοισιν “4ιδα. 

1400 ἦλθον ἐς δόμους, ἵν᾿ αὖὔϑ᾽ ἕχαστά σοι λέγω, 
λέοντες Ἕλλανες δύο διδύμω. 
τῷ μὲν ὁ στρατηλάτας πατὴρ ξκλήζετο " 
ὁ δὲ παῖς ΣΣτροφίου, κακομήτας, 
οἷος Ὀδυσσεὺς, σιγᾷ δόλιος, 

1406 πιστὸς δὲ φίλοις, ϑοασὺς εἰς ἀλχὰν, 

ξυνετὸς πολέμου, φόνιός τε δράκων. 
ἔρροι τῶς ἡσύχου προνοίας, 
χεαικοῦργος ὦν. οἱ δὲ πρὸς ϑρόνους ἔσω 
μολόντες ἃς ἔγημ᾽ ὃ τοξότας Πάρις 

[410 γυναικὸς. ὄμμα δακρύοις 

πεφυρμένοι, ταπεινοὶ 
ἕζονϑ᾽, ὁ μὲν τὸ κεῖϑεν, ὁ δὲ 
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᾿φὸ κεῖϑεν, “ἄλλος ἄλλοϑεν πεφραγμένοι. 
περὶ δὲ γόνυ χέρας ἱκεσίους 

1416 ἔβαλον ἔβαλον Ἑλένας ἄμφω. 

ἀνὰ δὲ δρομάδες ἔϑορον ἔϑορον 
ἀμφίπολοι «Φρύγες " 
προσεῖπε δ᾽ ἄλλος ἄλλον πεσὼν ἐν φόβῳ, 
μή τις εἴη δόλος. κἀδόχει 

1420 τοῖς μὲν οὔ, τοῖς δ᾽ ἐς ἀρχυστάταν 
μηχανὰν ἐμπλέκειν παῖδα τὴν 

εἰδανίυτιν ὁ μητροφόντας δράχων. 
ΧΟΡΟΣ. 

1425 σὺ δ᾽ ἦσϑα ποῦ τότ᾽, ἢ πάλαι φεύγεις φόβῳ; 
ΦΡῪ Ξ. 

«Ῥρυγίοις ἔτυχον «Ῥρυγίοισι νόμοις 
παρὰ βόστρυχον αὔραν αὔραν 
Ἑλένας Ἑλένας εὐπᾶγι κύχλῳ 
πτερίνῳ πρὸ παρηίδος ἄσσων 

ὰ βαρβάροις νόμοισιν. 

ἁ δὲ λίνον ἠλακάτᾳ 
δακτύλοις ἕλισσε, 
νήματα δ᾽ ἵετο πέδῳ, 
σχύλων «Ῥρυγίων ἐπὶ τύμβον ἀγάλ-- 

1138 πα συστολίσαι χρήζουσα λίνῳ, 

φάρεα πορφύρεα, δῶρα [τ τἀν αλήαπηο. 
προσεῖπε δ᾽ ὧδ᾽ Ὀρέστας «“Ζ“άχαιναν κόραν " 

ὦ Διὸς παῖ, ϑὲς ἴχνος πέδῳ 
1440 δεῦρ᾽ ἀποστᾶσα χλισμοῦ, Πέλοπος 

ἐπὶ προπάτορος παλαιᾶς ἕδραν 
ἑστίας, ἕν᾽ εἰδῆς λόγους ἐμούς. 

ἄγει δ᾽ ἄγει νιν" ἃἁ δ᾽ ἐφεί- 
1445 πετ᾿, οὐ πρόμαντις ὧν ἔμελ-- 

λεν" ὁ δὲ συνεργὸς ἀλλ᾿ ἔπρασσ᾽ 

ἰὼν χαχὸς «Φωκεὺς, 
οὐχ ἐχποδὼν ἴτ᾽, ἀλλ᾽ ἀεὶ κακοὶ Φρύγες; 

ἐχλῆσε δ᾽ ἄλλον ἄλλοσε στέγης " 
τοὺς. μὲν ἐν σταϑμοῖσιν ἱππιχοῖς, 
τοὺς δ᾽ ἐν ἐξέδραισι, τοὺς δ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἐκεῖϑεν, 

1460 ἄλλον ἄλλοσε διαρμόσας ἀποπρὸ δεσποίγας. 
ΧΟΡΟΣ. 

τέ τοὐπὶ τῷδε συμφορᾶς ἐγίγνετο; 
«ΦΡΥῪΥΞ. 

᾿δαΐα μᾶτερ, μᾶτερ, 

ὀβοίμα ὀβρίμα,, αἰαῖ, 
1465δ φονίων παϑέων. ἀνόμων τε χαχῶν 

ἅπερ ἔδραχον ἔδρακον 
ἐν δόμοις τυράννων. 
ἀμφὶ πορφυρέων πέπλων ὑπὸ σχότου 
ξίφη σπάσαντες ἐν χεροῖν, 
ἄλλος ἄλλοσε 
δίνασεν ὕμμα,. μή τις παρὼν τύχοι. 

1460 ὡς χάπροι δ᾽ ὀρέστεροι γυ-- 
γαιχὸς ἀντίοι σταϑέντες 
ἐννέπουσι, χατϑανεῖ 
χατϑανεῖ, χαχός σ᾽ ἀποχτείγει πύσις, 

τὸν χασιγνήτου προδοὺς ἐν Ἄργει ϑανεῖν γόνον». 
[1466 ἁ δ᾽ ἴαχεν ἴαχεν, ὦμοι μοι" 

λευκὸν δ᾽ ἐμβαλοῦσα πῆχυν στέρνοις, 
χτύπησε χρᾶτα μέλεον πλαγάν" 

φυγῷ δὲ ποδὶ τὸ χρυσεοσάνδαλον 
ἔχνος ἔφερεν ἔφερεν" 

1506 βαίνοντ᾽ ᾿Ορέστην ἐπτοημένῳ ποδί. 

ἐς κόμας δὲ δακτύλους δικὼν Ὀρέστας, 
1470 Μ͵υκηνίδ᾽ ἀρβύλαν προβὰς, 

ὦμοις ἀριστεροῖσιν ἀναχλάσας δέρην, 
παίειν λαιϊμῶν ἔμελλεν εἴσω μέλαν ξίφος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποῦ δῆτ᾽ ἀμύνειν οἱ κατὰ στέγας Φρύγες; 
«ΨΡΎΥῪΥΞ. 

ἰαχᾷ δόμων ϑύρετρα καὶ σταϑμοὺς 

μοχλοῖσιν ἐχβαλόντες, ἔνϑ᾽ ἐμίμνομεν, 
1476 βοηδρομοῦμεν ἄλλος ἄλλοθεν στέγης, 

ὁ μὲν πέτρους, ὁ δ᾽ ἀγκύλας, 
ὁ δὲ ξίφος πρόκωπον ἐν χεροῖν ἔχων. 
ἔναντα δ᾽ ἦλθεν 

Πυλάδης ἀλίαστος, οἷος οἷος 
1480 ἭἝχτωρ ὁ Φρύγιος, ἢ τρικόρυϑος «Αἴας, 

ὃν εἶδον εἶδον ἐν πύλαισι Πριαμίσιν" 
φασγάνων δ᾽ ἀχμὰς ξυνήψαμεν. 
τότε δὴ τότε διαπρεπεῖς 
ἐγένοντο «Φρύγες, ὅσον “Ἄρεος ἀλχὰν 

1485 ἥσσονες Ἑλλάδος ἐγενόμεϑ' αἰχμᾶς. 
ὁ μὲν οἰχόμενος φυγὰς, ὃ δὲ νέκυς ὧν, 
ὁ δὲ τραῦμα φέρων, ὃ δὲ λισσόμενος, 
ϑανάτου προβολᾶν" 

ὑπὸ σχότον δ᾽ ἐφεύγομεν " 
γεχροὶ δ᾽ ἔπιπτον, οἱ δ᾽ ἔμελλον, οἱ δ᾽ ἔχειντ᾽. 

1490 ἔμολε δ᾽ ἃ τάλαιν᾽ Ἑρμιόνα δόμους 
ἐπὶ φόνῳ χαμαιπετεῖ ματρὸς, ἃ 
γιν ἔτεχεν τλάμων. 

τὰ ’ ; 

ἄϑυρσοι δ᾽ οἷά νιν δραμόντε βάκχαι 
σκύμνον ἐν χεροῖν ὀρείαν 
-. ’ ΄ Υ Ἁ 3 ΄ 

ξυνήρπασαν" πάλιν δὲ τὰν Ζιὸς ποραν 

ἐπὶ σφαγὰν ἔτεινον" 
1495 ἃ δ᾽ ἐχ ϑαλάμων ἐγένετο 

ὦ Ζεῦ καὶ γῶ χαὶ φῶς καὶ νὺξ, 
ἤτοι φαρμάκοισιν ἢ μάγων 
τέχναισιν ἢ ϑεῶν χλοπαῖς. 
τὰ δ᾽ ὕστερ᾽ οὐχέτ᾽ οἶδα " δρα- 
πέτην γὰρ ἐξέχλεπτον ἐκ δόμων πόδα. 

διαπρὸ δωμάτων ἄφαντος, 

] 

1500 πολύπονα δὲ πολύπονα πάϑεα 

Μενέλαος ἀνασχόμενος 
ἀνόνητον ἀπὸ Τροίας 
ἔλαβε τὸν Ἑλένας γάμον. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἀμείβει καινὸν ἔχ καινῶν τόδε" 

ξιφηφόρον γὰρ εἰσορῶ πρὸ δωμάτων 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ποῦ ᾽στιν οὗτος ὃς πέφευγε τοὐμὸν ἐκ δόμων 

ξίφος; 
ΨΦΡΎΞΕΞ. 

προσχυνῶ σ᾽, ἄναξ, νόμοισι βαρβάροισι προσ- 
πίτνων. 

ΟΡΈΕΙΣ.ἜἪἝΠΗΙΣΙ. 

οὐκ ἐν Ἰλίῳ τάδ ἐστὶν, ἀλλ ἐν ᾿4ργείᾳ χϑονί. 
«ΦΡΥΎΥΞ. 

πανταχοῦ ζῆν ἡδὺ μᾶλλον ἢ ϑανεῖν τοῖς σώ- 
φροσιν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

...... ὦ ..................ὕ...»ὕ...ὕ..«ΧὕὍᾳ00.0..ὕ0...ὅὉὅὕ......ὕ.......»..Ὅ..κσκΚ“κ5..59 

β 

1510 οὔτε που χραυγὴν ἔϑηχας Μενέλεῳ βοηδρομεῖν; 
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ΦΡΥΞΕ. 

σοὶ »Ἔ οὖν ἔγωγ᾽ ἀμύνειν" ἀξιώτερος γὰρ εἶ. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἐνδίχως ἡ Τυνδάρειος ἄρα παῖς διώλετο; 
«ΡΥΎΥΞ. 

ἐνδικώτατ᾽, εἴ γε λαιμοὺς εἶχε τριπτύχους ϑανεῖν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

δειλίᾳ ἐἰκφρνορτῷ χαρίζει, τἄνδον οὐχ οὕτω φρονῶν. 
«ῬΡΥΞ. 

1615 οὐ γὰρ, ἥτις Ἑλλάδ᾽ αὐτοῖς ̓ αρρυξὴ διελυμήνατο; 
Ι ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὄμοσον, εἰ δὲ μὴ, χτενῶ σε, μὴ λέγειν ἐμὴν πΠι1 
ΦΡῪΥΞ. 

τὴν ἐμὴν ψυχὴν κατώμοσ᾽, ἣν ἂν εὐορκοῖμ᾽ ἐν εῖ 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὧδε κἀν Τροίᾳ σίδηρος πᾶσι «Ῥρυξὶν ἦν φόβος; 
“ῬΡῪΞ. 

ἄπεχε φάσγανον" πέλας γὰρ δεινὸν ἀνταυγεῖ 
᾿ , 

φόνον. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1620 μὴ πέτρος γένῃ δέδοικας, ὥστε Γοργόν᾽ εἰσιδών; 
ΦΡΎΞ. 

μὴ μὲν οὖν νεχρός" τὸ Γοργοῦς δ᾽ οὐ χάτοιδ᾽ 
ἐγὼ κάρα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

δοῦλος ὧν φοβεῖ τὸν “1Π᾿δην, ὅς σ᾽ ἀπαλλάξει 
καχῶν; 

ΦΡῪ Ξ. 

πᾶς ἀνὴρ, κἂν δοῦλος ἢ τις, ἥδεται τὸ φῶς δρῶν. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

' εὖ λέγεις " σώζει σε σύνεσις. ἀλλὰ βαῖν᾽ εἴσω δόμων. 
] ΨΡΎΞ. 

1626 οὐχ ἄρα κτενεῖς μ᾽; 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἀφεῖσαι. 
ΨΦΡΥΞ. 

καλὸν ἔπος λέγεις τόδε. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀλλὰ “μεταβουλευσόμεσϑα. 
“ῬΡῪΞΞ. 

τοῦτο δ᾽ οὐ καλῶς λέγεις. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. ; 

μῶρος, εἰ δοκεῖς μὲ τλῆναι σὴν καϑαιμάξαι δέρην" 
οὔτε γὰρ γυνὴ πέφυκας οὔτ᾽ ἐν ἀνδοάσιν σύ γ᾽ εἶ. 
τοῦ δὲ μὴ στῆσαί σε χραυγὴν οὕνεχ᾽ ἐξῆλθον 

δόμων - 
1580 ὀξὺ γὰρ βοῆς ἀκοῦσαν Ἄργος ἐξεγείρεται. 

Μενέλεων δ᾽ οὐ τάρβος ἡμῖν ἀναλαβεῖν εἴσω 
ξίφους" 

ἀλλ ἴτω ξανϑοῖς ἐπ᾿ ὦμων βοστρύχοις γαυρού-- 
μενος" 

εἰ γὰρ ᾿Δργείους ἐπάξει τοῖσδε δώμασιν λαβὼν, 
τὸν Ἕλένης φόνον διώχων, κἀμὲ μὴ σώζειν ϑέλει 

1636 σύγγονόν τ᾿ ἐμὴν 11υλάδην τε τὸν τάδε ξυν- 
δρῶντα μοι, 

Ἐπ θδε ον τε καὶ δάμαρτα δύο νεχρὼ χατόψεται. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἰὼ ἰὼ τύχα, ἕτερον εἷς ἀγῶν᾽ 

ἕτερον αὖ δόμος 

φοβερὸν ἀμφὶ τοὺς ᾿Ατρείδας πέτνει. 

ἘΔΟΎ 

ἨἩΠΠΊΙΧΟΡΙΟ Ν.. 

τί δρῶμεν; ἀγγέλλωμεν ἐς πόλιν ΜΨΥ 
1640 σῖγ᾽ ἔχωμεν; 

ς ἨΜΠΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀσφαλέστερον, ἼΔΟΝ 
ἩΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἴδε πρὸ δωμάτων ἴδε προκηρύσσει 
ϑοίζων δδ᾽ αἰϑέρος ἄνω χαπνός. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἅπτουσι πεύχας, ὡς πυρώσοντες δόμους 
τοὺς Τανταλείους, οὐδ᾽ ἀφίστανται φόνου. 

ΧΟΡΟΣ. ' 

1645 τέλος ἔχεε δαίμων 
βοοτοῖς τέλος ὅπα ϑέλει. 

μεγάλα δέ τις ἃ δύναμις" δι᾽ ἀλάστορ᾽ 
ἔπεσ᾽ ἔπεσε μέλαϑρα τάδε δι᾽ αἱμάτων 
διὰ τὸ Μῆυρτίλου πέσημ᾽ ἐχ δίφρου. 
ἀλλὰ μὴν καὶ τόνδε λεύσσω Μενέλεων δόμων πέλας 

1680 ὀξύπουν, ἠσϑημένον που τὴν τύχην ἣ νῦν πάρα. 
οὐκέτ᾽ ἂν φϑάνοιτε χλῆϑρα συμπεραίνοντες 

μοχλοῖς, 

ὦ κατὰ στέγας ᾿ἀτρεῖδαι. δεινὸν εὐτυχῶν ἀνὴρ 
πρὸς κακῶς. πράσσοντας, ὡς σὺ γῦν, Ὀρέστα, 

δυστυχεῖς. 
ΜΕΝΕΜ.Ζ.40ΟΣ. 

ἥχω κλύων τὰ δεινὰ χαὶ δραστήρια 
1655 δισσοῖν λεόντοιν " οὐ γὰρ ἄνδρ᾽ αὐτὼ χαλῶ. 

ἤκουσα γὰρ δὴ τὴν ἐμὴν ξυνάορον 
ὡς οὐ τέϑνηχεν, ἀλλ᾽ ἄφαντος οἴχεται, 
χενὴν ἀκούσας βάξιν, ἣν φόβῳ σφαλεὶς 
ἤγγειλέ μοί τις. ἀλλὰ τοῦ μητροχτόνου 

1860 τεχνάσματ᾽ ἐστὶ ταῦτα καὶ πολὺς γέλως. 

ἀνοιγέτω τις δῶμα" προσπόλοις λέγω 
ὠϑέϊν πύλας τάσδ᾽, ὡς ἂν ἀλλὰ παῖδ᾽ ἐμὴν 
ῥυσώμεϑ᾽ ἀνδρῶν ἐκ χερῶν μιαιφόνων, 
καὶ τὴν τάλαιναν ἀϑλίαν δάμαρτ᾽ ἐμὴν 

1666 λάβωμεν, ἣ δεῖ ξυνϑανεῖν ἐμῆ χερὶ 
τοὺς διολέσαντας τὴν ἐμὴν ξυνάορον. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὗτος σὺ, χλήϑρων τῶνδε μὴ ψαύσης χερὶ, 

Μενέλαον εἶπον, ὃς πεπύργωσαι ϑράσει" 
ἢ τῷδε ϑοιγχῷ κρᾶτα συνϑραύσω σέϑεν, 

1570 δήξας παλαιὰ γεῖσα, τεχτόνων πόνον- 

μοχλοῖς δ᾽ ἄραρε αλῇῆϑρα, σῆς βοηδρόμου 
σπουδῆς ἅ σ᾽ εἴρξει. “μὴ δόμων ἔσω περᾶν. 

ΜΕΝΕ.40ΟΣ. 

ἔα, τί χρῆμα; λαμπάδων ὁρῶ σέλας, 
δόμων δ᾽ ἐπ’ ἄκρων τούσδε πυργηρουμένους, 

1575 ξίφος δ᾽ ἐμῆς ϑυγατρὸς ἐπίφρουρον δέρῃ. 

ΟΡΕΣΤΉΗ͂Σ. 

πότερον ἐρωτᾶν ἢ κλύειν ἐμοῦ ϑέλεις; 

ΜΕΝΕΜ.ΖΜ4ΟΣ. 

οὐδέτερ᾽" ἀνάγκη δ᾽, ὡς ἔοικε, σοῦ κλύειν. 

ὉΡΕΣΤΗ͂Σ. 
μέλλω κτενεῖν σου ϑυγατέρ᾽, εἰ βούλει μαϑεῖν. 

ΜΕΝΕ..40ΟΣ. 

Ἑλένην φονεύσας ἐπὶ φόνῳ πράσσεις φόνον; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1680 εἰ γὰρ κατέσχον μὴ ϑεῶν κλεφϑεὶς ὕπο. 

---.. ... 

" - ΘΟΕ ΞΟ 



ΕἸ ΤῈ ὉΤὶ 
] 

: ΜΕΝΕ.“Ζ.240Σ. 

ἀρνεῖ καταχτὰς χἀφ᾽ ὕβρει λέγεις τάδε; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

λυπράν γε τὴν ἄρνησιν" εἰ γὰρ ὠφελον 
ΜΠΕΝΕ..40 Σ. 

τί χρῆμα δρᾶσαι;. παρακαλεῖς γὰρ ἐς φόβον. 
| ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τὴ» Ἑλλάδος μιάστορ᾽ εἰς Ἥϊλδου βαλεῖν. 

ΜΠΕΝΕ.Ζ.40ΟΣ. 

: 168ὅ ἀπόδος δάμαρτος νέχυν, ὅπως χώσω τάφῳ. 
ΟΡΕΣΤΗῊΣ. 

ϑεοὺς ἀπαίτει" παῖδα δὲ χτενῶ σέϑεν. 
ΜΕΝΕΆΔΟΣ. 

᾽ ὁ μητροφόντης ἐπὶ φόνῳ πράσσει φόνον. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὁ πατρὸς ἀμύντωρ, ὃν σὺ προὔδωκας ϑανεῖν, 
ΜΠΕΝΕ.“Ζ.0Σ. 

οὐκ ἤρχεσέν σοι τὸ παρὸν αἷμα μητέρος; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1690 οὐχ ἂν χάμοιμι τὰς χαχὰς χτείνων ἀεί. 
ΜΕΝΕ.“Ζ4.40Σ. 

| ἢ καὶ σὺ, Πυλάδη, τοῦδε κοινωνεῖς φόνου; 
ΟΡΕΣΤΉΗΉῊΣ. 

φησὶ» σιωπῶν" ἀρχέσω δ᾽ ἐγὼ λέγων. 
ΜΕΝΕ.4.40ΟΣ.. 

ἀλλ οὔτι χαίρων. ἤν γε μὴ φύγης πτεροῖς. 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

οὐ φευξόμεσϑα" πυρὶ δ᾽ ἀνάψομεν δόμους. 

ΜΕΝΕΜ“.40ΟΣ. 

[1695 γὰρ πατρῷον δῶμα πορϑήσεις τόδε; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ὡς μή γ᾽ ἔχης σὺ, τήνδ᾽ ἐπισφάξας πυρί. ᾿ 
ΜΕΝΕΜΖΜ.40ΟΣ. 

χτεῖν" ὡς χτανών γε τῶνδέ μοι δώσεις δίκην. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
-.-----.-.Θο.-.......... ὕ------.-..---- 

ἔσται τάδ᾽. 
ΠΕΝΕΜ.Ζ.0ΟΣ. 

" ἃ, μηδαμῶς δράσης τάδε- 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

σίγα νυν, ἀνέχου δ᾽ ἐνδίχως πράσσων χαχῶς. 
ΜΈΕΝΕΖ.4ΑΟΣ. 

'᾿1600ῆ γὰρ ϑέκαιον ζῆν σε; 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

χαὶ χρατεῖν γε γῆς. 

ΜΈΝΕΛΑΛΟΣ. 

β 

ποίας; 

ΘΡΈΕΈΣΞΊΤΎΤΗΣ. 

ἐν “Ἴργει τῷδε τῷ Πελασγικῷ.- 
ΜΕΝΕ.Ζ.0Σ. 

εὖ γοῦν ϑίγοις ἂν χερνίβων. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί δὴ γὰρ οὔ; 
ΜΕΝΕ..20 Σ. 

χαὶ σφάγια πρὸ δορὸς χαταβάλοις. 

ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ. 

ΜΈΕΝΕ.“.40 Σ. 

ἁγνὸς γάρ εἶμι χεῖρας. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἀλλ᾽ οὐ τὰς φρένας. 
Η 
ς--ς-ςς.-Ἐο- ὁ ὃ ὃ ὃ ὖὉὖὃὖῦϑΘ ὁὃ Π ΠἝ ἷ'ΣΕῈ6ἝΊθΘἝὅΘ:5’ 

"ΞΈΡΔΊΉΓ ΤΣ, 

σὺ δ᾽ ἄν χαλῶς; 
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ΜῈΝΕ...40 Σ. 
1606 τίς᾿ Ὁ ̓ ἂν προσείποι σ᾽; 

Ο ΡΕΣ ΤΗ͂Σ. 

ὅστις ἐστὶ φιλοπάτωρ. 

ΜἸΕΝΈΜΟΑΟΣ. 

ὅστις δὲ τιμᾷ μητέρ᾽; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εὐδαίμων ἔφυ. 

ΜΙΕΝΕ“Μ.ΟΣ. 

οὔκουν σύ γ᾽. 
ὃ ἡ ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὐ γὰρ ἀνδάνουσιν αἱ κακαί. 
ΜΕΝΕΜΖΑΜΟΣ. 

ὄἄπαιρε ϑυγατρὸς φάσγανον. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ψευδὴς ἔφυς. 
ΜΕΝΕΙ͂ 4.005. 

ἀλλὰ χτενεῖς μου ϑυγατέρ᾽; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐ ψευδὴς ἔτ᾽ εἶ. 
ΜΠΕΝΕΟΚ.40ΟΣ. 

1010 οἴμοε, τί δράσω; 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

πεῖϑ᾽ ἐς ᾿“ργείους μολὼν 
ΜΕΝΕ.“Ζ.20ΟΣ. 

σειϑὼ τίν᾽; 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

ἡμᾶς μὴ χτανεῖν αἰτοῦ πόλιν. 
ΜΕΝΕ..40:Σ. 

ἢ. παῖδά, μου φονεύσεϑ'; 
ΟΡΕΣΤΉῊΣ. 

ὧδ᾽ ἔχει τάδε. 
ΜΕΝΕ.440Σ.- 

ὦ τλῆμον Ἑλένη. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ τλήμονα; 
ΜΕΝΕ...40 Σ. 

σοὶ σφάγιον ἐχόμισ᾽ ἐκ Φρυγῶν 
ΘΡΕΣΤΗΣ. 

εἰ γὰρ τόδ᾽ ἡ». 

ΜΕΝΕΜΖΆΑΟΣ. 

1616 πόνους πονήσεις μυρίους. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

πλήν γ᾽ εἰς ἐμέ. 
ΜΕΝΕΜΖΑΟΣ. 

πέπονθα δεινά. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

τότε γὰρ ἡσϑ᾽ ἀνωφελής. 
ΜἍΜΕΜΝΕ..40ΟΣ. 

ἔχεις με. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

σαυτὸν σύ γ᾽ ἔλαβες χαχὸς γεγώς. 

ἀλλ εἴ", ὕφαπτε δώματ᾽, ᾿Ηλέχτρα, τάδε" 
σύ τ᾽, ὦ φίλων μοι τῶν ἐμῶν σαφέστατε, 

1620 Πυλάδη, κάταιϑε γεῖσα τειχέων τάδε. 
ΠΕΝΕ.Ζ4ΟΣ. 

ὧ γαῖα Ζανκῶν ἱππίου τ᾽ “ἄργους κτίται, 

οὐκ εἶ᾽ ἐνόπλῳ ποδὲ βοηδρομήσετε; 
πᾶσαν “γὰρ ὑμῶν ὅδε βιάζεται πόλιν 
ζῆν, αἷμα μητρὸς μυσαρὸν ἐξειργασμένος: 

σον συν σσ“σὐὐὐὐυσυνσππ--ΦοΨἂὃΕἝἍἝὁὁ.. μον με νομνμμμμμμνδονω 
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“απ0ο.4.22 Ν. 

1625 Μενέλαε, παῦσαι λῆμ᾽ ἔχων τεϑηγμένον, 
«ροῖβός σ᾽ ὁ «““ητοῦς παῖς δδ᾽ ἐγγὺς ὧν καλῶ, 
σὺ ϑ᾽, ὃς ξιφήρης τῆδ᾽ ἐφεδρεύεις κόρη, 
Ὀρέσϑ᾽, ἕν᾽ εἰδῆς οὺς φέρων ἥχω λόγους" 
Ἑλένην μὲν ἣν σὺ διολέσαι πρόϑυμος ὧν 

1630 ἥμαρτες, ὀργὴν Μενέλεῳ ποιούμενος, 
ἥδ᾽ ἐστὶν, ἣν ὁρᾶτ᾽ ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς, 
σεσωσμένη. τὲ χοὺ ϑανοῦσα πρὸς σέϑεν. 
ἐγώ νιν ἐξέσωσα κἀπὸ φασγάνου 
τοῦ σοῦ χελευσϑεὶς ἥρπασ᾽ ἐκ Διὸς πατρός. 

1686 Ζηνὸς γὰρ οὖσαν ζῆν νιν ἄφϑιτον χρεὼν, 
Κάστορί τε Πολυδεύκχει τ᾽ ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς 

ξύνϑαχος ἔσται, ναυτίλοις σωτήριος. 

ἄλλην δὲ νύμφην ἐς δόμους χτῆσαι λαβὼν, 
ἐπεὶ ϑεοὶ τῷ τῆσδε χκαλλιστεύματι 

1640 Ἕλληνας εἷς ἕν καὶ Φρύγας ξυνήγαγον, 
ϑανάτους τ᾿ ἔϑηχαν, ὡς ἀπαντλοῖεν χϑογὸς 

ὕβρισμα ϑνητῶν ἀφϑόνου πληρώματος. 

τὰ μὲν χαϑ' Ἑλένην ὧδ᾽ ἔχει" σὲ δ᾽ αὖ χρεὼν, 
Ὀρέστα, γαίας τῆσδ᾽ ὑπερβαλόνϑ᾽ ὅρους 

1645 Παρράσιον οἱχεῖν δάπεδον ἐνιαυτοῦ κύκλον. 
χκεχλήσεται δὲ σῆς φυγῆς ἐπώνυμον 
᾿ἀζᾶσιν ρχάσιν τ᾽ Ὀρέστειον καλεῖν. 
ἐνθένδε δ᾽ ἐλθὼν τὴν ᾿“ϑηναίων πόλιν 
δίχην ὑπόσχες αἵματος μητροχτόνου 

1060 Εὐμιενίσι τρισσαῖς " ϑεοὶ δέ σοι δίχης βραβῆς 

πάγοισιν ἐν ᾿Δἀρείοισιν εὐσεβεστάτην 
ψῆφον διοίσουσ᾽, ἔνϑα νικῆσαί σὲ χρή. 
ἐφ᾽ ἧς δ᾽ ἔχεις, Ὀρέστα, φάσγανον δέρῃ, 
γῆμαι πέπρωταί σ᾽ ἝἙἭ.»μιόνην" ὃς δ᾽ οἴεται 

1055 Νεοπτόλεμος γαμεῖν νιν, οὐ γαμεῖ ποτε. 
ϑανεῖν γὰρ αὐτῷ μοῖρα “]ελφικῷ ξέφει, 
δίχας ᾿Δχιλλέως πατρὸς ἐξαιτοῦντί ὑπο 

Πυλάδη δ᾽ ἀδελφῆς λέχτρον, ᾧ ποτ᾽ ἤνεσας, 

δός" ὃ δ᾽ ἐπιὼν νιν βίοτος εὐδαίμων μένει. 
᾿ 1060 ἥργους δ᾽ Ὀρέστην, Μενέλεως, ἔα χρατεῖν, 
; ἐλθὼν δ᾽ ἄνασσε Σπαρτιάτιδος χϑονὸς, 
| φερνὰς ἔχων δάμαρτος, ἥ σε μυρίοις 

' 
| 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΌΥ. ΟΡΕΣΤΗΣ. 

[1670 ἀλλ᾽ εὖ τελεῖται, πείσομαι δὲ σοῖς λόγοις. 

πόνοις διδοῦσα δεῦρ᾽ ἀεὶ διήνυσε. 
τὰ πρὸς πόλιν δὲ τῷδ᾽ ἐγὼ ϑήσω χαλῶς, 

16θὅ ὅς γεν φονεῦσαι μητέρ᾽ ἐξηνάγκασα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὦ “Ζοξία μαντεῖε, σῶν ϑεσπισμάτων 

οὐ ψευδόμαντις ἦσϑ᾽ ἄρ᾽, ἀλλ ἐτήτυμος. 
χαίτοι μ᾿ ἐσήει δεῖμα μή τινος κλύων 
ἀλαστόρων δόξαιμι σὴν κλύειν ὅπα. 

ἰδοὺ μεϑίημ᾽ Ἑρμιόνην ἀπὸ σφαγῆς, 
καὶ λέχτρ᾽ ἐπήνεσ᾽, ἡνίχ᾽ ἂν διδῷ πατήρ. 

ΜΕΝΕΜ.ΖΑ͂ΟΣ. 

ὦ γπηδὸς Ἑλένη χαῖρε παῖ" ζηλῶ δὲ σε 

ϑεῶν χατοιχήσασαν ὄλβιον δόμον. 
1676 Ὀρέστα, σοὶ δὲ παῖδ᾽ ἐγὼ χατεγγυῶ, 

«Ῥοίβου λέγοντος " εὐγενὴς δ᾽ ἀπ᾽ εὐγενοῦς 
γήμας ὕναιο καὶ σὺ χὠ διδοὺς ἐγώ. 

“41Π0.1.4. ἢ Ν. 

χωρεῖτέ νυν ἕχαστος οἱ μλμμόν. ον ὁ 
μείχους τε διαλύεσϑε. 

ΜΕΝΕΜΑΟΣ. 
πείϑεσθϑαε χρεών. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

1680 χἀγὼ τοιοῦτος" σπένδομαι δὲ συμφοραῖς, 

Μενέλαε, χαὶ σοῖς, «Τοξία, ϑεσπίσμασιν. 

ΑΠ0.4. 4. Ν. ᾿ 

ἴτε νυν χαϑ᾽ ὁδὸν, τὴν χαλλίστην 
ϑεῶν Εἰρήνην τιμῶντες " ἐγὼ δ᾽ 

Ἑλένην Ζηνὸς μελάϑροις πελάσω, 
1θ8ὅ λαμπρῶν ἄστρων πόλον ἐξανύσας, 

ἔνϑα παρ᾽ Ἥρᾳ τῇ 9᾽ Ἡρακλέους 
Ἥβη πάρεδρος ϑεὸς ἀνθρώποις 

ἔσται, σπονδαῖς ἔντιμος ἀεὶ, 
σὺν Τυνδαρίδαις, τοῖς Ζιὸς υἱοῖς, 

1690 ναύταις μεδέουσα ϑαλάσσης. 

ΙΧΟΡΟΣ.. 
ὦ μέγα σεμνὰ Νίχα, τὸν ἐμὸν 
βίοτον κατέχοις 

καὶ μὴ λήγοις στεφαγοῦσα.] 

“--........ ---- «--ὦ. 
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ΠΝ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΣΙΓᾺ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ Δ. ΒΟΥΚΟΜΖΟΣ. 
ΟΣ ΈΣΩΣ ΠΣ ΤΟΣ: ΘΟΑΣ. 
ΠΥΛΆΔΗΣ. ' ΑΓΓΕΜΖΟΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΕΑΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΑΘΗΝ Α. 

φ. ΟΘἿΕ ΞΡ ΤΟΣ 

Ὀρέστης κατὰ χοησμὸν ἐλθὼν εὶς Ταύρους τῆς Σχυϑίας μετὰ Πυλάδου παρακχινηϑεὶς τὸ παρ᾽ αὐτοῖς 

τιμώμενον τῆς ᾿““ρτέμιδος ξόανον ὑφελέσϑαι προῃρεῖτο. προελθὼν δ᾽ ἀπὸ τῆς νεὼς καὶ φανεὶς, ὑπὸ τῶν 

ἐντοπίων ἅμα τῷ φίλῳ συλληφϑεὶς ἀνήχϑη κατὰ τὸν παρ᾽ αὐτοῖς ἐϑισμὸν, ὅπως τοῦ τῆς ᾿ἀρτέμιδος 

ἱεροῦ σφάγιον γένωνται. τοὺς γὰρ καταπλεύσαντας ξένους ἀπέσφαττον. 

Ἢ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Ταύροις τῆς Σχυϑίας " ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ Ἕλλη- 

νίδων γυναικῶν ϑεραπαινίδων τῆς ᾿Ιφιγενείας. 

μανασιυ αν». "-ὐὐδοσν». “σον σον» ὐπὐυσαἰὐσύννασνσιυκαποον. 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΤΑΥΡΟΙΣ. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂ ἍΜ. 

ΤΠ] οψ ὁ Ταντάλειος ἐς Πῖσαν μολὼν 
ϑοαῖσιν ἵπποις Οἰνομάου γαμεῖ κόρην, 
ἐξ ἧς ̓ Δτρεὺς ἔβλαστεν " ̓Αἀτρέως δὲ παῖς 
Μενέλαος ᾿“γαμέμνων τε" τοῦ δ᾽ ἔφυν ἐγὼ 

δτῆς Τυνδαρείας ϑυγατρὸς ᾿Ιφιγένεια παῖς, 

ἣν ἀμφὶ δίναις, ὃς ϑάμ᾽ Εὔριπος πυκναῖς 
αὔραις ἑλίσσων κυανέαν ἅλα στρέφει, 
ἔσφαξεν Ἑλένης οὕνεχ᾽, ὡς δοκεῖ, πατὴρ 
᾿Ἀρτέμιδε χλειναῖς ἐν πτυχαῖσιν «Αὐλίδος. 

10 ἐνταῦϑα γὰρ δὴ χιλίων ναῶν στόλον 
Ἑλληνικὸν συνήγαγ᾽ ᾿ἀγαμέμνων ἄναξ, 
τὸν καλλίγικον στέφανον ᾿ἸΙλίου ϑέλων 
λαβεῖν ᾿“χαιοὺς, τούς ϑ᾽ ὑβρισϑέντας γάμους 
Ἑλένης μετελϑεῖν, Μενέλεῳ χάριν φέρων. 

16 δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τ᾽ οὐ τυγχάνων 
ἐς ἔμπυρ᾽ ἤλϑε, καὶ λέγει Κάλχας τάδε" 
ὦ τῆσδ᾽ ἀνάσσων Ἑ).:λάδος στρατηγίας, 

᾿γάμεμνον, οὐ μὴ ναῦς ἀφορμίση χϑονὸς, 
πρὶν ἂν χόρην σὴν ᾿Ιφιγένειαν “Ἄρτεμις 

20 λάβη σφαγεῖσαν " ὃ τι γὰρ ἐνιαυτὸς τέκοι 
κάλλιστον, ηὔξω φωσφύρῳ ϑύσειν ϑεῷ. 
παῖδ᾽ οὖν ἐν οἴχοις σὴ Ἀλυτοιμνηστριν δάμαρ 

τίχτει, τὸ καλλιστεῖον εἰς ἔμ᾽ ἀναφέρων, 

ἣν χρή σε ϑῦσαι. χαί μ᾽ Ὀδυσσέως τέχναις 
20 μητρὸς παρείλοντ᾽ ἐπὶ γάμοις πηγελλξίς: 

ἐλϑοῦσα δ᾽ «Αὐλίδ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ὑπὲρ πυρᾶς 
μεταρσία ληφϑεῖσ᾽ ἐχαινόμην ξίφει " 
ἀλλ ἐξέχλεψεν ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου 
᾿ἄρτεμις ᾿Ἱχαιοῖς, διὰ δὲ λαμπρὸν αἰϑέρα 

80 πέμψασά μ᾽ ἐς τήνδ᾽ ᾧχισεν Ταύρων χϑόνα, 
οὗ γῆς ἀνάσσει βαρβάροισι βάρβαρος 

Θόας. ὃς ὠχὺν πόδα τιϑεὶς ἴσον πτεροῖς 

ἐς τοὔνομ᾽ ἦλϑε τόδε ποδωχείας χάριν. 

γαοῖσι δ᾽ ἐν τοῖσδ᾽ ἱερίαν τιϑησί με, 
86 ὅϑεν γόμοισε τοισίδ᾽ ἥδεται ϑεὰ 

ρτεμις ἑορτῆς, τοὔνομ᾽ ἧς καλὸν μόνον" 
τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ, τὴν ϑεὸν φοβουμένη. 
ϑύω γὰρ ὄντος τοῦ νόμου χαὶ πρὶν πόλει, 
ὃς ἂν χατέλϑη τήνδε γῆν Ἕλλην ἀνήρ. 

40 χκατάρχομαι μὲν, σφάγια δ᾽ ἄλλοισιν μέλει 
ἄρρητ᾽ ἔσωϑεν τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ϑεῶς. 
ἃ χαιγὰ δ᾽ ἥκει νὺξ φέρουσα φάσματα, 
λέξω πρὸς αἰϑέρ᾽, εἴ τι δὴ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἄκος. 
ἔδοξ᾽ ἐν ὕπνῳ τῆσδ᾽ ἀπαλλαχϑεῖσα γῆς 

46 οἰκεῖν ἐν Ἄργει, παρϑένοισι δ᾽ ἐν μέσαις 
εὕδειν, χϑογὸς δὲ νῶτα σεισϑῆναι σάλῳ, 
φεύγειν δὲ κάξω στᾶσα ϑριγχὸν εἰσιδεῖν 
δόμων πίτνοντα, πᾶν δ᾽ ἐρείψιμον στέγος 
βεβλημένον πρὸς οὖδας ἐξ ἄκρων σταϑμῶν. 

ὅ0 μόνος δ᾽ ἐλείρϑη στῦλος, ὡς ἔδοξέ μοι, 

δόμων πατρῴων, ἐκ δ᾽ ἐπιχράνων χόμας 
ξανϑὰς καϑεῖναι, φϑέγμα δ᾽ ἀνθρώπου λαβεῖν, 
χἀγὼ τέχνην τήνδ᾽ ἣν ἔχω ξενοχτόνον 
τιμῶσ᾽ ὑδραίνειν αὐτὸν, ὡς ϑανούμενον, 

ὅδ χλαίουσα. τοὔναρ δ᾽ ὧδε συμβάλλω τόδε" 
τέϑνηχ᾽ Ὧν πὉ , οὗ χατηρξάμην ἐγώ. 

στῦλοι γὰρ οἴχων εἰσὶ παῖδες ἄρσενες" 
ϑγήσχουσι δ᾽ ος ἂν χέρνιβες βάλωσ᾽ ἐμαί. 
οὐδ᾽ αὖ συμίιψῶν τοὔναρ ἐς φίλους ἔχων 

600 Στροφίῳ γὰρ οὐχ ἣν παῖς, ὅτ᾽ ὠλλ ὕμην ἐγώ. 

νῦν οὖν ἀδελφῷ βούλομαι δοῦναι χοὰς 
παροῦσ᾽ ἀπόντι, ταῦτα γὰρ δυναίμεϑ'᾽ ἄν, 
σὺν προσπόλοισιν, ἃς ἔδωχ᾽ ἡμῖν ἄναξ 
“Ἑλληνίδας γυναῖκας. ἀλλ ἐξ αἰτίας 

θό οὔπω τινὸς πάρεισιν ἔς μ᾽ εἴσω δόμων, 
ἐν οἷσι ναίω, τῶνδ᾽ ἀναχτόρων ϑεᾶς. 

ΟΡΕΣΊΤ ΠΕ. 

ὅρα, φυλάσσου μή τις ἐν στίβῳ βροτῶν. 
ΠΎῪ.4.44}ῃ:. 

ὁρῶ, σκοποῦμαι δ᾽ ὄμμα πανταχοῦ στρέφων. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1Πυλάδη, δοχεῖ σοι μέλαϑρα ταῦτ᾽ εἶναι ϑεᾶς, 

70 ἔνϑ᾽ ᾿24ργόϑεν ναῦν ποντίαν ἐστείλαμεν; 
ΠΥΜΑ͂ΠΖΗ Σ. 

ἔμοιγ᾽, Ὀρέστα" σοὶ δὲ συνδοκεῖν χρεών. 
Ο ΡῈ ΣΊΎΡΨΙΩΣΣ 

καὶ βωμὸς, Ἕλλην οὗ χαταστάζει φόνος; 

ΠῪ “2441. 

ἐξ αἱμάτων γοῦν ξάνϑ᾽ ἔχει ϑοιγκώματα. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ϑριγκοῖς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῖς σχῦλ δρᾷς 
ΠῪ 4.44 }ΠΣ. 

7Ὁ τῶν χατϑανόντων τἀχροϑίγια ξένων. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἀλλ ἐγκυχλοῦντ᾽ ὀφθαλμὸν εὖ σχοπεῖν χρεών. 
ὦ “Ῥοῖβε, ποῖ μ᾽ αὖ τήνδ᾽ ἐς ἄρκυν ἤγαγες 
χρήσας, ἐπειδὴ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτισώμην, 

μητέρα χαταχτᾶς; διαδοχαῖς δ᾽ Ἐρινύων 

80 ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες, ἔξεδροι χϑονὸς, 

δρόμους τὲ πολλοὺς ἐξέπλησα χαμπίέμους. 

ἐλθὼν δὲ σ᾽ ἠρώτησα πῶς τροχηλάτου 
μανίας ἂν ἔλϑοιμ᾽ ἐς τέλος πόνων τ᾿ ἐμῶν, 

[οὃς ἐξεμόχϑουν περιπολῶν χαϑ' Ἑλλάδα. 

85 σὺ δ᾽ εἶπας ἐλϑεῖν Ταυρικῆς μ᾽ ὅρους χϑογὸς, 

ἔνϑ᾽ “ἄρτεμις σὴ σύγγονος βωμοὺς ἔχει, 

“}}» τ᾽ ἄγαλμα ϑεᾶς, ὅ φασιν. ἐνθάδε 
ἐς τούσδε ναοὺς οὐρανοῦ πεσεῖν ἄπο" 

3 , 

ἠρτημένα; 

λαβόντα δ᾽ ἢ τέχναισιν ἢ τύχῃ τινὶ, 
90 χίνδυνον ἐχπλήσαντ᾽, ᾿“ϑηναίων χϑονὶ 

δοῦναι" τὸ δ᾽ ἐνθένδ᾽ οὐδὲν ἐρρήϑη πέρα" 
χαὶ ταῦτα δράσαντ᾽ ἀμπνοὰς ἕξειν πόνων. 
ἥχω δὲ πεισϑεὶς σοῖς λόγοισιν ἐνθάδε 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ῖΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ. 483 

ἄγνωστον ἐς γῆν, ἄξενον. σὲ δ᾽ ἱστορῶ, 
96 Πυλάδη, σὺ γάρ μοι τοῦδε συλλήπτωρ πόνου, 

τί δρῶμεν; ἀμφίβληστρα γὰρ τοίχων ὁρᾷς 
ὑψηλά. πότερα δωμάτων προσαμβάσεις 
ἐχβησόμεσϑα; πῶς ἂν οὖν λάϑοιμεν ἄν; 
ἢ χαλχότευχτα χλῆϑρα λύσαντες μοχλοῖς; 

100 ὧν οὐδὲν ἴσμεν. ἢν δ᾽ ἀνοίγοντες πύλας 
ληφϑῶμεν ἐσβάσεις τε μηχανώμενοι, 
ϑανούμεϑ'. ἀλλὰ πρὶν ϑανεῖν, νεὼς ἔπε 
φεύγωμεν, ἧπερ δεῦρ᾽ ἐναυστολήσαμεν. 
ἐὰς ΧΗ ΔΑ͂ΙΜΙΣ: 

φεύγειν μὲν οὐκ ἀνεχτὸν, οὐδ᾽ εἰώϑαμεν " 
105 τὸν τοῦ ϑεοῦ δὲ χγοησμὸν οὐ χακχιστέον- 

ναοῦ δ᾽ ἀπαλλαχϑέντε χρύψωμεν δέμας 
χατ᾽ ὥντρ᾽, ἃ πόντος νοτίδι διακλύζει μέλας, 
νεὼς ἄπωϑεν, μή τις εἰσιδὼν σχάφος 
βασιλεῦσιν εἴπη, χᾷτα ληφϑῶμεν βίᾳ. 

110 ὅταν δὲ νυχτὸς ὄμμα λυγαίας μόλη, 

τολμητέον τοι ξεστὸν ἐκ ναοῦ λαβεῖν 

ἄγαλμα πάσας προσφέροντε μηχαγάᾶς. 
ὥρα δέ γ᾽ εἴσω τριγλύφων ὅποι κενὸν 
δέμας καϑεῖναι" τοὺς πόνους γὰρ ἀγαϑοὶ 

116 τολμῶσι, δειλοὶ δ᾽ εἰσὶν οὐδὲν οὐδαμοῦ. 
οὔτοι μαχρὸν μὲν ἤλθομεν κώπῃ πόρον, 
ἐχ τερμάτων δὲ γόστον ἀροῦμεν πάλιν; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀλλ᾿ εὖ γὰρ εἶπας, πειστέον " χωρεῖν χρεὼν 
ε Χ ’ , 

ὅποι χϑονὸς χρύψαντε λήσομεν δέμας. 

120 οὐ γὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ αἴτιον γενήσεται 
πεσεῖν ἄχρηστον ϑέσφατον " τολμητέον " 

μόχϑος γὰρ οὐδεὶς τοῖς νέοις σχῆψιν Φέρει 
ΧΟΡΟΣ. 

εὐφαμεῖτ᾽, ὦ πόντου 

δισσὰς συγχωρούσας πέτρας 
125 Εὐξείνου ναίοντες. 

ὦ παῖ τᾶς «Δατοῦς, 

ΖΔίχτυνν᾽ οὐρεία, 

πρὸς σὰν αὐλὰν, εὐστύλων 
γαῶν χρυσήρεις ϑριγκοὺς, 

130 πόδα παρϑένιον ὅσιον ὁσίας 

“ληδούχου δούλα πέμπω, 
Ἑλλάδος εὐίππου πύργους 
καὶ τείχη χόρτων τ᾽ εὐδένδρων 

136 ἐξαλλάξασ᾽ Εὐρώπαν, 

πατρῴων οἴχων ἕδρας. 
ἔμολον " τί νέον ; τίνα φροντίδ᾽ ἔχεις ; 
τί μὲ πρὸς ναοὺς ἄγαγες ἄγαγες; 
ὦ παῖ τοῦ τᾶς ἜΘΡΡτς πύργους 

140 ἐλθόντος χλεινᾷ σὺν χώπᾳ 

χιλιοναύτᾳ μυριοτευχεῖ 
τῶν ᾿Δτρειδᾶν τῶν κλεινῶν. 

ΦΙΓΕΝΕΙΑ͂, 
ὦ δμωαὶ, δυσϑρηνήτοις 
ὡς ϑρήνοις ἔγχειμαι, 

Ι4δ τᾶς οὐκ εὐμούσου μολπᾶς [βοᾶν] 
ἀλύροις ἐλέγοις, ἢ ἢ, 
ἐν χηδείοις οἴχτοις, 

αἵ μοι συμβαίνουσ᾽ ἅται, 
σύγγονον ἀμὸν κατακλαιομένα 

150 [ζωᾶς], οἵαν ᾿δόμαν ὄψιν ὀνείρων 

γυχτὸς, τᾶς ἐξῆλϑ'᾽ ὄρφνγα. 
ὀλόμαν ὀλόμαν " 

οὐχ εἴσ᾽ οἶχοι πατρῷοι" 

οἴμοι φροῦδος γένγα. 

166 φεῦ φεῦ τῶν “2ργει μόχϑων. 
ἐὼ δαίμων; ὃς τὸν 
μοῦνόν μὲ κασίγνητον συλᾷς 

“4ιδᾳ πέμψας, ᾧ τάσδε χοὰς 

100 μέλλω κρατῆρά τὲ τὸν φϑιμένων 
ὑδραίνειν γαίας ἐν νώτοις 

πηγάς τ᾽ οὐρείων ἐκ μόσχων 
Βάκχου τ᾽ οἰνηρὰς λοιβὰς, 

1606 ξουϑᾶν τὲ πόνημα μελισσᾶν, 
ἃ γνεχροῖς ϑελχτήρια χεῖται. 
ἀλλ ἔνδος μοι πάγχρυσον 
τεῦχος χαὶ λοιβὰν “Αιδᾷᾳ- 

170 ὦ χατὰ γαίας ᾿“γαμεμνόνιον 
ϑάλος, ὡς φϑιμένῳ τάδε σοι πέμπω " 
δέξαι δ᾽" οὐ γὰρ πρὸς τύμβον σοι 
ξανϑὰν χαίταν, οὐ δάκρυ᾽ οἴσω. 

176 τηλόσε γὰρ δὴ σᾶς ἀπενάσϑην 
πατρίδος καὶ ἐμᾶς, ἔνϑα δοχήμασι 

κεῖμαι σφαχϑεῖσα τλάμων. 
! ΧΟΡΟΣ. 

ἀντιψάλμους ὠδὰς ὕμνον τ᾿ 
180. 7“σιήταν σοι βάρβαρον ᾿Ἰαχὰν 

δεσποίνᾳ ᾿ξαυδάσω, 

τὰν ἐν ϑρήνοις μοῦσαν 
γέχυσι μελομέναν ἕν μολπαῖς 

186ς“1Ἵιδὰς ὑμνεῖ δίχα παιάνων. 
οἴμοι, τῶν ᾿Δτρειδῶᾶν οἴχων, 
ἔρρει φῶς σχήπτρων,, οἴμοι. 
οἴμοι πατρῴων οἴχων. 
τίς δ᾽ ἐχ τῶν εὐόλβων 

190 “20γει βασιλέων ἀρχά; 
μόχϑους δ᾽ ἐκ μόχϑων ᾷσσει 
δινευούσαις ἵπποις 
πταναῖς ἀλλάξας ἐξ ἕδρας 
ἱερὸν Ἐ Ἐ ὄμμ᾽ αὐγᾶς 

196 ἅλιος. ἄλλοις δ᾽ ἄλλα προσέβα 
χουσέας ἀρνὸς μελάϑροις ὀδύνα, 
φόνος ἐπὶ φόνῳ, ἄχεά τ᾽ ἄχεσιν" 
ἔνϑεμ τῶν πρόσϑεν δμαϑέντων 
Τανταλιδὰν ἐχβαίγει 

200 ποινὰ ἐς οἴχους" σπεύδει δ᾽ 
ἀσπούδαστ᾽ ἐπὶ σοὶ δαίμων. 

ΤΡΙΓΕΔΝΕΙΖ. 

ἐξ ἀρχᾶς μοι δυσδαίμων 

δαίμων τᾶς ματρὸς ζώνας " 

206 χαὶ νυχτὸς κείνας ἐξ ἃς 
λοχίαν στερρὰν παιδείαν 
ΜΙηοῖραι συντείνουσιν ϑεαὶ, 

ἃ μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ Ἑλλάνων, 
Ϊ Ἑ " 
ἂν πρωτόγονον ϑάλος ἐν ϑαλάμοις 

210.“ήδας ἁ τλάμων χούρα 
σφάγιον πατρῴᾳ λώβᾳ 
καὶ ϑῦμ᾽ οὐχ εὐγάϑητον 
ἔτεκεν, ἔτρεφεν, εὐχταίαν 
ἱππείοις ἐν δίφροις 
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216 ψαμάϑων «Αὐλίδος ἐπέβασαν 
γύμφαν,, οἴμοι, δύσνυμφον 
τῷ τᾶς Νηρέως χούρας, αἱἷαῖ. 

γῦν δ᾽ ἀξείνου πόντου ξείνα. 
δυσχόρτους οἴχους ναίω" 

220 ἄγαμος, ἄτεκνος, ἄπολις, ἄφιλος, 
οὐ τὰν “4ργει 'μέλπουσ᾽ Ἥραν, 
οὐδ᾽ ἱστοῖς ἐν- καλλιφϑόγγοις 
κερκίδι Παλλάδος ᾿4τϑίδος εἰκὼ 
καὶ Τιτάνων ποιχίλλουσ᾽, ἀλλ᾽ 

225 αἱμορράντων δυσφόρμιγγα 
ξείνων αἱμοῦσ᾽ ἄταν βωμοὺς, 
οἴχτρών τ᾽ αἱαζόντων αὐδὰν, 

οἶχτρόν τ᾽ ἐκβαλλόντων δάχρυον. 
καὶ νῦν κείνων μέν μοι λάϑα, 

280 τὸν δ᾽ “ώργει διιαϑέντα χλαίω 
σύγγονον, ὃν ἔλιπον ἐπιμαστίδιον 
ἔτι βρέφος, ἔτι νέον, ἔτι ϑάλος 

ἐν χερσὶν ματρὸς πρὸς στέρνοις τ᾽ 
285. 24ργει σχηπτοῦχον Ὀρέσταν. 

ΧΟΡΟΣ. 
χαὶ μὴν ὅδ᾽ ἀχτὰς ἐχλιπὼν ϑαλασσίους 

βουφορβὸς ἥκει, σημαγῶν τί σοι γνέον. 
ΒΟΥΚΟΜ.Ζ0ΟΣ. 

᾿“γαμέμνονος παῖ καὶ Κλυταιμγνήστρας τέχγον», 
ἄχουε χαινῶν ἐξ ἐμοῦ κηρυγμάτων. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

240 τέ δ᾽ ἔστι τοῦ παρόντος ἐχπλῆσσον λόγου; 
'ΞΒΟΥΚΟΟΑΟΣ. 

ἥκουσιν ἐς γῆν χυανέαν Συμπληγάδα 
πλάτῃ φυγόντες δίπτυχοι νεανίαι, 
ϑεῷ φίλον πρόσφαγμα χοὺ ϑυτήριον 
᾿ἀρτέμιδι. χέρνιβας δὲ καὶ κατάργματα 

246 οὐχ ἂν φϑάνοις ἂν εὐτρεπῆ ποιουμένη. 
ΙΦΙΓΕΜΝΕΙ.ΙἍΖ. 

ποδαποί; τίνος γῆς ὄνομ᾽ ἔχουσιν οἱ ξένοι; 
ΒΟΥΚΟΟΜ.0ΟΣ. 

Ἕλληνες, ἕν τοῦτ᾽ οἶδα κοὐ περαιτέρω. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α 

οὐδ᾽ ὄγομ᾽ ἀχούσας οἶσϑα τῶν ξένων φράσαι; 
ΒΟΥΚΟ.00Ο Σ. 

Πυλάδης ἐχλήζεϑ'᾽ ἅτερος πρὸς ϑατέρου. 
ΤΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

280 τῷ ξυζύγῳ δὲ τοῦ ξένου τί τοὔνομ᾽ ἦν; 
ΒΟΥΚΟΜ.Ζ0ΟΣ. 

οὐδεὶς τόδ᾽ οἶδεν" οὐ γὰρ εἰσηκούσαμεν. 
ΙΦΙΓΕΝΕΓΙΑ. 

πῶς δ᾽ εἴδετ᾽ αὐτοὺς χαὶ τυχόντες εἵλετε ; 

ΒΟΎΚΟΜ.ΖΟΣ. 

ἄκραις ἐπὶ δηγμῖσιν ἀξένου πόρου. 

ΙΦΙΓΕΝΕ 4. 
καὶ τίς ϑαλάσσης βουχόλοις χοινωγία; 

ΒΟΎΥΚΘΟΘΟ.ΖΟΣ. 

256 βοῦς ἤλϑομεν γέψοντες ἐναλίᾳ δρόσῳ. 
ΤΡΙἊΙΓΕΝΕΙἍΦ. 

ἐχεῖσε δὴ ᾽πάνελϑε, πῶς νιν εἴλετε 
τρόπῳ ϑ᾽ ὁποίῳ" τοῦτο γὰρ μαϑεῖν ϑέλω. 
χρόνιοι γὰρ ἥχουσ᾽, οὐδέ πω βωμὸς ϑεᾶς 
Ἑλληνιχαῖσιν ἐξεφοινίχϑη δοαῖς. 

ΒΟΥΚΟΟΜΖΟΣ. 
260 ἐπεὶ τὸν ἐσρέοντα διὰ Συμπληγάδων 

ἘΞ ΤΓΉΣ Θ.Τ ΓΥ 

βοῦς ὑλοιρορβοὶ πόντον εἰσεβάλλομεν, 
ἦν τις διαρρὼξ κυμάτων πολλῷ σάλῳ 

κοιλωπὸς ἀγμὸς, πορῳφυρευτικαὶ στέγαις 

ἐνταῦϑα δισσοὺς εἶδέ τις νεανίας 
2θ6 βουφορβὸς ἡμῶν, κἀπεχώρησεν πάλιν 

αὔροισι δαχτύλοισι πορϑμεύυων ἔχνος.- 

ἔλεξε δ᾽, οὐχ ὁρᾶτε; δαίμογές τινες 

ϑάσσουσιν οἵδε. ϑεοσεβὴς δ᾽ ἡμῶν τις ὧν 
ἀνέσχε χεῖρα χαὶ προσηύξατ᾽ εἰσιδὼν, 

270 ὦ ποντίας παῖ «Τευχοϑέας, νεῶν φύλαξ, 

δέσποτα Παλαῖμον, ἵλεως ἡμῖν γενοῦ, 
εἴτ᾽ οὖν ἐπ᾽ ἀκταῖς ϑάσσετον ΖΙοσχόρω, 
ἢ Νηρέως ἀγάλμαϑ'᾽, ὃς τὸν εὐγενῆ 
ἔτικτε πεντήχοντα Νηρήδων χορόν. 

275 ἄλλος δέ τις μάταιος, ἀνομίᾳ ϑρασὺς, 
ἐγέλασεν εὐχαῖς, ναυτίλους δ᾽ ἐφϑαρμένους 
ϑάσσειν φάραγγ᾽ ἔφασχε τοῦ νόμου φόβῳ, 
χλύοντας ὡς ϑύοιμεν ἐνϑαδὲε ξένους. 

ἔδοξε δ᾽ ἡμῶν εὖ λέγειν τοῖς πλείοσι, 
280 ϑηρῶν τε τῇ ϑεῷ σφάγια τἀπιχώρια. 

κἀν τῷδε πέτραν ἅτερος λιπὼν ξένοιψ 
ἔστη, χάρα τε διετίναξ᾽ ἄνω χάτω 

κἀπεστέναξεν ὠλένας τρέμων ἄκρας, 

μανίαις ἀλαίνων, καὶ βοᾷ κυναγὸς ὡς, 
285 Πυλάδη, δέδορχας τήνδε; τήνδε δ᾽ οὐχ ὁρᾷς 

“ιδου δοάχαιναν, ὡς μὲ βούλεται κτανεῖν 
δειναῖς ἐχίδναις εἰς ἔμ᾽ ἐστομωμένη ; 
ἡ δ᾽ ἐχ χιτώνων πῦρ πνέουσα καὶ φόνον 
πτεροῖς ἐρέσσει, μητέρ᾽ ἀγχάλαις ἐμὴν 

290 ἔχουσα, πέτρινον ὄχϑον ὡς ἐπεμβάλῃ. 
οἴμοι" χτεγεῖ μὲ. ποῖ φύγω; παρὴν δ᾽ ὁρᾶν 
οὐ ταὐτὰ μορφῆς σχήματ᾽, ἀλλ᾽ ἠλλάσσετο 
φϑογγάς τε μόσχων καὶ χυνῶν ὑλαγματα, 
ἅ φασ᾽ Ἐρινῦς ἱέναι μιμήματα. 

295 ἡμεῖς δὲ συσταλέντες, ὡς ϑανούμερνοι, 
σιγὴ καϑήμεϑ᾽ " ὃ δὲ χερὶ σπάσας ξίφος, 
μόσχους ὀρούσας ἐς μέσας λέων ὅπως, 
παίει σιδήρῳ λαγόνας ἐς πλευρὰς ἱεὶς, 
δοκῶν ᾿Ερινῦς ϑεὰς ἀμύνεσθαι τάδε, 

800 ὡς αἱματηρὸν πέλανον ἐξαγϑεῖν ἁλός. 
χὰν τῷδε πᾶς τις, ὡς δρᾷ βουφόρβια 
πίπτοντα χαὶ πορϑούμεν᾽, ἐξωπλίζετο, 

χόχλους τε ᾿υσῶν συλλέγων τ᾽ ἐγχωρίους" 
πρὸς εὐτραφεῖς γὰρ καὶ νεανίας ξένους “ 

806 φαύλους μάχεσθαι βουχόλους ἡγούμεϑα. 
πολλοὶ δ᾽ ἐπληρώϑημεν ἐν μιχρῷ χρόνῳ. 
πίπτει δὲ μανίας πίτυλον ὁ ξένος μεϑεὶς, 
στάζων ἀφρῷ γένειον " ὡς δ᾽ ἐσείδομεν 
προὔργου πεσόντα, πᾶς ἀνὴρ ἔσχεν πόνον 

810 βάλλων, ἀράσσων" ἅτερος δὲ τοῖν ξένοιν 
ἀφρόν τ᾽ ἀπέψη σώματός τ᾽ ἐτημέλει 
πέπλων τε προὐχάλυπτεν εὐπήνους ὑφὰς, 
καραδοχῶν μὲν τἀπιόντι τραύματα, 
φίλον δὲ ϑεραπείαισιν ἄνδρ᾽ εὐεργετῶν. 

818 ἔμμφρων δ᾽ ἀνάξας ὁ ξένος πεσήματος 
ἔγνω χλύδωνα πολεμίων προσχείμενον 
καὶ τὴν παροῦσαν συμφορὰν αὐτοῖν πέλας, 
ᾧμωξέ ϑ᾽ - ἡμεῖς δ᾽ οὐκ ἀνίεμεν πέτρους 
βάλλοντες, ἄλλος ἄλλοϑεν προσχείμενοι. 

820 οὗ δὴ τὸ δεινὸν παρακέλευσμ᾽ ἠκούσαμεν, 



Πυλάδη, ϑανούμεϑ᾽ - ἀλλ᾽ ὅπως ϑανούμεϑα 
χάλλισϑ᾽, ἕπου μοι, φάσγανον σπάσας χερί, 
ὡς δ᾽ εἴδομεν δίπαλτα πολεμίων ξίφη, 
φυγῇ λεπαίας ἐξεπίμπλαμεν γάπας.. 

825 ἀλλ᾽ εἰ φύγοι τις, ἅτεροι προσχείμενοι 
ἔβαλλον αὐτούς" εἰ δὲ τούσδ᾽ ὠσαίατο, 
αὖδις τὸ νῦν ὑπεῖχον ἤρασσον πέτροις. 
ἀλλ᾽ ἦν ἄπιστον" μυρίων γὰρ ἐκ χερῶν 
οὐδεὶς τὼ τῆς ϑεοῦ ϑύματ᾽ εὐτύχει βαλών. 

880 μόλις δέ νιν τόλμη μὲν οὐ χειρούμεϑα, 
᾿χύχλῳ δὲ περιβάλλοντες ἐξεκλέψαμεν 
πέτροισι χειρῶν φαάσγαν᾽, ἐς δὲ γῆν γόνυ 
καμάτῳ χαϑεῖσαν. πρὸς δ᾽ ἄναχτα τῆσδε γῆς 

χομίζομέν νιν. ὁ δ᾽ ἐσιδὼν ὅσον τάχος 

᾿ 886 ἐς χέρνιβάς τε χαὶ σφαγεῖ" ἔπεμπέ σοι. 
εὔχου δὲ τοιάδ᾽, ὦ νεᾶνι, σοὶ ξένων 
σφάγια παρεῖναι" χἂν ἀναλίσκῃης ξένους 

τοιούσδε, τὸν σὸν “Ἑλλὰς ἀποτίσει (φόνον; 
δίχας τίψγουσα τῆς ἐν «Αὐλίδι σφαγῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 
' 810 ϑαυμάστ᾽ ἔλεξας τὸν φανένϑ'᾽, ὅστις ποτὲ 

Ἕλληνος ἐκ γῆς πόντον ἦλϑεν ἄξενογ. 

ΙΘΙΓΕΝΕΙ͂,Ζ. 

εἶεν. σὺ μὲν χόμιζε τοὺς ξένους μολών " 
τὰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμεῖς οἷα φοοντιούμεϑα. 

ὦ καρδία τάλαινα, πρὶν μὲν ἐς ξένους 

᾿ 845 γαληνὸς ἦσϑα χαὶ φιλοιχτίρμων ἀεὶ, 
ἐς ϑοὐμόφυλον ἀναμετρουμένη δάκρυ, 

] Ἕλληνας ἄνδοας ἡνίκ᾽ ἐς χέρας λάβοις. 

νὺν δ᾽ ἐξ ὀνείρων οἷσιν ἠγριώμεϑα, 
δοχοῦσ᾽ ᾿ρέστην μηχέϑ᾽ ἥλιον βλέπειν, 

880 δύσνουν μὲ λήψεσϑ'᾽, οἵτινές ποϑ'᾿ ἥκετε. 
χαὶ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἀληϑὲς, ἠσϑόμην, φίλαι, 

οἱ δυστυχεῖς γὰρ τοῖσιν εὐτυχεστέροις 
αὐτοὶ χαχῶς πράξαντες οὐ φρονοῦσιν εὖ. 

ἀλλ᾽ οὔτε πνεῦμα 4ιόϑεν ἦλϑε πώποτε, 

ΙΪ 3565 οὐ πορϑμὶς, ἥτις διὰ πέτρας. Συμπληγάδας 

Ἑλένην ἂν ἤγαγ᾽ ἐνϑάδ᾽, ἥ μ᾽ ἀπώλεσε, 
| Μενέλεών ϑ᾽, ἵν᾿ αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην, 

τὴν ἐνθάδ᾽ Αὐλιν ἀντιϑεῖσα τῆς ἐχεῖ, 
οὗ μ᾽ ὥστε μόσχον “΄αναΐδαι χειρούμενοι 

᾿ 860 ἔσφαζον, ἱρεὺς δ᾽ ἦν ὃ γεννήσας πατήρ. 
οἴμοι" χαχῶν γὰρ τῶν τότ᾽ οὐκ ἀμνημογῶ, 
ὅσας γενείου χεῖρας ἐξηκόντισα, 

| γονάτων τε τοῦ τέχοντος ἐξαρτωμένη, 
λέγουσα τοιάδ᾽ " ὦ πάτερ, γυμφεύομαι 

᾿ 886 νυμφεύματ᾽ αἰσχρὰ πρὸς σέϑεν" μήτηρ δ᾽ ἐμὴ, 
| σέθεν χατακτείγοντος, ᾽Ζργεῖαί τέ νιν 

Ι ὑμνοῦσιν ὑμεναίοισιν, αὐλεῖται δὲ πᾶν 

μέλαϑρον" ἡμεῖς δ᾽ ὀλλύμεσθϑα πρὸς σέϑεν. 
“Ἵιδης ᾿ἀχιλλεὺς ἦν ἄρ᾽, οὐχ ὃ Πηλέως, : 

᾿ 870 ὅν μοι προσεῖπας πόσιν" ἂν ἁρμάτων δ᾽ ὑχοις 

| ἐς αἱματηρὸν γάμον ἐπόρϑμευσας δόλῳ. 
ἐγὼ δὲ λεπτῶν ὄμμα διὰ χαλυμμάτων 

| ἔχουσ᾽, ἀδελφὸν οὔτ᾽ ἀνειλόμην χεροῖν, 
] ὃς νῦν ὕλωλεν, οὐ χασιγγήτη στόμα 

87ὅ συνήῆιν᾽ ὑπ᾽ αἰδοῦς, ὡς Ἰοῦσ᾽ ἐς Πηλέως 

μέλαϑρα" πολλὰ δ᾽ ἀπεθέμην ἀσπάσματα 

| ἐσαῦϑις, ὡς ἥξουσ᾽ ἐς Ἴάργος αὖ πάλιν. 
Ϊ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΓΑΎΘΟΙ 

Στ - ΡῚ " - 

ὦ τλήμον, εἰ τέϑνηχας., ἐξ οἵων καλῶν 
ἔρρεις, Ὀρέστα; καὶ πατρὸς ζηλωμάτων. 

ν᾿ -“ βῳ κ , , 380 τὰ τῆς ϑεοῦ δὲ μέμφομαι σοφίσματα, 
[υ - 2 ἢ , 

τις, βροτῶν μὲν ἡν τις ἅννηται φόνου, 
ΝΝ 7 ΌΝ 32 , - ἢ καὶ λοχείας, ἢ νεχροῦ ϑίγῃ χεροῖν, 

“» ΕῚ " ν᾿ ς « 
βωμῶν ἀπείργει, μυσαρὸν ὡς ἡγουμέγη, 

γκι ι , ε , 
αὐτὴ δὲ ϑυσίαις ἥδεται βροτοχτόγοις. 

886 οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ἔτεχεν ἂν ἡ “ιὸς δάμαρ 

«Ζητὼ τοσαύτην ἀμαϑέαν. ἐγὼ μὲν οὖν 
τὰ Ταντάλου ϑεοῖσιν ἑστιάματα 

, ᾿ Ἀτ ᾿ς 
ἄπιστα χρίνω, παιδὸς ἡσϑῆναι βορῷ, 

ν᾿ 9 3 Φιζχτῆ ἘΥΚΎΣ ΕῚ ν 27 ᾿Ὶ , 

τοὺς δ᾽ ἐνθάδ᾽, αὐτοὺς οντας ἀνθρωποκχτόγους, 
890 ἐς τὸν ϑεὸν τὸ φαῦλον ἀναφέρειν δοχῶ" 

οὐδένα γὰρ οἶμαι δαιμόνων εἶναι χαχόγ. 
ΧΟΡΟΣ. 

χυάνεαι χυάνεαι σύνοδοι ϑαλάσσας, 
ἃν οἶστρος ὁ ποτώμενος ᾿4ργόϑεν 

γ) ς τ " - 

3965 Εὐυξενον ἐπ᾿ οἰδμα διεπέρασεν ᾿Ιοῦς, 

᾿᾿σιήτιδα γαῖαν 
Εὐρώπας διαμείιας. 
τίνες ποτ᾽ ὥρα τὸν εὔυδρον 

400 δοναχκόχλοα λιπόντες Εὐρώταν 
ἢ δεύματα σεμνὰ Ζίρκας 
»» » 2) Ῥ » ᾿ 
ἑβασαν ἔβασαν ἀμιχτον αἴαν. ἔνϑα χουρὰ 

δία τέγγει 
406 βωμοὺς χαὶ πεοιχέογνας 

ναῶν αἷμα βρότειον; 
ΒΕ ε ᾽, Ε " [2 ᾿ 

ἢ δοϑίοις εἰλατίναις διχρότοισι κώπαις 

ἔπλευσαν ἐπὶ πόντια κύματα 
410 νάϊον ὄχημα λινοπόροισιν αὔραις, 

, ε͵ 

φιλοπλουτον ἁμιλλαν 
αὔξοντες μελάϑροισιν; 

φίλα γὰρ ἐλπὶς ἐγένετ᾽ ἐπὶ 
’ -» 27 2 ’ 

416 πημασι βοοτῶν ἀπλήῆστος ἀγϑρωποις, ᾿ 
2 ; « ,΄ 

ολβου βᾶαρος οἱ φέρονται 
΄ ΞΕ) ἮΣ ἥ ΄ - 

πλάνητες ἐπ᾽ οἰδιια πόλεις τε βαρβάρους περῶντες 
χειγᾷ δόξᾳ. 

με 2 Σ Η 3) 37 
γνώμα δ᾽ οἷς μὲν ἀχαιρος ο1λ- 

420 βου, τοῖς δ᾽ εἰς μέσον ἤχει. 
πῶς τὰς συνδρομάδας πέτρας, 

πῶς «ρινεΐδας 

ἀύΐπγους ἀχτὰς ἐπέρα- 
425 σαν, παράλιον αἰγιαλὸν 

ἐπ᾿ ᾿“μφῳφιτρίτας δοϑίῳ δραμόντες ; 

ὅπου πεντήχοντα χορᾶν 
- Τ ’ ν τῶν Νηρήδων χοροὶ 

μέλπουσιν ἐγκύχλιοι" 
ἀ4ἀ53ῦ χαὶ πλησιστίοισι πγοαῖς, 

συριζόντων κατὰ πρύ- 

ἕναν εὐναίων πηδαλίων, 
αὔραις ἐν νοτίαις 
ΡΣ - ΄ 

ἢ πγοιασῖσι Ζείυρου, 
ι , 2 Ῥ 

4ἀδ᾽ τὰν πολυόρνιϑον ἔπ᾽ αἵαν;, 
ΟΥ̓ Ρ] ΕἾ ἫΝ Ξ “ἢ 

λευχὰν ἀχτὰν, .2Ζχιλῆ- 

ος δρόμους χαλλισταδίους, 

Εὔξεινον κατὰ πόντον. 
εἴϑ᾽ εὐχαῖσι δεσποσύγοις 

440 .4ηδας Ἕλένα 

421 --- 488. 

407 --- 420. 

439 ---4658. 

.---.- 
παν πος 

-------- 
----- 



480 ἘΠΕ 

φίλα παῖς ἐλϑοῦσα τύχοι 
τὰν Τρῳάδα λιποῦσα πόλιν, 
ἕν᾽ ἀμφὶ χαίταν δρόσον αἱματηρὰν 
ἑλιχϑεῖσα λαιμοτόμῳ 

ἀῤλδ δεσποίνας χερὶ ϑάνῃ 
ποινὰς δοῦσ᾽ ἀντιπάλους. 
ἥδιστ᾽ ἂν τήνδ᾽ ἀγγελίαν 
δεξαίμεσϑ'᾽, Ἑλλάδος ἐκ 

γᾶς πλωτήρων εἴ τις ἔβα, 

4δ0 δουλείας ἐμέϑεν 
δειλαίας παυσίπονος " 
καὶ γὰρ ὀνείρασι συμβαίην 
οἴχοις πόλει τε πατρῴ-- 
ᾳ τερπνῶν ὕμνων ἀπολαύ- 

458 εἰν, χοινὰν χάριν ὄλβῳ. 
ἀλλ᾽ οἵδε χέρας δεσμοῖς διδύμοις 
συνερεισϑέντες χωροῦσι, γνέον 

πρόσφαγμα ϑεᾶς" σιγᾶτε, φίλαι. 
τὰ γὰρ Ἑλλήνων ἀκροϑίγνια δὴ 

460 ναοῖσι πέλας ταδε βαίνει" 
οὐδ᾽ ἀγγελίας ψευδεῖς ἔλαχεν 
βουφορβὸς ἀνήρ. 

ὦ πότνι᾽, εἴ σοι τάδ᾽ ἀρεσχόντως 

πόλις ἥδε τελεῖ, δέξαι ϑυσίας, 

4θ6 ἃς ὁ παρ᾽ εἰλτ νόμος οὐχ ὁσίας 
Ἕλλησι διδοὺς ἀναφαίνγει. 

[ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α 
εἰεν " 
τὰ τῆς ϑεοῦ μὲν πρῶτον ὡς χαλῶς ἔχῃ 
τ μοι. μέϑετε τῶν ξένων χέρας, 

ὡς ὄντες ἱροὶ μηκέτ᾽ ὠσι δέσμιοι. 

470 ναοῦ δ᾽ ἔσω στείχοντες εὐτρεπίζετε 
. ἃ χρὴ ᾽πὶ τοῖς παροῦσι χαὶ γομίζεται. 

φεῦ" 
τίς ἄρα μήτηρ ἡ τεχοῦσ᾽ ὑμᾶς ποτε 
πατήρ τ᾽ ἀδελφή τ᾽, εἰ γεγῶσα τυγχάνει; 
οἵων στερεῖσα διπτύχων νεαγιῶν 

474 ἀνάδελφος ἔσται. τὼς τύχας τίς οἶδ᾽ ὅτῳ 

τοιαίδ᾽ ἔσονται; πάντα γὰρ τὼ τῶν ϑεῶν 
ἐς ἀφανὲς ἕρπει, κοὐδὲν οἶδ᾽ οὐδεὶς κακόν" 

ἡ γὰρ τύχη παρήγαγ᾽ ἐς τὸ δυσμαϑές. 
πόϑεν ποϑ᾽ ἥχετ᾽, ὦ ταλαίπωροι ξένοι; 

480 ὡς διὰ μαχροῦ μὲν τήνδ᾽ ἐπλεύσατε χϑόνα, 

μαχρὸν δ᾽ ἀπ᾿ οἴκων χρόνον ἔσεσϑ'᾽ ἀεὶ χάτω. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τί ταῦτ᾽ ὀδύρει, κἀπὶ τοῖς μέλλουσι νῷ 
καχοῖσι λυπεῖς, ἥτις εἶ ποτ᾽, ὦ γύναι; 

οὔτοι νομίζω σοφὸν, ὃς ἂν μέλλων ϑαγεῖν 
486 οἴχτῳ τὸ δεῖμα τοὐλέϑρου γνιχᾶν ϑέλῃ" 

οὐχ ὅστις ““ιδην ἐγγὺς ὄντ᾽ οἱχτίζεται, 
σωτηρίας ἄνελπις" ὡς δύ᾽ ἐξ ἑνὸς 
χακὼ συνάπτει, μωρίαν τ᾽ ὀφλισχάνεε 
ϑνήσχει ϑ᾽ ὁμοίως" τὴν τύχην δ᾽ ἐᾶν χρεών. 

490 ἡμᾶς δὲ μὴ ϑρήνει σύ" τὰς γὰρ ἔνϑάδε 
ϑυσίας ἐπιστάμεσϑα χαὺὶ γιγγώσκομενγ. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΔ.. 

πότερος ἄρ᾽ ὑμῶν ἐνθάδ᾽ ὠνομασμένος 
Πυλάδης κέκληται; τόδε μαϑεῖν πρῶτον ϑέλω. 

, ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὅδ᾽, εἴ το δή σον τοῦτ᾽ ἐν ἡδονῇ μαϑεῖν. 

ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ΙΤΡΙΓΕΝΕ ΤΙ... ὲ 

496 ποίας πολίτης πατρίδος Ἕλληνος γεγώς; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. ἱ 

τί δ᾽ ἂν μαϑοῦσα τόδε πλέον λάβοις, γύναι; 
ΙΡΙΓΈΕΝΕΙ «4. 

πότερον ἀδελφὼ μητρός ἔστον ἐκ μιᾶς; 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

αν γ᾽, ἐσμὲν δ᾽ οὐ κασιγνήτω, γύναι. 
ΙΡΙΓΕΝΕΙἍ. 

σοὶ δ᾽ ὄνομα ποῖον ἔϑεϑ᾽ ὁ γεννήσας πατήρ; 
ΘΟΡΕΣΊΓΙΣΙ 

ὅ00 τὸ μὲν δίκαιον δυστυχεῖς καλοίμεϑ᾽ ἄν. 
ΤΡΙΓΕΝῈ ΓΆ4. 

οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτῶ" τοῦτο μὲν δὸς τῇ τύχη. 
ΘΡΗ͂ΣΊΣΣ, νον 

ἀνώνυμοι ϑανόντες οὐ γελῴμεϑ'᾽ ἄν. 

᾿ ΙΦΙΓΕΝΕΙ.Ά.. 

τί δὲ φϑονεῖς τοῦτ᾽, ἢ φρονεῖς οὕτω μέγα; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τὸ σῶμα ϑύσεις τοὐμὸν, οὐχὶ τοὔνομα. 
ΙΤΦΙΓΕΜΝΕΙ. Ἅ. 

ὅ06 οὐδ᾽ ἂν πόλιν φράσειας ἥτις ἐστί σοι; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ζητεῖς γὰρ οὐδὲν κέρδος, ὡς ϑανουμένῳ. 
ΙΡΙΓΕΝΕ. 4. 

χάριν δὲ δοῦναι τήγδε κωλύει τί σε; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τὸ κλειγὸν “4ργος πατρίδ᾽ ἐμὴν ἐπεύχομαι. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ 4. 

πρὸς ϑεῶν ἀληϑῶς, ὦ ξέν᾽, εἶ κεῖϑεν γεγώς; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

510 ἐχ τῶν υχηνῶν, αἵ ποτ᾽ ἦσαν Ὀλβιαι. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙἍ. 

φυγὰς δ᾽ ἀπῆρας πατρίδος, ἢ ποίᾳ τύχῃ; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

φεύγω τρόπον γε δή τιν᾽ οὐχ ἑκὼν ἕἑχών. 
ΤΡΙΓΕ ΝΕ 7.4. 

ἄρ᾽ ἂν τί μοι φράσειας ὧν ἐγὼ ϑέλω; 

ΟΡΕΣΊΠΣ. 

ὡς ἐν παρέργῳ τῆς ἐμῆς δυσπραξίας. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ 4. 

δ1ὅ χαὶ μὴν ποϑεινός γ᾽ ἦλϑες ἐξ “Ἄργους μολών. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὔχουν ἐμαυτῷ γ᾽, εἰ δὲ σοὶ, σὺ τοῦδ᾽ ἔρα. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΑ. 

Τροίαν ἴσως οἶσϑ᾽, ἧς ἁπανταχοῦ λόγος. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὡς μήποτ᾽ ὠφελόν γε, μηδ᾽ ἰδὼν ὄναρ. 
ΙΦΡΙΓΕΜΝΕΙ͂ 4. 

φασίν γιν οὐχέτ᾽ οὖσαν οἴχεσϑαι δορί. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

520 ἔστιν γὰρ οὕτως, οὐδ᾽ ἄκραντ᾽ ἠκούσατε. 
ΤΦΙΓΕΝΕ ΤΑ. 

Ἑλένη δ᾽ ἀφῖχται δῶμα Μενέλεω πάλιν; 
ΟΡΕΣΤῊ Σ. 

ἥχει, καχῶς γ᾽ ἐλθοῦσα τῶν ἐμῶν τινι. 
ΤΡΊΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

καὶ ποῦ ᾽στι; κἀμοὶ γάρ τι προὐφείλει κακόν. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Σπάρτῃ ξυνοικεῖ τῷ πάρος ξυνευγέτῃ. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ἨῈΝ ΤΑΎΡΟΙΣ. 

ΙΓΡΙΓΕΜΝΕΤΙἍΖ. 

ὅ2ὅ ὦ μῖσος εἷς Ἕλληνας, οὐκ ἐμοὶ μόνῃ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀπέλαυσα χἀγὼ δή τι των χείνης γάμων. 
ΤΓΡΙΓΕΝῈ 14. 

γόστος δ᾽ ᾿ἀχαιῶν ἐγένεϑ'᾽᾽, ὡς χηρύσσεται; 
ΟΡΕΣΊΗΣ. 

ὡς πάνϑ᾽ ἅπαξ με συλλαβοῦσ᾽ ἀνιστορεῖς. 
; ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂ 

πρὶν γὰρ ϑαγνεῖν σὲ τοῦδ᾽ ἐπαυρέσϑαι ϑέλω. 

᾿. ΟΡ ΕΣΈΆΕΕΣ. 

ὅ80 ἔλεγχ᾽ , ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐρᾷς" λέξω δ᾽ ἐγώ, 
5 τῶ συ ΝΕΤΑ. 

Κάλχας τις ἦλϑε μάντις ἐκ Τροίας πάλιν; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὔλωλεν, ὡς ἦν ἐν Πῆυκηναίοις λόγος. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙἍ. 

ὦ πότνι᾽, ὡς εὖ. τί γὰρ ὃ «Ταέρτου γόνος; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὔπω γενόστηχ᾽ οἶχον, ἔστι δ᾽, ὡς λόγος. 
ΙΦΙΓΕΝΕ ΤΙἍ. 

᾿ δϑδύλοιτο, νόστου μήποτ᾽ ἐς πάτραν τυχών. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

μηδὲν χκατεύχου" πάντα τἀκείνου νοσεῖ. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

Θέτιδος δ᾽ ὁ τῆς Νηρῆδος ἔστι παῖς ἔτι; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

οὐχ ἔστιν" ἄλλως λέχτρ᾽ ἔγημεν «Αὐλίδι. 
ΤΡΙΓΕΝΕ ΙἍ. 

' δόλια γὰρ, ὥς γέ φασιν οἱ πεπονϑότες. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

' δάρ τίς εἰ ποϑ᾽; ὡς εὖ πυνϑάνει τἀφ᾽ Ἑλλῴᾷδος. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 
ἐχεῖϑέν εἰμι" παῖς ἔτ᾽ οὐσ᾽ ἀπωλόμην. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὀρϑῶς ποϑεῖς ἄρ᾽ εἰδέναι τἀκεῖ, γύναι." 

ΙΤΡΙΓΕΝΕ.ἍΑ. 

τί δ᾽ ὁ στρατηγὸς, ὃν λέγουσ᾽ εὐδαιμονεῖν ; 
ΟΡΕΣΤΊΉΗΣ. 

τίς; οὐ γὰρ ὅν γ᾽ ἐγῴδα τῶν εὐδαιμόνων. 
ΙΦΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

δ45 4τρέως ἐλέγετο δή τις ᾿4γαμέμνων ἄναξ. 
ΘΡΕΣΞΕΊΙΓΙΣ. 

οὐχ οἶδ᾽ " ἄπελϑε τοῦ λόγου τούτου, γύναι. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ζ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν, ἀλλ᾽ εἴφ᾽, ἵν᾽ 
ΟΡΙΕΣΞΣΊΤΗΣ. 

τέϑνηχ᾽ ὁ τλήμων, πρὸ: δ᾽ ἀπωλεσέν τιγα. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙΔἍ. 

τέϑνηχε; ποίᾳ συμφορᾷ; τάλαιν᾽ ἐγώ. 
ΟΥΒΣΊΚΠΙΗΣ.: 

650 τί δ᾽ ἐστέναξας τοῦτο; μῶν προσῆκέ σοι; 
ΤΡΙΓΕΝΕ .ΙἍ. 

τὸν ὕλβον αὐτοῦ τὸν πάροιϑ᾽ ἀναστέγω. 

ΟἿΣ 5 ἼΞΕΙΣ: 

δεινῶς γὰρ ἐκ γυναιχὸς οἴχεται σφαγείς. 
Α ΙΦΙΓΕΝΕΤΙ͂Α͂. 

ὦ παγϑάχρυτος ἡ χτανοῦσα χὠ ϑανών. 
0 ΕΣ ΚΗ Σ. 

παῦσαί νυν ἤδη, μηδ᾽ ἐρωτήσης πέρα. 

εὐφραγνϑῶ, ξένε. 

| 

] 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ“Ζ. 

δδ5 τοσόνδε γ᾽, εἰ ζῇ τοῦ ταλαιπώρου δάμαρ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐχ ἔστι" παῖς γιν, ὃν ἔτεχ᾽, οὗτος ὦλεσεγ. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ Ἅ. 

ὦ ἀπ τα ἧς οἶκος. ὡς τί δὴ ϑέλων; 

. ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

πατρὸς ϑαγόντος τήνδε τιμωρούμεγος. 

ἔ ΦΙΓΕΝΕΙΑ. 
φεῦ" 
ὡς εὖ χαχὸν δίχαιον εἰσεπράξατο. 

ΘΈΡΕΙ Σ ΤΣ, 

ὅ60 ἀλλ᾽ οὐ τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ, δίχαιος ὧν. 
ΙΡΙΓΕΝΕ.Ἅ4. 

λείπει δ᾽ ἐν οἴχοις ἄλλον ᾿4γαμέμνων γόνον; 
.- ΟΡΕΣΤΗ Σ. 

λέλοιπεν ᾿Πλέχτραν γε παρϑέγον μίαγ. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ Δ. 

τί δὲ, σφαγείσης ϑυγατρὸς ἔστι τις λόγος; 
ΟΡΕΖΣΤΗΣ. 

οὐδείς γε, πλὴν ϑανοῦσαν οὐχ ὁρᾶν φάος. 
ΤΡΙΓΕΝΕ.Ι͂ 4. 

᾿ ὅθὅ τάλαιν᾽ ἐχείγη χὠ χταγὼν αὐτὴν πατήρ. 
ΘΟΘΙΡΕΣΤΉΗΣ. 

κακῆς γυναικὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο. 
; ΤΡΤΓΕΝΕΙ.Ι Ἅ4. 

ὁ τοῦ ϑανόντος δ᾽ ἔστι παῖς “Ἴργει πατρός; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἔστ᾽, ἀϑλιός γε, χοὐδαμοῦ χαὶ πανταχοῦ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 
ψευδεῖς ὄνειροι, χαίρετ᾽ " οὐδὲν ἥτ᾽ (ρα. 

ΡΠ ΣΎ ΗΙΣΣ 
ὅ70 οὐδ᾽ οἱ σοφοί γε δαίμονες χεκλημέγοι 

πτηνῶν ὀνείρων εἰσὶν ἀψευδέστεροι. 
πολὺς ταραγμὸς ἔν τε τοῖς ϑεοῖς ἔνε. 

κὰν τοῖς βούτείοῖς: ἕν δὲ λείπεται μόνον, 

ὅτ᾽ οὐχ ἄφρων ὧν μάντεων πεισϑεὶς λόγοις 

576 ὕλωλεν ὡς ὄλωλε τοῖσιν εἰδόσιν. 

ΧΟΡΟΣ 

1 φεῦ" τί ̓  ἡμεῖς οἵ τ᾽ ἐμοὶ γεννήτορες; 

ἀρ᾽ εἰσίν; ἀρ᾽ οὐχ εἰσί; τίς φράσειεν ἄγ; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙΑ͂. 

ἀχούσατ᾽ " ἐς γὰρ δή τιν᾽ ἥκομεν λόγον, 
ὑμῖν τ᾽ ὄνησιν, ὦ ξένοι, σπεύδουσ᾽ ἅμα 

580 χἀμοί. τὸ δ᾽ εὖ μάλιστά γ᾽ οὕτω γίγνεται, 

εἰ πᾶσι ταυτὸν πρᾶγμ᾽ ἀρεσκόντως ἔχει. 
ϑέλοις ἂν, εἶ σώσαιμί σ᾽, ἀγγεῖλαί τί μοι 
πρὸς Ἄργος ἐλθὼν τοῖς ἐμοῖς ἐχεῖ φίλοις, 
δέλτον τ᾿ ἐνεγχεῖν, ἣν τις οἰχτείρας ἐμὲ 

ὅ85ὅ ἔγραψεν αἰχμάλωτος, οὐχὶ τὴν ἐμὴν 
φονέα γομίζων χεῖρα, τοῦ νόμου δ᾽ ὕπο 
ϑνήσχειν 7ε; τῆς ϑεοῦ τάδε δίχαι᾽ ἡγουμέγης; 
οὐδένα γὰρ. εἶχον ὅστις ἀγγείλαι μολὼν 
ἐς Ζργος αὖϑις, τάς τ᾽ ἐμὰς ἐπιστολὰς 

ὅ90 πέμψειε σωϑεὶς τῶν ἐμῶν φίλων τινί. 
σὺ δ᾽, εἶ γὰρ, ὡς ἔοικας, οὔτε δυσγενὴς 
χαὶ τὰς ῆηυκήνας οἶσϑα χοῦς χἀγὼ ϑέλω, 
σώϑητι χαὶ σὺ, μισϑὸν οὐκ αἰσχρὸν λαβὼν 

χούφων ἕχατι γραμμάτων σωτηρίαν, 

481 

ππες πΞΞ: :ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΕΞΞΞΞ 

Ξ---- πο ασοσσουσνονσ νον σνμανι 



488 ΕΓ Ρ ἘΞΠΕΝ Δ ΔΓ Γ β 

595 οὗτος δ᾽, ἐπείπερ πόλις ἀναγχάζει τάδε, 

ϑεᾷ γενέσθω ϑῦμα, χωρισϑεὶς σέϑεν. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

χαλῶς ἔλεξας τἄλλα, πλὴν ἕν, ὦ ξένη" 
τὸ γὰρ σφαγῆναι τόνδ᾽ ἐμοὶ βάρος μέγα. 
ὁ γναυστολῶν γάρ εἶμ᾽ ἐγὼ τὰς ξυμφοράς" 

600 οὗτος δὲ συμπλεῖ τῶν ἐμῶν μόχϑων χάριν. 

οὐχουν δίχαιον ἐπ᾿ ὀλέϑοῳ τῷ τοῦδ᾽ ἐμὲ 
χάριν τίϑεσϑαι, καὐτὸν ἐκδῦναι χαχῶν" 

ἀλλ᾽ ὡς γενέσθω, τῷδε μὲν δέλτον δίδου " 
πέμψει γὰρ "Αργος, ὥστε σοι καλῶς ἔχειν " 

6006 ἡμᾶς δ᾽ ὃ χοήζων χτεινέτω. τὰ τῶν φίλων 
αἴσχιστον ὅστις χαταβαλὼν ἐς ξυμφορὰς 

αὐτὸς σέσωσται" τυγχάνει δ᾽ δδ᾽ ὧν φίλος, 
ὃν οὐδὲν ἧσσον ἢ ̓ μὲ φῶς ὁρᾶν ϑέλω. 

ΙΦΙΓΕΝΕ 4. 

ὦ λῆμ᾽ ἄριστον, ὡς ἀπ᾽ εὐγενοῦς τίνος 

610 ῥίζης πέφυκας, τοῖς φίλοις τ᾽ ὀρϑῶς φίλος. 

τοιοῦτος εἴη τῶν ἐμῶν ὁμοσπόρων 
ὅσπερ λέλειπται. χαὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐγὼ, ξένοι, 
ἀνάδελφός εἶμι, πλὴν ὅσ᾽ οὐχ ὁρῶσα νιν. 
ἐπεὶ δὲ βούλει ταῦτα, τόνδε πέμψομεν 

ΘΙὅ δέλτον φέροντα, σὺ δὲ ϑανεῖ" πολλὴ δέ τις 
πὐθϑ τεῆς σὲ τοῦδ᾽ ἔχουσα τυγχάνει. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ϑύσει δὲ τίς με χαὶ τὰ δεινὰ τλήσεται; 
᾿ΠΙΦΙΓΕΝΕΤΙΑ. ᾿ 

ἐγώ" ϑεῶς γὰρ τῆσδε προστροπὴν ἔχω. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἄζηλά γ᾽, ὦ νεᾶνι, κοὐκ εὐδαίμονα. 
Τῶν ΓΝ ΕἸ ἄ;." 

620 ἀλλ᾽ εἷς ἀνάγκην χείμεϑ', ἣν φυλαχτέον. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

αὐτὴ ξίφει ϑύουσα ϑῆλυς ἄρσενας ; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ζ. 

οὔκ, ἀλλὰ χαίτην ἀμφὶ σὴν χερνέψομαι. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ὁ δὲ σφαγεὺς τίς; εἰ τάδ᾽ ἱστορεῖν μὲ χρή. 
ΙΤΙΡΙΓΈΕΈΝΕΙ 4. 

εἴσω δόμων τῶνδ᾽ εἰσὶν οἷς μέλει τάϑε. 
ΟΡΗΕΣΤΗ Σ. 

θ2ότάφος δὲ ποῖος δέξεταί μ᾽, ὅταν ϑάνω; 
ΙΦΙΓΕΝΕΤΙἍ. 

πῦρ ἱρὸν ἔνδον χάσμα τ᾽ εὐρωπὸν πέτρας. 

δ ΟΡΕΣΤΗΣ. 
φεῦ" 
πῶς ἂν μ᾽ ἀδελφῆς χεὶρ περιστείλειεν ἂν. 

ΙΤΙΦΡΙΓΕΝΕ 4. 

μάταιον εὐχὴν, ὦ τάλας, ὅστις ποτ᾽ εἶ, 
ηὔξω" μακρὰν γὰρ βαρβάρου γαΐξι χϑονός. 

6080 οὐ μὴν, ἐπειδὴ τυγχάνεις ᾿“ργεῖος ὧν, 

ἀλλ᾽ ὧν γε δυνατὸν οὐδ᾽ ἐγὼ λείψω χάριν. 
πολύν τε γάρ σοι κόσμον ἐνϑήσω τάφῳ, 
ξανϑῷ τ᾿ ἐλαίῳ σῶμα σὸν κατασβέσω, 

χαὶ τῆς ὀρείας ἀνϑεμόρρυτον γάνος 
086 ξουϑῆς μελίσσης ἐς πυρὰν βαλῶ σέϑεν. 

ἀλλ᾽ εἶμι, δέλτον τ᾽ ἐκ ϑεᾶς ἀναχτόρων 
οἴσω" τὸ μέντοι δυσμενὲς μή μου λάβης. 
φυλάσσετ᾽ αὐτοὺς, πρόσπολοι, δεσμῶν ἄτερ. 

7 ῳ μων ΄ ἴσως ἄελπτα τῶν ἐμῶν φίλων τινὶ 

πέμψω πρὸς Ἄργος, ὃν μάλιστ᾽ ἐγὼ φιλῶ, 
640 καὶ δέλτος αὐτῷ ζῶντας, οὗς δοκεῖ ϑαγεῖν, 

λέγουσα πιστὰς ἡδονὰς ἀπαγγελεῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

κατολοφρύρομαι σὲ τὸν χερνίβων 
δαγνίσι Ἐ μελόμεγνον αἱμαχταῖς. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

θ46 οἶχτος γὰρ οὐ ταῦτ᾽, ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ ξέναι. 
ΧΟΡΟΣ. 

σὲ δὲ τύχας μάκαρος, Ἰὼ νεανία, 
οὐ πο εἷς πάτραν ὅτι ποτ᾽ ἐπεμβάσει. 

ἥν" ΥΔΑΖΗΣ. 

θ60 ἄζηλα τοῖς φίλοισι, ϑνησχκόντων φίλων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ σχέτλιοι πομπαί. 

φεῦ φεῦ, διόλλυσαι. 
αἰαῖ αἱαῖ. 

πότερος ὁ μέλλων; 

656 ἔτι γὰρ ἀμφίλογα δίδυμα μέμονε φρὴν, 
σὲ πάρος ἢ σ᾽ ἀναστενάξω γόοις. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Πυλάδη, πέπονθας ταὐτὸ πρὸς ϑεῶν ἐμοί; 
ΤΕΥ ΊΤΡΣ. 

οὐχ οἷδ᾽ " ἐρωτῷς οὐ λέγειν ἔχοντά με. 
ΟΡΕΣΎΤΈΕΓΣ: 

600 τίς ἐστὶν ἡ νεᾶνις; ὡς λληνιχῶς 

ἀνήρεϑ'᾽ ἡμᾶς τούς τ᾽ ἐν ᾿Ιλίῳ πόνους 

γόστον τ᾽ ᾿ἡχαιῶν τόν τ᾽ ἐν οἱωνοῖς σο(ὸν 
Κάλχαντ᾽ ᾿Δχιλλέως τ᾿ ὄνομα, χαὶ τὸν ἄϑλιον 
᾿Δγαμέμνον᾽ ὡς ᾧκτειρ᾽, ἀνηρώτα τέ με 

θ66 γυναῖκα παῖδάς τ᾽. ἔστιν ἡ ξένη γένος 
ἐχεῖϑεν ᾿“ργεία τις" οὐ γὰρ ἂν ποτε 
δέλτον τ᾽ ἔπεμπε χαὶ τάδ᾽ ἐξεμάνϑανεν, 
ὡς χοινὰ πράσσουσ᾽, ΄άργος εἰ πράσσει χαλῶς. 

ΠΎῪ.Ζ ΑΠΗΣ. 

ἔφϑης μὲ μικρόν. ταὐτὰ δὲ φϑάσας λέγεις, 
670 πλὴν ἕν" τὰ γὰρ τῶν τῶν παϑήματα 

ἴσασι πάντες, ὧν ἐπιστροφή τις ἤν. 

ἀτὰρ διῆλθε χάτερον λόγον τινά. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τίγ᾽ ; ἐς τὸ κοινὸν δοὺς ἄμεινον ἂν μάϑοις. 
ΠΥ. Α4ΗΠΣ. 

αἰσχρὸν ϑανόντος σοῦ βλέπειν ἡμᾶς φάος" 
676 χοινῇ δὲ πλεύσας, δεῖ μὲ καὶ κοινῇ θανεῖν. 

καὶ δειλίαν γὰρ καὶ χάχην χεχτήσομαι ; 
«Ζργει τε «Ῥωχέων τ᾽ ν πολυπτύχῳ χϑονὶ, 
δόξω δὲ τοῖς πολλοῖσι, πολλοὶ γὰρ κακοὺ, 
προδοὺς σὲ σώζεσϑ᾽ αὐτὸς εἰς οἴχους μόνος, 

680 ἢ καὶ φονεύσας ἐπὶ νοσοῦσι δώμασι 
ῥάψαι μόρον σοι σῆς τυραννίδος χάριν, 
τ 0.1 ὡς δὴ σὴν χασιγνήτην ΣΟΜΟΡΕ 

ταῦτ᾽ οὖν ἐκυχον ἢ χαὶ δι᾿ αἰσχύνης ἔχω, 

χοὺχ ἔσϑ'᾽ ὅπως οὐ χρὴ συνεχπνεῦσαΐ μέ σου 

686 καὶ συσφαγῆναι, χαὺ πυρωϑήνῶωι δέμας, 

φίλον γεγῶτα χαὶ φοβούμενον ψόγον. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εὔφημα φώνει" τἀμὰ δεῖ φέρειν καχά" 
ἁπλᾶς δὲ λύπας ἐξὸν, οὐχ οἴσω διπλᾶς. 

ὃ γὰρ σὺ λυπρὸν κἀπονείδιστον λέγεις, 
690 ταὔτ᾽ ἐστὶν ἡμῖν, εἴ σε συμμοχϑοῦντ᾽ ἐμοὶ 



χτενῶ" τὸ μὲν γὰρ εἷς ἔμ᾽ οὐ χαχῶς ἔχει 
πράσσονϑ᾽ ἃ πράσσω πρὸς ϑεῶν λύειν βίον. 
σὺ δ᾽ δλβιός τ᾽ εἶ, χαϑαρά τ' οὐ νοσοῦντ᾽ ἔχεις; 

μέλαϑρ᾽, ἐγὼ δὲ δυσσεβῆ χαὶ δυστυχῆ. 
696 σωθεὶς δὲ παῖδας ἐξ ἐμῆς ὁμοσπόρου 

χτησάμενος, ἣν ἔδωχά σοι δάμαρτ᾽ ἔχειν, 
ὄνομά τ᾿ ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἂν, οὐδ᾽ ἄπαις δόμος 
πατρῷος οὑμὸς ἐξαλείφϑείη ποτ᾽ ἄν. 
ἀλλ ἕρπε χαὶ ζῆ χαὶ δόμους οἴκει πατρός. 

700 ὅταν δ᾽ ἐς Ἑλλάδ᾽ ἵππιόν τ᾽ “4ργος μόλης, 

᾿ πρὸς δεξιῶς σε τῆσδ᾽ ἐπισχήπτω τάδε" 
τύμβον τὲ χῶσον χἀπίϑες μνημεῖα μοι, 
χαὶ δάχρυ᾽ ἀδελφὴ καὶ χόμας δότω τάφῳ. 
ἄγγελλε δ᾽ ὡς δλωλ ὑπ᾽ ᾿Ἱργείας τινὸς 

705 γυναιχὸς, ἀμφὶ βωμὸν ἀγνισϑεὶς φόνῳ. 
καὶ μὴ προδῷς μου τὴν χασιγνήτην ποτὲ, 
ἔρημα χήδη χαὶ δόμους ὁρῶν πατρός. 

κι -ὠ 3 - Χ , ΕΣ ἜΣ 
καὶ χαῖρ᾽" ἐμῶν γὰρ φίλτατον σ᾽ εὑρον «ρίλων. 

ὦ συγκυναγὲ καὶ συνεχτραφεὶς ἐμοὶ. 
710 ὦ πόλλ ἐνεγχὼν τῶν ἐμῶν ἄχϑη κακῶν. 

ἡμᾶς δ᾽ ὁ «Ῥοῖβος, μάντις ὧν, ἐψεύσατο " 
τέχνην δὲ ϑέμενος ὡς προσώταϑ'᾽ Ἑλλαδος 
ἀπήλασ᾽ αἰδοῖ τῶν" πάρος μαντευμάτων. 
ᾧ πάντ᾽ ἐγὼ δοὺς τἀμὰ χαὶ πεισϑεὶς λόγοις, 

716 μητέρα καταχτὰς, αὐτὸς ἀνταπόλλυμαι. 
ΠῪ Δ Α͂ΖΔΗΣ. 

ἔσται τάφος σοι, καὶ χασιγνήτης λέχος 
οὐχ ἂν προδοίην, ὦ τάλας, ἐπεί σ᾽ ἐγὼ 

ϑανόντα μᾶλλον ἢ βλέπονθ᾽ ἕξω φίλον. 
ἀτὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ οὐ διέφϑορέν σέ πω 

720 μάντευμα, χαίτοι γ᾽ ἐγγὺς ἕστηκας φόνου. 
ἀλλ ἔστιν ἔστιν ἡ λίαν δυσπραξία 
λίαν διδοῦσα μεταβολὰς, ὅταν τύχῃ. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

σίγα" τὰ Φοίβου δ᾽ οὐδὲν ὠφελεῖ μ᾽ ἔπη" 
γυνὴ γὰρ ἥδε δωμάτων ἔξω περᾷ. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΑ. 

726 ἀπέλϑεϑ᾽ ὑμεῖς καὶ παρευτρεπίζετε 

τἄνδον μολόντες τοῖς ἐφεστῶσι σφαγῆ- 
δέλτου μὲν αἵδε πολύϑυροι διαπτυχαὶ, 
ξένοι, πάρεισιν" ἃ δ᾽ ἐπὶ τοῖσδε βούλομαι, 
ἀχούσατ᾽: οὐδεὶς αὑτὸς ἐν πόγοις ἀνὴρ 

780 ὅταν τε πρὸς τὸ ϑάρσος ἐκ φόβου πέσῃ. 
ἐγὼ δὲ ταρβῶ μὴ ᾿πονοστήσας χϑογὸς 
ϑῆται παρ᾽ οὐδὲν τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς 
ὃ τήνδε μέλλων δέλτον εἰς Ἧργος φέρειν. 

ΟῬΙΕΩΣ ΤΌΣ. 

τί δῆτα βούλει; τίνος ἀμηχανεῖς πέρι; 

ΤΙΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

ΟΠ 7ϑδδοχον δότω μοι τάσδε πορϑμεύσειν γραφὰς 

ΟΡΕΣΙΤΙΈΉΣ 

ἡ χἀντιδώσεις τῷδε τοὺς αὐτοὺς λόγους; 

ΤΡΘΙΓΕΝΕΙ͂ΔἪΑ. 

τί χρῆμα δράσειν ἢ τί μὴ δράσειν, λέγε. 

ΟΡ Σ ΤῊΣ. 

ἐκ γῆς ἀφήσειν μὴ ϑανόντα βαρβάρου. 

ΦΕΡΙΓΈΕΙΝΕ.ΙἍ4. 

πρὸς ἅργος, οἷσι βούλομαι πέμψαι φίλων. 

| 

- - ᾿ 7 2) 
7410 δίχαιον εἰπας" πῶς γὰρ ἀγγείλειεν ὧν; 
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756 ἐξαίρετόν μοι δὸς τόδ᾽, ἤν τι ναῦς πάϑῃ, 
χὴ δέλτος ἐν κλύδωνι χρημάτων μέτα 
ἀφανὴς γένηται, σῶμα δ᾽ ἐχσώσω μόνον, 
τὸν ὅοχον εἶναι τόγδε μηκέτ᾽ ἔμπεδον. 

ΙΦΙΓΕΜΝΕΙἍ“. 

ἀλλ᾿ οἶσϑ᾽ ὃ δράσω; πολλὰ γὰρ πολλῶν κυρεῖ 
760 τἀγόντα κἀγγεγραμμέν᾽ ἐν δέλτου πτυχαῖς " 

λόγῳ φράσω σοι πάντ᾽ ἀναγγεῖλαι φίλοις" 
ἐν ἀσφαλεῖ γάρ" ἢν μὲν ἐχσώσης γραφὴν, 
αὐτὴ φράσει σιγῶσα τἀγγεγραμμένα, 
ἢν δ᾽ ἐν ϑαλάσσῃ γράμματ᾽ ἀφαγισϑῇ τάδε, 

7θ06 τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις ἐμοί. 

ΠῪΥῪΖ44ΠΣ. 

χαλῶς ἔλεξας τῶν ϑεῶν ἐμοῦ ϑ᾽ ὕπερ. 
σήμαινε δ᾽ ᾧ χρὴ τάσδ᾽ ἐπιστολὰς φέρειν 
πρὸς “4ργος, ὅ τι τε χρὴ χλύοντά σου λέγειν. 

: ΙΦΙΓΕΝΕΙ ΔΖ 
ἄγγελλ Ὀρέστη, παιδὶ τἀγαμέμγονος" 

770 ἡ ̓ν «4ὐλίδι σφαγεῖσ', ἐπιστέλλει τάδε 
ζῶσ᾽ ᾿Ιφιγένεια, τοῖς ἐκεῖ δ᾽ οὐ ζῶσ᾽ ἔτι. 

ΟΡ ΣΎΓΙΩΗΣ. 

ἢ καὶ τύραννος ταῦτα συγχωρήσεται; 

5 ΤΡΙΓΕΝΕΙΑ͂. 
ναί" 
πείσω σφε, καὐτὴ ναὸς εἰσβήσω σχάφος. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὄμγνυ" σὺ δ᾽ ἔξαρχ᾽ ὅρκον ὅστις εὐσεβής. 
ΤΡΙΓΕΜΝΕΤΙ͂ΑἍΑ. 

δώσω, λέγειν χρὴ, τήνδε τοῖς ἐμοῖς φίλοις. 
ΠΥΜΖΆΠΖΗΣ. 

746 τοῖς σοῖς φίλοισι γράμματ᾽ ἀποδώσω τάδε. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ “4. 

κἀγὼ σὲ σώσω Κυανέας ἔξω πέτρας. 
ΠΥῪΎΖΆΑΠΖΗΣ. 

τίν᾽ οὖν ἐπόμνυς τοισίδ᾽ ὅρκιον ϑεῶν; 
ΙΦΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

ἡἄρτεμιν, ἐν ἧσπερ δώμασιν τιμὰς ἔχω. 
ΠΥ Δ44ΗΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἄνακτά γ᾽ οὐρανοῦ, σεμνὸν 4 έα. 
ΤΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

760 εἰ δ᾽ ἐχλιπὼν τὸν ὅοχον ἀδιχοίης ἐμέ; 
ΠΥΖΆΑ͂ΖΗΣ. 

ἄγνοστος εἴην" τί δὲ σὺ, μὴ σώσασζ με; 

ΤΦΙΓΕΝΕΙΑ. | 
μήποτε κατ᾽ “Ἧργος ζῶσ᾽ ἴχνος ϑείην ποδός. 

ΠῪ 3.4Ζ4ΗΠΣ. 

ἄχουε δή νυν ὃν παρήλθομεν λόγον. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

ἀλλ αὖϑις ἔσται χαιρὸς, ἣν καλῶς ἔχῃ. 

ΠῪ Ζ44ΠΗΣ. 

| 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνη; χκατϑανοῦσ᾽ ἥχει πάλιν; 

ΙΡΙΓΕΝΕΤΙ͂Α. 
’, 

ἥδ᾽ ἣν ὁρᾷς σύ: μὴ λόγοις ἔχπλησσέ με. 
χόμισαί μ᾽ ἐς ργος, ὦ σύναιμε, πρὶν ϑανεῖν, 

776 ἐκ βαρβάρου γῆς καὶ μετάστησον ϑεῶς 
σφαγίων, ἐφ᾽ οἷσι ξενοφόνους τιμὰς ἔχω. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Πυλάδη, τί λέξω; ποῦ ποτ᾽ ὄνϑ᾽ εὑρήμεϑα; 

02 
Ϊ 
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ΙΦΙΓΕῈΝΕΙ.Ἅ. 

ἢ σοῖς ἀραία δώμασιν γενήσομαι, 
Ὀρέσϑ᾽, ἵν᾽ αὖϑις ὄνομα δὶς κλύων μάϑης. 

ΨΓΥ ΖΘ ΖΙΕΓΣ: 

780 ὦ ϑεοί. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ “4. 

τί τοὺς ϑεοὺς ἀναχαλεῖς ἐν τοῖς ἐμοῖς ; 
ΠΥ“ ΆΊΠΖΗΣ. 

οὐδέν" πέραινε δ᾽» ἐξέβην γὰρ ἄλλοσε. 
τάχ᾽ οὖν ἐρωτῶν σ᾽ εἷς ἀπιστ᾽ ἀφίξομαι. 

ΦΙΓΕΝΕΤΙΑ. 
λέγ᾽ οὕνεχ᾽ ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου ϑεὰ 
᾿άρτεμις ἔσωσέ μ᾽, ἣν ἔϑυσ᾽ ἐμὸς πατὴρ, 

7856 δοχῶν ἐς ἡμᾶς ὀξὺ φάσγανον βαλεῖν, 
ἐς τήνδε δ᾽ ᾧκισ᾽ αἶαν. αἵδ᾽ ἐπιστολαὶ, 
τάδ᾽ ἐστὶ τὰν δέλτοισιν ἐγγεγραμμέγα. 

ΠΥΖΆΑ͂ΖΗΣ. 

ὦ ῥᾳδίοις ὅρχοισι περιβαλοῦσά με, 
κάλλιστα δ᾽ ὀμόσασ᾽, οὐ πολὺν σχήσω χρόνον, 

790 τὸν δ᾽ ὅρχον ὃν κατώμοσ᾽ ἐμπεδώσομεν. 
Ϊ ἰδοὺ, φέρω σοι δέλτον ἀποδίδωμί τε, 
] Ὀρέστα, τῆσδε σῆς κασιγνήτης πάρα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
δέχομαι ᾿ παρεὶς δὲ γραμμάτων διαπτυχὰς, 

] τὴν ἡδονὴν πρῶτ᾽ οὐ λόγοις αἱρήσομαι. 

795 ὦ φιλτάτη μοι σύγγον᾽, ἐκπεπληγμένος 
ὅμως σ᾽ ἀπίστῳ περιβαλὼν βραχίονι 
ἐς τέρψιν εἶμι, πυϑόμενος ϑαυμάστ᾽ ἐμοί. 

Ϊ ΧΟΡΟΣ. 

ξεῖν᾽, οὐ δικαίως τῆς ϑεοῦ τὴν πρόσπολον 

χραίγεις ἀϑίχτοις περιβαλὼν πέπλοις ζέρα. 

ΟΡΕΣΊΗΣ. 

800 ὦ συγχασιγνήτη τε κἀκ ταὐτοῦ πατρὸς 
᾿ἡγαμέμνονος γεγώσω, μή μ᾽ ἀποστρέφου, 

ἔχουσ᾽ ἀδελφὸν, οὐ δοχοῦσ᾽ ἕξειν ποτέ. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ Ἅ. 

ἐγώ σ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν; οὐ παύσει λέγων; 
τὸ δ᾽ “άἄργος αὐτοῦ μεστὸν ἥ τε Ναυπλία. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

806 οὐκ ἔστ᾽ ἐχεῖ σὸς, ὦ τάλαινα, σύγγονος. 
' ΙΡΙΓΕΝΕ 14. 

ἀλλ ἡ «Ἱάχαιγα Τυνδαρίς σ᾽ ἐγείγατο; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Πέλοπός γε παιδὶ παιδὸς, οὗ ᾿χπέφυκ᾽ ἐγώ. 
ΤΙΡΙΓΕΝΕΙἍΖ. 

τί φής; ἔχεις τι τῶνδέ μοι τεχμήριον; 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἔχω" πατρῴων ἐχ δόμων τι πυνϑάνγου. 

ΙΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

810 οὐχοῦν λέγειν μὲν χρὴ σὲ, μανϑάγειν δ᾽ ἐμέ. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

λέγοιμ᾽ ἂν ἀκοῇ πρῶτον ᾿Ηλέχτρας τάδε" 
“Ἀτρέως Θυέστου τ᾽ οἶσϑα γενομένην ἔριν; 

ΙΤΡΙΓΕΝΕΙ͂“Ζ. 

ἤκουσα, χρυσῆς ἀρνὸς ἡνίχ᾽ ἦν πέρι. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ταῦτ᾽ οὖν ὑφήνασ᾽ οἶσθ᾽ ἐν εὐπήγοις ὑφαῖς; 

ΤΦΙΓΕΝΕΙΖ. 

815 ὦ φίλτατ᾽, ἐγγὺς τῶν ἐμῶν κάμπτει, φοενῶν. 

πέσ στ΄ ὐσάντοοις «ρον ως. ὡς του δορ κϑους ων ὡς εροριθξον ρει τ τερξῶν τς σε οι ει πασδε τ ο. 

ΕΥ̓ ΒΗ ΔΥΌ 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

εἰχώ τ᾽ ἐν ἱστοῖς, ἡλίου μετάστασιν; 
ΙΦΡΙΓΕΝΕΙἍΜΖ. 

ὕφηνα καὶ τόδ᾽ εἶδος εὐμίτοις πλοκαῖς. 
ΟΡΕΣΤΉΣ. 

καὶ λούτρ᾽ ἐς «Αὐλιν μητρὸς ἀνεδέξω πάρα; 
ΙΦΙΓΈΕΝΕΙΑ.. 

οἶδ᾽" οὐ γὰρ ὃ γάμος ἐσϑλὸς ὧν μ᾽ ἀφείλετο. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

1 820τέ γάρ; κόμας σὰς μητρὶ δοῦσα σῇ φέρειν; 
ΙΤΡΙΓΕΜΝΕΙ͂Ἅ. 

μνημεῖα γ᾽ ἀντὶ σώματος τοὐμοῦ τάφῳ. 
ΟΡΕΣἝἊ ΈΊΓΣ, 

ἃ δ᾽ εἶδον αὐτὸς, τάδε φράσω τεχμήρια" 
Πέλοπος παλαιὰν ἐν δόμοις λόγχην πατρὸς, 
ἣν χερσὶ πάλλων παρϑένον Πισάτιδα 

82ὅ ἐχτήσαϑ᾽ Ἱπποδάμειαν, Οἰνόμαον χταγὼν, 
ἐν παρϑενῶσι τοῖσι σοῖς χεχρυμμένην. 

ΙΦΙΓΕΜΝΕΙ͂ἍΔ. 

ὧ φίλτατ᾽, οὐδὲν ἄλλο, φίλτατος γὰρ εἶ, 
ἔχω σ᾽, Ὀρέστα, τηλύγετον χϑονὸς ἀπὸ πατρίδος," 

880. 42ργόϑεν, ὦ φίλος. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

κἀγώ σε τὴν ϑανοῦσαν, ὡς δοξάζεται. 

κατὰ δὲ δάχρυ᾽ ἀδάχρυα, κατὰ δὲ γόος ἅμα χαρᾷ 
τὸ σὸν γοτίζει βλέφαρον, ὡσαύτως δ᾽ ἐμόν. 

ΤΓΡΙΓΕΝΕΙἍ. 

τόδ᾽ ἔτι τόδ᾽ ἔτι βρέφος 
886 ἔλιπον ἀγκάλαισι νεαρὸν τροφοῦ 

γεαρὸν ἐν δόμοις. 
ὦ χρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν [ἐμοῦ] τύχαι" 
τί φῶ; ϑαυμάτων πέρα χαὶ λόγου 

840 πρόσω τάδ᾽ ἀπέβα. 
ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖμεν ἀλλήλων μέτα. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

ἄτοπον ἡδονὰν ἔλαβον, ὦ φίλαι" 
δέδοικα δ᾽ ἐκ χερῶν μὲ μὴ πρὸς αἰϑέρα 
ἀμπτάμενος φύγη" 

845 ὦ Κυχλωπίδες ἑστίαι, ὦ πατρὶς, 

Πηυχήνα φίλα, 

χάριν ἔχω ζόας, χάριν ἔχω τροφᾶς, 
ὅτι μοι συνομαίμονα τόνδε δόμοις 
ἐξεϑρέψω φάος. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

880 γένει μὲν εὐτυχοῦμεν, ἐς δὲ συμφορὰς, 
ὦ σύγγον᾽, ἡμῶν δυστυχὴς ἔφυ βίος. 

ΙΦΙΓΕΝΕ 44. 

ἐγὼ δ᾽ ἃ μέλεος οἶδ᾽, ὅτε φάσγανον 
δέρᾳ ϑῆκέ μοι μελεόφρων πατήρ. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 
856 οἴμοι. δοχῶ γὰρ οὐ παρών σ᾽ ὁρᾶν ἐκεῖ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙἍ4. 

ἀνυμέναιος, ὦ ὀύγγον᾽, ᾿ἀχιλλέως 
εἰς χλισίαν λέχτρων 

δολίαν ὅτ᾽ ἀγόμαν " 
860 παρὰ δὲ βωμὸν ἦν δάκρυα καὶ γόοι. 

φεῦ φεῦ χερνίβων τῶν ἐχεῖ. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ᾧμωξα χἀγὼ τόλμαν ἣν ἔτλη πατήρ. 



ΡΤ ΕΝΒΙΑ ἩΠΕΝ. ἘΑΎΡΟΙΣ: 

ΤΗΡΙΓΕΝΕΙἍΖ. 

ἀπάτορ᾽ ἀπάτορα πότμον ἔλαχον. 
866 ἄλλα δ᾽ ἐξ ἄλλων χυρεῖ. 

ἷ ΟΥἿΡΕΥΣΙ ΤΕΣ: 

εἰ σόν γ ἀδελφὸν, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλεσας 
δαίμονος τύχᾳ τινός. 

ΙΦΙΓΕΙΝΕΙ... 

ὦ μελέα δεινῶς τόλμας. δείν᾽ ἔτλαν 
870 δείν᾽ ἔτλαν, ὦμιοι σύγγονε. 

παρὰ δ᾽ δλῦγον ἀπέφυγες ὄλεϑρον ἀνόσιον 
ἐξ ἐμᾶν θαηχλ εις χερῶν. 
ἃ δ᾽ ἐπὶ αὐτοῖς τίς τελευτώ; 
τίς τύχα μοι συγκυρήσει; 

8765 τίχα σοι πόρον εὑρομένα 
πάλιν ἀπὸ πόλεως, ἀπὸ φόνου πέμψω 
πατρίδ᾽ 

880 πρὶν ἐπὶ ξί(ος αἴιιατι σῷ 

παλαῖσαι; τόδε σὺν, ὦ μελέα ψυχὰ, 
χφέος ἀνευρίσκειν, 
πότερον χατὰ χέρσον, οὐχὶ γα, 

δ8ὅ Βηλὲ ποδῶν διπᾷ 

ϑανάτῳ πελάσεις ἄρα βάρβαρα φῦλα 
χαὶ δὲ ὁδοὺς ἀνόδους στείχων ; διὰ χυαγέας μὴν 

890 στεγοπόρου πέτρας 
μαχρὰ χέλευϑα ναΐοισιν δοασμοῖς. 
τόύόλαινα τάλαινα. 

896 τίς ἂν οὖν τάδ᾽ ἂν ἢ ϑεὸς ἢ βοοτὸς ἢ 
τι τῶν ἀδοχήτων 
πόρον ἄπορον ἐξανύσας 
ΤΙΣ τοῖν μόγοιν ᾿4τρείδαιν φαγεῖ 
χαχῶν ΣΗΩΝ 

τ 2 

ὃς ““ογείαν, 

ΧΟΡΟΣ. 

900 ἐν τοῖσι ϑαυμαστοῖσι χαὶ μύϑων πέρα 

τάδ᾽ εἶδον αὐτὴ κοὐ χλύουσ᾽ ἀπαγγελῶ. 

ΤῈ. ΤΉΣΣ. 

τὸ μὲν φίλους ἐλϑόντας εἰς ὄψιν φίλων, 
Ὀρέστα, χειρῶν περιβολὰς εἰχὸς λαβεῖν " 
λήξαντα δ᾽ οἴχτων χἀπ᾿ ἐχεῖν ἐλϑεῖν χρεὼν, 

905 ὅπως τὸ χλεινὸν ὄνομα τῆς σωτηρίας 

λαβόντες ἐκ γῆς βησόμεσϑα βαρβάρου. 
σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ταῦτα, μὴ ᾿χβάντας τύχης, 
χαιρὸν λαβόντας, ἡδονὰς ἄλλας λαβεῖν. 

ΟΡ ΣΙ ΣΤΡ: 

χαλῶς ἔλεξας" τῇ τύχη δ᾽ οἶμαι μέλειν 
φιρτοῦδε ξὺν ἡμῖν" ἣν δέ τις πρόϑυμος ῇ, 

σϑένειν τὸ ϑεῖον μᾶλλον εἰχότως ἔχει. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙἍ. 

οὐδέν μ᾽ ἐπίσχει γ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσει λόγου 
πρῶτον πυϑέσϑαι τίνα ποτ' ᾿Ηλέχτρα πότμον 
εἴληχε βιότου" φίλα γὰρ ἔσται πάντ᾽ ἐμοί. 

ΟΡΈΣΤΈΠΣ: 

916 τῷδε ξυγοιχεῖ βίον ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα. 

᾿ ΙΦΙΓΕΝΕΙἍ. 
οὗτος δὲ ποδαπὸς, χαὶ τίνος πέφυχε παῖς; 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

Στρόφιος ὁ «οωχεὺς τοῦδε σλήζεται πατήρ. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ 4. 

ὁ δ᾽ ἐστέ γ᾽ ̓ ἀτρέως ϑυγατρὸς, ὁμογενὴς ἐμός; 

ἢ 

ΝΣ ἸΟ τλΣι ΠΣ: 
ἀνεψιὸς γε, μογος ἐμοὶ σαφὴς φίλος. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΔ. 

ογῷ οὐκ ἦν τόϑ᾽ οὗτος ὅτε πατὴρ ἔκτεινέ με. 
ΟΕ ΣΊΗΣΣ. 

οὐκ ἦν" χρόνον γὰρ Στρόφιος ἦν ἄπαις τινα. 
ΤΡΙΓΕΝΕ 4. 

χαῖρ᾽ ὦ πόσις μοι τῆς ἐμῆς ὁμοσπόρου. 
ΟΥΡΙΡῚΣΣ ΜΈΠΙΣ. 

χάἀμός γε σωτὴρ, οὐχὶ συγγενὴς μόγον. 
ΤΡΙΓῈΕΝ.Ι.. 

τὰ δεινὰ δ᾽ ἔργα πῶς ἔτλης μητρὸς πέρι; 
ΟΡΕΣΊΗΣ. 

925 σιγῶμεν αὐτά" πατρὶ τιμωρῶν ἐμῷ. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ «4. 

ἡ δ᾽ αἰτία τίς ἀνθ᾽ ὅτου χτείνει πόσιν ; 
ΟΕ ΣΖΣΈΕΕΣ, 

ἔα τὰ μητρός" οὐδὲ σοὶ χλύειν χαλόγ. 
ΤΡΙΓΈΕΝΕΙ 4. 

σιγῶ" τὸ δ᾽ ἼἼργος πρὸς σὲ νῦν ἀποβλέπει; 
ΟΒΕΡΣΣΥΙ͂ΣΤΙΕΣ. 

ΠΙενέλαος ἄρχει" φυγάδες ἐσμὲν ἐκ πάτρας. 
ΤΡΙΓΕΝΕ. 4. 

980 ἡ που νοσοῦντας ϑεῖος ὕβοισεν δόμους; 

ΟΡΈΣΤΎΗΣ. 

οὔκ, ἀλλ Ἐρινύων δεῖιιά μὴ ἐχβάλλει χϑογός. 
ΤΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

ταῦτ᾽ ἀρ ἐπ᾿ ἀχταῖς κἀνθάδ᾽ ἠγγέλϑης μαγείς. 
ΟΡΕΣΤΗΣ. : 

ὥφϑημεν οὐ γῦν πρῶτον ὄντες ἄϑλιοι. 
ΤΡΙΓΕΜΝΕΙ«“. 

ἔγνωχα, μητρός σ᾽ οὕνεχ᾽ ἠλάστρουν ϑεαί. 
ΘΙ ΣΕΤΙΕΙΣ:. 

985 ὥσϑ᾽ αἱματηρὰ στόμ ἐπεμβαλεῖν ἐμοί, 
ΤΡΙΓΕΝΕΤΙἍΖςο- 

τί γάρ ποῖ ἐς γῆν τήνδ᾽ ἐπόρϑμευσας πόδα; 

ΟΡΕΣΤΉΗ͂Σ. 

«Ῥοίβου χελευσϑεὶς ϑεσφάτοις ἀφικόμην. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙἍ“Ζ. 

τί χρῆμα δρᾶσαι; δητὸν ἢ σιγώμενον ; 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 

λέγοιμ ἄν" ἀρχαὶ δ᾽ αἵδε μοι πολλῶν πόνων. 
940 ἐπεὶ τὰ μητρὸς ταῦϑ' ἃ σιγῶμεν χκαχὰ 

ἐς χεῖρας ἦλθε, μεταδρομαῖς ᾿Βρινύων 

ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες, ἔνϑεν μοι πόδα 
ἐς τὰς ᾿άϑηνας Ἔ ἔπεμιπε “1οξίας, 

δίχην παρασχεῖν ταῖς ἀνωγνύμοις ϑεαῖς. 

946 ἐστὶν γὰρ ὁσία ψῆφος, ἣν «ἄρει ποτὲ 

Ζεὺς εἴσατ ἔχ του δὴ χερῶν μιάσματος. 

ἐλθὼν δ᾽ ἐχεῖσε, πρῶτα μέν μ᾽ οὐδεὶς ξένων 
ἑχὼν ἐδέξαϑ', ὡς ϑεοῖς στυγούμενον " 

οἱ δ᾽ ἔσχον αἰδῶ, ξένια μονοτράπεζά μοι 
950 παρέσχον, οἴχων ὄντες ἐν ταὐτῷ στέγει, 

σιγῇ δ᾽ ἐτεχτήναντ᾽ ἀπόφϑεγχτόν μἰ, ὅπως 

δαιτὸς γενοίμην πώματός τ᾽ αὐτῶν δίχα, 
ἐς δ᾽ ἄγγος ἴδιον ἴσον ἅπασι βαχχίου 
μέτρημα πληρώσαντες εἶχον ἡδονήν. 

965 χἀγὼ ᾿ξελέγξαι μὲν ξένους οὐκ ἠξίουν, 
ἤλγουν δὲ σιγῇ κἀδόκουν οὐχ εἰδέναι; 

μέγα στενάζων, οὕνεχ ἦν μητρὸς φονεύς. 



492 

990 Ἴ7ργει 7 το αἱ χαὶ σὲ, σύγ 

ϑέλω δ᾽ ἅπερ σὺ, σέ τε δι ο  τεμὲ πόνων 

κλύω δ᾽ ᾿4ϑηναίοισι τἀμὰ δυστυχὴ 
τελετὴν γενέσϑαι, χκίίτι τὸν νόμον μέγειν, 

960 χοῆρες ἄγγος Παλλάδος τιμῶν λεών. 
ὡς δ᾽ εἰς ἔάρειον ὄχϑον ἧκον ἐς δίκην τ᾽ 
ἔστην, ἐγὼ μὲν ϑάτερον λαβὼν βάϑρον, 

ς Ξ 
τὸ δ᾽ ἄλλο ποέσβειο᾽ ἥπερ ἦν ᾿Ερινύων, 
εἰπὼν ἀχούσας ϑ᾽ αἵματος μητρὸς πέρι, 

θ66 Ῥοῖβός μ΄ ἔσωσε μαρτυρῶν " ἴσας δέ μοι 
ὑμωὰ τοῦ ωρ ους Παλλὰς ὧλ ἕν ἢ, 

Ὥνν ϑὰς ; ἀπῆρε φόνια πειρατήρια. 

ὅσαι μὲν οὖν ἕζοντο πεισϑεῖσαι δίχη, 
Εω 2 2 κ᾿ ς ᾿ ε ͵ 2 π: Ω 

᾿νηρον παρ αὑτὴν ρὸν ὠρίσαντ ἔχειν 

970 ὅσαι δ᾽ ᾿Ερινύων οὐκ ἐπείσϑησαν νόμῳ, 
δρόμοις ἀνιδρύτοισιν ἠλάστρουν μ᾽ ἀεὶ, 
ἕως ἐς ἁγνὸν ἠλϑὸον αὖ «Ῥοίβου πέδον, 
καὶ πρόσϑεν ἀδύτων ἐχταϑεὶς, νῆστις βορᾶς, 

δε οτν αὐτοῦ βίον ἀπορρής ξξεεν ϑαγὼν, 
976 εἰ μή μὲ σώσει «Φοῖβος, ὅς μ᾽ ἀπώλεσεν. 

ἐντεῦϑεν αὐδὴν τρίποδος ἐκ χρυσοῦ λαχὼν 
«Ῥοῖβός μ᾽ ἔπεμψε δεῦρο, διοπετὲς λαβεῖν 
ὥγαλμ᾽ ᾿ϑηνῶν τ᾽ ἐγκαϑιδοῦσαι χϑονί. 

ἀλλ᾽ ἥνπερ ἡμῖν ὥρισεν σωτηρίαν, 

μανιῶν τε λήξω καὶ σὲ πολυκώπῳ σχάφει 

στείλας Μῆυκήναις ἐγκαταστήσω πάλιν- 

ἀλλ᾽, ὦ φιληϑεῖσ᾽, ὦ χασί χά νι, ὦ φιληϑεῖσ᾽, ὦ χασίγνητον χαρὰ, 

σῶσον πατρῷον οἶχον, ἔχσωσον δ᾽ ἐμέ" 
985 ὡς τἄμ᾽ ὕλωλε πάντα χαὶ τὰ Πελοπιδῶν, 

οὐράγιον εἰ μὴ ληψόμεσϑα ϑεᾶς βρέτας. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινή τις ὀργὴ δαιμόνων ἐπέζεσε 
τὸ Ταντάλειον σπέρμα διὰ πόνων τ᾽ ἄγει. 

ΤΦΙΓΕΝΕΤΙΑἍΖ. 

τὸ μὲν πρόϑυμον ΤΌ σε δεῦρ᾽ 

-“ ὔ τ᾿ -»-΄ 

γοσοῦντα τ᾽ οἶχον, οὐχὶ τῷ χταγνόντι μὲ 
ϑυμουμένη, πατρῷον ὀοϑῶσαι ϑέλω" 
6719 τὲ γὰρ σῆς χεῖρ᾽ ἀπαλλάξαιμεν ἂν. 

996 σώσαιμίέ 1 οὐασυ οι τὴν ϑεὸν δ᾽ ὅπως λάϑω 

᾿Ξ καὶ τύραννον, ἡνίχ᾽ ἂν χενὰς 
“- [ἐ ν. 

χρηπῖδας εὕρῃ λαΐνας ἀγάλματος. 
πῶς δ᾽ οὐ ϑανοῦμαι; τίς δ᾽ ἔνεστί μοι λόγος ; 
ἀλλ᾽ εἰ γεν ἕν τι τοῦϑ᾽ ὁμοῦ γενήσεται, 

[1000 ἄγαλμά τ᾽ οἴσεις χαμ᾽ ἕν εὐπούμγνου γεως 
ἄξεις, τὸ χινδύνευμα γίγνεται καλόν" 
τούτου δὲ χωρισϑεῖσ᾽ ἐγὼ τς λλ ὑμαι, 
σὺ δ᾽ ἂν τὸ σαυτοῦ τὸς εὖ νόστου τύχοις. 
οὐ μήν τι φεύγω γ᾽ οὐδέ τ εἰ θανεῖν γρεὼγ, 

1005 σώσασα σ᾽" οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἀνὴρ μὲν ἐχ δόμων 
ϑανὼν ποϑεινὸς, τὰ δὲ γυναιχὸς ἀσϑενῆ. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 
οὐχ ἂν γενοίμην. σοῦ τε χαὶ μητρὸς φονεὺς, 

ἅλις τὸ χείνης αἷμα, χοινόφροων δὲ σοὶ 
καὶ ζῆν Π 7 ΟΠ 

γνώμης δ᾽ ἄχουσον " 
«Δρτέμιδι, πῶς ἂν “οξίας ἐϑέσπισε 

ἐλϑεῖν ἔχω 
γον᾽, εἰσιδεῖν. 

ἂν χαὶ ϑανὼν λαχεῖν ἴσον. 

10101 ἥξω δέ γ᾽, ἥνπερ χαὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω, 
πρὸς οἶχον, ἢ σοῦ χκατϑανὼν μενῶ ἽΜΈΤΩΣ] 

εἰ πρόσαντες ἦν τόδε 

980 σύμπραξον " ἢν γὰρ ϑεᾶς χατασχωμὲν βρέτας, 

ἘΠ Η ΑΥΘΥΙ 

χομίσαι μ᾽ ἄγαλμα ϑεῶς πόλισμ᾽ ἐς Παλλάδος 
101ὅ χαὶ σὸν πρόσωπον εἰσιδεῖν ; ἅπαντα γὰρ 

ΟΡΕΣΊΠΕΣ. 

1020 ἀρ᾽ ἂν τύραννον ϑιολέσαι δυναίμεϑ᾽ ἄν; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ.Ζ. 

δεινὸν τόδ εἶπας, ξενοφονεῖν ἐπήλυδας. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἀλλ᾽ εἰ σὲ σώσει κἀμὲ, κινδυνευτέον. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ.Ι«“4. 

οὐκ ἂν δυναίμην, τὸ δὲ πρόϑυμον ἤνεσα. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

τί δ᾽, εἴ με ναῳ τῷδε χρύψειας λάϑρα; 

ΙΡΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

102ὅ ὡς δὴ σχότος λαβόντες ἐχσωϑεῖμεν ἂν; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

κλεπτῶν γὰρ ἡ νὺξ, τῆς δ᾽ ἀληϑείας τὸ φῶς. 

ΙΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

εἴσ᾽ ἔνδον ἱροὶ φύλακες, οὖς οὐ λήσομεν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οἴμοι" διερϑάρμεσϑα" πῶς σωϑεῖμεν αν; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙἍΖ. 

ἔχειν δοχῶ μοι χαινὸν ἐξεύρημά τι. 

ΟΡΕΣΤΠΗ͂Σ. 

1080 ποῖόν τι; δόξης μετάδος, ὡς κἀγὼ μάϑω. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Αἁ. 

ταῖς σαῖς ἀνίαις χρήσομαι σοφίσμασιψ. 

ΟΡΕΣΊΗΣ. 

δειναὶ γὰρ αἱ γυναῖχες εὑρίσχειν τέχνας. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙἍ. 

φονέα σὲ φήσω μητρὸς ἐξ “Ἄργους μολεῖν. 

ΟΡΕΣΤΕΗ͂Σ. 

χρῆσαι χακοῖσι τοῖς ἐμοῖς, εἰ χερϑαγεῖς. 

ΤΓΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

108ὅ ὡς οὐ ϑέμις σε λέξομεν ϑύειν ϑεῷ. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τίν᾽ αἱτίαν ἔχουσ᾽ ; ὑποπτεύω τι γάρ. 

ΙΦΡΙΓΕΝΕΙ͂ΔΛΑ. 

οὐ χαϑαρὸν ὄντα, τὸ δ᾽ ὅσιον δώσω φόνῳ. 

ΟΡΕΣΤΠ:ΕΣ. 

συνϑεὶς ταὺ᾽ εἷς ἕν νόστον ἐλπίζω λαβεῖν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ Α. 
“οΣ“ἷἦ΄ δ 2 5 , -“ ἐπ 

πῶς οὖν γένοιτ᾽ ἂν ὥστε μήϑ᾽ ἡμᾶς ϑανεῖν, 
λαβεῖν 8᾽ ἃ βουλόμεσϑα; 
γόστος πρὸς οἴχους " ἡ δὲ βούλησις πάρα. 

τῆδε γὰρ γοσεῖ 

τί δῆτα μᾶλλον ϑεᾶς ἄγαλμ᾽ ἁλίσκεται; 

ΟΠ ΙΦΙΓΕΝΕΓΑ. 

πόντου σὲ πηγαῖς ἁγνίσαι βουλήσομαι. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 
ἱ » ᾿) ᾿ 1040 ἔτ᾽ ἐν δόμοισι βρέτας, ἐφ᾽ ᾧ πεπλεύχαμεν. 



ΙΡΙΓΕΝΕΤΙ͂ΑἍΖ. 

χκἀχεῖνο νίψαι, σοῦ ϑιγόντος ὥς, ἐρῶ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ποῖ δῆτα πόντου νοτερὸν εἶπας ἔκβολον ; 

ΤΓΡΙΓΕΝΕΙ. «4. 

οὗ γαῦς χαλινοῖς λινοδέτοις ὁρμεῖ σέϑεν. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

σὺ δ᾽ ἢ τις ἄλλος ἐν χεροῖν οἴσει βρέτας; 

ΙΤΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖ. 

1045 ἐγώ" ϑιγεῖν γὰρ ὅσιόν ἐστ᾽ ἐμοὶ μόγη. 

ΘΙΡΈ ΞΤΉΗΣ. 

Ἢ ΤΙυλάδης δ᾽ δδ᾽ ἡμῖν ποῦ τετάξεται πόνου; 

Ι ΙΦΘΙΓΕΝΕΙ͂ 4. 

᾿ ταυτὸν χεροῖν σοὶ λέξεται μίασμ᾽ ἔχων. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

λάϑρα δ᾽ ἄνακτος ἢ εἰδότος δράσεις τάδε; 

ΙΦΡΙΓΕΝΕ ΙΑ“. 

πείσασα μύϑοις" οὐ γὰρ ἂν λάϑοιμέ γε. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
1060 χαὶ μὴν νεώς γε πίτυλος εὐήρης πάρα. 

ΙΓΡΙΓΕΝΕΙ ἍΑ͂. 

σοὶ δὴ μέλειν χρὴ τὰλλ᾿ ὅπως ἕξει καλῶς. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. τ; 
ἑνὸς μόνου δεῖ, τάσδε συγχρύψαι τάδε. 
ἀλλ ἀντίαζε χαὶ λόγους πειστηρίους 
εὕρισκ᾽ " ἔχει τοι δύναμιν εἷς οἶχτον γυγή- 

1066 τὰ δ᾽ ἀλλ ἴσως ἂν πάντα συμβαίη καλῶς. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ζ. 

ὦ φίλταται γυναῖχες, ὡς ὑμᾶς βλέπω, 

χαὶ ταμ᾽ ἐν ὑμῖν ἔστιν ἢ καλῶς ἔχειν 
ἢ μηδὲν εἶναι καὶ στερηϑῆναι πάτρας 
φίλου τ᾽ ἀδελφοῦ φιλτάτης τε συγγόνου. 

1060 χαὶ πρῶτα μέν μοι τοῦ λόγου τάδ᾽ ἀρχέτω " 
γυναῖκές ἔσμεν, φιλόφρον ἀλλήλων γένος, 
σώζειν τε χοινὰ πράγματ᾽ ἀσφαλέσταται.. 
σιγήσαϑ'᾽ ἡμῖν χαὶ συνεχπονήσατε 
φυγάς. χαλόν τοι γλῶσσ᾽ ὅτῳ “πίστις παρῇ. 

1066 ὁρᾶτε δ᾽ ὡς τρεῖς μία τύχη τοὺς φιλτάτους 
ἢ γῆς πατρῴας νόστος ἢ ϑανεῖν ἔχει. 
σωϑθϑεῖσα δ᾽, ὡς ἂν χαὶ σὺ χοινωνῆῇς τύχης, 
σώσω σ᾽ ἐς Ἑλλάδ᾽. ἀλλὰ πρός σε δεξιᾶς, 

σὲ καὶ σ᾽ ἱχνοῦμαι, σὲ δὲ φίλης παρηίδος 
1070 γονάτων τε χαὶ τῶν ἐν δόμοισι φιλτάτων, 

μητρὸς πατρός τε χαὶ τέχνων, ὅτῳ κυρεῖ. 

τί φατέ; τίς ὑμῶν φησιν, ἢ τίς οὐ ϑέλει, 
φϑέγξασϑε, ταῦτα. μὴ γὰρ αἱνουσῶν λόγους 
ὕλωλα χἀγὼ χαὶ χασίγνητος τάλας. 

ΧΌΡΟΣ. 

1076 ϑάρσει, «οίλη δέσποινα, καὶ σώζου μόνον" 
ὡς ἔχ γ᾽ ἐμοῦ σοι πάντα σιγηϑήσεται, 
ἴστω μέγας Ζεὺς, ὧν ἐπισκήπτεις πέρι. 

ΦΙΓΕΝΕΙΔΛ. 
ὄναισϑε μύϑων χαὶ γένοισϑ᾽ εὐδαίμονες. 

ΓΝ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΗἨΠΠΕΝ ΤΑΎΡΟΙΣ. 

|1080 ὡς αὐτίχ᾽ ἥξει τῆσδε κοίρανος χϑογὸς, 

ἘΠ ΟΥΣ ἐλέγχων; ε χατείργασται , ξένων. 

ὦ πότνι᾽, ἥπερ μ᾽ ΑΑὐλίδος κατὰ πτύχας 
δεινῆς ἔσωσας ἐκ πατροκτόνου χερὸς, 
σῶσόν μὲ χαὶ νῦν τούσδε τ᾽" ἢ τὸ «Δοξίου 

1085 οὐχέτι βροτοῖσι διά σ᾽ ἐτήτυμον στόμα. 

ἀλλ εὐμενὴς ἔχβηϑι βαρβάρου χϑονὸς 

ἐς τὰς ᾿ϑήνας . καὶ γὰρ ἐνθάδ᾽ οὐ πρέπει 
ναίειν, παρὸν σοι πόλιν ἔχειν εὐδαίμονα. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὕρνις, ἃ παρὰ τὰς πετρίνας 
1090 πόντου δειράδας, ἀλκυὼν, 

ἔλεγον οἶτον ἀείδεις, 
εὐξύνετον ξυγνετοῖσι βοὰν, 

ὅτι πόσιν χελαδεῖς ἀεὶ μολπαῖς, 
ἐγώ σοι παραβάλλομαι 

1096 ϑρήνους, ἄπτερος ὄρνις, 
ποϑοῦσ᾽ ἙἭ.λλάνων ἀγόρους, 

ποϑοῦσ᾽ “Αρτεμιν λοχίαν, 
ἃ παρὰ Κύνϑιον ὄχϑον οἰκεῖ 
φοίνικά 8᾽ ἁβροχόμαν 

1100 δάφναν τ᾽ εὐερνέα καὶ 
γλαυκᾶς ϑαλλὸν ἱρὸν ἐλαί- 
ας, «Τατοῦς ὠδῖνα φίλαν, 
λίμναν ϑ᾽ εἱλίσσουσαν ὕδωρ 
χύχλον, ἔνϑα κύκνος μελῳ-- 

1106 δὸς Πούσας ϑεραπεύει. 
ὦ πολλαὶ δαχρύων λιβάδες, 
αἱ παρηίδας εἰς ἐμὰς 

ἔπεσον, ἁνίχα πύργων 
ὀλλυμένων ἑνὶ ναυσὶν ἔβαν 

[1110 πολεμίων ἐρετμοῖσι καὶ λόγχαις. 
| ζαχρύσου δὲ δι᾿ ἐμπολᾶς 

γόστον βάρβαρον ἦλϑον, 
ἔνϑα τῶς ἐλαφοχτόνου 
ϑεᾶς ἀμφίπολον χούραν 

1116 παῖδ᾽ ᾿γαμεμνονίαν λατρεύω 
βωμούς τε μηλοϑύτας, 
ζηλοῦσ᾽ ἄταν διὰ παν- 

σὸν ἔργον ἤδη καὶ σὸν ἐσβαίνειν δόμους" β 

! 

τὸς δυσδαίμον᾽ " ἐν γὰρ ἀνάγ- 

καις οὐ χάμνει σύντροφος ὧν. 
1120 μεταβάλλει δυσδαιμονία " 

τὸ δὲ μετ᾽ εὐτυχίας κακοῦ-- 
σϑαι ϑνατοῖς βαρὺς αἴών. 
καὶ σὲ μὲν, πότνι᾽, ᾿ργεία 
πεντηκόντορος οἶχον ἄξει" 

1125 συρίζων δ᾽ ὁ χηροδέτας 

κάλαμος οὐρείου Πανὸς 
χώπαις ἐπιϑωΐξει, 
ὃ «Ῥοῖβός ϑ᾽ ὁ μάντις ἔχων 
χέλαδον ἑπτατόνου λύρας 

1130 ἀείδων ἄξει λιπαρὰν 
εὖ σ᾽ ᾿2ϑηναίων ἐπὶ γῶν. 

ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ ἔ λιποῦ- 
σα βήσει ῥοϑίοις πλάταις" 

ἀέρι δὲ πρότογοι κατὰ πρῷραν ὑπὲρ στύλον ἐχ-ὶ 

πετάσουσι πόδα 
1089 --- 1105. ΞξξΞ 1106 ---- 1122. 

1124..--1136. ΞεΞξΞ 1137 --- 1161. 

ἜΡΟΨνι ἜΆΕΕΘ τττ τι τ. Ὁ, 



γαὸς ὠχυπόμπου. 

λαμπρὸν ἱππόδρομον βαίην, 
ἔνϑ᾽ εὐάλιον ἔρχεται πῦρ" 

9 , 2. “ὧἱδ κ Ρ οἰκείων δ᾽ ὑπὲρ ϑαλάμων 

1140 πτέρυγας ἐν νώτοις ἀμοῖς 

᾿ 

494 

β 

λήξαιμι. ϑοάζουσα. 

χοροῖς δὲ σταίην, ὅϑι καὶ 
παρϑέγος εὐδοκίμων γάμων, 

1145 παρὰ πόδ᾽ εἱλίσσουσα φίλας 
ματρὸς ἡλίχων ϑιάσους. 
ἐς ἁμίλλας χαρίτων, 

χαίτας ἀβοόπλουτον ἐς ἔριν 
1160 ὀρνυμένα, πολυποίχιλα φάρεα καὶ πλοχάμους. 

περιβαλλομέγα 

γέγυσιν ἑσκίαζον. 

ΘΟΑ.“Σ. 

ποῦ ᾽σϑ᾽ ἡ πυλωρὸς τῶνδε δωμάτων γυγὴ 
1165 Ἑλληνίς; ἤδη τῶν ξένων χατήρξατο, 

ἀδύτοις τ᾽ ἐν ἁγνοῖς σῶμα λάμπονται πυρέ; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢδ᾽ ἐστὶν, ἥ σοι πάντ᾽, ἄναξ, ἐρεῖ σαφῶς. 

ΘΟΑ͂Σ. 
ξἕα " 
τί τόδε μεταίρεις ἐξ ἀκινήτων βάϑρων," 
“Δἀγαμέμνονος παῖ, ϑεᾶς ἄγαλμ᾽ ἐν ὠλέγαις; 

ΙΦΙΓΕΜΝΕΙΑ. 

ἄναξ, ἔχ᾽ αὐτοῦ πόδα σὸν ἐν παραστάσιν. 

ΘΟ .«4Σ. 

- 1160 τί δ᾽ ἔστιν, ᾿Ιφιγένεια, καινὸν ἕν δόμοις; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙΦ.“Ζ. 

ἀπέπτυο᾽ " ὁσίᾳ γὰρ δίδωμ᾽ ἔπος τόδε. 

ΘΟΑ.Σ. 

τί φροιμιάζει γεοχμὸν, ἐξαύδα σαφῶς. 

ΤΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

οὐ χαϑαρά μοι τὰ ϑύματ᾽ ἠγρεύσασϑ᾽, ἄναξ. 

ΘΟΑ͂Σ. 

τί τοὐχδιδάξαν τοῦτό σ᾽ ; ἢ δόξαν λέγεις ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. 
ἐν βρέτας τὸ τῆς ϑεοῦ πάλιν ἕδρας ἀπεστράφη. 

| ΘΟΑ.Σ. 

| αὐτόματον, ἢ νιν σεισμὸς ἔστρεψε χϑογός ; 

| ΙΦΙΓΕΝΕΙ ΔΑ. 
αὐτόματον " ὄψιν δ᾽ ὀμμάτων ξυνήρμοσεν. 

' ΘΟΑΣ. 
, ἡ δ᾽ αἰτία τίς; ἢ τὸ τῶν ξένων μύσος; 

ΤἸΡΙΓΕΜΝΕΙἍ. 

ἥδ᾽, οὐδὲν ἄλλο" δεινὰ γὰρ δεδράχατον. 

ΘΟ «.4Σ. 

1170 ἀλλ ἢ τιν᾽ ἔχανον βαρβάρων ἀκτῆς ἔπει; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂.Ζ. 
- φ ΑΙ [4 

οἵχεῖον ηλθὸν τὸν φόνον χεχτημέγοι. 

ΦΎΈ ἘΎΠΗ ΑΘ: 

ΘΟ.4Σ. 

τίν᾽ ; εἰς ἔρον γὰρ τοῦ μαϑεῖν πεπτώχαμεν. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ“. 

] μητέρα κατειργάσαντο χοινωνῷ ξίφει. 

ΘΟ .2Σ. 

Ἄπολλον, οὐδ᾽ ἐν βαρβάροις [τόδ᾽ ἔτλη τις ἕν. 

ΤΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

[1176 πάσης διωγμοῖς ἡλάϑησαν Ἑλλάδος. 

ΘΟΑ͂Σ. 
ἢ τῶνδ᾽ ἔχατι δῆτ᾽ ἄγαλμ᾽ ἔξω φέρεις; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΔΛ. 
σεμνόν γ᾽ ὑπ᾽ αἰϑέρ᾽, ὡς μεταστήσω φόνου. 

ΘΟ.4Σ. 

μίασμα δ᾽ ἔγνως τοῖν ξένοιν ποίῳ τρόπῳ : 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ ΖΑ͂ 
ἤλεγχον, ὡς ϑεᾶς βρέτας ἀπεστράφη πάλιν. 

ΘΟΑ͂Σ. | 
1180 σοφήν σ᾽ ἔϑρεψεν Ἑλλὰς, ὡς ἤσϑου χαλώς. 

ΦΡΙΓΕΝΕΙ ΔΖ 
καὶ νῦν καϑεῖσαν δέλεαρ ἡδύ μοι φρενῶν. 

ΘΟΑΣ. 
] τῶν .“4ργόϑεν τι φίλτρον ἀγγέλλοντέ σοι; 

ΤΟΡΙΓΕΝΕΙ«“. 

τὸν μόνον Ὀρέστην ἐμὸν ἀδελφὸν εὐτυχεῖν. 

' ΘΟ.4Σ. 

ὡς δή σφε σώσαις ἡδοναῖς ἀγγελμάτων; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ΔΑΖ 
1188 καὶ πατέρα γε ζῆν καὶ καλῶς πράσσειν ἐμόν. 

ΘΟ ΑΣ. 
σὺ δ᾽ ἐς τὸ τῆς ϑεοῦ γ᾽ ἐξένευσας εἰκότως. 

| ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Δ. 
πᾶσάν γε μισοῦσ᾽ Ἑλλάδ᾽, ἢ μ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΘΟΑΣ. 
τί δῆτα δρῶμεν, φράζε, τοῖν ξέγοιν πέρι. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ ΔΑ. 
τὸν γόμον ἀνάγκη τὸν προκείμενον σέβειν. 

ΘΟΑ͂Σ. 
[1190 οὐχοῦν ἐν ἔργῳ χέρνιβες ξίφος τε σόν; 

ΦΙΓΕΝΕΙΑ͂. 
ἁγνοῖς χαϑαρμοῖς πρῶτά νιν γνέψαι ϑέλω. 

ΘΟ .2Σ. 

πηγαῖσιν ὑδάτων ἢ ϑαλασσίᾳ δρόσῳ; 

ΙΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

ϑάλασσα κλύζει πάντα τἀνϑρώπων χαχά. 

ΘΟ .“4Σ. 

ὁσιώτερον γοῦν τῇ ϑεῷ πέσοιεν ἄν. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ 4. 
ἱ 1195 καὶ τἀμά γ᾽ οὕτω μᾶλλον ἂν καλῶς ἔχοι. 



ἸΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ῈΝ ΤΑΥΘΡΟΙΣ. 

ΘΟ.“4Σ. 

οὐχοῦν πρὸς αὐτὸν ναὸν ἐχπίπτει κλύδων. 

ΙΡΙΓΕΝΕ.Ι. “4. 

ἐρημίας δεῖ" καὶ γὰρ ἄλλα δράσομεν. 

Ι ΘΟΑ.άΣ. 

ἄγ᾽ ἔνϑα χρήζεις" οὐ φιλῶ τἄρρηϑ᾽ ὁρᾶν. 

ΙΡΙΓΕΝΕΤΙΑ͂. 

. ἀγνιστέον μοι χαὶ τὸ τῆς ϑεοῦ βρέτας. 

ΘΟΑ.άΣ. 

[1200 εἴπερ γε κηλὶς ἔβαλέ γιν μητροχτόγος. 

ΙΦΘΙΓΕΝΕ 14. 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν νιν ἠράμην βάϑρων ἄπο. 

ΘΟ “4Σ. 

δίκαιος ηὑσέβεια χαὶ προμηϑία, 
ὡς εἰχότως σὲ πᾶσα ϑαυμάζει πόλις. 

ΤΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

οἶσθά νυν ἅ μοι γενέσϑω; ᾿- 
σὸν τὸ σημαίνειν τόδε. 

ΤΟΡΙΓΈΝΕΙΑ. 

δεσμὰ τοῖς ξέγοισι πρόσϑες. 

ΘΟΑ͂Σ. 

ποῖ δέ σ᾽ ἐχφύγοιεν ἄν; 

ΤΟΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

1208 πιστὸν Ἑλλὰς οἶδεν οὐδέν. 

ΘΟ «.“.“4Σ. 

ἔτ᾽ ἐπὶ δεσμὰ, πρόσπολοι. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

χἀχχομιζόγτων γε δεῦρο τοὺς ξένους 

ΘΟ ἊΣ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΔΑ. 
πρᾶτα κρύψαντες πέπλοισιν. 

ΘΟΑ.Σ. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ 4. 

σῶν τέ μοι σύμπεμπ᾽ ὀπαδῶν. 

ΘΟ«Σ. 

-......- ..... .... .........ὕ..ςς . Ο......................................-]ἃ]... ΤΡΙΓΕΝΕΙ “4. 

χαὺ πόλει πέμψον τιν᾽ ὅστις σημαγεῖ 

ΘΟ ΔΑἍΣ. 

ποίας τύχας; 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ“Ζ. 

ἐν δόμοις μίμνειν ἅπαντας. 

ΘΟ «4Σ. 

μὴ συναντῷεν φόνῳ; 

, ΤΦΙΓΕΝΕ ΙΑ. 

1210 μυσαρὰ γὰρ τὸ τοιάδ᾽ ἐστί. 

ἔσται τάδε. 

ἡλίου πρόσϑεν φλογός; 

οἵδ᾽ ὁμαρτήσουσί σοι. 

1230 ὦ Διὸς «Ζητοῦς τ᾽ ἄνασσα παρϑέν᾽, ἣν νίψω 

----- τ’ ------ --.».........᾿Φ .....-....,-.- τοῦ 

ΘΟΑ͂Σ. 

στεῖχε χαὶ σήμαινε σὺ 

ΤΡΙΓΕΝΕΙΔἍΖΖ. 

μηδέν᾽ εὶς ὄψιν πελάζειν. 

ΘΟΑ͂Σ. 

εὖ γε κηδεύεις πόλιν. 
ΙΤΡΊΓΕΝΕΙ Ἅ. 

χαὶ φίλων γ᾽ οὐ δεῖ μάλιστα. 

ΘΟ ΑΣ. 

τοῦτ᾽ ἔλεξας εἰς ἐμέ. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΑἍ. 

1215 σὺ δὲ μένων αὐτοῦ πρὸ ναῶν τῇ ϑεῷ 

ΘΟ Ἅ“Σ. 

τί χρῆμα δρῶ; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ.“. 

ἅγνισον πυρσῷ μέλαϑρον. 

ΘΟ.“Σ. 

καϑαρὸν ὡς μόλῃς πάλιν; 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

ἡνίχ᾽ ἂν δ᾽ ἔξω περῶσιν οἱ ξένοι, 

ΘΟ ἍΑ͂Σ. 

τί χρή μὲ δοῦν; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ Δ. 

πέπλον ὀμμάτων προϑέσϑαι. 

ΘΟ ἍΣ. 

μὴ παλαμναῖον λάβω; 

ΤΦΡΙΓΕΝΕΙἍ. 

ἢν δ᾽ ἄγαν δοχῶ χρονίζειν, 

ΘΟ 4Σ. 

τοῦδ᾽ ὅρος τίς ἐστί μοι; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖΦ. 

1220 ϑαυμάσης μηδέν. 

ΘΟΑ“Σ. 

τὰ τῆς ϑεοῦ πρᾶσσ᾽ ἐπὶ σχολῆς καλῶς. 

ΙΦΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

εἰ γὰρ ὡς ϑέλω καϑαρμὸς ὅδε πέσοι. 

ΘΟ 4Σ. 
συγνεύχομαι. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍἁ. 

τούσδ᾽ ἄρ᾽ ἐχβαίγνοντας ἤδη δωμάτων ὁρῶ ξέ- 
γους 

χαὶ ϑεῶς κόσμους νεογνούς τ᾿ ἄρνας, ὡς φόνῳ 
φόνον 

μυσαρὸν ἐχνίψω, σέλας τε λαμπάδων τά τ' ἀλλ᾿ ὅσα 
1228 προὐϑέμην ἐγὼ ξένοισι καὶ ϑεᾷ χαϑάρσια. 

ἐχποδὼν δ᾽ αὐδῶ πολίταις τοῦδ᾽ ἔχειν μιάσματος, 
εἴ τις ἢ ναῶν πυλωρὸς χεῖρας ἁγνεύει ϑεοῖς, 
ἢ γάμον στείχει συνάψων, ἢ τόκοις βαρύνεται, 

φεύγεϊ;, ἐξίστασϑε, μή τῳ προσπέσῃ μύσος τόδε. 

φόνον 

τῶνδε χαὶ ϑύσωμεν οὗ χρὴ, κχαϑαρὸν οἰκήσεις, 

δόμον, | 
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εὐτυχεῖς δ᾽ ἡμεῖς ἐσόμεϑα. τἄλλα δ᾽ οὐ λέγουσ᾽ 1290 2γαμεμνονείας παιδὸς ἐκ βουλευμάτων 
ὅμως 

τοῖς τὰ πλείον᾽ εἰδόσιν ϑεοῖς σοί τὲ σημαίνω, ϑεά. 
ΧΟΡΟΣ. 

εὔπαις ὃ «Δατοῦς γόνος, 
1285 ὃν ποτε Ζ͵ηλιὰς ἐν 

καρποφόροις γυάλοις : 

«Βοῖβον τὸν χρυσοκόμαν 
ἐν κιϑάρᾳ σοφὸν, ἅ τ᾽ ἐπὶ τόξων 
εὐστοχία γάνυται, 

1240 φέρεν νιν ἀπὸ δειράδος εἰναλίας, 
λοχεῖα κλεινὰ λιποῦσα 
ἀστάχτων μάτηρ ὕδαάτων, 
τὰν βαχχεύουσαν 4]ιονύ-- 
σῳ Παρνάσιον κορυφὰν, 

1215 ὅϑι ποιχιλόνωτος οἰνωπὸς δράχων 
σχιερᾷ χατάχαλκος εὐφύλλῳ δάφνᾳ, 
γᾶς πελώριον τέρας, ἄμφεπε Ἐ 
Ἐ μαγτεῖον χϑόνιον. 

1250 ἔτι μιν ἔτι βρέφος, ἔτι ςίλας 
ἐπὶ ματέρος ἀγκάλαισι ϑρώσχων 
ἔχαγνες, ὦ «νοῖβε, μαντείων δ᾽ ἐπέβας ζαϑέων, 

10} τ ἐν χρυσέῳ ϑάσσεις, ἐν ἀψευδεῖ ϑοόνῳ, 

1266 μαντείας βροτοῖς 
ϑεσφάτων γέμων 

ἀδύτων ὕπο Κασταλίας δεέϑρων 

γείτων, μέσον γᾶς ἔχων μέλαϑρον. 
Θέμιν δ᾽ ἐπεὶ γᾶς ἰὼν 

1260 παῖδ᾽ ἀπενάσσατο Ἔ 
ἝΞ ἀπὸ ζαϑέων 

χοηστηρίων, νύχια 
χϑὼν ἐτεκνώσατο φάσματ᾽ ὀνείρων, 

οὗ πολέσιν μερόπων 

τά τε πρῶτα τά τ᾽ ἔπειϑ'᾽ ἅ τ᾽ ἔμελλε τυχεῖν 
1265 ὕπνου χατὰ δνοφερὰς γᾶς 

εὐνὰς φράζον" Γαῖα δὲ τὰν 
μα ΤΕΙΩΥ ἀφείλετο τυ- 
μὰν «Ῥοῖβον φϑόνῳ ϑυγατρός" 

ταχύπους δ᾽ ἐς Ὄλυμπον ὁρμαϑεὶς ἄναξ 

1270 χέρα παιδνὸν ἕλιξεν ἐκ Ζιὸς ϑρόνων 

Πυϑίων δόμων χϑονίαν ἀφελεῖν 
ϑεᾶς μῆνιν νυχίους τ᾽ ἐνοπᾶς. 
γέλασε δ᾽, ὅτι τέχος ἄφαρ ἔβα 

127ὅ πολυ, ϑέλων λατρεύματα σχεῖν" 

ἐπὶ δ᾽ ἔσεισεν χόμαν, παῦσε νυχίους ὀνείρους, 

ἀπὸ δὲ μαντοσύναν νυχτωπὸν ἐξεῖλεν βροτῶν, 
1280 χαὶ τιμὰς πάλιν 

ϑῆχε «Ζοξίᾳ, 
πολυάνορι δ᾽ ἐν ξενόεντι ϑρόνῳ 
ϑάρση βροτοῖς ϑεσφάτων ἀοιδαῖς. 

Α͂ΓΓΕ.ΖΟΣ. 

ὦ γαοιφύλακες βώμιοί τ᾽ ἐπιστάται, 

.1285ὅ Θύας ἄναξ γῆς τῆσδε ποῦ κυρεῖ βεβώς; 

καλεῖτ᾽ ἀναπτύξαντες εὐγόμφους πύλας. 

ἔξω μελάϑρων τῶνδε κοίρανον χϑογός. 
ΧΟΡΟΣ. 

| τί δ᾽ ἔστιν, εἰ χρὴ μὴ κελευσϑεῖσαν λέγειν; 
Α͂ΓΓΕ.Ζ0ΟΣ. 

βεβᾶσι φροῦδοι δίπτυχοι νεανίαι 
1284.--- 1258. ΞξξΞ 1259 “--- 1288. 

Ὡς τ... Ὁ ------- -.-:--. ...ος. τ το  ΘνςΘαο 

| 
] 
᾿ 

ΑΓΙΓΕ.0Ο Σ. 

φεύγοντες ἐκ γῆς τῆσδε χαὶ σεμνὸν βρέτας 
λαβόντες ἐν χκόλποισιν Ἑλλάδος γεώς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄπιστον εἶπας μῦϑον" ὃν δ᾽ ἰδεῖν ϑέλως 
ἄναχτα χώρας, φροῦδος ἐκ ναοῦ συϑείς. 

ΑΓΓΕ.ΖΟΣ. 

1296 ποῖ; δεῖ γὰρ αὐτὸν εἰδέναι τὰ δρώμενα. 

ὅπου χυρήσας τουσὸ᾽ ἀπαγγελεῖς λόγους. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἴσμεν " ἀλλὰ στεῖχε καὶ δίωχέ νιν 

ΑΓΓΕ.Ζ0ΟΣ. 

ὁρᾶτ᾽, ἄπιστον ὡς γυναικεῖον γένος, 
μέτεστί ϑ᾽ ὑμῖν τῶν πεπραγμένων μέρος. 

ΧΟΡΟΣ. 

1300 μαίνει; τί δ᾽ ἡμῖν τῶν ξένων δρασμοῦ μέτα; 
οὐκ εἰ χρατούντων πρὸς πύλας ὅσον τάχος; 

ΔΓΓΕΜ“Ζ0ΟΣ. 

οὐ πρίν γ᾽ ἂν εἴπῃ τοὔπος ἑρμηνεὺς τόδε, 
εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐκ ἔνδον ἀρχηγὸς χϑονός. 
ὠὴ, χαλᾶτε κλῆϑρα,, τοῖς ἔνδον λέγω, 

1808 καὶ δεσπότῃ σημήναϑ' οὕνεκ᾽ ἐν πύλαις 

πάρειμι, καινῶν " φόρτον ἀγγέλλων κακῶν. 
Ι ΘΟΑ͂Σ. 

τίς ἀμφὶ δῶμα ϑεᾶς τόδ᾽ ἵστησιν βοὴν, 
πύλας ἀράξας χαὶ φόβον πέμψας ἔσω; 

ΑἍΙ͂ΓΙΓΕ.0 Σ. 

ψευδῶς ἔλεγον αἷδε καί μ᾽ ἀπήλαυνον δόμων, 
.1810 ὡς ἐχτὸς εἴης" σὺ δὲ χατ᾽ οἶχον ἠσϑ᾽ ἄρα. 

ΘΟ Α͂Σ. 

τί προσδοχῶσαι χέρδος ἢ ϑηρώμεναι; 

ΔΓΓΕ.Ζ0ΟΣ. 

αὖϑις τὰ τῶνδε σημανῶ" τὰ δ᾽ ἐν ποσὶ 
παρόντ᾽ ἄχουσον. ἡ νεᾶνις, ἢ νϑάδε 
βωμοῖς παρίστατ᾽, ᾿Ιφιγένει᾽ ἔξω χϑονὸς 

1816 σὺν τοῖς ξένοισιν οἴχεται, σεμνὸν ϑεᾶς 

ἄγαλμ᾽ ἔχουσα" δόλια δ᾽ ἦν καϑάρματα. 

ΘΟ ..«Σ. 

πῶς φής; τί πνεῦμα συμφορᾶς χεχτημένη; 

Ι Ζ4ΓΓΕΜ“ΖΟΣ. 

σώζουσ᾽ Ὀρέστην" τοῦτο γὰρ σὺ ϑαυμάσει. 

ΘΌ 45Σ. 

τὸν ποῖον; ἄρ᾽ ὃν Τυνδαρὶς τίχτει κόρη; 

ΖΦΑ͂ΓΓΕΟ.“Ζ0ΟΣ. 

[1820 ὃν τοῖσδε βωμοῖς ϑεῷ καϑωσιώσατο. 

ΘΟ 45. 
ΝΣ .- - -» , 
ὦ ϑαῦμα. πῶς σε μεῖζον ὀνομάσας τύχω; 

μὴ ᾿νταῦϑα τρέψης σὴν φρέν᾽, ἀλλ: ἄκουέ μου" 
σαφῶς δ᾽ ἀϑρήσας καὶ κλύων ἐχφρόντισον 
διωγμὸς ὅστις τοὺς ξένους ϑηράσεται. 
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ΘΟ «4Σ. 

1825 λέγ᾽ " εὖ γὰρ εἶπας" οὐ γὰρ ἀγχίπλουν πόρον 
φεύγουσιν, ὥστε διαφυγεῖν τοὐμὸν δόρυ. 

ΑΓΓῈ.ΖΟΣ. 

ἐπεὶ πρὸς ἀχτὰς ἤλθομεν ϑαλασσίας, 
οὗ γαῦς Ὀρέστου χρύφιος ἦν ὡρμισμέγη, 

ἡμᾶς μὲν, οὖς σὺ δεσμὰ συμπέμπεις ξένων 
1880 ἔχοντας, ἐξένευσ᾽ ἀποστῆναι πρόσω 

Αγαμέμνονος παῖς, ὡς ἀπόρρητον φλόγα 
ϑύσουσα καὶ καϑαρμὸν, ὃν μετῴχετο. 
αὐτὴ δ᾽ ὄπισϑε δέσμ᾽ ἔχουσα τοῖν ξένοιν 

ἶ ἔστειχε χερσί. χαὶ τάδ᾽ ἠν ὕποπτα μὲν, 
1888 ἤρεσχε μέντοι σοῖσι προσπόλοις, ἄναξ. 

χοόνῳ δ᾽, ἵν᾽ ἡμῖν δρᾶν τι δὴ δοκοῖ πλέον, 
ἀνωλόλυξε καὶ χατῆδε βάρβαρα 
μέλη μαγεύουσ᾽, ὡς φόνον νίζουσα δή. 
ἐπεὶ δὲ δαρὸν μεν ἥμενοι χρόνον, 

1840 ἐσῆλθεν ἡμιῶς μὴ λυϑέντες οἱ ξένοι 

κτάνοιεν αὐτὴν δραπέται τ᾽ οἰχοίατο. 
φόβῳ δ᾽ ἃ μὴ χρῆν εἰσορᾶν καϑήμεϑα 
σιγῆ, τέλος δὲ πᾶσιν ἦν αὑτὸς λόγος, 
στείχειν ἵν᾽ ἦσαν, καίπερ οὐκ ξωμένοις. 

1846 χἀνταῦϑ᾽ ὁρῶμεν Ἑλλάδος νεὼς σχάφος 
ταρσῷ κατήρει πίτυλον ἐπτερωμένον, 

γαύτας τὲ πεντήκοντ᾽ ἐπὶ σχαλμῶν πλάτας 
ἔχοντας, ἐκ δεσμῶν δὲ τοὺς νεανίας 
ἐλευϑέρους πρύμνηϑεν ἑστῶτας γεώς. 

.1850 χοντοῖς δὲ πρῷραν εἶχον, οἱ δ᾽ ἐπωτίδων 

τσ ἄγκυραν ἐξανῆπτον, οἱ δὲ κλίμαχας 

σπεύδοντες ἦγον διὰ χερῶν πρυμνήσια, 
πόντῳ δὲ δόντες τοῖν ξένοιν καϑέεσαν. 
ἡμεῖς δ᾽ ἀφειδήσαντες, ὡς ἐσείδομεν 

1865 δόλια τεγνήμαϑ'᾽᾽, εἰχόμεσϑα τῆς ξένης 
Ι- σιρυμνησίων τε, καὶ δι᾽ εὐθυντηρίας 
ἱ οἴαχας ἐξηοροῦμεν εὐπρύμνου νεώς. 

λόγοι δ᾽ ἐχώρουν, τίνι λόγῳ πορϑμεύετε 
κλέπτοντες ἐκ γῆς ξόανα χαὶ ϑυηπόλους; 

1360 τίνος τίς ὧν σὺ τήνδ᾽ ἀπεμπολᾷς χϑονός; 
ὁ δ᾽ εἰπ᾽, Ὀρέστης, τῆσδ᾽ ὅμαιμος, ὡς μάϑης, 
᾿“γαμέμνονος παῖς, τήνδ᾽ ἐμὴν κομίζομαε 
λαβὼν ἀδελφὴν, ἣν ἀπώωλεο᾽ ἐχ δόμων. 
ἀλλ οὐδὲν ἧσσον εἰχόμεσϑα τῆς ξένης, 

1306 χαὶ πρός σ᾽ ἕπεσϑαι διεβιαζόμεσϑά νιν" 
ὅϑεν τὰ δεινὰ πλήγματ᾽ ἦν γενειάδων. 
χεῖνοί τὲ γὰρ σίδηρον οὐχ εἶχον χεροῖν 
ἡμεῖς τε" πυγμαὶ δ᾽ ἦσαν ἐγχροτούμεναι, 
χαὶ χῶλ᾽ ἀπ᾽ ἀμφοῖν τοῖν νεανίαιν ἅμα 

1870 ἐς πλευρὰ χαὶ πρὸς ἥπαρ ἠχοντίζετο, 

ὡς ξύν τ᾽ ἀπειπεῖν χαὶ ξυναποχαμεῖν μέλη. 
δεινοῖς δὲ σημάντροισιν ἐσφραγισμέγοι 

ἐφεύγομεν πρὸς χρημγὸν, οἵ μὲν ἐν χάρᾳ 
χάϑαιμ᾽ ἔχοντες τραύμαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἐν ὄμμασιν" 

1376 ὄχϑοις δ᾽ ἐπισταϑέντες εὐλαβεστέρως 
ἐμαρνάμεσϑα χαὶ πέτρους ἐβάλλομεν. 
ἀλλ εἶργον ἡμᾶς τοξόται πρύμνης ἔπι 

σταϑέντες Ἰοῖς, ὥστ᾽ ἀναστεῖλαι πρόσω. 

κἀν τῷδε, δεινὸς γὰρ χλύδων ὦκειλε ναῦν 
1380 πρὸς γῆν, φόβος δ᾽ ἦν ὥστε μὴ τέγξαι πόδα, 

λαβὼν Ὀρέστης ὦμον εἰς ἀριστερὸν, 

β 
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ῬΟΕΤΑΡ Β5ΟΕΝΤΙΟΙ:- 

βὰς ἐς ϑάλασσαν κἀπὶ κλίμαχος ϑορὼν, 
ἔϑηκ᾽ ἀδελφὴν ἐντὸς εὐσέλμου νεὼς, 
τό τ᾽ οὐρανοῦ πέσημα, τῆς “ιὸς κόρης 
Ε ΨΈ, Ὁ 188ὅ ἄγαλμα. γηὺς δ᾽ ἐχ μέσης ἐφϑέγξατο 

, - «ς ΑὟΡ' - 

βοὴ τις, ὦ τῆς Ἑλλάδος ναῦται γεὼς, 
λάβεσϑε χώπης ῥόϑιά τε λευχαίνετε " 

ι Γ 2 5.1.5. » 

ἔχομεν γὰρ ὧνπερ οὕνεκ᾽ Εὔξενον πόρον 
Συμπληγάδων ἔσωϑεν εἰσεπλεύσαμεν. 

1890 οἱ δὲ στεναγμὸν ἡδὺν ἐχβουχώμεγοι 
ἔπαισαν ἅλμην. γαῦς δ᾽, ἕως μὲν ἐντὸς ἦν 
λιμένος, ἐχώρει, στόμια διαπερῶσα δὲ 
λάβοῳ κλύδωνι συμπεσοῦσ᾽ ἠπείγετο " 

Χ ν , “ " Ξ- 

δεινὸς γὰρ ἐλθὼν ἄνεμος ἐξαίφνης νεὼς 

189ὅ ὥϑει πάλιν πρυμνήσι᾽ - οἱ δ᾽ ἐχαρτέρουν 
πρὸς κῦμα λαχτίζοντες" ἐς δὲ γῆν πάλιν 

’ ΄ ἊΣ -»" ΞΞ 

χλυδὼων παλίρρους ἡγε ναῦν. σταϑεῖσα δὲ 
2 ΕΟ 2 «, ΕῚ Φ - ᾿ 

«Ἱγαμέμνογος παῖς ηὐξατ΄᾽, ὦ “Τητοῦς χόρη, 

σῶσόν μὲ, τὴν σὴν ἱερίαν, πρὸς Ἑλλάδα 
1400 ἐκ βαρβάρου γῆς, χαὶ χλοπαῖς σύγγνωϑθ᾽ ἐμαῖς. 

φιλεῖς δὲ καὶ σὺ σὸν χασίγνητον, ϑεά" 
φιλεῖν δὲ κἀμὲ τοὺς ὁμαίμονας δόξει. 
γαῦται δ᾽ ἐπευφήμησαν εὐχαῖσιν κόρης 
παιᾶνα, γυμνὰς ἐξ ἐπωμίδων χέρας 

1106 κώπῃ προσαρμόσαντες ἐκ χελεύσματος. 
μᾶλλον δὲ μᾶλλον πρὸς πέτρας ἤει σχάφος" 
χὠ μέν τις ἐς ϑάλασσαν ὡρμήϑη ποσὶν, 
ἄλλος δὲ πλεχτὰς ἐξανῆπτεν ἀγκύλας. 

3: δ Α 2 ᾿Ὶ ᾿ Α -Ὁ 2 32 , 

χάγω μὲν εὐϑυς πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀπεστάλην, 
1410 σοὶ τὰς ἐχεῖϑεν σημανῶν, ἄναξ, τύχας. 

ἀλλ ἕρπε, δεσμὰ χαὶ βρόχους λαβὼν χεροῖν " 1. ἕρπε, δεσμὰ καὶ βρόχους χερο 
ν Υο , ’ 

εἰ μὴ γὰρ οἰδμα νήνεμον γενήσεται, 
οὐχ ἔστι» ἐλπὶς τοῖς ξένοις σωτηρίας. 

, γ ΕῚ ’ 2) ΄ » ) 

πόντου δ᾽ ἀνάχτωρ [λιόν τ᾿ ἐπισχοπεῖ 

141ὅ σεμγὸς Ποσειδῶν, 1ΠΠελοπίδαις δ᾽ ἐναντίος. 
καὶ νῦν παρέξει τὸν ᾿“γαμέμνονος γόνον 
αοὶ χαὶ πολίταις, ὡς ἔοιχεν, ἐν χεροῖν 
λαβεῖν ἀδελφή» 8᾽, ἢ φόνον τὸν «4ὐλέδι 
ἀμνημόνευτον ϑεῷ προδοῦσ᾽ ἁλίσχεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

.1420 ὦ τλῆμον Ἰφιγένεια, συγγόνου μέτα 

ϑαγεῖ πάλιν μολοῦσα δεσποτῶν χέρας. 

ἧ ΘΟ.“Σ. 
φ Ξ ᾿ ' 
ὦ πάντες ἀστοὶ τῆσδε βαρβάρου χϑογὸς, 
οὐκ εἶα πώλοις ἐμιβαλόντες ἡνίας 
παράχτιοι δραμεῖσϑε, κἀχβολὰς γεὼς 

1425 Ἑλληνίδος δέξεσϑε, σὺν δὲ τῇ ϑεῷ 
σπεύδοντες ἄνδρας δυσσεβεῖς ϑηράσετε, 
οἱ δ᾽ ὠχυπόμπους ἕλξετ᾽ ἐς πόντον πλάτας; 

ε Ἵν » - ε ’ 
ὡς ἐχ ϑαλάσσης ἔχ τε γῆς ἱππευμασι 

λαβόντες αὐτοὺς ἢ χατὰ στύφλου πέτρας 
΄« “ ͵, 

1430 ῥίψωμεν, ἢ σκόλοψι πήξωμεν δέμας. 
ὑμᾶς δὲ τὰς τῶγδ᾽ ἴστορας βουλευμάτων 

Σ - Ἐ7 « ςς.- . γι 
γυναῖχας, αὖϑις, ἡνίχ᾽ ὧν σχολὴν λάβω, 

ποινασόμεσθα" νῦν δὲ τὴν προχειμένην 
σπουδὴν ἔχοντες οὐ μενοῦμεν ἥσυχοι. 

ΑΘΗ͂ΜΝΑ,. 

1436 ποῖ ποῖ διωγμὸν τόνδε πορϑμεύεις, ἄναξ 

Θόας; ἄκουσον τῆσδ᾽ ᾿4ϑηναίας λογους. 

03 

β 



᾿- ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΤΡΟΙΣ. 

παῦσαι διώχων δεῦμά τ᾽ ἐξορμῶν στρατοῦ" 1470 καὶ πρίν γ᾽ ᾿4ρείοις ἐν πάγοις ψήφους ἴσας 
᾿ πεπρωμένροις γὰρ ϑεσφάτοισι «Ἰοξίου ' κρίνασ᾽, Ὀρέστα, καὶ γόμισμ᾽ ἐς ταὐτό γε, 
' δεῦρ᾽ ηλϑ᾽ Ὀρέστης, τὸν τ᾽ ᾿Ερινύων χόλον γιχᾶν, ἴσήρεις ὅστις ὧν ψηφους λαβῆη.- 
1440 φεύγων ἀδελφῆς τ᾿ ργος ἐσπέμψων δέμας ἀλλ ἐκχομίζου σὴν κασιγνήτην χϑονὸς, 

ἄγαλμά ϑ᾽ ἱρὸν εἰς ἐμὴν ἄξων χϑόνα, ᾿ἀγαμέμνογος παῖ, καὶ σὺ μὴ ϑυμοῦ, Θοας. 
τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἀναψυχάς. ΘΟΑ.Σ. 

πρὸς μὲν σ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν μῦϑος" ὃν δ᾽ ἀποκτενεῖν 
δοχεῖς Ὀρέστην, ποντίῳ λαβὼν σάλῳ, 
ἤδη Ποσειδῶν χάριν ἐμὴν ἀκύμονα 

1446 πόντου τίϑησι νῶτα πορϑμεύων πλάτῃ. 
μαϑὼν δ᾽, Ὀρέστα, τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς, 
χλύεις γὰρ αὐδὴν, καίπερ οὐ παρὼν, ϑεᾶς, 
χώρει λαβὼν ἄγαλμα σύγγονόν τὲ σήν. 
ὅταν δ᾽ ᾿ϑήνας τὰς ϑεοδμήτους μόλης, 

1450 χῶρός τίς ἔστιν ᾿“τϑίδος πρὸς ἐσχάτοις 
ὅροισι, γείτων δειράδος Καρυστίας, 
ἱερὸς, “4λάς νιν οὑμὸς ὀνομάζει λεώς" 

ἐνταῦϑα τεύξας ναὸν ἵδρυσαι βρέτας, 

1475 ἄνασο᾽ ᾿ϑάνα, τοῖσι τῶν ϑεῶν λόγοις 
ὅστις κλύων ἄπιστος, οὐχ ὀρϑῶς φρονεῖ. 
ἐγὼ δ᾽ Ὀρέστῃ τ᾽, εἰ φέρων βρέτας ϑεᾶς 
βέβηκ᾽, ἀδελφῇ τ᾽ οὐχὶ ϑυμοῦμαι" τέ γὰρ 
πρὸς τοὺς σϑένοντας ϑεοὺς ἁμιλλᾶσθαι καλόν; 

1άδ0ἴτωσαν ἐς σὴν σὺν ϑεᾶς ἀγάλματι 
γαῖαν, καϑιδρύσαιντό τ᾽ εὐτυχῶς βρέτας. 
πέμψω δὲ καὶ τάσδ᾽ ἙἭ.)λλαδ᾽ εἰς εὐδαίμονα 

γυναῖχας, ὥσπερ σὸν χέλευσμ᾽ ἐφίεται. 
παύσω δὲ λόγχην, ἣν ἐπαίρομαι ξένοις, 

1486 γηῶν τ᾿ ἐρετμὰ, σοὶ τάδ᾽ ὡς δοχεῖ, ϑεά. 

ἐπώνυμον γῆς Ταυρικῆς πόνων τε σῶν, τ τλ του ἐς 
1456 οὗς ἐξεμόχϑεις περιπολῶν χαϑ' Ἑλλάδα αἰνῶ" τὸ γὰρ χρεὼν σοῦ τε καὶ ϑεῶν χρατεῖ" 

οἴστροις ᾿Ερινύωγ. ᾿ἄρτεμιν δέ γεν βροτοὺ ἴτ᾽. ὦ πνοαὶ, ναυσϑλοῦσϑε τὸν ᾿“γαμέμνονος 

τὸ λοιπὸν ὑμνήσουσι Ταυροπόλον ϑεάν. παῖδ᾽ εἰς ᾿4ϑήνας" συμπορεύσομαι δ᾽ ἐγὼ, 
νόμον τε ϑὲς τόνδ᾽ " ὅταν ἑορτάζη λεὼς σώζουσ᾽ ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς σεμνὸν βρέτας. 
τῆς σῆς σφαγῆς ἅποιν᾽, ἐπισχέτω ξίφας ΧΟΡΟΣ. 

1460 δέρη πρὸς ἀνδρὸς αἷμά τ᾽ ἐξανιέτω 1490 ἔτ᾽ ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ τῆς σωζομένης 
ὁσίας ἕχατι ϑεᾶς, ὅπως τιμὰς ἔχη. μοίρας εὐδαίμονες ὄντες. 

σὲ δ᾽ ἀμφὶ σεμνὰς, ᾿Ιφιγένεια, κλίμαχας ἀλλ, ὦ σεμνὴ παρά τ᾽ ἀϑανάτοις 
Βραυρωγίας δεῖ τῆσδε χληδουχεῖν ϑεῶς " καὶ παρὰ ϑνητοῖς Παλλὰς ᾿ἄϑανα, 

οὗ καὶ τεϑάψει χατϑανοῦσα, καὶ πέπλων δράσομεν οὕτως ὡς σὺ κελεύεις. 
.146θ6 ἄγαλμά σοι ϑήσουσιν εὐπήνους ὑφὰς, 12:95 μάλα γαρ τερπνὴν χἀνέλπιστον 

ἃς ἂν γυναῖκες ἐν τόκοις ψυχορραγεῖς φήμην ἀκοαῖσι δέδεγμαι. 
λείπωσ᾽ ἐν οἴχοις. τάσδε δ᾽ ἐχπέμπειν χϑονὸς ! [ὦ μέγα σεμνὰ Νίχα, τὸν ἐμὸν 
᾿Ελληνίδας γυναῖχας ἐξεφίεμαι βίοτον κατέχοις 
γνώμης δικαίας οὕνεκ᾽, ἐχσώσασά σὲ καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα.] 



ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΙΦΙΓΕΝΒΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ, 

ἱ 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΌΣΩΠΑ 

ΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
Ε, ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ΜΕΝΕΑ͂ΔΟΣ. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ. 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 
Α ΧΙΑ.ΕΥΣ. 

; [ΘΕΡΑΠΩ Ν.] 
ΑΤΓΓΕΜΟΣ. 
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ΙΦΙΓΒΝΒΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ, 

Δ͵ΓΑΜΕΜΜΜΝΩ Ν. 

ἿΣ πρέσβυ, δόμων τῶνδε πάροιϑεν 
στεῖχ . ΩΝ ᾿ 

ΠΡΕΣΒΎΤΆΗ͂Σ. 

στείχω. τί δὲ χκαινουργεῖς, 
᾿ἀγάμεμνον ἄναξ; 

ΔΙ 4ΜΈΕΈΛΜΙΝΩ Ν. 

πεύσει. 
ΤΡΡΕΣΙΡΥΈΤΙΗΣΝ. 

σπεύδω. 
μάλα τοι γῆρας τοὐμὸν ἄῦπνον 

ὅ καὶ ἐπ᾿ ὀφϑαλμοῖς ὀξὺ πάρεστιν. 
ΑΔΓΑΜΕΙΜΝΩ ΜΝ. 

τίς ποτ᾽ ἄρ᾽ ἀστὴρ ὅδε πορϑμεύει; 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ. 

Σείριος, ἐγγὺς τῆς ἑπταπόρου 
Πλειάδος ἄσσων ἔτι μεσσήρης. 

ΔΓΑΜΕΠΜΝΩ Ν. 

οὔκουν φϑόγγος γ᾽ οὔτ᾽ ὀρνίϑων 
10 οὔτε ϑαλάσσης" σιγαὶ δ᾽ ἀνέμων 

τόνδε χατ᾽ Εὔριπον ἔχουσιν. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ. 

τί δὲ οὗ σχηνῆς ἐχτὸς ἀΐσσεις, 
᾿ζγάμεμνον ἄναξ; 

ἔτι δ᾽ ἡσυχία τῇδε κατ᾽ «40λιν, 
15 καὶ ἀχένητοι φυλακαὶ τειχέων. 

στείχωμεν ἔσω. 
ΑΓ ΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ζηλῶ σὲ, γέρον, 
ζηλῶ δ᾽ ἀνδρών ὃς ἀχίγδυγον 
βίον ἐξεπέρασ᾽ ἀγνὼς, ἀχλεής " 

Φοτοὺς δ᾽ ἐν τιμαῖς ἧσσον ζηλῶ. 

ΠΠΡΕΣΒΥΤΗ͂Σ. 

χαὶ μὴν τὸ χαλὸν γ᾽ ἐνταῦϑα βίου. 

ΑΓ ΜΕΙΜΜΝΩ Ν. 

τοῦτο δέ γ᾽ ἐστὶν τὸ χαλὸν σφαλερόν" 
τό τε φιλότιμον 
γλυκὺ μὲν, λυπεῖ δὲ προσιστάώμενον. 
τοτὲ μὲν τὰ ϑεῶν οὐκ ὀρϑωϑέντ᾽ 

2ὅ ἀνέτρεψε βίον, τοτὲ δ᾽ ἀνϑρώπων 
γνῶμαι πολλαὶ 

καὶ δυσάρεστοι διέχναισαν. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗ͂Σ. 

οὐκ ἄγαμαι ταῦτ᾽ ἀνδρὸς ἀριστέως " 
οὐκ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ᾽ ἀγαϑοῖς, 

80 2γάμεμνον, ᾿4τρεύς. 
δεῖ δέ σὲ χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι " 
ϑγητὸς γὰρ ἔφυς. κἂν μὴ σὺ ϑέλης, 
τὰ ϑεῶν οὕτω βουλόμεν᾽ ἔσται. 
σὺ δὲ λαμπτῆρος φάος ἀμπετάσας 

86 δέλτον τε γράφεις 
τήνδ᾽, ἣν πρὸ χερῶν ἔτι βαστάζεις, 
χαὶ ταὐτὰ πάλιν γράμματα συγχεῖς, 
καὶ σφραγίζεις λύεις τ᾽ ὀπίσω, 
δίπτεις τε πέδῳ πεύχην, ϑαλερὸν 

40 κατὰ δάχρυ χέων, 
καὶ τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεῖς 

μὴ οὐ μαίνεσθαι. τί πονεῖς τί πονεῖς ; 
τί νέο» τί νέον περί σοι, βασιλεῦ; 

φέρε χοίνωσον μῦϑον ἐς ἡμᾶς. 
ἠδ πρὸς δ᾽ ἄνδο᾽ ἀγαϑὸν πιστόν τε φράσεις" 

- σῇ γάρ μ᾽ ἀλόχῳ τότε Τυνδάρεως 
πέμπεν (φερνὴν 
συννυμφοχόμον τε δίχαιον. 

ΦΙΡΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἐγένοντο «ἀήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρϑένγοι, 
ὅ0 «Φοίβη Κλυταιμνήστρα τ᾽, ἐμὴ ξυνάορος, 

Ἑλένη τε" ταύτης οἱ τὰ πρῶτ᾽ ὠλβισμέγοι 
μνηστῆρες ἦλϑον Ἑλλάδος νεανίαι. 
δειναὶ δ᾽ ἀπειλαὶ χαὶ κατ᾽ ἀλλήλων φόνος 
δυνίσταϑ'᾽, ὅστις μὴ λάβοι τὴν παρϑένον. 

ὅδ τὸ πρᾶγμα δ᾽ ἀπόρως εἶχε Τυνϑδάρεῳ πατρὶ, 
δοῦναί τε μὴ δοῦναί τε, τῆς τύχης ϑ᾽ ὅπως 
ἅψαιτ᾽ ἄριστα, καί νιν εἰσῆλϑεν τάδε, 
ὅρχους συνάψαι δεξιάς τε συμβαλεῖν 

μνηστῆρας ἀλλήλοισι, καὶ δι᾿ ἐμπύρων 
60 σπονδὰς καϑεῖναι χἀπαράσασϑαι τάδε, 

ὅτου γυνὴ γένοιτο Τυνδαρὶς κύρη, 
τούτῳ συναμυνεῖν, εἴ τις ἐκ δόμων λαβὼν 
οἴχοιτο τόν τ᾿ ἔχοντ᾽ ἀπωϑοίη λέχους, 
χἀπιστρατεύσειν χαὶ κατασχάιννειν πόλιν 

θ6 Ἕλλην᾽ ὁμοίως βαρβαρόν ϑ᾽ ὅπλων μέτα. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπιστώϑησαν, εὖ δέ πως γέρων 
ὑπῆλθεν αὐτοὺς Τυνδάρεως πυκνῇ φρενὶ, 
δίδωσ᾽ ἐλέσϑαι ϑυγατρὶ μνηστήρων ἕνα, 
ὅτου πνοαὶ φέροιεν ᾿“φροδίτης φίλαι. 

ἡ0ή δ᾽ εἴλεϑ'᾽, ὥς γε μήποτ᾽ ὠφελεν λαβεῖν, 
Μενέλαον. ἐλθὼν δ᾽ ἔχ «Φρυγῶν ὁ τὰς ϑεὰς 
κρίνας ὅδ᾽, ὡς ὁ μῦϑος ἀνθρώπων ἔχει, 
«Ἱακεδαίμον᾽, ἀνθηρὸς μὲν εἱμάτων στολῇ, 
χρυσῷ τε λαμπρὸς, βαρβάρῳ χλιδήματι, 

76 ἐρῶν ἐρῶσαν ᾧχετ᾽ ἐξαναρπᾶσας 
Ἑλένην πρὸς Ἴδης βούσταϑμ᾽, ἔχδημον λαβὼν 
ἹΠενέλαον" ὁ δὲ χαϑ' Ἑλλαδ᾽ οἱστρήσας μόγος 
ὅρχους παλαιοὺς Τυνδάρεω μαρτύρεται, 
ὡς χρὴ βοηϑεῖν τοῖσιν ἠδικημένοις. 

80 τοὐντεῦϑεν οὖν Ἕλληνες ζξαντες δορὶ, 
τεύχη λαβόντες, στενόπορ᾽ «Αὐλίδος βάϑρα 
ἥχουσι τῆσδε, ναυσὶν ἀσπίσιν 8᾽ ὁμοῦ 
ἵπποις τε πολλοῖς ἅρμασίν τ᾿ ἠσκχημένοι. 
κἀμὲ στρατοῦ γ᾽ ἄναχτα Μενέλεω χάριν 

85 εἵλοντο, σύγγογνόν γε. τἀξίωμα δὲ 
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νον το παέκιος ον τατον Ἰτυλλαξδ αν πιροναμα κα» Αα τάν αν “που οπ-'Ψ“-..ΦΦΔοππττεο σόπατονν 

ΕἘΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕῚΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ. 

ἄλλος τις ὠφελ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν τόδε. 

ἠϑροισμένου δὲ καὶ ξυνεστῶτος στρατοῦ 
ἥμεσϑ᾽ ἀπλοίᾳ χρώμενοι κατ᾽ «Αὐλίδα. 
Κάλχας δ᾽ ὁ μάντις ἀπορίᾳ χεχρημέγοις 

90 ἀνεῖλεν ᾿Ιφιγένειαν ἣν ἔσπειρ᾽ ἐγὼ 
᾿Δρτέμιδι ϑῦσαι τῇ τόδ᾽ οἱκούσῃ πέδον, 

ϑύσασι, μὴ ϑύσασι δ᾽ οὐκ εἶναι τάδε. 
, ον 19 ᾿Ὶ - 5 3 ἴδ , 

χλύων δ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽ ὀρϑίῳ κηρυγματι 
, ϑΣ ᾿ 5» ,) Ἁ 96 Ταλθύβιον εἶπον πάντ᾽ ἀφιέναι στρατὸν, 

ὡς οὔποτ᾽ ἂν τλὰς ϑυγατέρα κτανεῖν ἐμήν. 
οὗ δή μ᾽ ἀδελφὸς πάντα προσφέρων λόγον 

-- [2 , - 

ἔπεισε τλῆναι δεινά. χὰἀν δέλτου πτυχαῖς 
γράψας ἔπεμψα πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμὴν 

100 πέμπειν ᾿ἀχιλλεῖ ϑυγατέρ᾽ ὡς γαμουμένην, 
τὸ τ᾽ ἀξίωμα τἀνδρὸς ἐχγαυρούμενος, 
συμπλεῖν τ᾽ ᾿ἀχαιοῖς οὕνεκ᾽ οὐ ϑέλοι λέγων, 
εἰ μὴ παρ᾽ ἡμῶν εἶσιν ἐς Φϑίαν λέχος " 
πειϑὼ γὰρ εἶχον τήνδε πρὸς δάμαρτ᾽ ἐμὴν, 

-Ὁ- ; ἷ ᾿ 

106 «νευδῆ συνάψας ἀμφὶ παρϑένου γάμον... 
μόνοι δ᾽ ᾿ἡχαιῶν ἴσμεν ὡς ἔχει τάδε 

-ν ’ τ , - ΄ 
ἔγνων τότ᾽, αὖὐϑις μεταγράφω χαλῶς πάλιν 
ἐς τήνδε δέλτον, ἣν κατ᾽ εὐφρόνης σκιὰν 

110 λύοντα καὶ συνδοῦντά μ᾽ εἰσεῖδες, γέρον. 
»22) ΟΥ̓ , , , ᾿ ᾿ 
ἀλλ εἶα χώρει τασδ᾽ ἐπιστολὰς λαβὼν 

λόγῳ φράσω σοι πάντα τἀγγεγραμμένα" 
πιστὸς γὰρ ἀλόχῳ τοῖς τ᾿ ἐμοῖς δόμοισιν εἶ. 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

116 λέγε χαὶ σήμαιν᾽, ἵνα χαὶ γλώσσῃ 
σύντογα τοῖς σοῖς γράμμασιν αὐδῶ. 

ΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
πέμπω σοι πρὸς ταῖς πρόσϑεν 
δέλτοις, ὦ «Τήδας ἔρνος, 

μὴ στέλλειν τὰν σὰν ἵνγιν πρὸς 
120 τὰν χολπώδη πτέρυγ᾽ Εὐβοίας, 

«Αὐλιν ἀκλύσταν. 
εἷς τὰς ἄλλας ὥρας γὰρ δὴ 
παιδὸς δαίσομεν ὑμεναίους 

ΠΡΕΣΒΥΎΥΤΗ͂Σ. 

χαὶ πῶς ᾿Δχιλεὺς λέχτρων ἀπλακὼν 
126 οὐ μέγα φυσῶν ϑυμὸν ἐπαρεῖ 

σοὶ σῆ τ᾽ ἀλόχῳ; 
τόδε χαὶ δεινόν. σήμαιν᾽ ὅ τι φής. 

ΔΦ͵ΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

ὄνομ᾽, οὐκ ἔργον, παρέχων ᾿Αἀχιλεὺς 
οὐκ οἶδε γάμους, οὐδ᾽ ὅ τι πράσσομεν, 

130 οὐδ᾽ ὅτι χείνῳ παῖδ᾽ ἐπεφήμισα 
γυμφείους εἰς ἀγχώνων 

εὐνὰς ἐχδώσειν λέχτροις. 
ἩΠΡΈΕΣΒΥΤΗΣ: 

δεινά γε τολμᾷς, ᾿4γάμεμγνον ἄναξ, 
ὃς τῷ τῆς ϑεᾶς σὴν παῖδ᾽ ἄλοχον 

136 φατίσας ἦγες σφάγιον ΖΙαναοῖς. 

ΔΙΓΙΑΜΕΜ ΔΝ. Ν. 

οἴμοι, γνώμας ἐξέσταν, 
αἰαῖ, πίπτω δ᾽ εἰς ὅταν. 

ἀλλ ἴϑ᾽ ἐρέσσων σὺν πόδα, γήρᾳ 
140 μηδὲν ὑπείχων. 

καὶ πλοῦν τ᾿ ἔσεσϑαι καὶ χατασχαφὰς Φρυγῶν 

Κάλχας, Ὀδυσσεὺς, Μηενέλεως 8᾽. ἃ δ᾽ οὐ χαλῶς 

πρὸς Ἴργος. ἃ δὲ χέχευϑε δέλτος ἐν πτυχαῖς, 

ΤΕΡΕΣΒΥΤΉΗΣ. 

σπεύδω, βασιλεῦ. 

ΔΙΡΑΜΕΜΝαωῶ Ν. 

μή νυν μήτ᾽ ἀλσώδεις ἵζου 
χρήνας μηϑ'᾽ ὕπνῳ ϑελχϑῆς. 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 
εὔφημα ϑρόει. : 

ΔΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

πάντη δὲ πόρον σχιστὸν ἀμείβων 
146 λεῦσσε, φυλάσσων μή τίς σε λάϑη 

τροχάλοισι» ὄχοις παραμειψαμέγη 
παῖδα κομίζουσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἀπήνη 

“Ιαναῶν πρὸς γαῦς. 
ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ. 

ἔσταν τάδε. 
ΑΓ ΑΙΜΜΕΙΝΩ Ν. 

κλήϑρων δ᾽ ἔξόρμους, 

160 ἣν γάρ νιν πομπαῖς ἀντήσης, ὦ 
πάλιν ἐξόρμα,, σεῖε χαλινοὺς, 
ἐπὶ Κυκλώπων ἱεὶς ϑυμέλας. 

ΠΡΕΣΒΎΤΗ Σ. 

πιστὸς δὲ φράσας τάδε πῶς ἔσομαι, 

λέγε, παιδὺὲ σέϑεν τῇ σῆ τ᾽ ἀλόχῳ. 
“4 ΓΑΜΕΜΜΝΩ Ν. 

186 σφραγῖδα φύλασσ᾽ ἣν ἐπὶ δέλτῳ 
τήνδε χκομίζεις. ἔϑι. λευχαίνει 
τόδε φῶς ἤδη λάμπουσ᾽ ἠὼς 
πῦρ τε τεϑρίππων τῶν ᾿Δελίου» 

100 σύλλαβε μόχϑων. 
ϑνητῶν δ᾽ ὄλβιος εἰς τέλος οὐδεὶς 
οὐδ᾽ εὐδαίμων " 
οὕπω γὰρ ἔφυ τις ἄλυπος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔμολον ἀμφὶ παραχτίαν 
106 γάμαϑον Αὐλίδος ἐναλίας, 

Εὐρίπου διὰ χευμάτων 
κέλσασα, στεγνόπορϑμον 
Χαλκίδα, πόλιν ἐμὰν, προλιποῦσ᾽, 
ἀγχιάλων ὑδάτων τροφὸν 

170 τᾶς χλεινῶς ᾿ἀρεϑούσας, 
᾿ἠχαιῶν στρατιὰν ὡς κατιδοίμαν 
᾿Αχαιῶν τε πλάτας ναυσιπόρους 

ἡμιϑέων, οὃς ἐπὶ Τροί- 
αν ἐλάταις χιλιόναυσιν 

17δ τὸν ξανϑὸν Πῆενέλαον 

ἁμέτεροι πόσεις 
ἐνέπουσ᾽ ᾿“γαμέμνονά τ᾽ εὐπατρίδαν 
στέλλειν ἐπὶ τὰν “Ἑλέναν, 
ἀπ᾽ Εὐρώτα δοναχοτρόζφου 

180 Πάρις ὃ βουχόλος ἃν ἔλαβεν, 

δῶρον τᾶς ᾿Τφροϑδίτας, 
ὅτ᾽ ἐπὶ χρηναίαισι δρόσοις 
Ἅρᾳ Παλλάδι τ᾽ ἔριν ἔριν 
μορφᾶς ἃ Κύπρις ἔσχεν. 

186 πολύϑυτον δὲ δι᾽ ἄλσος ᾽4ρ- 
τέμιδος ἤλυϑον ὀρομένα, 
φοινίσσουσα παρῆδ᾽ ἐμὰν 
αἰσχύνᾳ νεοϑαλεῖ, 
ἀσπίδος ἔρυμα καὶ κλισίας 

163 --- 184. --- 186 --- 205. 
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190 ὁπλοφόρους “Ιαναῶν ϑέλουσ᾽ 
ἵππων τ᾽ ὄχλον ᾿δέσϑαι. 
χατεῖδον δὲ δύ᾽ «Αἴαντε συνέδρω 
τὸν Οἱλέως Τελαμῶγός τε γόγον, 
τῶς Σαλαμῖνος στέφανον. 

195 Πρωτεσίλαόν τ᾽ ἐπὶ ϑάχοις 

πεσσῶν ἡδομένους μορ-- 
φαῖσι πολυπλόχοις, 
Παλαμήδεά ϑ'᾽, ὃν τέχε παῖς ὁ Ποσει- 

δᾶνος, “ιομήδεα 8᾽ ἡ- 
200 δογαῖς δίσχου κεχαρημένον, 

παρὰ δὲ Μηριόνην, “ἄρεως 

ὄζον, ϑαῦμα βροτοῖσι, 

τὸν ἀπὸ νησαίων τ᾿ ὀρέων 
«Δαέρτα τόκον, ἅμα δὲ Νι- 

206 ρέα, χάλλιστον ““χαιῶν" 
τὸν ᾿ἰσάνεμόν τε ποδοῖν 
λαιψηροδρόμον ᾿ἀχιλῆα, 
τὸν ἃ Θέτις τέχε καὶ 
“Χείρων ἐξεπόγασεν, 

210 εἶδον αἰγιαλοῖσι 
παρά τε χροχάλαις δρόμον ἔχοντα σὺν ὅπλοις" 
ἅμιλλαν δ᾽ ἐπόνει ποδοῖν 
πρὸς ἅρμα τέτρωρον 

215 ἑλίσσων περὶ νίκας. 
ὁ δὲ διφρηλάτας ἐβοᾶτ᾽ 
Εὔμηλος Φερητιάδας, 

ᾧ χαλλίστους ἰδόμαν 
χουσοδαιδάλτους στομίοισι πώλους 

220 χέντρῳ ϑεινομένους, 

τοὺς μὲν μέσους ζυγίους, 

λευχοστέχτῳ τριχὶ βαλιοὺς, 
τοὺς ὃ ἔξω σειροφόρους, 
ἀντήρεις χαμπαῖσι δρόμων, 

226 πυρρότριχας, μογόχαλα δ᾽ ὑπὸ σφυρὰ 
ποικιλοδέρμονας " οἷς παρεπάλλετο 
ΠΠηλείδας σὺν ὅπλοισι παρ᾽ ἄντυγα 

280 χαὶ σύριγγας ἁρματείους. 
ναῶν δ᾽ εἷς ἀοιϑμὸν ἤλυϑον 
χαὶ ϑέαν ἀϑέσφατον, 
τὰν γυναιχείαν ὄψιν ὀμμάτων 
ὡς πλήσαιμι, μείλινον ἁδογάν. 

235 χαὶ χέρας μὲν ἦν δεξιὸν πλάτας ἔχων 
«Ῥϑιώτας ὁ Μυρμιδόνων “ἄρης 

πεντήκοντα γαυσὶ ϑουοίαις. 

χουσέαις δ᾽ εἰκόσιν 
240 χατ᾽ ἄχρα Νηρῆδες ἕστασαν ϑεαὶ, 

πρύμναις σῆμ᾽ ᾿ΔΑχιλλείου στρατοῦ. 
᾿Ἰργείων δὲ ταῖσδ᾽ ἰσήρετμοι 
γᾶες ἕστασαν πέλας " 

ὧν ὃ Πηκιστέως στρατηλάτας 
245 παῖς ἦν, Ταλαὸς ὃν τρέφει πατήρ" 

Καπανέως τε παῖς Σϑένελος" ᾿ἀτϑίδος δ᾽ ἄγων 

ἑξήχοντα ναῦς ὃ Θησέως 

παῖς ἑξῆς ἐναυλόχει ϑεὰν 

250 Παλλάδ᾽ ἐν μωνύχοις 

ἔχων πτερωτοῖσιν ἅρμασιν ϑετὸν 
εὔσημόν τε φάσμα ναυβάταις. 
τῶν Βοιωτῶν δ᾽ ὅπλισμα, ποντίας 

281 --- 241. --Ξ-ΞΞ- 242 -- 252. 

τ ΡῚ ΒΒ ΚΤ  Ην ΤΊ Δ ΘΙ 

πεντήποντα νῆας εἰδόμαν 
286 σημείοισιν ἑστολισμένας" 

τοῖς δὲ Κάδμος ἦν χρύσεον δράκοντ᾽ ἔχων 
ἀμφὶ ναῶν χόρυμβα" 
«Ἴήιτος δ᾽ ὁ γηγενὴς 

2600 ἄρχε γαΐου στρατοῦ " 
«»Ῥωκίδος τ᾿ ἀπὸ χϑογός" 
«Ἰοχρῶν δὲ τοῖσδ᾽ ἴσας ἄγων 
ναῦς ἦλϑ᾽ Οἱλέως τόχος κλυτὰν 
Θρονιάδ᾽ ἐχλιπὼν πόλιν. 

2θὅ6 ἐχ Π7υχήνας δὲ τῶς Κυχλωπίας 
παῖς ᾿Δτρέως ἔπεμπε ναυβάτας 

ναῶν ἑχατὸν ἠἡϑροϊσμέγους. 
σὺν δ᾽ “Ἵδραστος ἦν ταγὸς, ὡς φίλος φίλῳ, 

270 τᾶς φυγούσας μέλαϑρα 
βαρβάρων χάριν γάμων 
πρᾶξιν Ἑλλὰς ὡς λάβοι. 

ἐχ Πύλου δὲ Νέστορος 
Γερηνίου χκατειδόμαν 

276 πρύμνας σῆμα ταυρόπουν ὁρᾶν, Ἶ 

τὸν πάροιχον ᾿“Ἵλφεόν. 
«Αϊνιάνων δὲ δώδεχα στόλοι 
γαῶν ἦσαν, ὧν ἄναξ Γουνεὺς 
ἄρχε" τῶνδε δ᾽ αὖ πέλας 

280 Ἤλιδος δυνάστορες, 
οὺς Ἐπειοὺς ὠνόμαζε πᾶς λεώς" 
Εὔρυτος δ᾽ ἄνασσε τῶγδε" 

λευχήρετμον δ᾽ ΄ρη 
Τάφιον ἡγεν; ὧν Μέγης 

2856 ἄνασσε, «Ῥυλέως λόχευμα, 
τὰς ᾿Εχινάδας λιπὼν 

γήσους γαυβάταις ἀπροσφόρους. 

«Αἴας δ᾽ ὁ Σαλαμῖνος ἔντροφος 
290 λαιῷ ξύναγε δεξιὸν χέρας 

τῶν ἄσσον ὥρμει πλάταις 
ἐσχάταισι συμπλέχων 
δώδεκ᾽ εὐστροφωτάταισι ναυσίν" ὡς 
αΐον χαὶ γαυβάταν 

2968 εἰδόμαν λεών" 
ᾧ τις εἶ προσαρμόσει 

βαρβάρους βάριϑας, 
γόστον οὐχ ἀποίσεται. 

ἔνϑα δαϊον εἰδόμαν 
800 γαΐον πόρευμα, 

τὰ δὲ χατ᾽ οἴχους χλύουσα συγκλήτου 

μνήμην σώζομαι στρατεύματος. 

ΠΡΕΣΒΥΎΥΤΉῊΣ. 

Μενέλαε, τολιιᾷς δείν᾽, ἅ σ᾽ οὐ τολμᾶν χρεών. 

ΜΕΝΕ.ΔΑΟΣ. 
ἄπελθε" λίων δεσπόταισι πιστὸς εἶ, 

ΠΡΕΣΒΎΥΤΗ͂Σ. 

806 χαλόν γέ μοι τοὔνειδος ἐξωνείδισας. 

ΜΕΝΕ.Ζ.40ΟΣ. 

χλαίοις ἂν, εἰ πράσσοις ἃ μὴ πράσσειν σὲ δεῖ. 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 
οὐ χρῆν σε λῦσαι δέλτον, ἣν ἐγὼ ᾽φερον. 

258 --- 264. ΞξεΞ 266--- 276. 

277 - 288. 289 --- 802. 

Ἐξεξξι ΞουΣτο οὡὐὐσίς τερον ώπλεαι ς κοι ως κλοςς ὦ ον οσυος σρρον, να δ μον ζν χω μλοι δου ἐ κυ δι ἀκα α μ αν ον δέτε τλωνς παν νὰ 
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ΜΕΝΕ.4.40ΟΣ. 

ουδὲ σὲ φέρειν δεῖ πᾶσιν Ἕλλησιν χαχά. 
ΤΡΡΕΣΒΥΤΉΣ. 

ἑ ἄλλοις ἁμιλλῶ ταῦτ᾽ " ἄφες δὲ τήνδ᾽ ἐμοί. 
ΜΕΝΕ..40:Σ. 

810 οὐχ ἄν μεϑείμην. 
{ΕὈ}ΈΣ ΒΤ ΉΣ. 

οὐδ᾽ ἔγωγ᾽ ἀφήσομαι. 
ΜΈΕΝΕΜΖ40ΟΣ. 

γχή ἐγ ἄοα σὸν καϑαιιιάξω χώραι σκηπτο τὰχ αρο “ θα. 

Ι ἘΠ ἘΣ ΕΣΥΡΥΟΙΕ ἘΕῚΣ: 

ἀλλ᾽ εὐχλεές τοι δεσποτῶν ϑνήσχειν ὕπερ. 
ΜΠΜΕΝΕ.“.20ΟΣ. 

᾿ μέϑες" μαχροὺς δὲ δοῦλος ὧν λέγεις λόγους. 

ΠΡΕΣΊΥΕΗΙΣ. 

ὦ δέσποτ᾽, ἀδιχούμεσθα. σὰς δ᾽ ἐπιστολὰς 

318 ἐξαρπάσας ὅδ᾽ ἐχ χερῶν ἐμῶν βίᾳ, 
᾿Φγάμεμγον, οὐδὲν τῇ ἽΝ χοήῆσϑαι ϑέλει. 

ΔΙΓΑΠΜΕΙΜΝ. Ν. 

ἔω" 
τίς ποτ᾽ ἐν πύλαισι ϑόρυβος καὶ λόγων ἀχοσμία; 

ῈΡ Ὲ ΞΡ ἘΕ ΤΕΣ. 

οὑμὸς, οὐχ ὁ τοῦδε μῦϑος κυριώτερος λέγειν. 
ΦΦΓΡΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

σὺ δὲ τί τῷδ᾽ ἐς ἔοιν ἀφῖξαι, Πενέλεως, βίᾳ 
τ᾽ ἄγεις; 

ΜΕΝΕΖ.ΟΣ. 

820 βλέψον εἷς ἡμᾶς, ἵν᾽ ἀρχὼς τῶν λόγων ταύτας 
λάβω. 

ΔΓΑΜΕΙΜΝΩΝ. 

μῶν τρέσας οὐκ ἀναχαλύψω βλέφαρον, ᾿ἀτρέως 

γεγώς; 
ἼΕΝΕ.ἍΑΟΣ. 

' τήνδ᾽ ὁρᾷς δέλτον, κακίστων γραμμάτων ὑπη- 
οέτιν; 

Ϊ ΦΔΙΓΩΖΜΕΙΜΝΩ Ν. 

β εἰσορῶ, χαὺ πρῶτα ταύτην σῶν ἀπάλλαξον χερῶν. 

“Ε ΝΕ.Ζ.40 Σ. 

| οὔ, πρὶν ἄν δείξω γε “Ἰαναοῖς πᾶσι τἀγγε- 
' γραμμένα. 

| ΑΓΑΜΕΜΠΜΝΩΝ. 
| ἃ μή σε χαιρὸς εἰδέναι, σήμαωντρ᾽ 

ἀγείς ; 

ΜΕΝΕΖ4ΟΣ. 

ὥστε σ᾽ ἀλγῦναέ γ᾽, ἀνοίξας, ἃ σὺ κάκ᾽ εἰργάσω 
λάϑρα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 
ποῦ δὲ κἀλαβές γιν; ὦ ϑεοὶ, σῆς 

! 

826 ἢ γὰρ οἷσϑ'᾽ 

ἀναισχύντου 
φρενός. 

ΜῈΜΝΕ.Ζ40ΟΣ. 

προσδοχῶν σὴν παῖδ᾽ ἀπ᾽ άργους, εἰ στράτευμ» 
ἀφίξεται. 

ΓΑΜΕΠΜΝΩΝ. 
τί δέ σε τἀμὰ δεῖ φυλάσσειν; οὐκ ἀγναισχύντου 

Ι τόδε; 
ΜἽΕΝΕ.“.40Σ. 

330 ὅτι τὸ βούλεσθαί μ᾽ ἔχνιζε, σὸς δὲ δοῦλος οὐχ 

ἔφυν. 
͵ ΑΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

| οὐχὶ δεινά; τὸν ἐμὸν οἰχεῖν οἶχον οὐκ ἐάσομαι; 

503 

ΜΕΝΕ.,.420:Σ. 

πλάγια γὰρ φρονεῖς, τὰ μὲν νῦν, τὰ δὲ πάλαι, 
τὰ δ᾽ αὐτίχα. 

ΦΓΡΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

ἐχχεκόμψευσαι πονηρόν " γλῶσσ᾽ ἐπίφϑονον σοφή. 
ΜΠΕΝΕ..40ΟΣ. 

γοῦς δέ γ᾽ οὐ βέβαιος ἄδικον χτῆμα, κοὐ σαφὲς 
φίλοις. 

835 βούλομαι δέ σ᾽ ἐξελέγξαι, καὶ σὺ μήτ᾽ ὀργῆς ὕπο 
ἀποτρέπου τἀληϑὲς, οὔτε κατατενῶ λίαν ἐγώ. 

β 
ἱ 
' 
] 

οἶσϑ᾽ ὅτ᾽ ἐσπούδαζες ἄρχειν “΄αναΐδαις πρὸς 
Ἴλιον, 

τῷ δοκεῖν μὲν οὐχὺ χοήζων, τῷ δὲ βούλεσθαι 
τοῖς 

ὡς ταπειγὸς ἦσϑ᾽ . ἁπάσης δεξιᾶς ποοσϑιγγάνων, 

3410 χαὶ ϑύρας ἔχων ἀχλήστους τῷ ϑέλοντι δημοτῶν, 
χαὶ διδοὺς πρόσρησιν ἑξῆς πᾶσι; χεὶ μη τις 

.»...................-...----.......-. 

μέσου; 
Ψ " 3 ι ᾿ 3 

χᾷάτ᾽ ἐπεὶ χατέσχες ἀοχὰς, μεταβαλὼν ἄλλους 
τρόπους 

- ᾽ὕ “ΤΑΝ ἈΊΡῚΣ - « - ΄ 

τοῖς φίλοισιν οὐχέτ᾽ ησϑα τοῖς πρὶν ὡς πρόσϑεν 
φίλος, 

ϑέλοι, 

τοῖς τρόποις ζητῶν πρίασϑαι τὸ φιλότιμον ἐχ 

8416 δυσπρόσιτος, ἔσω τε κλήϑοων σπάνιος. ἄνδρα 

μεϑιστάώναι, 
ἀλλὰ καὶ βέβαιον εἶναι τότε μάλιστα τοῖς φίλοις 
ἡνίχ᾽ ὠφελεῖν μάλιστα δυνατός ἔστιν εὐτυχῶν. 
ταῦτα μέν σε ἐπῆλθον, ἕνα σὲ πρῶϑ᾽ 

ετῦρον χαχόν. 

850 ὡς δ᾽ ἐς «4ὕλιν ἦλϑες αὖϑις, χὼ πο μος 

στοατὸς, 

δ᾽ οὐ χοεὼν 
τ 2 Ἁ ΄ ’ τ , 

τὸ» ἀγαϑὸν πρασσοντὰ μεγαλαὰ τοὺς τρόπους 

οῶτ΄ πρῶτ᾽ 

οὐδὲν ἦσϑ᾽, ἀλλ᾽ ἐξεπλήσσου τῇ τύχη τῇ τῶν 
ϑεῶν, 

οὐρίας πομπῆς σπανίζων. “αναΐδαι δ᾽ ἀφιέναι 
γαῦς διήγγελλον, μάτην δὲ μὴ πονεῖν ἐν “ὐλίδι.. 

ὡς δ᾽ ἄνολβον εἶχες ὄμμα σύγχυσίν τε, κὴ νεῶν, 
τοῦς τ ἄρχων Πριάμου τε πεδίον ἐμπλήσας δορός." 

κἀμὲ παρεχάλεις, τί δοάσω; τίνα δὲ πόρον εὕρω, 
πόϑεν; ᾿ 

ὥστε μὴ στερέντα σ᾽ ἀρχῆς ἀπολέσαι καχὸν χλέος., 

χᾷτ᾽ ἐπεὶ Κάλχας ἐν ἱροῖς εἶπε σὴν ϑῦσαι κόρην. 

᾿Δρτέμιδι, χαὶ πλοῦν ἔσεσθαι “Ζαγαΐδαις, ἡσϑεὶς. 
φρένας ! 

860 ἄσμενος ϑύσειν ὑπέστης παῖδα" χαὶ πέμπεις, 
ἕχῶν, } 

ἘΠΕΡ . Δ  εἷΝ. δ ΤΩ ΒΕ οὐ βίᾳ, μὴ τοῦτο λέξης. σὴ δάμαοτι, παῖδα σὴν᾽ 

δεῦρ᾽ ἀποστέλλειν, ᾿Δχιλλεῖ πρόφασιν ὡς γαμου-Ἰ 

εἰἕνην. 
ἘΞ “ “: τ 2 ; 

χαϑ'᾽ ὑποστρέψας λέληνναι μεταβαλὼν ἄλλας, 
, 

γραφας, 

ὡς φονεὺς οὐχέτι ϑυγατρὸς σῆς ἔσει. χάλλιστά γε." 
τ ε ’ ΕῪ ᾿ κι “ ΟῚ Ἂ, β ΄“ ᾿ 

806 οὗτος αὐτὸς ἔστιν αἴϑὴρ ὃς ταῦ ηἡχουσεὲν σέϑεν.. 
, , , ΕῚ ᾿ ᾿ ! 

μυρίοι δέ τοι πεπόνϑασ᾽ αὐτὸ πρὸς τὰ πραγ-᾿ 
ματα" ' 

ἐχπονοῦσ᾽ ἑχόντες, εἶτα δ᾽ ἐξεχώρησαν κακῶς, 
τὰ μὲν ὑπὸ γνώμης πολιτῶν ἀσυγέτου, τὰ δ᾽ 

ἐγδίχως, 
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ον - -- ΞΞ ΞΕ ἘΞ “τον 

ἀϑύνατοι γεγῶτες αὐτοὶ διαφυλάξασϑαι πόλιν. 
8370 Ἑλλάδος μάλιστ᾽ ἔγωγε τῆς ταλαιπώροῳψ στένω, 

ἢ ϑέλουσα δρᾶν τι κεδνὸν βαρβάρους τοὺς οὐ-- 
δένας 

καταγελῶντας ἐξανήσει διὰ σὲ καὶ τὴν σὴν κόρην. 
μηδέν᾽ ἂν χρέους ἕκατι προστάτην ϑείμην χϑονὸς, 
μηδ᾽ ὅπλων ἄρχοντα" νοῦν χρὴ τὸν στρατηλά- 

την ἔχειν 
8376 πόλεος. ὡς ἄρχων ἀνὴρ πᾶς, ξύνεσιν ἢν ἔχων 

τύχῃ. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινὸν κασιγγήτοισι γίγνεσθαι λόγους 
μάχας ϑ᾽, ὅταν ποτ᾽ ἐμπέσωσιν εἰς ἔριγ. 

Γ͵ΓΑΜΕΜ ΝΩ Ν. 

βούλομαί σ᾽ εἰπεῖν χαχῶς εὖ, βραχέα, μὴ λίαν 
ἄνω 

βλέφαρα πρὸς τἀναιδὲς ἀγαγὼν, ἀλλὰ σωφρο- 
γεστέρως, 

880 ὡς ἀδελφὸν ὄντ᾽. ἀνὴρ γὰρ χρηστὸς αἱδεῖσϑαι 

φιλεῖ. 

εἰπέ μοι, τί δεινὰ φυσᾷς, αἱματηρὸν ὄμμ᾽ ἔχων; 
τίς ἀδικεῖ σε; τοῦ χέχρησαι; λέχτρα χρήστ᾽ 

ἐρᾷς λαβεῖν; 

οὐκ ἔχοιμ᾽ ἄν σοι παρασχεῖν" ὧν γὰρ ἐχτήσω, 
χαχῶς 

ἦρχες. εἶτ᾽ ἐγὼ δίκην δῶ σῶν χαχῶν, ὁ μὴ 
σφαλείς ; 

885 ἢ δάχνει σὲ τὸ φιλότιμον τοὐμόν; ἀλλ᾽ ἐν ἀγ- 
χάλαις 

εὐπρεπὴ γυναῖχα χρήζεις, τὸ λελογισμένον» παρεὶς 
καὶ τὸ καλὸν, ἔχειν; πονηροῦ φωτὸς ἡδογαὶ 

καχαί. 

εἰ δ᾽ ἐγὼ γνοὺς πρόσϑεν οὐκ εὖ μετετέϑην εὐ-- 
βουλίᾳ, 

μαίνομαι; σὺ μᾶλλον, ὅστις, ἀπολέσας χαχὸν 
λέχος, 

890 ἀναλαβεῖν ϑέλεις, ϑεοῦ σοι τὴν τύχην διδόντος εὖ. 
ὥμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὅρχον οἵ καχόφρονες 
φιλόγαμοι μνηστῆρες. ἡ δέ γ᾽ ἐλπὶς, οἶμαι μὲν, 

ϑεὸς 

κἀξέπραξεν αὐτὸ μᾶλλον ἢ σὺ καὶ τὸ σὸν σϑένος. 
οὗς λαβὼν στράτευέ γ᾽, οἶμαι δ᾽, εἴσῃ μωρίᾳ 

φοενῶν" 
οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ ϑεῖον, ἀλλ᾽ ἔχει συνιέναι 

895 τοὺς χαχῶς παγέντας ὅρκους καὶ συνηναγχασμέ- 
γους. 

τἀμὰ δ᾽ οὐχ ἀποκτενῶ ᾿γὼ τέχνα" καὶ τὸ σὸν 
μὲν εὖ 

παρὰ δίχης ἔσται, χκακίστης εὐνίδος τιμωρία, 
ἐμὲ δὲ συντήξουσι νύκτες ἡμέραι τε ϑαχρύοις, 
ἄνομα δοῶντα κοὺ δίκαια παῖδας οὗς ἐγεινάμην. 

400 ταῦτά σοι βραχέα λέλεκται καὶ σαφὴ καὶ ῥάδια' 
εἰ δὲ μὴ βούλει φρονεῖν εὖ, τῶμ᾽ ἐγὼ ϑήσω 

χαλῶς. 

οἵδ᾽ αὖ διάφοροι τῶν πάρος λελεγμένων 
μύϑων, καλῶς δ᾽ ἔχουσι, φείδεσθαι τέχνων. 

ΜΜΕΝΕΜ.“Δ4ΟΣ. 

αἰαῖ, φίλους ἄρ᾽ οὐχὶ κεχτήμην τάλας. 

“πιστῶν. τς “ταν πεκο 

ΑἸΤΑΜΈΜΝΩ Ν. 
4ρὅ εἰ τοὺς φίλους γε μὴ ϑέλεις ἀπολλύναι. 

ΜΕΝΕ.Ο.ΑΟΣ. 

δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐκ ταὐτοῦ γεγώς; 
ΖΦ ΓΑΜΕΙ͂Ν Ν. 

συσσωφρογεῖν γὰρ, οὐχὶ συννοσεῖν ἔφυν. 
ΜΠΈΕΝΕ..40ΟΣ. 

ἐς χοιγνὸν ἀλγεῖν τοῖς φίλοισι χρὴ φίλους. 
“ΓΑ ΜΕΜΙΜΝΩ Ν. 

εὖ δοῶν παραχάλει μ᾽, ἀλλὰ μὴ λυπῶν ἐμιέ. 
ΜΠΕΜΝΕ...40 Σ. 

410 οὐκ ἄρα δοκεῖ σοι τάδε πονεῖν σὺν Ἑλλάδι; 
ΦΙΓΑΜΕΜΜΔΜΝΩ Ν. 

Ἑλλὰς δὲ σὺν σοὶ χατὰ ϑεὸν νοσεῖ τινα. 
ΜΕΜΝΕ..0Σ. 

᾽ 27 , Ω . 
σχήπτρῳ γυν αὔχει, σὸν κασίγνητον προδούς " 
ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλας εἶμι μηχανός τινας, 
φίλους τ᾽ ἐπ᾽ ἄλλους. 

[4ΓΓΕ.ΟΣ. 
ὦ Πανελλήνων ἄναξ, 

415 4γάμεμνον, ἥκω παῖδα σοι τὴν σὴν ἄγων, 
ἣν ᾿Ιφιγένειαν ὠνόμαξας ἐν δόμοις. 
μήτηρ δ᾽ ὁμαρτεῖ, σῆς Κλυταιμνήστρας δέμας, 
καὶ παῖς Ὀρέστης, ὥστε τερφϑείης ἰδὼν, 
χοόνον παλαιὸν δωμάτων ἔχδημος ὧν. 

420 ἀλλ᾽ ὡς μαχρὰν ἔτεινον, εὕρυτον πᾶρὰ 
κρήνην ἀναψύχουσι ϑηλύπουν βάσιν, 
αὐταί τε πῶλοί τ᾽" ἐς δὲ λειμώνων χλόην 
χαϑεῖμεν αὐτὰς, ὡς βορᾶς γευσαίατο. 

ἐγὼ δὲ πρόδρομος σῆς παρασχευῆς χάριν 
425 ἥχω " πέπυσται γὰρ στρατὸς, ταχεῖα δὲ 

διῆξε φήμη, παῖδα σὴν ἀφιγμένην. 
πᾶς δ᾽ ἐς ϑέαν ὅμιλος ἔρχεται δρόμῳ, 
σὴν παῖδ᾽ ὅπως ἴδωσιν" οἱ δ᾽ εὐδαίμονες 

ἐν πᾶσι χλεινοὶ καὶ περίβλεπτοι βροτοῖς. 

430 λέγουσι δ᾽, ὑμέναιός τις, ἢ τί πράσσεται; 

ἢ πόϑον ἔχων ϑυγατρὸς ᾿γαμέμνων ἄναξ 
ἐχόμισε παῖδα; τῶν δ᾽ ἂν ἤκουσας τάδε" 
᾿Δρτέμιδι προτελίζουσι τὴν νεάνιδα, 
«Αὐλίδος ἀνάσσῃ. τίς νιν ἄξεταί ποτε; 

488 ἀλλ᾽ εἶα, τἀπὶ τοισίδ᾽ ἐξάρχου χανᾶ, 
στεφαγοῦσϑε κρᾶτα. χαὶ σὺ, ΜΜΙενέλεως ἄναξ, 
ὑμέναιον εὐτρέπιζε, καὶ κατὰ στέγας 
λωτὸς βοάσϑω χαὶ ποδῶν ἔστω χτύπος " 

φῶς γὰρ τόδ᾽ ἥκει μαχάριον τῇ παρϑένῳ.} 
ΦΙΑΜΕΙΜΜΝΩ Ν. 

440 [ἐπήνεσ᾽. ἀλλὰ στεῖχε δωμάτων ἔσω " 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἰούσης τῆς τύχης ἔσται καλῶς. 
τον, τί φῶ δύστηνος; ἄρξομαι πόϑεν; 

ἐς οἱ ἀνάγκης ζεύγματ᾽ ἐμπεπτώκαμεν. 
ὑπῆλϑε δαίμων, ὥστε τῶν σοφισμάτων 

λ4δ πολλῷ γενέσϑαι τῶν ἐμῶν σοφώτερος. 
ἡ δυσγένεια δ᾽ ὡς ἔχει τι χρήσιμον. 
καὶ γὰρ δακρῦσαι ῥᾳδίως αὐτοῖς ἔχει; 
ἄνολβά τ᾽ εἰπεῖν, τῷ δὲ γενναίῳ φύσιν 
ἅπαντα ταῦτα. προστάτην γε τοῦ βίου 

48δ0 τὸν ὄγχον ἔχοιιεν, τῷ τ᾽ ὄχλῳ δουλεύομεν. 
ἐγὼ γὰρ ἐχβαλεῖν μὲν αἰδοῦμαι δάκρυ, 
τὸ μὴ δαχοῦσαι δ᾽ αὖϑις αἰδοῦμαι τάλας, 

ἐς τὰς μεγίστας συμφορὰς ἀφιγμένος. 
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ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ, Η 

εἶεν, τέ φήσω πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμήν; 
458 πῶς δέξομαί γι»; ποῖον ὄμμα συμβαλῶ; 

χαὺ γάρ μ᾽ ἀπώλεσ᾽ ἐπὶ κακοῖς ἅ μοι πάθος 

ἐλθοῦσ᾽ ἄκλητος. εἰχότως δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο 
ϑυγατρὶ γυμφεύσουσα, καὶ τὰ φίλτατα 
δώσουσ᾽, ἵν᾽ ἡμᾶς ὄντας εὑρήσει χακούς. 

Δθοτὴν δ᾽ αὖ τάλαιναν παρϑένον, τί παρϑένον; 

“δης νιν, ὡς ἔοιχε, νυμφεύσει τάχα, 
ὡς ᾧχτισ᾽" οἶμαι γάρ νιν ἱκετεῦσαι τάδε" 

ὦ πάτερ, ἀποκτενεῖς με; τοιούτους γάμους 
᾿ γήμειας αὐτὸς χώστις ἐστί σοι φίλος. 

ἀθὅ6 παρὼν δ᾽ Ὀρέστης ἐγγὺς ἀναβοήσεται 
οὐ συνετὰ συνετῶς" ἔτι γάρ ἔστι γήπιος. 
αἰαῖ, τὸν Ἑλένης ὡς μ᾽ ἀπώλεσεν γάμον 
γήμας ὁ Πριάμου Πάρις, ὃς εἴργασται τάϑε. 

ΧΟΡΟΣ. 

χἀγὼ χατῴχτειρ᾽, ὡς γυναῖκα δεῖ ξένην 
470 ὑπὲρ τυράννων συμφορᾶς χκαταστέγειν. 

ΠΕΝΕ...240Σ. 

ἀδελφὲ, δός μοι δεξιᾶς τῆς σῆς ϑιγεῖν. 
ΔΡΑΜΕΙ͂Ν Ν. 

δίδωμι" σὸν γὰρ τὸ κράτος, ἄϑλιος δ᾽ ἔγω. 
ΜΕΝΕΣ.ΖΟΣ. 

Πέλοπα κατόμνυμ᾽, ὃς πατὴρ τοὐμοῦ πατρὸς 
τοῦ σοῦ τ᾽ ἐχλήϑη, τὸν τεχόντα τ᾽ ᾿“τρέα, 

4γὅ ἡ μὴν ἐρεῖν σοι τἀπὸ χαρδίας σαφῶς, 
χαὶ μὴ ᾽πίτηδες μηδὲν, ἀλλ᾽ ὅσον φρονῶ. 
ἐγώ σ᾽ ἀπ᾽ ὄσσων ἐχβαλόντ᾽ ἰδὼν δάχρυ 
ᾧχτειρα, χαὐτὸς ἀνταφῆχά σοι πάλιν, 
χαὶ τῶν παλαιῶν ἐξαφίσταμαι λόγων, 

80 οὐχ ἐς σὲ δεινός " εἶμι δ᾽ οὗπερ εἶ σὺ νῦν" 
χαΐ σοι παραινῶ μήτ᾽ ἀποχτείνειν τέχνον 
μήτ᾽ ἀνϑελέσϑαι τοὐμόν. οὐ γὰρ ἔνδικον 
σὲ μὲν στενάζειν, τἀμὰ δ᾽ ἡδέως ἔχειν, 
ϑνήσχειν τε τοὺς σοὺς, τοὺς δ᾽ ἐμοὺς ὑρᾶν φάος. 

486 τί βούλομαι γάρ; οὐ γάμους ἐξαιρέτους 
ἄλλους λάβοιμ᾽ ὦν, εἰ γάμων ἱμείρομαι; 
ἀλλ᾽ ἀπολέσας ἀδελφὸν, ὃν μ᾽ ἥξιστ᾽ ἐχρῆν, 
Ἑλένην ἕλωμαι, τὸ χαχὸν ἀντὶ τἀγαϑοῦ; 

» 2 Ψ μὰ ΄ ΄ 

ἄφρων νέος τ᾿ ἡν, πρὶν τὰ πράγματ᾽ ἐγγύϑεν 
490 σκοπῶν ἐσεῖδον οἷον ἦν χτείνειν τέχνα. 

ἄλλως τέ μ᾽ ἔλεος τῆς ταλαιπώρου κόρης 
ἐσῆλθε, συγγένειαν ἐννοουμένῳ, 
ἢ τῶν ἐμῶν ἕχατι ϑύεσϑαι γάμων 
μέλλει. τί δ᾽ Ἑλένης παρϑένῳ τῇ σῇ μέτα; 

ἀθό ἴτω στρατεία διαλυϑεῖσ᾽ ἐξ Αὐλίδος. 

σὺ δ᾽ ὄμμα παῦσαι δαχρύοις τέγγων τὸ σὸν, 

ἀδελφὲ, χἀμὲ παρακαλῶν ἐς δάχρυα. 

εἰ δέ τι χόρης σῆς ϑεσφάτων μέτεστί μοι, 
μή μοι μετέστω" σοὶ νέμω τοὐμὸν μέρος. 

ὅ00 ἀλλ᾽ ἐς μεταβολὰς ἦλθον ἀπὸ δεινῶν λόγων. 

εἰχὸς πέπονθα" τὸν ὁμόϑεν πεφυχότα 
στέργων μετέπεσον. ἀνδρὸς οὐ χαχοῦ τρόποι 
τοιοίδε, γρῆσϑαι τοῖσι βελτίστοις ἀεί. 

ΝΌΤΣΤΟΣ.. 

γενναῖ ἔλεξας Ταντάλῳ τε τῷ Ζ1ιὸς 
δ06 πρέποντα: προγόνους οὐ χαταισχύγεις σέϑεν. 

ΦΦΙΓΑΜΕΠΙΠΝΩ Ν. 

αἰνῶ σε, ενέλα᾽, ὅτι παρὰ γνώμην ἐμὴν 
ὑπέθηχας ὀρϑῶς τοὺς λόγους σοῦ τ᾽ ἀξίως. 

ῬΟΕΤΔΕ ΒΟΕΈΝΙΟΙς 

ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ. 05 

[ΠΕΝΕ.Δ4ΟΣ. 
ταραχή γ᾽ ἀδελφῶν τις δι᾿ ἔρωτα γίγνεται 
πλεονεξίαν τε δωμάτων" ἀπέπτυσα 

510 τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλων πικράν. 

ΙΓΑΜΕΜΜΝΩΝΙ 

ἀλλ᾽ ἥχομεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας, 
ϑυγατρὸς αἱματηρὸν ἐχπρᾶξαι φόνον. 

ΜΕΝΕ.ΜἍΔΑΟΣ. 
πῶς; τίς δ᾽ ἀναγχάσει σὲ τήν γε σὴν χταγεῖν; 

ΔΙ ΑΠΜΕΠΜΠΙΝΩΩ Ν. 

ἅπας ᾿ἀχαιῶν σύλλογος στρατεύματος. 

ΜΠΕΝΕ..40 Σ. ! 

ὅ16 οὔχ, εἴ γιν εἰς “4ργος γ᾽ ἀποστελεῖς πάλιν. 

“ΓΑΜΕΙ͂Ν Νῶ Ν. 

λάϑοιμι τοῦτ᾽ ἄν" ἀλλ᾽ ἐχεῖν᾽ οὐ λήσομεν. 

ΜΕΝΕ.ΆΔΟΣ. 
τὸ ποῖον; οὔτοι χρὴ λίαν ταρβεῖν ὄχλον. 

ΦΙΑΜΜΚΕΙ ΝΩ Ν. 

Κάλχας ἐρεῖ μαντεύματ᾽ “Τργείων στρατῷ. 

ΜΕΝΕ.ΔΑΟΣ. 
οὔκ, ἢν ϑάνῃ γε πρόσϑε" τοῦτο δ᾽ εὐμαρές. 

ΦΙ͵ΓΑΠΜΈΕΠΜΝΩ Ν. 

520 τὸ μαντιχὸν πᾶν σπέρμα φιλότιμον χαχόν. 

ΜΕΝΕ.ΔΑΟΣ. 
κοὐδέν γε χρηστὸν οὐδὲ χοήσιμον παρόν. 

ΑΓΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
ἐχεῖνο δ᾽ οὐ δέδοιχας ὃ τι μ᾽ εἰσέρχεται; 

ΠΈΕΈΝΕ.40ΟΣ. 

ὃν μὴ σὺ φράζεις, πῶς ὑπολάβοιμ᾽ ἂν λόγον; 

ΑΙΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

τὸ Σισύφειον σπέρμα πάντ᾽ οἶδεν τάδε. 

ΜΕΝΕ.ΖΜ4ΟΣ. 

ὅ25 οὐκ ἔστ᾽ Ὀδυσσεὺς ὃ τι σὲ κἀμὲ πημαγεῖ. 

ΔΙΡΑΜΕΜΜΝΩ Ν. 

ποικίλος ἀεὶ πέφυκε τοῦ τ᾽ ὕχλου μέτα. 

ΜΕΝΕ..4ΟΣ. 

φιλοτιμίᾳ μὲν ἐνέχεται, δεινῷ χαχῷ. 

ΑΓΑΜΕΙΝΩ Ν. 

οὐχοῦν δόχει γιν στάντ᾽ ὃν ᾿ἀργείοις μέσοις 
λέξειν ἃ Κάλχας ϑέσφατ᾽ ἐξηγήσατο, 

2 « « - ᾿ς 

ὅ80 χαμ᾽ ὡς ὑπέστην ϑῦμα, κάτα ψεύδομαι, 
᾿ἀρτέμιδι ϑύσειν " οἷς ξυναρπάσας στρατὸν, 
σὲ χάμ᾽ ἀποχτείναντας ᾿Αργείους χόρην 
σφάξαι χελεύσει. χἂν πρὸς “Ἅργος ἐχρύγω, 
ἔλθοντες αὐτοῖς τείχεσιν Κυκλωπίοις 

δὅ85 ἀναοπάσουσι καὶ χατασχάψουσι γῆν. 
- . ΄ ἘΝ " 

τοιαῦτα τἀμὰ πήματ᾽. ὦ τάλας ἐγὼ, 

ὡς ἠπόρημαι πρὸς ϑεῶν τὰ νῦν τάδε. 
ἕν μοι φύλαξον, Μῆενέλεως, ἀνὰ στρατὸν 
ἐλθὼν, ὅπως ἂν μὴ Κλυταιμνήστρα τάδε 

ὅ40 μάϑη, πρὶν “Διδη παῖδ᾽ ἐμὴν προσϑῶ λαβὼν, 
ὡς ἐπ᾽ ἐλαχίστοις δακρύοις πράσσω χαχώς. 

ὑμεῖς τε σιγὴν, ὦ ξέναι, φυλάσσετε. "ἃ 

ΧΟΡΟΣ. 

μάκαρες οἱ μετρίας ϑεοῦ 
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ὅ06 

ὅ46 μετά τὲ σωφροσύνας μετέ- 
σχον λέχτρων ᾿ἀφροδίτας, 

γαλανείᾳ χρησάμενοι 

μαινομένων οἴστρων, ὅϑι δὴ 
, 2. 2) « [ὦ 

δίδυμ᾽ Ἔρως ὁ χρυσοχόμας 
για ΄ ΄ ὅ60 τοξ΄ ἐντείνεται χαρίτων, 

τὸ μὲν ἐπ᾿ εὐαίωνι πότμῳ, 
τὸ δ᾽ ἐπὶ συγχύσει βιοτῶς. 
ἀπενέπω γιν ἁμετέρων, 
Κύπρι καλλίστα, ϑαλάμων, 

856 εἴη δέ μοι μετρία μὲν 
’ ᾿ὰ 4) ε᾿ 

χαρις, ποόϑοι δ᾽ ὅσιοι, 

χαὶ μετέχοιμι τᾶς ᾿ἀφροϑί-- 
τας, πολλὰν δ᾽ ἀποϑείμαν. 

᾿ κ - 

διάφοροι δὲ φύσεις βροτῶν, 
ὅ60 διάτροποι δὲ τρόποις" ὃ δ᾽ ὁρ- 

ϑὸς ἐσϑλὸν σαφὲς ἀεί. 
τροφαί ϑ᾽ αἱ παιδευόμεναε 
μέγα φέρουσιν εἷς ἀρετὰν, 
τὸ τὲ γὰρ αἰδεῖσθαι σοφία, 

᾿ Ξ ’ » 

ὅθό τάν τ᾽ ἐξαλλάσσουσαν ἔχει 

χάριν ὑπὸ γνώμας ἐσορῶν 

τὸ δέον, ἔνϑα, δόξα φέρει 
’ γ ’ - 

χλέος ἀγήρατον βιοτᾷ. 

μέγα τι ϑηρεύειν ἀρετὰν, 
570 γυναιξὶν μὲν κατὰ Κύπριν 

ὲ ᾿ 3 , 3 ἮΣ 
χρυπτὰν, ἂν ἀνδράσι δ᾽ αὖ 
Ἄν ἘΦΌΣ αἱ ε 
χοσμος ἔνων ὁ μυριοπλη-- 

᾿ 2 ’ 27 5 
ϑης μείζω πολιν αὐξει. 
» ἊΣ , Γ ΄ 

ἔμολες, ὦ Πᾶαρις, ἣτε σύ γε 
, ᾽ ἐπ , 

ὅ70 βουκόλος ἀργενναῖς ἐτράφης 
ΡῚ , Ἁ ’ 

᾿δαίαις παρὰ μόσχοις, 
΄ ,᾽, ’ 

βαρβαρα συρίζων, «Ῥρυγίων 
2 -Ὁ » ΄ , 

αὐλῶν Οὐλύμπου καλαμοις 

μιμήματα πνείων. 
ὅ80 εὔϑηλοι δὲ τρέφοντο βόξς, 

ὅτε σὲ χρίσις ἔμαινε ϑεῶν, 
ἅ σ᾽ εἰς Ἑλλάδα πέμπει 
ἐλεφαντοδέτων πάροι-- 
ϑὲν δόμων, ὃς τᾶς Ἑλένας 

ὅ86 ἐν ἀντωποῖς βλεφάροισιν 
ἔρωτα δέδωχας, 
:» 2 ἌΡ ΕΝ 9 , 
ἕρωτι δ᾽ αὐτὸς ἐπτοαϑης. 

ὅϑεν ἔρις ἔρις Ἑλλάδα σὺν δορὶ ναυσί τ᾿ ἄγει 

ἐς πέργαμα Τροίας. 
κ ΄ 

590 ἰω ἰω. 

μεγάλαι μεγάλων εὐδαιμονίαι. 
τὴν τοῦ βασιλέως 

ἴδετ᾽ Ἰφιγένειαν, ἄνασσαν ἐμὴν, 
τὴν Τυνδάρεω τε Αλυταιμνήστραν, 

ὅθ6 ὡς ἐκ μεγάλων ἐβλαστήχασ᾽ 
ἐπί τ᾿ εὐμήκεις ἥχουσι τύχας. 

ϑεοί γ᾽ οἱ χρείσσους οἵ τ᾿ ὀλβοφόροι 
ἐξ, ΕῚ 5 “ » 

τοῖς οὐκ εὐδαίμοσι. ϑνατῶν. 

ἱστῶμεν, “Χαλχίδος ἔχγονα ϑρέμματα, 
600 τὴν βασίλειαν δεξώμεϑ" ὄχων 

3 » - 

ἄπο, μὴ σφαλερῶς ἐπὶ τὴν γαῖαν, 
ἀγανῶς δὲ χεροῖν μαλαχῆ γνώμῃ, 
μὴ ταρβήσῃη νεωστί μοι μολὸν 
τὸ κλεινὸν τέχνον ᾿4γαμέμνονος, 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥῪ 

μηδὲ ϑόρυβον μηδ᾽ ἔχπληξιν 
605 ταῖς ᾿4ργείαις 

ξεῖναι ξείναις παρέχωμεν.] 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4, 

ὄργιϑα μὲν τόνδ᾽ αἴσιον ποιούμεϑα, 
τὸ σόν τε χρηστὸν καὶ λόγων εὐφημίαν " 
ἐλπίδα δ᾽ ἔχω τιν᾽ ὡς ἐπ᾽ ἐσϑλοῖσιν γάμοις 

“610 πάρειμι γνυμφαγωγός. ἀλλ᾽ ὀχημάτων 
2») “5 ’ 2 [6] ͵ Α ’ 

ἔξω πορεύεϑ᾽ ἃς φέρω φερνὰς χόρη, 
’ 2 ᾿) ᾽ ΄ 

καὶ πέμπετ᾽ ἐς μέλαϑρον εὐλαβούμενοι. 
Ἁ 2 ᾽) -» 3. 

σὺ δ᾽, ὦ τέκνον μοι, λεῖπε πωλιχοὺς ὄὕχους, 
ἁβρὸν τιϑεῖσα χῶλον ἀσϑενές ϑ᾽ ἅμα. 

616 ὑμεῖς δὲ, νεάνιδες, νιν ἀγκάλαις ἔπι 
δέξασϑε καὶ πορεύσατ᾽ ἐξ ὀχημάτων. 
καί μοι χερός τις ἐνδότω στηρίγματα, 

’ Ὶ [ἡ « 39 ͵ - 

ϑαάχους ἀπήνης ὡς ἂν ἐχλίπω χαλῶς. 

αἱ δ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν στῆτε πωλιχῶν ζυγῶν, 
. ᾿ 3 , :) ᾿ 

6020 φοβερὸν γὰρ ἀἁἀπαράμυϑον ομμα πωλικὸν " 
ν » , }Ὶ 3 ΄ , 

χαὶ παῖδα τόνδε, τὸν ᾿“γαμέμνονος γόνον, 
λάξυσϑ'᾽, Ὀρέστην " ἔτι γάρ ἐστι νήπιος. 

, ’ - « 27 

τέχνον., καϑεύυδεις πωλιχῷ δαμεὶς ὄοχῳ; 
ἔγειρ᾽ ἀδελφῆς ἐφ᾽ ὑμέναιον εὐτυχῶς " 

626 ἀνδρὸς γὰρ ἀγαθοῦ χῆδος αὐτὸς ἐσθλὸς ὧν 

λήψει, τὸ τῆς Νηρῆδος ἰσόϑεον γένος, 
[ἑξῆς χάϑησο δεῦρό μου ποδὸς, τέχνον, 

κ τ, 2 Ε] , ᾿ ὕω; ,’ 

πρὸς μητέρ᾽, ᾿Ιφιγένεια, μαχαρίαν δέ μὲ 

ξέναισι ταῖσδε πλησία σταϑεῖσα δὸς, 
κ᾿ - Α ͵ , Α " 

630 χαὺ δεῦρο δὴ πατέρα πρόσειπε σὸν φίλον.] 
3 Ζ 2 ΝΥ γ᾿ 2 ᾿ γ . 

08 ὦ σέβας ἕμοὶ μέγιστον. ““γαμέμνων αναξ, 
ε - 3 ΕΣ - - 

Οϑέήχομεν, ἐφετμαῖς οὐκ ἀπιστοῦσαι σέϑεν. 
᾿ ΤΡΙΓΕΝΕΙ,ἍἪ. 
δ᾿ - ς -.,» - ᾿ 

6081 ὦ μῆτερ, ὑποδραμοῦσα γ᾽, ὀργισϑῆς δὲ μὴ, 

682 πρὸς στέρνα πατρὸς στέρνα τἀμὰ προσβαλῶ.. 
Ῥ Δι ΩΝ ᾿ , ν᾿ ᾿ , 2 ἘΣ ᾿ 

θ86 [ἐγὼ δὲ βούλομαι τὰ σὰ στέρν᾽, ὦ πάτερ, 
ες - - ν 

ὑποδραμοῦσα προσβαλεῖν διὰ χρόνου. 
-- κ᾿ 327 δ , 2 -“ Α ΄ 

ποϑῶ γὰρ ομμα δὴ σὸν. ὀργισϑῆς δὲ μή. 
ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ Α. 

ΣΩΣ 5 Ξ 
ἀλλ᾽, ὦ τέχνον, χρῶ" φιλοπάτωρ δ᾽ ἀεί ποτὶ εἰ 
μάλιστα παίδων τῶνδ᾽ ὅσους ἐγὼ ᾿τέχον. 

ΙΡΙΓΕΝΕΙ͂ 4. 

640 ὦ πάτερ, ἐσεῖδόν σ᾽ ἀσμένη πολλῷ χρόνῳ. 
ΔΙ͵ΙΓΑΜΕΜΝΩ ΚΝ. 

καὶ γὰρ πατὴρ σέ: τόδ᾽ ἴσον ὑπὲρ ἀμφοῖν 
λέγεις. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙἍ“. 

χαῖρ᾽" εὖ δέ μ᾽ ἀγαγὼν πρὸς σ᾽ ἐποίησας. 
πάτερ. 

Φ͵ΓΑΠΜΕΙΝΩ Ν. 

οὐκ οἷδ᾽ ὅπως φῶ τοῦτο καὶ μὴ φῶ, τέχνον. 
: ΙΤΙΦΙΓΕΝΕ 4. 
ἔα" 
ὡς οὐ βλέπεις εὔχηλον, ἄσμενός μ᾽ ἰδών. 

ΑΙΑΜΈΜΝΩ Ν. 
645 πόλλ᾽ ἀνδοὶ βασιλεῖ καὶ στρατηλάτῃ μέλει. 

ΙΤΙΡΙΓΕΝΕΤΙ͂ἍΑ. 

παρ᾽ ἐμοὶ γενοῦ νῦν, μὴ ᾽πὶ φροντίδας τρέπου. 

Δ͵ΙΖΜΕΠΝΩ Ν. 

ἀλλ᾽ εἰμὶ παρὰ σοὶ νῦν ἅπας, χοὺχκ ἄλλοϑι. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙἍΖ. 

μέϑες νυν ὀφρὺν, ὄμμα τ' ἔχτεινον «ρίλον. 
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Δ͵ΑΠΜΕΙΝΩ Ν. πιχρὸν φίλημα δοῦσα δεξιάν τ᾽ ἐμοὶ, 
ἰδοὺ γέγηθά σ᾽ ὡς γέγηϑ᾽ ὁρῶν, τέχνον. 680 μέλλουσα δαρὸν πατρὸς ἀποιχήσειν χρόνον. 

ΙΡΙΓΕΝΕΙ ΑΖ. ὦ στέρνα καὶ παρῆδες, ὦ ξανϑαὶ χόμαι, 
660 χἄπειτα λείβεις δάκρυ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων σέϑεν; ὡς ἄχϑος ἡμῖν ἐγένεθ᾽ ἡ «Ῥρυγῶν πόλις 

ος “ΓΑΜΕΜΝΩΝ. Ἑλένη τε" παύω τοὺς λόγους" ταχεῖα γὰρ 
μαχρὰ γὰρ ἡμῖν ἡ ̓ πιοῦσ᾽ ἀπουσία. γνοτὶς διώχει μ᾽ ὀμμάτων ψαύσαντά σου. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 686 ἴϑ᾽ ἐς μέλαϑρα. σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάϑε, 
οὐκ οἵδ᾽ ὃ φὴς, οὐχ οἶδα, φίλτατ᾽ ἐμοὶ πάτερ. «Τήδας γένεθλον, εἰ χατῳχτίσϑην ἄγαν, 

ΔΙ͵ΙΡΑΜΕΜΝΩ Ν. μέλλων ᾿ἀχιλλεῖ ϑυγατέρ᾽ ἐχδώσειν ἐμήν. 
συνετὰ λέγουσα μᾶλλον εἰς οἶχτόν μ᾽ ἄγεις. ἀποστολαὶ γὰρ μαχάριαι μὲν, ἀλλ ὅμως 

ΤΡΙΓΈΕΝΕΙ ἍΑ. δάκνουσι τοὺς τεκόντας, ὅταν ἄλλοις δόμοις 

ἀσύνετά νυν ἐροῦμεν, εἰ σέ γ᾽ εὐφραγῶ. 690 παῖδας παραδιδῷ πολλὰ μοχϑήσας πατήρ. 
ΦΙΓΑΜΕΙΝΩ Ν. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

θύὅ παπαῖ, τὸ σιγᾶν οὐ σϑένω" σὲ δ᾽ ἤνεσα. οὐχ ὧδ᾽ ἀσύνετός εἶμι, πείσεσϑαι δέ με 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ 4. χαὐτὴν δόχει ταῦδ᾽, ὥστε μή σὲ νουϑετεῖν, 

μιέν᾽, ὦ πάτερ, χατ᾽ οἶχον ἐπὶ τέχνοις σέϑεν. ὅταν ξὺν ὑμεναίοισιν ἐξάγω χόρην" 
4ΙΑΜΕΜΝΩΝ. ἀλλ ὁ γόμος αὐτὰ τῷ χρόνῳ συνισχναγεῖ. 

ϑέλω γε" τὸ ϑέλειν δ᾽ οὐκ ἔχων ἀλγύνομαι. 696 τοὔνομα μὲν οὖν παῖδ᾽ οἶδ᾽ ὅτῳ πατήνεσας, 
ΤΦΡΙΓΕΝΕΙ͂ 4. γένους δὲ ποίου χὠωπόϑεν μαϑεῖν ϑέλω. 

ὕλοιντο λόγχαι χαὶ τὰ Μενέλεω χαχά. ΔΙ ΑΠΕΜΜΙΝ.ᾧ Ν. 

ὩΓΑΜΕΜΜΝΩΝ. «4ἴγινα ϑυγάετηρ ἐγένετ᾽ ᾿᾿σωποῦ πατρός. 
ἄλλους ὀλεῖ πρόσϑ᾽ ἁμὲ διολέσαντ᾽ ἔχει. ΚΟ ΓΙ ΝΕΗΣ 1.1} ὅς 

' ΦΙΓΕΝΕ.ΙἍ. ταύτην δὲ ϑνητῶν ἢ ϑεῶν ἔζευξε τίς ; 
600 ὡς πολὺν ἀπῆσθϑα χρόνον ἐν «Αὐλίδος μυχοῖς. ὩΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ΔΙΓΑΜΕΜΙΜΝΩ Ν. Ζεύς. «ΔἹακὸν δ᾽ ἔφυσεν, Οἰνώνης πρόμον. 
τὐὐδῆσδλ καὶ νῦν γέ μ᾽ ἴσχει δή τι μὴ στέλλειν στρατόν. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ“. 

ποῦ τοὺς «ρύγας λέγουσιν ὠχίσϑαι, πάτερ; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

“ΟΟτὰ δ᾽ «Δἰακοῦ παῖς τίς χατέσχε δώματα; ἡ 
ΑΔΙΑΜΕΜΝΟΩΝ. 

" ΔΙΓΑΜΕΜΠΝΩ Ν. ]Πηλεύς" ὁ Πηλεὺς δ᾽ ἔσχε Νηρέως κόρην. 
οὗ μήποτ᾽ οἰχεῖν ὠφελ᾽ ὁ Πριάμου Πάρις. ΚΑΥΤΑΙΜΙΝΗΣΤΡ.Α. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙἍ. ϑεοῦ διδόντος, ἢ βέᾳ ϑεῶν λαβών; 
μαχράν γ᾽ ἀπαίρεις, ὦ πάτερ, λιπὼν ἐμέ; ΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ΑΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. Ζεὺς ἠγγύησε καὶ δίδωσ᾽ ὁ κύριος. 

Θθὅ ἐς ταυτὸν, ὦ ϑύγατερ, Ἐ ἥχεις σῷ πατρί. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 
ΤΦΙΓΕΝΕ . 4. γαμεῖ δὲ ποῦ νιν; ἢ κατ᾽ οἰδμα πόντιον; 

φεῦ. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
εἴϑ᾽ ἦν χαλόν μοι σοί τ᾽ ἄγειν σύμπλουν ἐμέ. 1 105 “Χείρων ἵν᾽ οἱκεῖ σεμνὰ Πηλίου βάϑρα. 

ΦΙΡΑΜΕΙΝΩ Ν. ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ Ά. 

ἔτ᾽ ἔστι καὶ σοὶ πλοῦς, ἵνα μνήσει πατρός. οὗ φασι Κενταύρειον ὠχίσϑαι γένος; 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ 4. ΑΙΓΑΜΕΜΜΝΩ Ν. 

σὺν μητρὶ πλεύσασ᾽ ἢ μόνη πορεύσομαι; ἐνταῦϑ᾽ ἔδαισαν Πηλέως γάμους ϑεαΐ, 
ΦΙΑΜΜΜΕΜΝΩ Ν. ὑκεν ΥΟ ΠΠΕΙΝΕΓΓΕΣ ΤΡΕΙ͂Σ 

μόνη, μονωθεῖσ᾽ ἀπὸ πατρὸς χαὶ μητέρος. Θέτις δ᾽ ἔϑρεψεν ἢ πατὴρ ᾿Αχιλλέα; 
ΤῴΡΙΓῈΕΝΕΙ͂.“. ΖΦ ΙΓΡΑΜΕΜΝΩ Ν. 

6710 πού μ᾽ ἐς ἄλλα δώματ᾽ οἱκίζεις, πάτερ; Χείρων, ἵν᾽ ἤϑη μὴ μάϑοι χαχῶν βροτῶν. 
Φ“ΓΑΜΕΜΙΜΝΩ Ν. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

ἔα γέ τ᾽ Ἔ. οὐ χρή τοι τάδ᾽ εἰδέναι κόρας. φεῦ" 
ΤΦΙΓΕΝΕΙἍ. 710 σοφός γ᾽ ὁ ϑρέψας χὠ διδοὺς σοφώτερος. 

σπεῦδ᾽ ἐκ Φρυγῶν μοι, ϑέμενος εὖ τἀκεῖ, πάτερ. 
ΦΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ϑῦσαί μὲ ϑυσίαν πρῶτα δεῖ τιν᾽ ἐνθάδε. 

ΙΓ ΑΜΕΜΙΜΝΩ Ν. 

τοιόσδε παιδὸς σῆς ἀνὴρ ἔσται πόσις. 
ΠΕ Ξ7 ΜΕΠΙΕΝ ἘΓΣ ΤΡΡΗΣ: 

ΤῈΡΙΓΕΙΝΕΠΤ.. οὐ μεμπτός. οἰχεῖ δ᾽ ἄστυ ποῖον Ἑλλάδος; 

ἀλλὰ ξὺν ἱροῖς χρὴ τό γ᾽ εὐσεβὲς σχοπεῖγ. ΦΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ΔΓΔΑΜΕΜΝΩ Ν. ᾿“πιδανὸν ἀμφὶ ποταμὸν ἐν «Οϑίας ὅροις. 
676 εἴσει σύ" χερνίβων γὰρ ἑστήξει πέλας. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣ ΤῬ Α: 

᾿ ΤΡΙΓΕΝΈΕΓΑ. ἐχεῖσ᾽ ἀπάξει σὴν ἐμήν τε παρϑένον; 
στήσομεν ἄρ᾽ ἀμφὶ βωμὸν, ὦ πάτερ, χορούς; ΔΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

““ΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 71 χείνῳ μελήσει ταῦτα, τῷ κεκτημένῳ. 

ζηλῶ σὲ μᾶλλον ἢ ̓ μὲ τοῦ μηδὲν φρονεῖν. 
χώρει δὲ μελάϑρων ἐντὸς, ὀφϑῆναι χόραις, 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἀλλ εὐτυχοίτην, τίνι δ᾽ ἐν ἡμέρᾳ γαμεῖ; 

Ὡ πὐνπμωωμωμνεἶμμμὡ«ὠν- 
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ΑΙ ΑΜ ΠΔΙΝῺ Ν. 

ὅταν σελήνης εὐτυχὴς ἔλϑη κύκλος. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

προτέλεια δ᾽ ἤδη παιδὸς ἔσφαξας ϑεῷ; 

ΑΙ ΑΜΕΠΜΜΝΩ Ν. 

μέλλω" ᾽πὶ ταύτη χαὶ χαϑέσταμεν τύχη. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

720 χάπειτα δαίσεις τοὺς γάμους ἐς ὕστερον; 
ΑΙ ΑΜΕΠΜΝΩΝ. 

ϑύσας γε ϑύμαϑ᾽ ἀμὲ χρὴ ϑῦσαι ϑεοῖς. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.Α. 

ἡμεῖς δὲ ϑοίγην ποῦ γυναιξὶ ϑήσομεν; 
ὩΙΓΡΑΜΕΜ ΝΩ Ν. 

ἐνθάδε παρ᾽ εὐπρύμνοισιν ᾿“ργείων πλάταις. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

χαλῶς, ἀναγκαίως τε" συνενέγκαι δ᾽ ὅμως. 
ΑΓΑΜΕΜΙΜΝΩ Ν. 

725 οἷσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ γύναι; πιϑοῦ δέ μοι. 
ΚΑΥΤΑΙΧΜΠΝΗΣΤΡ 4. 

τί χρῆμα; πείϑεσϑαι γὰρ εἴϑισμαι σέϑεν. 

ι ΔΑΙΑΜΕΜΝΩ Ν. 
ἡμεῖς μὲν ἐνθάδ᾽, οὗπέρ ἐσθ᾽ ὁ νυμφίος 

Ο ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΙΑ 
μητρὸς τί χωρὶς δράσεϑ', ἁμὲ δοᾶν χοεών; 

ΑἸΑΜΕΠΙΜΝΩ Ν. 

ἐχδώσομεν σὴν παῖδα Ζαναϊδῶν μέτα. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΙΤΡ  . 

7590 ἡμᾶς δὲ ποῦ χρὴ τηνικαῦτα τυγχάνειν; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

χώρει πρὸς Ἧργος, παρϑένους τε τημέλει. 
ΚΑΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ 4. 

λιποῦσα παῖδα; τίς δ᾽ ἀνασχήσει φλόγα; 

ΔΦΙΡΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἐγὼ παρέξω φῶς ὃ νυμφίοις πρέπει. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

οὐχ ὁ νόμος οὗτος, σὺ δὲ Ἐ φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε. 
ὩΙΑΜΕΜΝΩΝ. 

786 οὐ καλὸν ὃν ὄχλῳ σ᾽ ἐξομιλεῖσϑαι στρατοῦ. 
ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ.,. 

καλὸν τεχοῦσαν τἀμά γ᾽ ἐχϑοῦναι τέχγα- 
ΑΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

καὶ τάς γ᾽ ἐν οἴχῳ μὴ μόνας εἶναι κόρας. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ.Α. 

ὀχυροῖσι παρϑενῶσι φρουροῦνται χαλῶς. 

ΔΙΓΑΜΕΜ Νω Ν. 

πιϑοῦ. 

ΚΑΥΤ ΔΙΠΝΗΣΤΡΆ. 

μὰ τὴν ἄνασσαν ᾿Δργείαν ϑεών. 
740 ἐλθὼν δὲ τάξω πρᾶσσε, τἀν δόμοις δ᾽ ἐγὼ, 

7 ὁ ᾿ 
α χρη παρεῖναι νυμφέοισι παρϑέροις. 

ΑΓΑΜΕΙΙΝ Ν. 

οἴμοι" μάτην ἠξ᾽, ἐλπίδος δ᾽ ἀπεσφάλην, 
ἐξ ὀμμάτων δάμαρτ᾽ ἀποστεῖλαι ϑέλων. 
σοφίζομαι δὲ χἀπὶ τοῖσι φιλτάτοις 

716 τέχνας πορίζω, πανταχῆ νικώμενος. 
ὅμως δὲ σὺν Κάλχαντι τῷ ϑυηπόλῳ 

τὸ τῆς ϑεοῦ φίλον γ᾽, ἐμοὶ δ᾽ οὐκ εὐτυχὲς, 
ἐξιστορήσων εἶμι, μόχϑον ᾿Πλλάδος. 

χοὴ δ᾽ ἐν δόμοισιν ἄνδοα τὸν σοφὸν τρέφειν 
760 γυναῖχα χρηστὴν χἀγαϑὴν, ἢ μὴ τρέφειν. 

ΕΠ ΙΑΉΘΙΙΙ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἥξει δὴ ΖΣιμόεντα χαὶ 
δίνας ἀργυροειδεῖς 
ἄγυρις ᾿Ελλάνων στρατιᾶς 

ἀνά τε γαυσὶ χαὶ σὺν ὕπλοις 

7δϑ᾽ Ἴλιον ἐς τὸ Τροίας 

«Ῥοιβήιον δάπεδον, 

Κασάνδοαν ἵν᾽ ἀχούω 
ῥίπτειν ξανϑοὺς πλοκάμους 

χλωροκόμῳ στεφάνῳ δάφνας 
760 χοσμηϑεῖσαν, ὅταν ϑεοῦ 

μαντόσυνοι πγνεύσωσ᾽ ἀνάγκαι. 
στάσονται δ᾽ ἐπὶ περγάμων 
Τροίας ἀμφί τε τείχη 

Τρῶες, ὕταν χάλκασπις "άρης 
766 πόντιος εὐπρῴροισι πλάταις 

εἰρεσίᾳ πελάζη 
. Σιμουντίοις ὁχετοῖς, 

τὰν τῶν αἰϑέρι. δισσῶν 
“Ἰιοσκούρων “Πλέναν 

770 ἐκ Πριάμου χομίσαι ϑέλων 

εἷς γᾶν Ἑλλάδα δοριπόγοις 

ἀσπίσι χαὶ λόγχαις ᾿Δχαιῶν.- 
Πέργαμον δὲ «Ῥρυγῶν πύλιν 
λαΐνους περὶ πύργους 

776 χυχλώσας “ρει φονίῳ, 
λαιμοτόμους χεφαλὰς 
σπάσας, πόλισμα Τροίας 
πέρσας χατάχρας [πόλιν], 

ϑήσει χύρας πολυχλαύτους 
780 δάμαρτά τὲ Πριάμου. 

ἃ δὲ “ιὸς “Ἑλένα κόρα 
πολύχλαυτος ἐσεῖται 
πόσιν προλιποῦσα. μήτ᾽ ἐμοὶ 

78ὅ μήτ᾽ ἐμοῖσι τέχνων τέκνοις 

ἐλπὶς ἀδε ποτ᾽ ἔλϑοι, 
οἵαν αἱ πολύχρυσοι 

«1υδαὶ χαὶ Φρυγῶν ἄλοχοι 
στήσουσι παρ᾽ ἱστοῖς 

7090 μυϑεῦσαι τάδ᾽ ἐς ἀλλήλας" 

τίς ἄρα μ᾽ εὐπλοχάμους κόμας 
ἔουμα δαχκρουόεν ἀνύσας 

πατρίδος ὀλλυμένας ἀπολωτιεῖ; 

διὰ σὲ, τὰν χύχνου δολιχαύχενος γόνον, 
795. εἰ δὴ φάτις ἔτυμιος, 

ὡς ἔτυχεν .«1ήδὰ 
ὕρνιϑε πταμένῳ 

“Τιὸς ὅτ᾽ ἀλλάχϑη δέμας, εἴτ᾽ 
ἐν δέλτοις Πιερίσιν 

μῦϑοι ταϑ᾽ ἐς ἀνθρώπους 

800 ἤνεγχαν παρὰ καιρὸν ἄλλως. 
.χ. Χ1....1ΕὙΣ. 

ποῦ τῶν ᾿Ἰχαιῶν ἐνθάδ᾽ ὁ στρατηλάτης; 
τίς ἂν φράσειε᾽ προσπόλων τὸν Πηλέως 

ζητοῦντά γιν παῖδ᾽ ἐν πύλαις ᾿Δχιλλέα; 

οὐχ ἐξ ἴσου γὰρ μένομεν Εὐρίπου πέλας. 

806 οἱ μὲν γὰρ ἡμῶν ὄντες ἄζυγες γάμων 
οἴχους ἐρήμους ἐχλιπόντες ἐνθάδε 

ϑάσσουσ᾽ ἐπ᾿ ἀχτὰς, οἱ δ᾽ ἔχοντες εὐνίδας 

751 --- 701. Ξξξ 702 --- 772. 



ΙΦΙΓΕΝΕῚΙΛ 

ἄπαιδες" οὕτω δεινὸς ἐιιπέπτωχ᾽ ἔρως 
ἜΝ ͵ , τ , ΕῚ 2, - 

τῆσδε στρατείας “Ελλαδ᾽ οὐκ ἄνευ ϑεῶν. 
ἐφ χα, τ κι τ Γ Χ ΄ Η δὴ τὰς 

810 τοὐμὸν μὲν οὖν δίκαιον ἐμὲ λέγειν χρεων 
.- 2 ᾿Ὶ ς «ς - ΄ 

ἄλλος δ᾽ ὃ χρήζων αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ φράσει. 

γῆν γὰρ λιπὼν Φάρσαλον ἠδὲ Πηλέα 
μένω ᾽πὶ λεπταῖς ταῖσδέ γ᾽ Εὐρίπου πνοαῖς, 
ΤΙυρμιδόνας ἴσχων, οἵ μ᾽ ἀεὶ προσκείμενοι 

᾽ 2 «. - ᾽͵ὕ ᾿ ἄν, ’ 

815 λέγουσ᾽, ᾿χιλλεῦ, τί μένομεν; ποῖον χρόνον 
» ᾿ - ἈΝ. 2 ῃ 
ἔτ᾽ ἐχμετρῆσαι χρὴ πρὸς Ἴλιον στόλον; 

- » ᾿ ἜΝ 9 ἢ } » Α 

δρᾶ γ᾽. εἴ τι δράσεις, ἢ ἀπαγ᾽ οἴχαδε στρατὸν, 
τὰ τῶν ᾿Δτρειδῶν μὴ μένων μελλήματα. 

πο ΓΙΑ ΠΤ ΟΜΕΗΩΣ ΝΕ ΒΑ͂ς 
. Ἢ - - - » [ 

ω παὶ ϑεᾶς Νηρῆδος, ἔνδοθεν λόγων 

820 τῶν σῶν ἀκούσασ᾽ ἐξέβην πρὸ δωμάτων. 
ΧΟΡ. ΧΕ ΎΣ. 

- εξ - , 4 
ὦ πότνι᾽ αἰδὼς, τήνδε τίνα λεύσσω ποτὲ 
γυναῖχα,, μορφὴν εὐπρεπὴ χεχτημένην ; 

Ἂν ΤΠ ΠΟΛ ΤΟΣ ΠΡ. Α͂Σ 
ΕἾ « , ΕῚ « - ΕῚ - «ὶ - , 

οὐ ϑαῦμα σ᾽ ἡμᾶς ἀγνοεῖν, οὺς μὴ παᾶρος 
τ τῷ εἰ , ᾿ - 

χατεῖδες " αἰνῶ δ᾽ ὅτι σέβεις τὸ σωφρονεῖν. 
ἐλ ΣΧτ. 7. ΣΦΕ ΧΌΣΩΟ 

82ὅ τίς δ᾽ εἶ; τί δ᾽ ἦλθες “αναϊδῶν ἐς σύλλογον, 
γυνὴ πρὸς ἄνδρας ἀσπίσιν πεφοαγμένους; 

ΚΠ ΓΝ Ή ΣΊΡ.-. 

«4ηδας μέν εἶμι παῖς, Κλυταιμνήστρα δέ μοι 

ὕνομώ, πόσις δέ μοὐστὶν ᾿“γαμέμνων ἄναξ. 
ΡΥ ΣΎ Σ. 

χαλῶς ἔλεξας ἐν βραχεῖ τὰ χαίρια. 

830 αἰσχοὸν δέ μοι γυναιξὶ συμβάλλειν λόγους. 

ΚΕ ΞΡ ΠΙΓΙΝΓΣ ΤΡ... 

μεῖνον " τί φεύγεις; δεξιάν γ᾽ ἐμὴ χερὶ 
σύναψον, ἀρχὴν μαχαρίαν νυμφευμάτων. 

2 ΟΣ ΝΌΟΣ: 

τί φής; ἐγώ σοι δεξιάν; αἰδοίμεϑ᾽ ὧν 

᾿“γαμέμνον᾽, εἰ ψαύοιμεν ὧν μή μοι ϑέ 76; ἢ 3 " ἢ Μη] ἅἰς.- 

τς ΧΟ Σ ΤΠ ΓΙΝ ΤΕΩΣ ΓῊΡ υἦ: 

886 ϑέμις μάλιστα, τὴν ἐμὴν ἐπεὶ γαμεῖς 
“Ὁ δ᾿ -- - , 7: ΄ 

παῖδ᾽, ὦ ϑεᾶς παῖ ποντίας Νηρηίδος. 

εν ΧΟ ΟΣ ΡΟΣ. 

ποίους γάμους φής; ἀφασία μ᾽ ἔχει, γύγαι. 

εἰ μή τι παρανοοῦσα χαινουργεῖς λόγον. 

τ ὙΠ ΠΠΟΝ ΤΝΣΣ ΤΕΡ.ὔἕς 

πᾶσιν τόδ᾽ ἐιιπέφυχεν, αἰδεῖσθαι φίλους 
840 χαινοὺς ὁρῶσι χαὶ γάμου μεμνημένοις. 

«4 ΕἸ πυϑο, Ἐ γεϑε. 
οὐπώποτ᾽ ἐμνήστευσα παῖδα σὴν, γύναι, 

οὐδ᾽ ἐξ ᾿“τρειδῶν ἡλϑέ μοι λόγος γάμων. 

ἜἌΠ ΖΦ ΥΤ ΤΥ ΝΗΥΣ ΤΡΕΥΣ 
-«.» ἃ Σ ι ΄ ὑξῈ ΄ 3 , 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; σὺ πάλιν αὖ λόγους ἐμοὺς 

ϑαύμαζ᾽" ἐμοὶ γὰρ ϑαύματ᾽ ἐστὶ τὰ παρὰ σοῦ. 

τὸ Χ [ΞἸΣΖ ΟΣ: 

845 εἴχαζε" χοινόν ἔστιν εἰχάζειν τάδε" 
2 ᾿ 2 , “ 

ἄμφω γὰρ οὖν ψευδόμεϑα τοῖς λόγοις ἴσως. 

ἰῷ ΖΕ ΙΕΓΣΙΓ.Ρ Α: 

1 ἢ πέπονθα δεινά; ᾿ω γά (ἀλλ η πέπονθα δεινά; μνηστεύω γάμους 
Ὕ 27 «ε “4 -"- ’ 

οὐχ οντᾶς, ὡς εἴξασιν" αἰδοῦμαι τάδε. 

υ Χυ ΤΙ ΣΖ. ἜΥ Σ: 

ἴσως ἐχερτόμησε χἀμὲ χαὶ σέ τις. 
860 ἀλλ᾽ ἀμελίᾳ δὸς αὐτὰ χαὶ φαύλως φέρε. 

». 
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ΧΥΤΤΕΜΝΙἊΩΕΣΊ ΡιΑ͂. 

χαῖρ᾽. οὐ γὰρ ὀρϑοῖς ὁμμασίν σ᾽ ἔτ᾽ εἰσορῶ, 
ψευδὴς γενομένη χαὶ παϑοῦσ᾽ ἀνάξια. 

ἜΤ ΧΙ. ΖΕΓΥ Σ. 

χαὺὶ σοὶ τόδ᾽ ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ" πόσιν δὲ σὸν 
στείχω ματεύσων τῶνδε δωμάτων ἔσω. 

ΓΠῸΌΣΕ ΣΣ ΒΕ ΥΚΤ' ΤΙΣ. 

860 ὦ ξέν᾽, Ζϊακοῦ γένεϑλον, μεῖνον, ὦ σέ τοι λέγω, 

τὸν θεᾶς γεγῶτα παῖδα, καὶ σὲ, τὴν «4ηδὰας 
κόρην. 

ὌΧ ΦΧ ΕΎῪΥΣ, 

τίς ὁ χαλῶν πύλας παροίξας; ὡς τεταρβηχὼς 
καλεῖ. 

ΤΡΈΕΣΕΒῪ Ἢ Η͂Σ:. 

δοῦλος, οὐχ ἀβρύνομαι τῷδ᾽" ἡ τύχη γὰρ οὐκ ἐᾷ. 
ΧΟ ΤΕΣ: ἶ 

τίνος ; ἐμὸς μὲν οὐχί" χωρὶς τἀμὼ χἀγαμέμνονος. 
ΤΕΡΙΕΣΟΒΥ ΓΤ ΠΣ. 

860 τῆσδε τῆς πάροιϑεν οἴχων, Τυνδάρεω δόντος 
πατρός. 
ΧΙ ΚΖ ΕΣ: 

ἕσταμεν" φράζ᾽, εἴ τι χρήζεις, ὧν μ᾽ ἐπέσχες, 
οὕνεχα. 

ΡΊΕ Ξ ΌΓΙΗΣΣ. 

ῇ μόνω πάροιϑε δῆτα ταῖσδ᾽ ἐφέστατον πυλαις; 

ἩΓΕ ΤΠ ΊΈΡΕΣ ΤΡ - 

ὡς μόνοις λέγοις ἂν, ἔξω δ᾽ ἐλϑὲ βασιλιχῶν 
δόμων. 

ΤΡΗΣΒΎΥΤΗΣ. 

ὦ τύχη πρόνοιά ϑ᾽ ἡμὴ, σῶσον οὺς ἐγὼ ϑέλω. 
τ χ 57 ΖΕ ΥΣ. 

866 ὁ λόγος ἐς μέλλοντ᾽ ἀνοίσει χρόνον" ἔχει δ᾽ 
ὄγκον τινά. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ Α. 

δεξιῶς ἔχατι μὴ μέλλ᾽, εἴ τί μοι χρήζεις λέγειν. 
ΤΗΠΡΙΕ ΣΌΥΒΥΥ ΠΣ. 

οἶσϑα δῆτά γ᾽ ὅστις ὧν σοὶ καὶ τέκνοις εὔνους 
ἔφυν. 

ΚαΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

οἶδά σ᾽ ὄντ᾽ ἐγὼ παλαιὸν δωμάτων ἐμῶν λάτριν. 
ΤΕΡΙΕΣΣ Ὁ ἙΎΊΣΗΣ. 

χὦῶτι μ᾽ ἐν ταῖς σαῖσι φερναῖς ἔλαβεν ᾿γαμέμ- 
γων ((ναξ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ 4. 

870 ἦ:λϑες εἰς “Ἴργος μεϑ᾿ ἡμῶν, χἀμὸς ησϑ ἀεί 

ποτέ. 
ὙΠΡΕΕΙ ΣῚΡ ὙΥΓΙΠΣ. “ 

ὧδ᾽ ἔχει" καὶ σοὶ μὲν εὔνους εἰμὶ, σῷ δ᾽ ἧσσον 
πόσει. 

τ. 2. ΠῚ ΠΣ. Γ.Β.Ά. 

ἐχχάλυπτέ νύν ποϑ᾽ ἡμιῖν οὕστινας λέγεις λόγους. 
ΧΙΡΥΣΕΡΒ ΊΠΡΣ, 

παῖδα σὴν πατὴρ ὁ φύσας αὐτόχειρ μέλλει κτενεῖν. 
ἍΤ ΣΤ ΝΟΗ͂Ι ἘΣ ΤΩΡ ς 

πῶς; ἀπέπτυσ᾽, ὦ γεραιὲ, μῦϑον" οὐ γὰρ εὖ 
φοονεῖς. 

ΤΠΡ ἘΣΣΙ ἼΠΠΙΣ. 

87ὅ φασγάνῳ λευχὴν φονεύων τῆς ταλαιπώρου δέρην. 
ὙΠ. ΠΤΌΝΗΣ ΠιΡ.4. 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. μεμηνὼς ἄρα τυγχάνει πόσις; 

“] 

Ἢ ; 



ΕΥ̓ ΒΤ ΗΣΙ ΔΟΥ͂ 

ΠΡΈΣΒΥ ΤΟΗΣΣΝ 

ἀρτίφρων, πλὴν ἐς σὲ χαὶ σὴν παῖδα" τοῦτο δ᾽ 
οὐ φρονεῖ. 

ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

ἔχ τίνος λόγου; τίς αὐτὸν οὑπάγων ἀλαστόρων; 
ΤΕΡΉΗΣΒΥΤΈΉΗΣ. 

ϑέσφαϑ᾽, ὡς γέ φησι Κάλχας, ἵνα πορεύηται 
στρατὸς 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ 4. 

880 ποῖ; τάλαιν᾽ ἐγὼ, τάλαινα δ᾽ ἣν πατὴρ μέλλει 
χτεγεῖν. 

ΨΟΡΟΕΙΙΟΣ ΒΕΥΣΥΨ ΠΣ: 

Ζαρδάνου πρὸς δώμαϑ᾽, Ἑλένην Μενέλεως ὅπως 
λάβη. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

εἰς ἄρ᾽ ᾿Ιφιγένειαν Ἑλένης νόστος ἦν πεπρωμένος ; 
ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

πάντ᾽ ἔχεις" ᾿“ρτέμιδι ϑύσειν παῖδα σὴν μέλλει 

ἢ πατήρ. 
ΚΑΩΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ὁ δὲ γάμος τίν᾽ εἶχε πρόφασιν, ἥ μ᾽ ἐχόμισεν 
ἐχ δόμων; ἵ 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

88ὅ ἵν᾽ ἀγάγοις χαίρουσ᾽ ᾿Αἀχιλλεῖ παῖδα νυμφεύ- 
σουσα σήν. ι 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Ζ. 

ὦ ϑύγατερ, ἥκεις ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ χαὶ σὺ καὶ μή- 
τη. σέϑεν. 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

οἰκτρὰ πάσχετον δύ᾽ οὖσαι" δεινὰ δ᾽ ᾿Ζγαμέμ--: 
νων ἕτλη. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ ἍΑ. 

οἴχομαι τάλαινα, δάκρυόν τ' ὁμματ᾽ οὐχέτι στέγει. 
ΠΡΕΣΒΥΤΉῊΣ. 

εἴπερ ἀλγεινὸν τὸ τέκνων στερομένην δαχρυρροεῖν. 
ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ Α. 

890 σὺ δὲ τάδ᾽, ὦ γέρον, πόϑεν φὴς εἰδέναι πε- 
πυσμένγος ; 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ. 

δέλτον ὠχόμην φέρων σοι πρὸς τὰ πρὶν γε- 
γραμμένα, 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤ  Ζ. 

οὐχ ἐῶν ἢ ξυγκελεύων παῖδ᾽ ἄγειν ϑαγνουμέγην ; 
ἹΓΡῈ ΣΙ Β ΎΥΤΟΓΙΣ. 

μὴ μὲν οὖν ἄγειν " φρονῶν γὰρ ἔτυχε σὸς πόσις 
το δξευ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

κᾷτα πῶς φέρων γε δέλτον οὐχ ἐμοὶ δίδως λαβεῖν; 
ἹΓΒΕΕΣΣΒΎΥΎΤΗΣ. 

896 ΠΠενέλεως ἀφείλεϑ᾽ ἡμᾶς, ὃς κακῶν τῶνδ᾽ αἴτιος. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆ. 

ὦ τέχνον ΜΝηρῆδος, ὦ παῖ Πηλέως, χλύεις τάδε; 

᾿ ΑἸ ΧΙΖ.ΖΚΕΕΥΣ. 

ἔχλυον οὐσαν ἀϑλίαν σε, τὸ δ᾽ ἐμὸν οὐ φαύ- 
λως φέρω. 

ἈΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ ΑΖ. 

παῖδά μου καταχτενοῦσι σοῖς δολώσαντες γάμοις. 
242.Χ14 ΤΕΎῪΣ. 

μέμφομαι κἀγὼ πόσει σῷ; κοὐχ ἁπλῶς οὕτω 
φέρω. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Ἅ4. 

900 οὐκ ἐπαιδεσϑήσομαί γε προσπεσεῖν τὸ σὸν γόνυ, 
ϑνητὸς ἐκ ϑεᾶς γεγῶτα" τί γὰρ ἐγὼ σεμνύνομαι; 
ἢ τίνος σπουδαστέον μοι μᾶλλον ἢ τέχνου πέρι; 
ἀλλ ἄμυνον, ὦ ϑεῶς παῖ, τῇ τ᾽ ἐμῇ δυσπραξίᾳ 

τῇ τε λεχϑείση δάμαρτι σῇ" μάτην μὲν, ἀλλ᾽ 
ὅμως 

906 σοὶ χαταστέψασ᾽ ἐγώ νιν ἦγον ὡς γαμουμένην, 
νῦν δ᾽ ἐπὶ σφαγὰς χομίζω" σοὶ δ᾽ ὄνειδος ἵξεται, 

ὅστις οὐκ ἤμυνας" εἰ γὰρ μὴ γάμοισιν ἐζύγης, 
ἀλλ᾽ ἐκλήϑης γοῦν ταλαίνης παρϑένου φίλος πόσις. 
πρὸς γενειάδος σε, πρὸς σῆς δεξιᾶς, πρὸς μη- 

τέρος " 
910 ὕνομα γὰρ τὸ σόν μ᾽ ἀπώλεσ᾽, ᾧ σ᾽ ἀμυνα-] 

ϑεῖν χρεῶν. 
οὐκ ἔχω βωμὸν χαταφυγεῖν ἄλλον ἢ τὸ σὸν γόνυ. 
οὐδὲ φίλος οὐδεὶς γελᾷ μοι" τὰ δ᾽ ᾿4γαμέμνο-- 

γος χλύεις 
ὠμὰ καὶ πάντολμι᾽" ἀφῖγμαι δ᾽, ὥσπερ εἶσο-- 

ρᾷς, γυνὴ 
γαυτιχὸν στράτευμ᾽ ἄναρχον χἀπὶ τοῖς χαχοῖς 

ϑρασὺ, 

916 χρήσιμον δ᾽, ὅταν ϑέλωσιν. ἣν δὲ τολμήσῃς 
σύ μου 

χεῖρ᾽ ὑπερτεῖναι, σεσώσμεϑ'᾽" εἰ δὲ μὴ, οὐ σε-- 
σώσμεϑα. 
ΧΟΡΟΣ. 

δεινὸν τὸ τίχτειν, χαὶ φέρει φίλτρον μέγα 
Σ: Σ ᾿ Ἷ ε ᾿ , 

πᾶσίν τὲ κοινὸν, ὥσϑ᾽ ὑπερχάμγειν τέχγωνγ. 
«1. Χ 7 9. Ἐ ΌΣΣΕ 

ε » " ν΄ ὑνψηλοφρωὼων μοι ϑυμὸς αἴρεται πρόσω, 
920 ἐπίσταται δὲ τοῖς καχοῖσί τ᾽ ἀσχαλᾶν 

μετρίως τε χαίρειν τοῖσιν ἐξωγχωμένοις. 

λελογισμένοι γὰρ οἱ τοιοίδ᾽ εἰσὶ» βοοτῶν, 
2 - - Χ , , ΄ 
ὀρϑῶς διαζῆν τον βίον γνωμὴης μέτα.- 
»ἭΣ᾽ τ 2 ε « Α ᾿ , - 

ἔστιν μὲν οὖν ἵν᾿ ἡδὺ μὴ λίαν φρονεῖν, 
» Α 27 ’ ’ » 

9268 ἔστιν δὲ χωπου χρήσιμον γνωμην ἔχειν. 
ἐγὼ δ᾽ ἐν ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου τραφεὶς 
“Χείρωνος, ἔμαϑον τοὺς τρόπους ἁπλοῦς ἔχειν. 

καὶ τοῖς ᾿Δτρείδαις, ἢν μὲν ἡγῶνται χαλῶς, 
πεισόμεϑ᾽" ὅταν δὲ μὴ καλῶς, οὐ πείσομαι. 

930 ἀλλ ἐνθάδ᾽ ἐν Τροίᾳ τ᾽ ἐλευϑέραν φύσιν 
παρέχων, [ἅρη τὸ κατ᾽ ἐμὲ χοσμήσω δορί. 

σὲ δ᾽, ὦ σχέτλια παϑοῦσα πρὸς τῶν φιλτάτων, 

ἃ δὴ κατ᾽ ἄνδρα γίγνεται νεανίαν, 
τοσοῦτον οἶχτον περιβαλὼν καταστελῶ, 

936 χοὔποτε κύρη σὴ πρὸς πατρὸς σφαγήσεται, 
Ἀ Σ ᾿ , »" 

ἐμὴ φατισϑεῖσ᾽» οὐ γὰρ ἐμπλέχειν πλοκᾶς 
25: - , κι ,) 

ἐγὼ παρέξω σῷ πόσει τοὐμὸν δέμας. 
2 ᾿ Α . , 2 

τουγομα γὰρ, εἰ καὶ μὴ σίδηρομ ἠρᾶτο, 
Α ’ - [) }Ὶ ΕῚ 

τοὐμὸν φονεύσει παῖδα σήν. τὸ δ᾽ αἴτιον 
΄ ΄ ᾿ ᾽ ᾿. ΓᾺ -»ἭὝ κ 

940 πόσις σός" ἁγνὸν δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐστὶ σῶμ᾽ ἐμὸν, 
»ὕ, - ᾿ ν κ ; 

εἰ δι᾿ ἔμ᾽ ὀλεῖται διά τε τοὺς ἐμοὺς γάμους 
ε . - ; 3 , Ι ἡ δεινὰ τλᾶσα χοὺχ ἀνεχτὰ παρϑένος, 
ϑαυμαστὰ δ᾽ ὡς ἀνάξι᾽ ἠτιμασμένη. 

ἐγὼ χάχιστος ἦν ἄρ᾽ ᾿“ργείων ἀνὴρ γω χαχιστος ἡ» 0 ΟΥ̓ 0.) 
᾿ ᾿ ΄ γῇ 

946 ἐγὼ τὸ μηδὲν, ΜἩῈενέλεως δ᾽ ἕν ἀνδοάσιν, 
ὡς οὐχὶ Πηλέως, ἀλλ᾽ ἀλάστορος γεγὼς, 

᾽» , 2 Α 2] » , 

εἴπερ φονεύσει τοὐμὸν ὀμομα σῷ πόσει. 
μὰ τὸν δι᾽ ὑγρῶν χυμάτων τεϑραμμένον 



ΤΦΙΒΕΝΕΙΑ ΒΒ ἘΝ ΔΎΛΙΔΙ. 

Νηρέα, φυτουργὸν Θέτιδος, ἥ μ᾽ ἐγείνατο, 
9560 οὐχ ἅψεται σῆς ϑυγατρὸς -“γαμέμνων αναξ, 

οὐδ᾽ εἰς ἄκραν χεῖρ᾽, ὥστε προσβαλεῖν πέπλοις " 100ό ὡς ἕν γ᾽ ἀκούσασ᾽ ἴσϑι μὴ ψευδῶς μ᾽ ἐρεῖν" 
ἢ “Σίπυλος ἔσται πόλις, δρισμα βαρβάρων, 
ὅϑεν πεφρύχασ᾽ οἱ στρατηλάται γένος, 
«Οϑίας δὲ τοὔνομ᾽ οὐδαμοῦ κεκλήσεται. 

965 πιχροὺς δὲ προχύτας χέρνιβάς τ᾽ ἐνάρξεται 
Κάλχας ὁ μάντις. τίς δὲ μάντις ἔστ᾽ ἀνὴρ, 
ὃς ὀλίγ᾽ ἀληϑῆ, πολλὰ δὲ ψευδῆ λέγει 
τυχὼν, ὅταν δὲ μὴ τύχη, διοίχεται; 
οὐ τῶν γάμων ἕχατι, μυρίαι κόραι 

9600 ϑηορῶσι λέχτρον τοὐμὸν, εἴρηται τόδε" 
ἀλλ ὕβριν ἐς ἡμᾶς ὕβοισ᾽ ᾿“γαμέμνων ἄναξ" 
χρῆν δ᾽ αὐτὸν αἰτεῖν τοὐμὸν ὄνομ᾽ ἐμοῦ πάρα, 
ϑήοαμα παιδός" ἡ Κλυταιμνήστρα δέ μοι 
μάλισι᾽ ἐπείσϑη ϑυγατέρ᾽ ἐχϑοῦναι πόσει. 

965 ἔδωχά τῶν Ἕλλησιν, εἰ πρὸς Ἴλιον 
ἐν τῷδ᾽ ἔχαμνε νόστος" οὐκ ἠρνούμεϑ'᾽ ἂν 
τὸ χοινὸν αὔξειν ὧν μέτ᾽ ἐστρατευόμην. 

γὺν δ᾽ οὐδέν εἶμι παρά γε τοῖς στρατηλάταις, 
ἐν εὐμαυρεῖ τε δρᾶν τὲ χαὶ μὴ δρᾶν καλῶς. 

970 τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος, ὃν πρὶν ἐς «ρύγας 
ἐλθεῖν φόνον, κηλῖσιν αἵματος χρανῶ, 

εἴ τίς με τὴν σὴν ϑυγατέρ᾽ ἐξαιρήσεται. 
ἀλλ ἡσύχαζε" ϑεὸς ἐγὼ πέφηνά σοι 
μέγιστος, οὐκ ὧν" ἀλλ᾽ ὅμως γενήσομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

975 ἔλεξας, ὦ παῖ Πηλέως, σοῦ τ᾽ ἄξια 

χαὶ τῆς ἐναλίας δαίμονος, σεμνῆς ϑεοῦ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΠΣΕΣΈΤΡ 4. 
φεῦ" 
πῶς ἂν σ᾽ ἐπαινέσαιμι μὴ λίαν λόγοις, 
μήτ᾽ ἐνδεὴς τοῦδ᾽ ἀπολέσαιμι τὴν χάριν; 
κἰνούμενοι γὰρ ἀγαϑοὶ τρόπον τινὰ 

980 μισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἣν αἱνῶσ᾽ ἄγαν. 

αἰσχύνομαι δὲ παραφέρουσ᾽ οἱκτροὺς λόγους, 
ἰδίᾳ νοσοῦσα" σὺ δ᾽ ἄνοσος χακῶν ἐμῶν. 
ἀλλ οὖν ἔχει τι σχῆμα, κἂν ἄπωϑεν ἢ, 
ἀνὴρ ὃ χρηστὸς δυστυχοῦντας ὠφελῶν. 

986 οἴχτειρε δ᾽ ἡμᾶς" οἰχτρὰ γὰρ πεπόνϑαμεν, 

ἢ πρῶτα μέν σε γαμβρὸν οἱηϑεῖσ᾽ ἔχειν, 
χενὴν κατέσχον ἐλπίδ᾽" εἶτά σοι τάχα 
ὄρνις γένοιτ᾽ ἂν τοῖσι μέλλουσιν γάμοις 

ϑανοῦσ᾽ ἐμὴ παῖς, ὃ σε φυλάξασϑαι χρεών. 
990 ἀλλ εὖ μὲν ἀρχὰς εἶπας, εὖ δὲ χαὶ τέλη" 

σοῦ γὰρ ϑέλοντος παῖς ἐμὴ σωϑήσεται. 
βούλει νιν ἱχέτιν σὸν περιπτύξαι γόνυ; 

ἀπαροϑένευτα μὲν τάδ᾽" εἰ δέ σοι δοχεῖ, 
ἥξει, δι’ αἰδοῦς ὄμμ᾽ ἔχουσ᾽ ἐλεύϑερον " 

996 ἢ μὴ παρούσης ταῦτα τεύξομαι σέϑεν; 
Α ΧΙ ΖΟΣΧΕ ΣΙ 

μενέτω χατ᾽ οἴχους" σεμνὰ γὰρ σεμνύνεται. 
ΠΑΡΧΖΕΥ Π ΓΠΙ ΕΓ ΣΌΓ ΡΟ. 

ὅμως δ᾽ ὅσον γε δυνατὸν αἰδεῖσθαι χρεών. 
͵Χ ΓΕ ΕΣΥΣ.: 

σὺ μήτε σὴν παῖδ᾽ ἔξαγ᾽ ὄψιν εἷς ἐμὴν, 
μήτ᾽ εἷς ὄνειδος ἀμαϑὲς ἔλθωμεν, γύναι" 

1000 στρατὸς γὰρ ἀϑρόος ἀργὸς ὧν τῶν οἴκοθεν 
λέσχας πονηρὰς χαὶ χαχοστόμους φιλεῖ. 

πάντως δέ μ᾽ ἱχετεύοντες ἥξετ᾽ εἷς ἴσον 

37 3.5 , ἘΣ κι ’ ει κι ἡ» τ΄ ἀνιχέτευτος ἧς" ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ ἀγὼν 
μέγιστος ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι χαχῶν. 

ψευδῆ λέγων δὲ χαὶ μάτην σ᾽ ἐγχερτομῶν 
ϑάγοιμε, μὴ ϑάνοιμι δ᾽, ἢν σώσω χόρην. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ 4. 

ὄγαιο συνεχῶς δυστυχοῦντας ὠφελῶν. 
, ΦΧ Τ ΖΕ Ε ΣΤ. 

ἄκουε δή νυν, ἵνα τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχη χαλῶς. 
ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ 4. 

1010 τέ τοῦτ᾽ ἔλεξας; ὡς ἀχουστέον γέ σου. 

ὌΧ Ζ ΕΧΙΕΣ. 

πείϑωμεν αὖϑις πατέρα βέλτιον φρονγεῖγ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ 4. 

καχός τίς ἔστι καὶ λίαν ταρβεῖ στρατόν. 
4 ΧΙ ΜΕΥ Σ. 

ἀλλ οἱ λόγοι γε χαταπαλαίουσιν λόγους. 
ΚΑΥΤΑΙΠΜΠΝΗΣΈΤΡ 2. 

ψυχρὰ μὲν ἐλπίς" ὅ τι δὲ χρή μὲ δρᾶν φράσον. 
Α ΧΙΑ ΖΕΎΥῪΣ. 

101ὅ ἱχκέτευ᾽ ἐχεῖνον πρῶτα μὴ κτείνειν τέχνα" 
ἣν δ᾽ ἀντιβαίνῃ, πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον. 
εἰ γὰρ τὸ χρῆζον ἐπίϑετ᾽, οὐ τοὐμὸν χρεὼν 
χωρεῖν" ἔχει γὰρ τοῦτο τὴν σωτηρίαν. 

κἀγώ τ᾽ ἀμείνων πρὸς φίλον γενήσομαι, 
, ΡῚ ΕΣ δ 

1020 στρατὸς τ᾽ ἂν οὐ μέμψαιτό μ᾽, εἰ τὰ πράγματα 
λελογισμένως πράσσοιμι μᾶλλον ἢ σϑέγει. 
χαλῶς δὲ χρανϑέντων πρὸς ἡδονὴν φίλοις 
σοί τ᾽ ἂν γέγοιτο χἂν ἐμοῦ χωρὶς τάδε. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Ἅ. 

ὡς σώφρον᾽ εἶπας. δραστέον δ᾽ ἅ σοι δοκεῖ. 
1026 ἢν δ᾽ αὐτὰ μὴ πράσσωμεν ἃν ἐγὼ ϑέλω, 

ποῦ σ᾽ αὐϑὲς ὀψόμεσθα; ποῦ χρή μ᾽ ἀϑλίαν 
ἐλθοῦσαν εὑρεῖν σὴν χέρ᾽ ἐπίχουρον καχῶν; 

4.Χ1.1. 21 ΕῪὙΣ:. 

ἡμεῖς σὲ φύλαχες οὗ χρεὼν φυλάσσομεν, 
μή τίς σ᾽ ἴδη στείχουσαν ἐπτοημένην 

1080 “αναῶν δι᾿ ὄχλου" μηδὲ πατρῷον δόμον 
αἴσχυν᾽" ὁ γάρτοι Τυνδάρεως οὐκ ἄξιος 
καχῶς ἀχούειν " ἐν γὰρ Ἕλλησιν μέγας. 

ΚΑΥΤΑΛΙ͂ΜΜΝΗΣΤΡ Α. 

ἔσται τάδ᾽. ἄρχε" σοί με δουλεύειν χρεών. 
εἰ δ᾽ εἰσὶ ϑεοὶ, δίχαιος ὧν ἀγὴρ σύ γε 

1086 ἐσθλῶν χυρήσεις" εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ πογεῖν ; 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς ἄρ᾽ ὑμέναιος διὰ λωτοῦ «Δίβυος 

μετά τὲ φιλοχόρου χιϑάρας 
συρίγγων 9 ὑπὸ χαλαμοεσ- 
σᾶν ἔστασαν Ἰ᾿αχὰν, 

1040 ὅτ᾽ ἀνὰ Πήλιον αἱ χαλλιπλόχαμιοι 
“Πιερίδες ἐν δαιτὶ ϑεῶν 

χουσεοσάνδαλον ἴχνος 
ἐν γᾷ χρούουσαι 
Πηλέως εἰς γάμον ἤλϑον, 

1046 μελῳδοῖς Θέτιν ἀχήμασι τόν τ᾿ «Αϊακίδαν 
Κενταύρων ἀν᾽ ὄρεσι χλέουσαι 
Πηλιάδα καϑ'᾿ ὕλαν. 
ὁ δὲ “αρδανίδας, “]ιὸς 

1060 λέχτρων τρύφημα φίλον, 

1080 --- 1057. τ-Ξ2Ξὶ 1068 --- 1079. 
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χουσέοισιν ἄφυσσε λοιβὰν 
ἐν κρατήρων γυάλοις, 

ὁ Φρύγιος Γανυμήδης. 
παρὰ δὲ λευχο(φαῆ 

1065 τ"νάμαϑον εἱλισσόμεναι 
χύχλια πεντήχοντα κόραι 

Νηρῆος γάμους ἐχόρευσαν. 
ἀνὰ δ᾽ ἐλάταισι στεφανώδει τε χλόᾳ 
ϑίασος ἔμολεν ἱπποβότας 

1060 Κενταύρων ἐπὶ δαῖτα τὰν 
ϑεῶν χρατῆρά τὲ Βάχχου. 
μέγα δ᾽ ἀνέχλαγον, ὦ Νηρηὶ χόρα, 
παῖδες Θεσσαλαὶ, μέγα φῶς, 

μάντις ὃ «Ῥοοῖβος, ὃ Μίιουσᾶν τ᾽ 
1066 εἰδὼς, γεννάσεις, 

“Χείρων ἐξωνόμασεν, 

ὃς ἥξει χϑόνα λογχήρεσι σὺν Μυρμιδόνων. 
ἀσπισταῖσι Προιάμοιο χλεινὰν 

1070 γαῖαν ἐχπυρώσων, 
κ ᾿ " περὶ σώματι χρυσέων 

ὅπλων ᾿Πιραιστοπόνων 

χεχορυϑμένος ἔνδυτ᾽ ἐκ ϑεῶς 
'ματρὸς δωρήματ᾽ ἔχων 

1076 Θέτιδος, ἅ νιν ἔτικτε 
μαχάριον. τότε δαί- 
μονες τᾶς εὐπατρίδος 

γάμον Νηρηίδος ἔϑεσαν 
πρώτας Πηλέως ϑ᾽ ὑμεναίους. 

1080 σὲ δ᾽ ἐπὶ χάρα στέιγνουσι χαλλιχόμαν 
πλόχαμον ᾿4ργεῖοι, βαλιὰν 
ὥστε πετραίων ἀπ᾿ ἄντρων 
ἐλθοῦσαν ὀρέων μόσχον ἀκήρατον, 
βοότειον αἱμάσσοντες λαιμὸν " 

1085 οὐ σύριγγε τραφεῖσαν, οὐδ᾽ 
ἐν δοιβδήσει βουκόλων, 
παρὰ δὲ μητέρι νυμφοχόμον 
᾿Ιναχίδαις γάμον. 

ποῦ τὸ τᾶς αἰδοῦς ἢ τὸ τῶς 
1090 ἀρετᾶς δύνασιν ἔχει 

σϑέγνειν τι πρόσωπον ; 
ὁπότε τὸ μὲν ἄσεπτον ἔχει 
δύναμιν, ἃ δ᾽ ἀρεστὰ κατόπι- 
σϑεν ϑνατοῖς ἀμελεῖται, 

1096 ἀνομία δὲ νόμων κρατεῖ, 
χαὶ χοινὸς ἀγὼν βροτοῖς, 
μή τις ϑεῶν φϑόνος ἔλθη. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ἐξῆλθον οἴκων προσχοπουμένη πόσιν, 
χρόνιον ἀπόντα χἀχλελοιπότα στέγας. 

1100 ἐν δαχούοισι δ᾽ ἡ τάλαινα παῖς ἐμὴ, 
πολλὰς ἱεῖσα μεταβολὰς ὀδυρμάτων, 
ϑάνατον ἀχούσασ᾽, ὃν πατὴρ βουλεύεται. 
μνήμην δ᾽ ἄρ᾽ εἶχον πλησίον βεβηκότος 
““γαμέμνονος τοῦδ᾽, ὃς ἐπὶ τοῖς αὑτοῦ τέχγοις 

1106 ἀνόσια πράσσων αὐτίχ᾽ εὑρεϑήσεται. 

ΦΙΓΑΜΕΠΙΝΩ Ν. 

.«Δήδας γένεϑλον, ὃν χαλῷ σ᾽ ἔξω δόμων 
εὕρηχ᾽, ἵν᾿ εἴπω παρϑένου χωρὶς λόγους 
οὺς οὐκ ἀκούειν τὰς γαμουμένας πρέπει. 

[ΕἸ ΡΑ ΠΕ ΔΕΘΑΈΕ 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

τί δ᾽ ἔστιν, οὗ σοι χαιρὸς ἀντιλάζυται; 
ΔΙΓΑΜΕΙΜΜΝΩ Ν. 

111 ἔχπεμπε παῖδα δωμάτων πατρὸς μέτα" 
ὡς χέρνιβες πάρεισιν εὐτρεπισμέναι, 
προχύται τε βάλλειν πῦρ χαϑάρσιον χεροῖν, 
μόσχοι τε, πρὸ γάμων ἃς ϑεῷ πεσεῖν χρεὼν 
"ἀρτέμιδι, μέλανος αἵματος φυσήματα. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

111ὅ τοῖς ὀνόμασιν μὲν εὖ λέγεις, τὰ δ᾽ ἔργα σου 
οὐκ οἶδ᾽ ὅπως χρή μ᾽ ὀνομάσασαν εὖ λέγειν. 
χώρει δὲ, ϑύγατερ, ἐχτὸς, οἶσϑα γὰρ πατρὸς 
πάντως ἃ μέλλει, χὐπὸ σοῖς πέπλοις ἄγε 

λαβοῦσ᾽ Ὀρέστην, σὸν χασίγνητον, τέχγον. 
1120 δοὺ πάρεστιν ἥδε πειϑαρχοῦσα σοι. 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾿ ἐγὼ πρὸ τῆσδε κἀμαυτῆς φράσω. 
ΔΦΙΓΡΑΜΕΜΙΜΜΝΩ Ν. 

τέχνον, τί χλαίεις, οὐδ᾽ ἔϑ᾽ ἡδέως μ᾽ ὁρᾷς, 
ἐς γὴν δ᾽ ἐρείσασ᾽ ὄμμα πρόσϑ᾽ ἔχεις πέπλους; 

᾿ ΚΑΥΤΑΙΠΝΗΣΤΡΑ-:- 

φευ" 
τίν᾽ ἂν λάβοιμι τῶν ἐμῶν ἀρχὴν καχῶν; 

1126 ἅπασι γὰρ πρώτοισι χρήσασϑαι πάρα, 
χὰν ὑστάτοισι, χὰν μέσοισι πανταχοῦ. 

ΖΦ“ ΙΓΑΜΕΠΜΝΩΝ. 

τί δ᾽ ἔστιν; ὡς μοι πάντες εἷς ἕν ἥχετε," 
σύγχυσιν ἔχοντες χαὶ ταραγμὸν ὀμμάτων. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Ά. 

εἴφ᾽ ἂν ἐρωτήσω σὲ γενναίως, πόσι. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
1180 οὐδὲν χελευσμοῦ δεῖ γ᾽, ἐρωτᾶσϑαι ϑέλω. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
τὴν παῖδα τὴν σὴν τήν τ᾽ ἐμὴν μέλλεις ψτενεῖν᾽; 

β ΔΙΓΑΜΕΠΙΠΝΩ Ν. 
ἔα" 
τλήμονά γ᾽ ἔλεξας, ὑπονοεῖς ϑ᾽ ἃ μή σε χρή. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡΑ. 

ἔχ᾽ ἥσυχος, 
κἀχεῖνό μοι τὸ πρῶτον ἀπόχριναι πάλιν. 

ΑΙΑΜΕΜΝΩΝ. 
σὺ δ᾽ ἤν γ᾽ ἐρωτᾷς εἰκότ᾽, εἰχότ᾽ ὧν κλύοις. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΤ  Α. 

1186 οὐκ ἄλλ᾽ ἐρωτῶ, καὶ σὺ μὴ λέγ᾽ ἄλλα μοι. 

ΔΔΙΡΑΜΕΙΜΝΩΩ Ν. 

ὦ πότνια μοῖρα καὶ τύχη δαίμων τ᾽ ἐμός. 

ΚΑΥΊΤΔΙΜΙΝΗ ΣΙ 

χἀμός γε καὶ τῆσδ᾽, εἷς τριῶν δυσδαιμόνων. 

ὩΙ͵ΓΑΜΕΙΝΩ Ν. 

τί δ᾽ ἠδίχησαι; 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ ΑΖ. 

“τοῦτ᾽ ἐμοῦ πεύϑει πάρα; 
ὁ νοῦς δδ᾽ αὐτὸς νοῦν ἔχων οὐ τυγχάνγει- 

ΦΙΑΜΕΜΜΝΩ Ν. 

1140 ἀπωλόμεσϑα. προδέδοται τὰ χρυπτά μου. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

πάντ᾽ οἶδα χαὶ πεπύσμεϑ᾽ ἃ σὺ μέλλεις μὲ δρῶν. 
αὐτὸ δὲ τὸ σιγᾶν ὁμολογοῦντός ἐστί σου 
χαὶ τὸ στενάζειν πολλά. μὴ κάμης λέγων. 
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Α͵ἸΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ἰδοὺ σιωπῶ" τὸ γὰρ ἀναίσχυντον τί δεῖ 
1145 ψευδὴ λέγοντα προσλαβεῖν τὴ συμφορᾷ; 

τ} ΘΟ ΓΙ ΟΑΕΓΟΣ ΓΒ 
ΞΕ ὃ ’ Ἶ ν Ἢ λ ᾿ κ᾿ ἣ ’, 

ἄχουξ θη γυν " ἀναχαλύψω γαρ λόγους, 
, - ὠ 32 ΄ χοὐχέτι παρῳδοῖς γορησόμεσϑ᾽ αἱἰνίγμασιν. 

πρῶτον μὲν, ἵνα σοι πρῶτα τοῦτ᾽ ὀνγειδίσω, 
ἔγημας ἄκουσαν μὲ χἄλαβες βίᾳ, 

1150 τὸν πρόσϑεν ἄνδρα Τάνταλον χατακτανὼν, 
βοέφος τε τοὐμὸν ζῶν προσούδισας πέδῳ, 
μαστῶν βιαίως τῶν ἐμῶν ἀποσπάσας. 

καὶ τὼ Ζιός σε παῖδ᾽, ἐμὼ δὲ συγγόνω, 
ἵπποισι μαρμαίροντ᾽ ἐπεστρατευσάτην " 

1165 πατὴρ δὲ πρέσβυς Τυνδάρεως σ᾽ ἐρρύσατο 
ἱχέτην γενόμενον, τἀμὰ δ᾽ ἔσχες αὖ λέχη. 
οὗ σοι καταλλαχϑεῖσαι περὶ σὲ χαὶ δόμους 
συμμαρτυρήσεις ὡς ἄμεμπτος ἦν γυνὴ, 
ἔδ᾽ ἘΞ “ἀφροϑδίτην σωφρονοῦσα χαὶ τὸ σὸν 

᾽ 2). ᾽ εἴ ᾿ 
1160 μέλαϑρον αὐξουσ᾽, ὥστε σ᾽ εἰσιόντῶ τε 

χαίρειν ϑύραζέ τ᾽ ἐξιόντ᾽ εὐδαιμονεῖν. 

σπάνιον δὲ ϑήρευμ᾽ ἀνδοὶ τοιαύτην λαβεῖν 
΄ ’ 2 2 ΄ - τ: , 

δάμαρτα" φλαύραν δ᾽ οὐ σπάνις γυναῖκ᾽ ἔχειν. 
τίχτω δ᾽ ἐπὶ τρισὶ παρϑένοισι παῖδά σοι 

1166 τόνδ᾽, ὧν μιᾶς σὺ τλημόνως μ᾽ ἀποστερεῖς. 

χἂν τίς σ᾽ ἔρηται τίνος ἕχατί νιν κτενεῖς, 
λέξον τί φήσεις, ἢ ̓ μὲ γρὴ λέγειν τὰ σώ; 
Ἑλένην Μενέλαος ἵνα λάβη. καλόν γ᾽ ἔϑος 
χαχῆς γυναιχὸς μισϑὸν ἀποτῖσαι τέχνα, 

1170 τἄχϑιστα τοῖσι φιλτάτοις ὠνούμεϑα. 
ἄγ᾽, εἰ στρατεύσει καταλιπών μ᾽ ἐν δώμασι, 
χἀχεῖ γενήσει διὰ μαχρᾶς ἀπουσίας, 
τίν᾽ ἐν δόμοις με καρδίαν ἕξειν δοχεῖς, 
ὅταν ϑρόνους τῆσδ᾽ εἰσίδω πάντας κενοὺς, 

1176 χενοὺς δὲ παρϑενῶνας, ἐπὶ δὲ δαχρούοις 

μόνη χάϑωμαι, τήνδε ϑρηνῳδοῦσ᾽ ἀεὶ, 

ἀπώλεσέν σ᾽, ὦ τέχνον, ὃ φιτύσας πατὴρ, 
αὐτὸς χτανὼν, οὐχ ἄλλος, οὐδ᾽ ἄλλῃ χερὶ, 
τοιόνδε μισϑὸν χαταλιπὼν πρὸς τοὺς δόμους. 

1180 ἐπεὶ βθβχδίες προφάσεως ἐνδεῖ μόνον, 
ἐφ᾽ ἡ σ᾽ ἐγὼ χαὶ παῖδες αἱ λελειμμέναι 
δεξόμεθα δέξιν ἣν σὲ δέξασϑαι χρεών. 
μὴ δῆτα πρὸς ϑεῶν μήτ᾽ ἀναγχάσῃς ἐμὲ 
χαχὴν γενέσϑαι πεοὶ σὲ μήτ᾽ αὐτὸς γένη- 

εἶεν" 
1186 ϑύσεις δὲ τὴν παῖδ᾽" ἔνϑα τίνας εὐχὰς ἐρεῖς; 

τί σοι χατεύξει τἀγαϑὸν. σφάζων τέχνον, 
γόστον πονηρὸν οἴχοσέν γ᾽ αἰσχρῶς ἰών; 
ἀλλ ἐμὲ δίκαιον ἀγαϑὸν εὐὔχεσϑαΐί τί σοι; 
ἦ τἄρ᾽ ἀσυνέτους τοὺς ϑεοὺς ἡγοίμεϑ᾽ ἂν, 

1190 εἰ τοῖσι» αὐθϑένταισιν εὖ φρονήσομεν. 
ἥχων δ᾽ ἐς Ἄργος προσπεσεῖ τέχνοισι σοῖς; 
ἀλλ οὐ ϑέμις σοι. τίς δὲ χαὶ προσβλέψεται 

παίδων σ᾽, ἐὰν αὐτῶν προϑέμενος «τάνης τιγά; 

ταῦτ᾽ ἦλθον ἤδὴ διὰ λόγων. ἢ σχῆπτρά σοι 

1196 μόνον διαφέρειν χαὶ στρατηλατεῖν σὲ δεῖ, 
ὃν χρῆν δίχαιον λόγον ἐν ᾿4ργείοις λέγειν, 
βούλεσϑ᾽, ᾿ἡχαιοὶ, πλεῖν «Ῥρυγῶν ἐπὶ χϑόνα; 
χλῆρον τίϑεσϑε, παῖδ᾽ ὅτου ϑανεῖν χρεὼν, 
ἐν ἴσῳ γάρ ἦν τόδ᾽, ἀλλὰ μή σ᾽ ἐξαίρετον 

1200 σφάγιον παρασχεῖν ΖΙαναΐδαισι παῖδα σὴν, 

ΡΟΕΤ ΔΕ 5ΟΕΝΙΟΙς 

ἢ Μενέλεων πρὸ μητρὸς ομιόνην ἀρτ ον 

οὗπερ τὸ πρᾶγμ᾽ ἦν. νῦν δ᾽ ἐγὼ μὲν ἡ τὸ σὸν 
τ Δἐκερθιυεείεδὰθ ὑστερήσομαι, 

ἡ δ᾽ ἐξαμαρτοῦσ᾽, ὑπότροφον νεάνιδα 

1205 Σπάρτῃ χομίζουσ᾽, εὐτυχὴς γενήσεται. 
τούτων ἄμειψαί δὰ ἐδ ἘΣ μὴ χαλῶς λέγω" 

εἰ δ᾽ εὖ λέλεχται νῶϊ, μὴ δή γε χτάνῃς 

τὴν σήν τε χἀμὴν παῖδα, καὶ σώφρων ἔσει. 
ΧΟΡΟΣ. 

πιϑοῦ. τὸ γάρτοι τέχνα συσσώζειν καλὸν, 

1210᾿2γάμεμνον" οὐδεὶς πρὸς τάδ᾽ ἀντείπῃ βροτῶν. 
τ ΓΡΙΓΙΕΜΈΕ ΓΙ: - 

εἰ μὲν τὸν Ὀρφέως εἶχον, ὦ πάτερ, λόγον, 
πείϑειν ἐπάδουσ᾽, ὥσϑ᾽ ὁμαρτεῖν μοι πέτρας, 
κηλεῖν-τε τοῖς λόγοισιν οὗς ἐβουλόμην, 
ἐνταῦϑ᾽ ἂν ἦλϑον. νῦν δὲ τἀπ᾿ ἐμοῦ σοφὰ, 

1216 δάχρυα παρέξω" ταῦτα γὰρ δυναίμεϑ'᾽ ἄγ. 
ἱχετηρίαν δὲ γόνασιν ἔἐξάπτω σέϑεν 
τὸ σῶμα τοὐμὸν, ὅπερ ἔτιχτεν ἣδε σοι, 
μή μ᾽ ἀπολέσης ἄωρον" ἡδὺ γὰρ τὸ φῶς 

βλέπειν " τὰ δ᾽ ὑπὸ γῆν μή μ᾽ ἰδεῖν ἀναγκάσης. 
1220 πρώτη σ᾽ ἐχάλεσα πατέρα, καὶ σὺ παῖδ᾽ ἐμέ" 

πρώτη δὲ γόνασι σοῖσι σῶμα δοῦσ᾽ ἐμὸν 
φίλας χάριτας ἔδωχα κἀνεεῤεξάμην. 
λόγος δ᾽ ὃ μὲν σὸς ἦν δδ᾽- ἀρά αὐν δὶ τέχγον, 
εὐδαίμον᾽ ἀνδρὸς ἐν δόμοισιν ὄψομαι, 

1228 ζῶσών τε χαὶ ϑάλλουσαν ἀξίως ἐμοῦ ; 

οὑμὸς δ᾽ δ᾽ ἦν αὖ, περὶ σὸν ἀξηινπωβεύδης 

γένειον, οὗ νῦν ἀντιλάζομαι χερί" 
τί δ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ σὲ, πρέσβυν ἀρ᾽ ἐσδέξομαι 
ἐμῶν φίλαισιν ὑποδοχαῖς δόμων, πάτερ, 

1230 πόνων τιϑημοὺς ἀποδιδοῦσά σοι τροφάς; 

τούτων ἐγὼ μὲν τῶν λόγων μνήμην ἔχω, 
σὺ δ᾽ ἐπιλέλησαι, καί μ᾽ ἀποκτεῖναι ϑέλεις. 
μὴ πρός σε Πέλοπος καὶ πρὸς ᾿Δτρέως πατρὸς 
καὶ τῆσδε μητρὸς, ἣ πρὶν ὠδίμουσ᾽ ἐμὲ 

1235 νῦν δευτέραν ὠδῖνα τήνδε λαμβάνει. 

τί μοι μέτεστι τῶν ᾿Ἵλεξάνδρου γάμων 
Ἑλένης τε, πόθεν ἠλϑ᾽ ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τὠμῷ, πάτερ; 
βλέψον πρὸς ἡμᾶς, ὄμμα δὸς φίλημά τε, 
ἕν᾽ ἀλλὰ τοῦτο χατϑανοῦσ᾽ ἔχω σέϑεν 

1240 μνημεῖον, ἢν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆς λόγοις. 
ἀδελφὲ, μιχρὸς μὲν σύ γ᾽ ἐπίχουρος φίλοις, 
ὅμως δὲ συνδάχρυσον, ἱχέτευσον πατρὸς 

τὴν σὴν ἀδελφὴν μὴ θανεῖν  αἴσϑημά τι 
χὰν νηπίοις γε τῶν χαχῶν ἐγγίγνεται. 

1245 ἰδοὺ σιωπῶν λίσσεταί σ᾽ ὅδ᾽, ὦ πάτερ. 

ἀλλ αἴδεσαί με χαὶ χατοίχτειρον βίον. 

γαὶ, πρὸς γενείου σ᾽ ἀντόμεσϑα δύο φίλω " 
ὁ μὲν νεοσσός ἐστιν, ἡ δ᾽ ηὐξημένη. 
ἕν συντεμοῦσα πάντα γιχήσῳ λόγον " 

1250τὸ φῶς τόδ᾽ ἀνθρώποισιν ἥδιστον βλέπειν, 
τὰ νέρϑε δ᾽ οὐδέμ" μαίνεται δ᾽ ὃς εὔχεται 
ϑανεῖν. χαχῶς ζῆν χοεῖσσον ἢ ϑανεῖν χαλῶς. 

ΘΟ ΟΣ, 

ὦ τλῆμον Ἑλένη, διὰ σὲ χαὶ τοὺς σοὺς γάμους 
ἀγὼν ᾿Δτρείδαις καὶ τέχνοις ἥκει μέγας. 

ΑΓΙΓΑΜΕΙΜΝΩ Ν. 

1265 ἐγὼ τά τ᾽ οἰκτρὰ συνετός εἶμι “καὺ τὰ μὴ, 

| φιλῶ τ᾽ ἐμαυτοῦ τέχνα " μαιγοίμην γὰρ ἄν. 
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δεινῶς δ᾽ ἔχει μὲ ταῦτα τολμῆσαι, γύναι, | σφαγαῖσιν ἀνοσίοισιν ἀνοσίου πατρύς. 
δεινῶς δὲ χαὶ μή" τοῦτο γὰρ πρᾶξαί με δεῖ. μὴ μοι ναῶν χαλχεμβολάδων “᾿ ι 

ὁρᾶϑ᾽ ὅσον στράτευμα γαύζραχτον τόδε, ᾿ .1320 πρύμνας ἅδ᾽ «Αὐλὶς δέξασθαι 
1200 χαλχέων ϑ᾽ ὅπλων ἄνακτες Ἑλλήνων ὅσοι, τούσδ᾽ εἷς ὕρμους εἷς Τροίαν ς 

οἷς γόστος οὐκ ἔστ᾽ Ἰλίου πύργους ἔπι, ὥφελεν ἐλάταν πομπαίαν" 
εἰ μή σε ϑύσω, μάντις ὡς Κάλχας λέγει, μήτ᾽ ἀνταίαν : 
οὐδ᾽ ἔστι Τροίας ἐξελεῖν χλεινὸν βάϑρον. ,᾿ ΠΕυρίπῳ πνεῦσαι πομπὰν 
“μέμηνε δ᾽ ᾿ἀφροδίτη τις Ἑλλήνων στρατῷ 1825 Ζεὺς μειλίσσων αὔραν ἄλλοις 

1266 πλεῖν ὡς τάχιστα βαρβάρων ἐπὶ χϑόνα, ἄλλαν ϑνατῶν λαίφεσι χαίρειν, 
παῦσαί τε λέχτρων ἁρπαγὰς Ἑλληνικῶν " τοῖσι δὲ λύπαν, τοῖσι δ᾽ ἀνάγχαν, 
οὗ τὰς ἐν “Ἄργει παρϑένους χτεγοῦσί μου τοῖς δ᾽ ἐξορμᾶν, τοῖς δὲ στέλλειν, 
ὑμᾶς τε χἀμὲ, ϑέσφατ᾽ εἰ λύσω ϑεῶᾶς. τοῖσι δὲ μέλλειν. 

οὐ Μενέλεώς με χαταδεδούλωται, τέχνον, 1380 ἢ πολύμοχϑον ἄρ᾽ ἦν γένος 
1270 οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ χείγνου βουλόμενον ἐλήλυϑα, ἢ πολύμοχϑον ἁμερίων, 

ἀλλ Ἑλλὰς, ἣ ϑεῖ, χἂν ϑέλω χἂν μὴ ϑέλω, χροεὼν δέ τι δύσποτμον ἀνδοάσιν ἀνευρεῖν. 
ϑῦσαί σε" τούτου δ᾽ ἥσσονες καϑέσταμιεν. ἰὼ ἰὼ, 
ἐλευϑέραν γὰρ δεῖ γιν, ὅσον ἐν σοὶ, τέχγογ, μεγάλα πάϑεα, μεγάλα δ᾽ ἄχεα 
κἀμοὶ, γενέσϑαι, μηδὲ βαρβάροις ὕπο 1385 Ζαναΐδαις τιϑεῖσα Τυνδαρὶς κόρη. 

1275 Ἔλληνας ὄντας λέχτρα συλᾶσϑαι βίᾳ. ΧΟΡΟΣ. 

ΚΑΥΤΑΙΠΜΝΗΣΤΡ Α. ἐγὼ μὲν οἱχτείρω σὲ συμφορᾶς χακῆς 

ὦ τέχνον, ὦ ξέναι, τυχοῦσαν, οἵας μήποτ᾽ ὠφελες τυχεῖν.. ' 
οἱ ᾽γὼ ϑανάτου τοῦ σοῦ μελέα. ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ Ἅ4. 

φεύγει σὲ πατὴρ “Ἵιδὴ παραδούς. | ὦ τεχοῦσα μῆτερ, ἀνδρῶν ὕχλον εἰσορῶ πέλας. 
ΙΡΙΓΕΝΕΤΙἍ. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

οὗ ᾽γὼ, μῆτερ μῆτερ. ταυτὸν τόν γε τῆς ϑεᾶς παῖδα, τέχνον, ᾧ γε δεῦρ᾽] 
1280 μέλος εἰς ἄμφω πέπτωχε τύχης, ἐλήλυϑας. 

χοὐχέτι μοι φῶς," ΙΤΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 
οὐδ᾽ ἀελίου τόδε φέγγος. 1340 διαχαλᾶτέ μοι μέλαϑρα, διιῶες, ὡς χρύψω δέμας." 

Ἰὼ Ἰώ. ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
γιρόβολον «Ῥρυγῶν νάπος 

2) 27 ἢ ὔ 

128δ᾽ Ἴδας τ᾽ ὁρξα, Πρίαμος ὅϑι ποτὲ βρέφος 

χσαλὸν ἔβαλε μητρὸς ἃ ὸ ΄ ᾿Ζχιλλέκ τόνδ᾽ ᾿δεῖν αἰσχύ ἁπαλὸν ἔβαλε μητρὸς ἀποπρὸ νοσφίσας, ᾿ἀχιλλέα τόνδ᾽ ἰδεῖν αἰσχυνομίαι., 

Ϊ 

ΤΡΙΓΕΝΕΤΙΑ. 

᾿ 
ἐπὶ μόρῳ ϑανατόεντι, ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

τί δὲ, τέχνον, φεύγεις; 

Πάριν, ὃς ᾿Ιδαῖος ᾿Ιδαῖος ἐλέγετ᾽ ὡς τί δή; 
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1290 ἐλέγετ᾽ ἐν «Φρυγῶν πόλει. ΙΤΙΡΙΓΕΝΕΗ͂ΤΙἍ. 
μή ποτ᾽ ὠφειλεν τὸν ἀμφὶ τὸ δυστυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶ φέρει. 
βουσὶ βουκόλον τραφέντ᾽ ΚΑΥΤΑΙΜΠΝΗΣΤΡ Λ. 
᾿ἀλέξανδοον οἱχίσαι . οὐκ ἐν ἁβρότητι χεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα. 
ἀμφὶ τὸ λευχὸν ὕδωρ, ὅϑι χρῆναι ἀλλὰ μίμν᾽" οὐ σεμνότητος ἔργον, ἢν δυνώμεϑα. 

1296 Νυμφῶν χεῖνται ΑΧΙΑΜΖΕΥΣ. 

λειμών τ᾽ ἄνϑεσι ϑάλλων χλωραῖς, 1845 ὦ γύναι τάλαινα, «“41ήδας ϑύγατερ. 

᾿χαὶ ῥοδόεγτ᾽ ἀἄνϑεά 8᾽ ὑαχίνϑινά τε ϑεαῖσι, ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Ά. 

δρέπειν " οὐ ψευδῆ ϑροεῖς. 
1800 ἔνϑα ποτὲ Παλλὰς ἔμολε ἈἈΧΓΧ ΖΕ ΩΣ. 

χαὶ δολιόφρρων Κύποις Ἥρα ϑ᾽ δείν᾽ ἐν ᾿4ρογξίοις βοᾶται. ͵ 

Ἑομῶς ϑ᾽, ὁ Διὸς ἄγγελος, ' ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
ἃ μὲν ἐπὶ πόϑῳ τρυφῶσα Κύπρις, ' τίνα βοὴν, σήμαινέ μοι. 

1306 ἁ δὲ δοοὶ Παλλὰς, Ἥρα τε Ζιὸς - ΑΧΙΑ.ΕΥΣ. 
γαάχτος εὐναῖσιν βασιλίσι, ἀμφὶ σῆς παιδύς. 

χρίσιν ἐπὶ στυγγνὰν ἔριν τε χαλλονᾶς, ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ Ά. 

ἐμὸν ἐμὸν δὲ ϑάνατον, ὄνομα πονηρὸν εἶπας οωγνὸν λόγον. 
1510 μὲν φέροντα “΄αναΐδαισιν, 
ἑ πῆ μεν ὐρες ΟΣ ΦΧΙΖ ΖῈ ΥἹΣ. 

ω χορᾶν, προϑυματ᾽ ἔλαβεν ς ι ἼΣ 
2) δὼ να ως χοέω»ν σφαξαιν γι». 
«“ρτεμις πρὸς ἴλιον. ΙΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
« ᾿ ἡ «-- .Φ ὃ δὲ τεχών μὲ τὰν τάλαιναν, τ τ ραννδδοι 
ωὠ μᾶτερ, ὦ μᾶτερ, τὴ ; ἐϑδο 

᾿) ᾿ ͵; ͵ ἊΣ: 

οἴχεται προδοὺς ἔρημον. ΑΧΙ 4 ΖΕΥΣ. 
Ν᾽ ’ ᾿ ; ὕὔ " ΡῚ ἢ μ᾽ Ξ, κ 

1315 ὦ δυστάλαιν᾽ ἐγὼ, πικρὰν ἐς ϑόρυβον ἔγωγε καύτος ἡλϑον. 

πιχρὼν ἰδοῦσα δυσελέναν, | ΚΙΑΥΤΑΙΜΙΝΗΣΤΡ 4. 
: ᾿ Σ: Ἔν 

φογεύομαι, διόλλυμαι ἐς τίν᾽, ὦ ξένε; 



ΤΦΙ ΟΕ ΑΓ ΜΞ ΕΝῚ ΑἸὙΛῚ ΔΊ. 

«.Χ1]1..Ζ1 ΕὙΣ. 

1350 σῶμα λευσϑῆναι πέτροισι. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

μῶν χόρην σώζων ἐμήν; 
ἘΧΙΓΧΖ ΕΕΕΧΎΥΣΣ: 

αὐτὸ τοῦτο. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ͂. 

τίς δ᾽ ἂν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ ϑιγεῖν; | 

: ΧΟ ΖΞ ἜΓΥΕΣ: 

πάντες Ἕλληνες. 
ΚΑ ΔΥΤΑΙΠΕΝΗΣΊΤ ΡΝ. 

στρατὸς δὲ Πῆηυομιδόνων οὔ σὸι παρῆν; 
Π Θ ΖΕΎΣ: 

πρῶτος ἦν ἐκεῖνος ἐχϑούς. 

ΚΑ ΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ ΆΑ. 

δι᾿ ἄρ᾽ ὀλώλαμεν, τέχγον. 
“Α ΧΙ..ΔΧΕΎΣ. 

οἵ μὲ τὸν γάμων ἀπεχάλουν ἥσσον᾽. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ἀπεκρίνω δὲ τί; 
4“43.Χ].. ΖΕΎΣ. 

1365 τὴν ἐμὴν μέλλουσαν εὐνὴν μὴ κτανεῖν, 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ  ΆΑ. 

δίκαια γάρ. 
ΧΙ .ΖΕΎΥΣ. 

ἣν ἐφήμισεν πατήρ μοι. 
3 ΥἹΠΙΕΠΝΗΣ ΤΡΆ. 

χἀργόϑεν γ᾽ ἐπέμψατο. 
43.Χ71...Ζ ΕὙΣ:. 

ἀλλ᾿ ἐνιχώμην χεχραγμοῦ. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

τὸ πολὺ γὰρ δεινὸν χαχόνγ. 
ΣΠΕΧΘΙΕΥ͂Σ ΠΕΡ ΎΟΣ: 

ἀλλ ὅμως ἀρήξομέν σοι. 

ΚΖ ὙΤΑΙΜΝΗΣ ΤΡ. 

χαὶ μαχεῖ πολλοῖσιν εἷς; 1880 τάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροι, 

4 ΧΙΖ.ΔΕΎΣ. 

εἰσορᾷς τεύχη φέροντας τούσδ᾽; 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

ὄναιο τῶν φρενῶν. 

“4.Χ1.Ζ2.ΖΕΎΥΣ. 

1360 ἀλλ᾽ ὀνησόμεσϑα. 
ἸΟΣΦΥ 1.5 ΓΝ ΣΣ ΡΟ. 

παῖς ἄρ᾽ οὐχέτι σφαγήσεται; 
ΞΟΠ ΟΥΤΩΣ. 

οὐχ ἐμοῦ γ᾽ ἑχόντος. 
ΚΟΥ ΓΝ ΓΞ Τ Ῥυ. 

ἥξει δ᾽ ὅστις ἅψεται χόρης; 
5. ΧΕ. Ζ.ΖῈ ὙῈΣΞ 

μυρίοι γ᾽" ἄξει δ᾽ Ὀδυσσεύς. 
ἈΟΧΥΤ ΑΙΠΝΗΣΤΡἍΆ. 

ἀρ᾽ ὃ Σισύφου γόνος; 
ΣΖΟΧ 1,57 ΞΞΡΟΥΣΣ: 

αὐτὸς οὗτος. 
ΠΟΥ ὙΠ ΝΈΓΣΈΡ Ζ. 

ἴδια πράσσων, ἢ στρατοῦ ταχϑεὶς ὕπο; 
ἌΧ ΖΞΕ Σ: 

αἱρεϑεὶς ἑχών. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

πονηράν γ᾽ αἵρεσιν μιαιφογεῖν. 

1866 ἀλλ ἐγὼ σχήσω γιν. 

1870 σῷ πόσει: τὰ δ᾽ ἀδύναϑ᾽ ἡμῖν καρτερεῖν οὐ 

1375 χατϑανεῖν μέν μοι δέδοκται" 

ταῦτα πάντα χατϑανοῦσα δύσομαι, χαί μου κλέος, 

τ κ Ἁ ᾽ , »Ξ , 2 ν - ΄ ᾿ 

1385 χαὶ γὰρ οὐδέ τοι ἢ λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χοεών 

1390 ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ μί᾽ οὖσα πάντα χωλύσει τάδε; 

1396 εἰ δ᾽ ἐβουλ ἤϑη τὸ σῶμα τοὐμὸν “Ἄρτεμις λαβεῖν, 

ΑΙ ΧΙΑΜΖΕΥΣ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗ͂ΣΤΡΤ 4. 

ἄξει δ᾽ οὐχ ἑκοῦσαν ἁρπάσας; 
ΧΟ ΌΜΕΈΣ, 

δηλαδὴ ξανθῆς ἐϑείρης. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Ά. 

ἐμὲ δὲ τί χρὴ δρᾶν τότε; 

ΧΙ ΖΕ ΎῪΣ. 

ἀντέχου ϑυγατρός. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
ὡς τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ οὐ σφαγήσεται. 

ὦ ΣΧ ΤΟΎ ΧΕΙΧ Σ: 

ἀλλὰ μὴν ἐς ταὐτό γ᾽ ἥξει. 

ΤΡΙΓΈΕΈΝΕ ΙΖ. 

μῆτερ, εἰσαχούσατε 
τῶν ἐμῶν λόγων" μάτην γὰρ σ᾽ εἰσορῶ ϑυμου- 

μένην 

ῥάδιον. 
» Α ῈΡ̓ φ«ς. 21 θεν 

τὸν μὲν οὐ» ξένον δίχαιον αἰνέσαι προϑυμίας" 
ΕῚ δι τ, ὡς κι “Ω9 εκ" ὦ ι » 
ἀλλὰ χαὶ σὲ τοῦϑ᾽ ορᾶν χρὴ, μὴ διαβληϑῆς 

στρατῷ, 

καὶ πλέον πράξωμεν οὐδὲν, ὅδε δὲ συμφορᾶς 

τύχῃ. 
οἷα δ᾽ εἰσῆλϑέν μ᾽, ἄκουσον, μῆτερ, ἐννοουμένην " 

τοῦτο δ᾽ αὐτὸ 
βούλομαι 

εὐχλεῶς πρᾶξαι, παρεῖσα γ᾽ ἐχποδὼν τὸ δυσγενές. 

δεῦρο δὴ σκέψαι μεϑ᾽ ἡμῶν, μῆτερ, ὡς καλῶς 
“λέγω " 

εἰς ἔμ᾽ Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπει, 
χὰν ἰοὐκ πορϑμός τε ναῶν χαὶ «Ῥρυγῶν κατα- 

ΟΥ̓ ΚΡΟΣΝ 

μηκέθ ἁρπάζειν ἐᾶν τάσδ᾽ ὀλβίας ἐξ “Ελλάδος, 

τὸν Ἑλένης τίσαντας ὄλεϑρον, ἥντιν᾽ ἥρπασεν 
Πάρις. 

Ἑλλάδ᾽ ὡς ἠλευϑέρωσα., μαχάριον γενήσεται. 

πᾶσι γάρ μ᾽ Ἕλλησι χοινὸν ἔτεχες, οὐχὶ σοὶ 
μόνη. 

ἀλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφραγμένοι, 
μυρίοι δ᾽ ἐρέτμ᾽ ἔχοντες, πατρίδος ἠδιχημένης, 

δρᾶν τὶ τολμήσουσιν ἐχϑροὺς χὐπὲρ Ἕλλαδος 
ϑαγεῖν " 

τί τὸ δίχαιον τοῦτό γ᾽; ἀρά γ᾽ ἔχομεν ἀντει-- 
πεῖν ἔπος; 

ἔλϑωμεν. οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης 
μολεῖν 

πᾶσιν ᾿4ργείοις γυναικὸς οὕνεχ᾽ οὐδὲ χατϑανεῖν. 
εἷς γ᾽ ἀνὴρ κρείσσων γυγαιχῶν μυρίων ὁρᾶν 

φάος. 

2 ἕξ 

χἀπ᾽ ἐχεῖν 

ἐμποδὼν γεγησομἀγὼ ϑνητὸς οὐσα τῆ ϑεῷ; 
ἀλλ ἀμήχανον " δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι. 
ϑύετ᾽, ἐκπορϑεῖτε Τροίαν. ταῦτα γὰρ μνημεῖα μου 
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διὰ μαχροῦ, χαὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ 
δόξ᾽. ἐμή. 

1400 ἐνου δον δ᾽ Ἕλληνας ἄρχειν εἰκὸς ,» ἀλλ οὐ 
βαρβάρους, 

μῆτερ, Ἑλλήνων" τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἱ δ᾽ 
ἐλεύϑεροι. : 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸ μὲν σὸν, ὦ γεῦμε; γενναίως ἔχει" 
τὸ τῆς τύχης δὲ χαὶ τὸ τῆς ϑεοῦ γοσεῖ. 

Α ΧΙ... ΔΕῪΣ. 

1405 “2γαμέμνογνος παῖ, μακάριόν μέ τις ϑεῶν 
ἔμελλε ϑήσειν, εἰ τύχοιμι σῶν γάμων. 
ζηλῶ δὲ σοῦ μὲν Ἑλλάϑ᾽, Ἑλλάδος δὲ σέ. 
εὖ γὰρ τόδ᾽ εἶπας ἀξίως τε πατρίδος " 

τὸ ϑεομαχεῖν γὰρ ἀπολιποῦσ᾽., ὃ σου χρατεῖ, 
1410 ἐξελογίσω τὰ χρηστὰ τἀναγκαῖά τε. 

μᾶλλον δὲ λέχτρων σῶν πόϑος μ᾽ εἰσέρχεται 
ἐς τὴν φύσιν βλέψαντα" γενναία γὰρ εἶ. 
ὅρα δ᾽- ἡ γὰρ βούλομαί σ᾽ εὐεργετεῖν 
λαβεῖν τ᾽ ἐς οἴχους " ἀχϑομαί τ᾽, ἴστω Θέτις, 

1415 εἰ μή σε σώσω “]αναΐδαισι διὰ μάχης 
ἐλθών" ἄϑρησον, ὁ ϑάνατος δεινὸν καχόν. 

, ΦΙΓΕΝΕΤΙΑ. 
λέγω τάδ᾽, οὐδὲν οὐδέν᾽ εὐλαβουμένη. 
ἡ Τυνδαρὶς παῖς διὰ τὸ σῶμ᾽ ἀρχεῖ μάχας 
ἀνδρῶν τιϑεῖσα καὶ φόνους" σὺ δ΄, ὦ ξένε, 

1420 μὴ ϑνῆσχε δι᾽ ἐμὲ, μηδ᾽ ἐὐηρυθεβξιρτς τινά. 

ἔχ δὲ σῶσαί μ᾽ Ἑλλάδ᾽, ἣν δυνώμεϑα. 
ΑΧΙΆΑΛΕΥΣ. 

ὧ λὴμ" ἄριστον, οὐκ ἔχω πρὸς τοῦτ᾽ ἔτι 

λέγειν, ἐπεί σοι τάδε δοχεῖ" γενναῖα γὰρ 
φρονεῖς" τί γὰρ τἀληϑὲς οὐκ εἴποι τις ἄν; 

1426 ὅμως δ᾽ ἴσως γε κἂν μεταγνοίης τάδε. 
ὡς οὖν ἂν εἰδῆς τἀπ᾽ ἐμοῦ λελεγμένα, 
ἐλϑὼν ταδ᾽ ὅπλα ϑήσομαι βωμοῦ πέλας, 
ὡς οὐκ ἐάσων σ᾽, ἀλλὰ κωλύσων ϑανεῖν. 
χοήσει δὲ καὶ σὺ τοῖς ἐμοῖς λόγοις τάχα, 

1430 ὅταν πέλας σῆς φάσγανον δέρης ἴδης. 
οὔκουν ἐάσω σ᾽ ἀφροσύνη τῇ σῆ ϑανεῖν" 
ἐλθὼν δὲ σὺν ὅπλοις τοῖσδε πρὸς ναὸν ϑεᾶς 
ὯΝ μον νιον σὴν ἐκεῖ παρουσίαν. 

ΤΡΙΓΈΕΝΕΙ “4. 

μῆτερ, τί σιγῇ δακρύοις τέγγεις κόρας; 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΡ 4. 

1486 ἔγω τάλαινα πρόφασιν ὥστ᾽ ἀλγεῖν φρένα. 
ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ «Ἅ. 

παῦσαί μὲ μὴ χάχιζε: τάδε δ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ. 
ΚΑΩΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

λέγ᾽, ὡς παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἀδικήσει, τέχνον. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙἍ“. 

[μήτ᾿ οὖν γε τὸν σὸν πλόκαμον ἐχτέμῃς τριχὸς] 
᾿ μήτ᾽ ἀμφὶ σῶμα μέλανας ἀμπίσχη πέπλους. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ Δ. 

1440 τί δὴ τόδ᾽ εἶπας, τέχνον; ἀπολέσασά σε 
ΙΤΡΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

οὐ σύ γε" σέσωσμαι, χατ᾽ ἐμὲ δ᾽ εὐχλεὴς ἔσει. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Δ. 

πῶς εἶπας; οὐ πενϑεῖν μὲ σὴν ψυχὴν χρεών; 
ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ« . 

ἥκιστ᾽, ἐπεί μοι τύμβος οὐ χωσϑήσεται. 

ΕΣ 5. ὅπ αὐ ΘΓ 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

τί δαὶ, τὸ ϑνήσχειν οὐ τάφος νομίζεταε; 
ΤΡΙΓΕΝΕΙἍ« . 

1445 βωμὸς ϑεᾶς μοι μνῆμα τῆς Ζιὸς χόρης. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Ζ. 

ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, σοι πείσομαι" λέγεις γὰρ εὖ. 

' ΤΓΡΙΓΕΝΕΤΙἍ. 

ὡς εὐτυχοῦσά γ᾽ Ἕλλαδος τ᾽ εὐεργέτις. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ  Α. 

τί δαὶ κασιγγήταισιν ἀγγελῶ σέϑεν; 
; ΤΡΙΓΕΝΕ ΙΖ. 

μηδ᾽ ἀμφὶ χείναις μέλανας ἐξάνψης πέπλους. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆΑ. 

1450 εἴπω δὲ παρὰ σοῦ φίλον ἔπος τι παρϑένοις ; 
ΤΡΙΓΕΝΕΤΙΆΖ. 

χαίρειν γ᾽. Ὀρέστην τ᾽ ἔχτρεφ᾽ ἄνδρα τόγδε μοι. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΈΊΤΡ Α. 

προσέλκυσαΐί νιν ὕστατον ϑεωμένη." 
ΙΡΙΓΕΝΕ ΙΔ. 

ὦ φίλτατ᾽, ἐπεχούρησας ὅσον εἶχες φίλοις. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆΑ.. 

ἔσϑ᾽ ὅ τι χατ᾽ “Ἧργος δρῶσά σοι χάριν φέρω; 
ΤΡΙΓΕΝΕΙἍ. 

1455 πατέρα τὸν ἀμὸν μὴ στύγει, πόσιν γὲ σόν. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

δειγοὺς ἀγῶγας διὰ σὲ κεῖνον δεῖ δραμεῖν. 

ἈΝ Αἱ ΠΙΡΙΠΙΓΕΝΕ 4. 

ἄχων μ᾽ ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος διώλεσεν. 
ΚΑΗΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 

δόλῳ δ᾽ ἀγεννῶς ᾿Ἵτρέως τ᾽ οὐκ ἀξίως. 
' ΙΦΙΓΕΝΕΙἍ44.. 

τίς μ᾽ εἶσιν ἄξων, πρὶν σπαράξεσϑαι κόμας; 

ΚΑ ΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆ. 

1460 ἔγωγε μετὰ σοῦ. 
ΙΦΡΙΓΕΝΕΙ(Ζ. 

μὴ σύ γ᾽" οὐ χαλῶς λέγεις. 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ Α. 

πέπλων ἐχομένη σῶν. 
ΙΡΙΓΕΝΕΙ͂ ΔΛ. 

: ἐμοὶ, μῆτερ, πιϑοῦ, 

μέγ᾽" ὡς οι δ δε τε σοί τε χάλλιον τόδε. 
πατρὸς δ᾽ ὀπαδῶν τῶνδέ τίς με πεμπέτω 
᾿Δρτέμιδος ἐς λειμῶν᾽, ὅπου σφαγήσομαι. 

δ ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

1466 ὦ τέχνον , οἴχει; 

ΠΓΡΊΓΕΜΝΕΙ 4. 

καὶ πάλιν γ᾽ οὐ μὴ μόλω. 
ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ Δ. 

λιποῦσα μητέρ᾽; 
ΤΡΙΓΕΔΝΔΕΙ͂ “4. 

ὡς ὁρᾷς γ᾽, οὐκ ἀξίως. 

ἈἈΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΆ. 

σχὲς, μή μὲ προλίπης. 
ΤΡΙΓΕΜΝΕῚ. Ἅ. 

οὐκ ξῶ στάζειν δάκρυ. 
ὑμεῖς δ᾽ ἐπευφημήσατ᾽, ὦ νεάνιδες, 
παιᾶνα τήἠμῇ συμφορᾷ, “ιὸς κόρην 

1470 ρτεμιν " ἴτω δὲ Ζ“αναΐδαις εὐφημία. 
κανᾶ δ᾽ ἐναρχέσϑω τις, αἰϑέσϑω δὲ πῦρ 
προχύταις καϑαρσίοισε" χαὶ πατὴρ ἐμὸς 



ΙΦΙΤΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ. 

ἐνδεξιούσϑω βωμόν" ὡς σωτηρίαν 
Ἕλλησι δώσουσ᾽ ἔρχομαι γικηφόρον. 

1476 ἀγετέ μὲ τὰν ᾿Ιλίου 
καὶ «Ῥουγῶν ἑλέπτολιν. 
στέφεα περίβολα δίδοτε, φέρε- 

τε" πλόκαμος ὅδε καταστέφειν" 
χερνίβων τὲ παγαῖς 

1480 ἑλίσσετ᾽ ἀμφὶ ναὸν 
ἀμφὶ βωμὸν “ἄρτεμιν, 

τὰν ἄνασσαν “ἄρτεμιν, 
τὰ» τἐππαιραν, ὡς ἐμοῖσιν, εἶ χρεὼν, 

1489 «ὥἅμασι ϑύυμασί τε 

ϑέσφατ᾽ ἐξαλείψω. 

ὦ πότνια πότνια μῆτερ, ὡς 

δάκρυά γέ σοι δώσομεν ἁμέτερα " 
1490 παρ᾽ ἱεροῖς γὰρ οὐ πρέπει. 

ὦ νεάνιδες, 

συνεπαείδετ᾽ ᾿“Ἴρτεμιν 
“Χαλκίδος ἀντίπορον, 

1495 ἵνα τε δόρατα μέμονε δάΐα 
δι᾿ ἐμὸν ὄνομα τᾶἄσδ᾽ «Αὐλίδος 

στενοπόροισι» δομοις. 
Ἰὼ γᾶ μᾶτερ ὦ Πελασγία, 
ΜἩυχηναῖαί τ᾿ ἐμαὶ ϑεράπναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

1600 χαλεῖς πόλισμα Περσέως, 

Κυχλωπίων πόνον χερῶν; 
ΤΓΡΙΓΕΝΕΙ͂ Δ. 

ἔϑρεψας Ἑλλάδι μς φάος" 
ϑαγνοῦσα δ᾽ οὐκ ἀναίνομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

κλέος γὰρ οὔ σε μὴ λίπη. 
ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ἍΖΑ. 

1806 Ἰὼ Ἰώ. 
λαμπαδοῦχος ἁμέρα 
Ζιός τε φέγγος, ἕτερον ἕτερον αἷ- 
ὥνα χαὶ μοῖραν οϊχήσομεν, 
χαῖρέ μοι, φίλον φάος. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἰὼ Ἰώ. 

1610 ἴδεσϑε τὰν ᾿Ιλίου 
χαὶ «Φρυγῶν ἑλέπτολιν 

στείχουσαν, ἐπὶ κάρα στέφη βαλομέναν 
χερνίβων τε παγαῖς, 

βωμὸν αἵμονος ϑεᾶς, 

1616 δανίσιν αἱματορρύτοις δανοῦσαν 
εὐφυῆ γε σώματος δέρην σφαγεῖσαν. 
εὐδροσοι παγαὶ πατρῷαι 
μένουσί σε χέρνιβές τε 

στρατός τ᾽ ᾿Δἀχαιῶν ϑέλων 
1520 Ιλίου πόλιν μολεῖν. 

ἀλλὰ τὰν Ζιὸς χόραν 
κλήσωμεν [ἄρτεμιν, ϑεῶν ἄγασσαν, 
ὡς ἐπ᾽ εὐτυχεῖ πότμῳ. 
ὦ πότνα, ϑύμασι 

1626 βροτησίοις χαρεῖσα, πέμψον εἷς Φρυγῶν 
γαῖαν Ἑλλάνων στρατὸν 
χαὶ δολόεντα Τροίας ἕδη, 

᾿4γαμέμνονά τε λόγχαις 
Ἕλλασι κλεινότατον στέφαγον 

[1680 δὸς ἀμφὶ χρᾶϑ᾽ ξὸν 
κλέος ἀείμνηστον ἀμιφιϑεῖναι. 

[ΓΓΕΖΟΣ. 
ὦ Τυνδαρεία παῖ, Κλυταιμνήστρα, δόμων 

ἔξω πέρασον, ὡς χλύης ἐμῶν λόγων. 

ΚΑΥΤΑΙΜΜΝΗΣΤΡ Α. 

φϑογγῆς κλύουσα δεῦρο σῆς ἀφικόμην, 
1686 ταοβοῦσα τλήμων κἀχπεπληγμένη φόβῳ 

μή μοί τιν᾽ ἄλλην ξυμφορὰν ἥχοις φέρων 
πρὸς τῇ παρούσῃ. 

ΑΓΓΕ.ΟΣ. 

σῆς μὲν οὖν παιδὸς πέρι 

ϑαυμαστά σοι χαὶ δεινὰ σημῆναι ϑέλω, 
ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΈΤΡ 4. 

μὴ μέλλε τοίνυν, ἀλλὰ φράζ᾽ ὅσον τάχος. 
ΑΓΓΕΜ.Ζ0Ο Σ. 

1540 ἀλλ᾽, ὦ φίλη δέσποινα, πᾶν πεύσει σαφῶς. 

λέξω δ᾽ ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἤν τι μὴ σφαλεῖσά που 
γνώμη ταράξη γλῶσσαν ἐν λόγοις ἐμήν. 
ἐπεὶ γὰρ ἱκόμεσθα τῆς Ζ]ιὸς κόρης 
᾿ἀρτέμιδος ἄλσος λείμακαάς τ᾽ ἀνϑεσφόρους, 

1545 ἵν᾽ ἡν Ἱχαιῶν σύλλογος στρατεύματος, 
σὴν παῖδ᾽ ἄγοντες, εὐθὺς ᾿4ργείων ὄχλος 
ἠϑροίζεϑ᾽. ὡς δ᾽ ἐσεῖδεν ᾿4γαμέμνων ἄναξ 

ἐπὶ σφαγὰς στείχουσαν εἷς (λσος κόρην, 
ἀνεστέναζε, χἄμπαλιν στρέψας κάρα 

1660 δάχρυα προῆγεν, ὀμμάτων πέσιλον προϑείς. 
ἡ δὲ σταϑεῖσα τῷ τεχόντι πλησίον, 
ἔλεξε τοιάδ᾽" ὦ πάτερ, πάρειμί σοι, 
τοὐμὸν δὲ σῶμα τῆς ἐμῆς ὑπὲρ πάτρας 
καὶ τῆς ἁπάσης Ἑλλάδος γαίας ὕπερ 

1655 ϑῦσαι δίδωμ᾽ ἑχοῦσα πρὸς βωμὸν ϑεᾶς 
ἄγοντας, εἴπερ ἐστὶ ϑέσφατον τόδε. 
χαὶ τοὐπ᾽ ἔμ᾽ εὐτυχοῖτε, καὶ νιχηφόρου 
δώρου τύχοιτε, πατρίδα δ᾽ ἐξίχοισϑε γῆν. 
πρὸς ταῦτα μὴ ψαύσῃ τις ᾿Ἱργείων ἐμοῦς- 

1560 σιγῇ παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρϑίως. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξε": πᾶς δ᾽ ἐϑάμβησεν χλύων 
εὐψυχίαν τε χἀρετὴν τῆς παρϑένου. 

στὰς δ᾽ ἐν μέσῳ Ταλθύβιος, ᾧ τόδ᾽ ἣν μέλον, 
εὐφημίαν ἀνεῖπε χαὶ σιγὴν στρατῷ " 

1606 Κάλχας δ᾽ ὁ μάντις ἐς χανοῦν χουσήλατον 

ἔϑηκεν ὀξὺ χειρὶ φάσγανον σπάσας 
χολεῶν ἔσωϑεν, χρῶτα τ᾽ ἔστεψεν κόρης. 
ὃ παῖς δ᾽ ὁ Πηλέως ἐν χκύχλῳ βωμὸν ϑεᾶς 
λαβὼν κανοῦν ἔϑρεξε χέρνιβάς ϑ᾽ ὁμοῦ. 

1570 ἔλεξε δ᾽, ὦ Διὸς Ἄρτεμις ϑηροχτόνε, 
τὸ λαμπρὸν εἱλίσσουσ᾽ ἐν εὐφρόνῃ φάος, 
δέξαι τὸ ϑῦμα τόδ᾽ ὅ γέ σοι δωρούμεϑα 
στρατός τ᾿ ᾿ἡχαιῶν ᾿“γαμέμνων ἄναξ ϑ᾽ ὁμοῦ, 
ἄχραντον αἷμα καλλιπαρϑένου δέρης, 

1575 χαὶ δὸς γενέσϑαι πλοῦν νεῶν ἀπήμονα, 
Τροίας τε Πέργαμ᾽ ἐξελεῖν ἡμᾶς δορί. 
ἐς γῆν δ᾽ ᾿ἀτρεῖδαι πᾶς στρατός τ᾽ ἔστη βλέπων. 

ἱερεὺς δὲ φάσγανον λαβὼν ἐπηύξατο, 
λαιμόν τ᾿ ἐπεσκοπεῖϑ᾽, ἵνα πλήξειεν ἄν" 

1680 ἐμοὶ δέ τ᾽ ἄλγος οὐ μικρὸν εἰσήει φρενὶ, 



518 

κἄστην νενευκώς" ϑαῦμα δ᾽ ἤν αἴφνης ὁρᾶν" 

πληγῆς κτύπον γὰρ πᾶς τις ἤσϑετ᾽ ἄν σαφῶς, 
τὴν παρϑένον δ᾽ οὐκ εἶδεν οὗ χκῆς εἰσέϑυ. 
βοᾷ δ᾽ ἱερεὺς, ἅπας δ᾽ ἐπήχησε στρατὸς, 

1585 ἄελπτον εἰσιδόντες ἐκ ϑεῶν τινος 
φάσμ᾽, οὗ γε μηδ᾽ ὁρωμένου πίστις παρῆν" 
ἔλαφος γὰρ ἀσπαίρουσ᾽ ἔχειτ᾽ ἐπὶ χϑονὶ 
ἰδεῖν μεγίστη διαπρεπής τε τὴν ϑέαν, 
ἧς αἵματι βωμὸς ἐραίνετ᾽ ἄρδην τῆς ϑεοῦ. 

1690 χὰν τῷδε Κάλχας πῶς δοχεῖς χαίρων ἔφη, 
ὦ τοῦδ᾽ ᾿ἀχαιῶν χοίρανοι χοινοῦ στρατοῦ, 
ὁρᾶτε τήνδε ϑυσίαν, ἣν ἡ ϑεὸς 
προὔϑηκε βωμίαν, ἔλαφον ὀρειδρόμον; 
ταύτην μάλιστα τῆς κόρης ἀσπάζεται, 

1696 ὡς μὴ μιάνη βωμὸν εὐγενεῖ φόνῳ. 

ἡδέως τε τοῦτ᾽ ἐδέξατο, καὶ πλοῦν οὔριον 

δίδωσιν ἡμῖν ᾿Ιλίου τ᾽ ἐπιδρομας. 
πρὸς ταῦτα πᾶς τις ϑάρσος αἶρε γαυβάτης, 
χώρει τε πρὸς ναῦν" ὡς ἡμέρᾳ τῆδε δεῖ 

1000 λιπόντας ἡμᾶς «Αὐλίδος χοίλους μυχοὺς 
«ἴγαιον οἶδμα διαπερᾶν. ἐπεὶ δ᾽ ἅπαν 
κατηνϑρακώϑη ϑῦμ᾽ ἐν Πφαίστου φλογὶ, 
τὰ πρόσφορ᾽ ηὔξαϑ', ὡς τύχοι νόστου στρατός; 
πέμπει δ᾽ ᾿“γαμέμνων μ᾽ ὥστε σοι φράσαι τάδε, 

1006 λέγειν ϑ᾽ ὁποίας ἐχ ϑεῶν μοίρας κυρεῖ 
καὶ δόξαν ἔσχεν ἄφϑιτον χαϑ'᾽ Ἑλλάδα. 
ἐγὼ παρὼν δὲ χαὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ὁρῶν λέγω" 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΙΦΙΓΕΝΕΙΛ Η ἘΝ ΑΥὙΛΙΔΙ. 

ἡ παῖς σαφῶς σοι πρὸς ϑεοὺς ἀφίπτατο. 
λύπης δ᾽ ἀφαίρει χαὶ πόσει πάρες χόλον " 

1010 ἀπροσδύχητα δὲ βροτοῖς τὰ τῶν ϑεῶν, 

σώζουσί 8ϑ᾽ οὗς φιλοῦσιν. ἦμαρ γὰρ τόδε 
ϑανοῦσαν εἶδε χαὶ βλέπουσαν παῖδα σήν. 

ΧΟΡΟΣ. ᾿ 

ὡς ἥδομαί τοι ταῦτ᾽ ἀκούσασ᾽ ἀγγέλου " 
ζῶν δ᾽ ἐν ϑεοῖσι σὸν μένειν φράζει τέκος. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡ 4. 
161ὅ ὦ παῖ, ϑεῶν τοῦ χλέμμα γέγονας; 

πῶς σὲ προσείπω; πῶς δὲ φῶ; 

παραμυϑεῖσϑαι τούσδε μάτην μύϑους, 
ὥς σου πένϑους λυγροῦ παυσαίμαν; 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ μὴν ᾿Δἀγαμέμνων ἄναξ στείχει, 
1620 τούσδ᾽ αὐτοὺς ἔχων σοι φράξειν μύϑους. 
| ΑΓΓΕΟ.ΟΣ. 

γύναι, ϑυγατρὸς ἕνεχ᾽ ὄλβιοι γενοίμεϑ᾽ ἂν" 
ἔχει γὰρ ὄντως ἐν ϑεοῖς ὁμιλίαν. 

χοὴ δέ σε λαβοῦσαν τόνδε μόσχον νεαγενῆ 

! 
Ἱ 1620 χαὶ χαῖρε" χοόνιά γε τἀμά σοι προσφϑέγματα | 
' Τροίηϑεν ἔσται. καὶ γένοιτό σοι καλῶς. 

ΠῚ ΧΟΡΟΣ. 
χαίρων, ᾿Ζτρείδη, γῆν ἱκοῦ «Ρρυγίαν, 
χαίρων δ᾽ ἐπάνηχε, ; 
χαλλιστά μοι σχῦλ ἀπὸ Τροίας ἑλων.]. 

στείχειν πρὸς οἴχους " ὡς στρατὸς πρὸς πλοῦν δρᾷ. ' 



ἐὺ π ΟΥ  Γ 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 

ΣΓΠΙΖΗΝΟ Σ. 

ἈΈΘ ΟΣ ΣΑΤΎΥΡΩ Ν: 

ΟἿ ΥΣΣΥΣ ΕΣ: 

ΚΥυκαῶΐᾳ,ς 

᾿ς ΠΟ ΘΙ ὩΣ ΜΙ͂ΣΟΣ. 
Ὀδυσσεὺς ἀναχϑεὶς ἐξ ᾿Ιλίου εὶς Σικελίαν ἀπερρίφη, ἔνϑα ὃ Πολύφημος" εὑρὼν δὲ δουλείοντας ἐκεῖ τοῖς 

ἐΉδ ον οἶνον δοὺς ἄρνας ἤμελλε λαμβάνειν καὶ γάλα παρ᾽ αὐτῶν. ἐπιφανεὶς δ᾽ ὁ Πολύφημος ζητεῖ 

τὴν αἰτίαν τῆς τῶν ἰδίων ἐχφορήσεως. ὃ Σειληνὸς δὲ τὸν ξένον ληστεύοντα καταλαβεῖν φησις 

᾿ 

ς--τ-- πο: 



ἐγοραμε: ρῆμα ᾿ληραψονάιι λὰμαθοῦς 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

πεν Βοόμιε, διὰ σὲ μυρίους ἔχω πόνους. 
γῦν χὠτ᾽ ἐν ἥβη τοὐμὸν εὐσϑένει δέμας" 

πρῶτον μὲν ἡνίχ᾽ ἐμμαγὴς Ἥρας ὕπο 

Νύμφας ὀρείας ἐκλιπὼν ᾧχου τροφούς " 
ὅ ἔπειτα δ᾽ ἀμφὶ γηγενῆ μάχην δορὸς 
ἐνδέξιος σῷ ποδὶ παρασπιστὴς γεγὼς 

᾿Εγχέλαδον ἱτέαν μέσην ϑενὼν δορὶ 
ἔχτεινα. φέρ᾽ ἴδω, τοῦτ᾽ ἰδὼν ὄναρ λέγω; 
οὐ μὰ 41, ἐπεὶ καὶ σκῦλ ἔδειξα Βαχχίῳ. 

10 χαὶ γῦν ἐχείνων μείζον᾽ ἐξαντλῶ πόνον " 

ἐπεὶ γὰρ Ἥρα σοι γένος Τυρσηγιχὸν 
ληστῶν ἐπῶρσεν, ὡς ὁδηϑείης μαχρὰν, 

ἐγὼ πυϑόμενος σὺν τέχγοισι γαυστολῶ 
σέϑεν χατὰ ζήτησιν. ἐν πρύμνῃ δ᾽ ἄχῥᾳ 

16 αὐτὸς λαβὼν εὔϑυνον ἀμφῆρες δόρυ, 

παῖδές τ᾽ ἐρετμοῖς ἥμενοι, γλαυχὴν ἅλα 
ῥοϑίοισι λευκαίμοντες, ἐζήτουν σ᾽, 

ἤδη δὲ Μαλέας πλησίον πεπλευκότας 
ἀπηλιώτης ἄνδμος ἐμπγνεύσας δορὶ 

20 ἐξέβαλεν ἡμᾶς τήνδ᾽ ἐς ΑἸτναίαν πέτραν, 

ἵν᾽ οἱ μόνωπες ποντίου παῖδες ϑεοῦ 

Κύχλωπες οἰχοῦσ᾽ ἄντρ᾽ ἔρημ 
τούτων ἑνὸς ληφϑέντες ἐσμὲν ὃν δόμοις 
δοῦλοι" χαλοῦσι δ᾽ αὐτὸν ᾧ λατρεύομεν 

26 Πολύφημον. ἀντὶ δ᾽ εὐίων βαχχευμάτων 
ποίμνας Κύχλωπος ἀνοσίου ποιμαίνομεν. 
παῖδες μὲν οὖν μοι χλιτύων ἐν ἐσχάτοις 
γέμουσι μῆλα, νεανίαι πεφυχότες, 

ἐγὼ δὲ πληροῦν πίστρα χαὶ σαίρειν στέγας 
80 μένων τἕταγμαι φύσυς, τῷ τὲ ἡ σε πες 

Κύχλωπι δείπνων ἀνοσίων διάκονος. 
χαὶ νῦν τὰ προσταχϑέντ᾽ ἀναγχαίως ἔχει, 
σαίρειν σιδηρᾷ τῆδέ μ᾽ ἁρπάγη δόμους, 
ὡς τόν τ᾽ ἀπόντα δεσπότην Κυχλωπ᾽ ἐμὸν 

86 χαϑαροῖσιν ἄντροις μῆλά τ᾽ εἰσδεξ ξώμεϑα. 

ἤδη δὲ παῖδας προσνέμοντας εἰσορῶ 

ποίμνας. τέ ταῦτα ; μῶν χρότος σικιγίδων 
ὅμοιος ὑμῖν νῦν τε χὦτε Βαχχέῳ 
χώμῳ συνασπίζοντες ᾿“λϑαίας δόμους 

40 προσῆτ᾽ ἀοιδαῖς βαρβίτων σαυλούμεγοι; 

ΧΟΡΟΣ. 

πᾶ δή μοι γενναίων μὲν πατέρων, 
γενναίων δ᾽ ἐχ τοχάδων, 
πᾶ δὴ μοι γνίσσει σχοπέλους; 
οὐ τῷδ᾽ ὑπήνεμος αὔρα 

ἢδ χαὶ ποιηρὰ βοτάνα, 
δινᾶέν ϑ᾽ ὕδωρ ποταμῶν 
ἐν πίστραις χεῖται πέλας ἄνγ-- 
τρων, οὔ σοι ἐμ ξοῖς τεχέἕων, 

41 ---- δά. 

2 “ 

αγαξ- 

᾿ ἀνδοοχτόνοι." 

8ὅ --- 68. ξένοι, φράσαιτ᾽ ἂν γᾶμᾳ ποτάμιον πόϑεν 

ψύττ᾽, οὐ τάδ᾽ οὖν οὐ τάδε νεμεῖ; 
50 οὔτ᾽ αὖ χλιτὺν δροσεράν; 

ὠὴ , εὐ εῦθον τάχα σου, 

ὕπαγ᾽ ὦ ὕπαγ᾽ ὦ χερᾶάστα 
μηλοβότα στασίωρον Ἔ 
Κύχλωπος ἀγροβότα. 

ὅδ σπαργῶντάς μοι τοὺς μαστοὺς γάλασον " 
δέξαι ϑηλαῖσι σπορὰς, 

ἃς λείπεις ἀρνῶν ϑαλάμοις. 

ποϑοῦσί σ᾽ ἀμερόκοιτοι 
βλαχαὶ σμικρῶν τεχέων.- 

60 δἷς αὐλᾶάν ποτ᾽ 
ποιηροὺς λιποῦσα γομὰς, 

«αΑἰτναίων εἴσω σχοπέλωγ; 

οὐ τάδε Βρόμιος, οὐ τάδε 7.0: 
βάκχαι τὲ ϑυρσοφόροι, 

θ οὐ τυμπάνων ἀλαλαγμοὺ 

χρήναισι παρ᾽ ὑδροχύτοις, 

οὐχ οἴνου χλωραὶ σταγόνες, 
οὐ Νύσα μετὰ Νυμφῳᾶν. 
Ἴαχχον Ἴαχχον φδὰν 

70 μέλπω πρὸς τὰν ᾿ἀφροθϑίέταν, 
ἂν ϑηρεύων πετόμαν 
Βάχχαις σὺν λευχόποσιν. 
ὦ φίλος ὦ φίλε Βάχχιε, 

σοῖ οἱοπολεῖς 

76 ξανϑὰν ἤστοΣ αείων ; 

ἐγὼ δ᾽ ὁ σὸς πρόσπολος 
ϑητεύω Κύχλωπι 
τῷ μονοδέρχτᾳ, 

δοῦλος ἀλαίνων σὺν τῷδε 
80 τράγου χλαίνᾳ μελέᾳ 

σᾶς χωρὶς φιλίας. 
ΣΕΙΔΊΗΝΟΣ. 

σιγήσατ᾽, ὦ τέχν᾽, ἄντρα δ᾽ ἐς πετρηρειρῆ 
ποίμνας ἀϑροῖσαι προσπόλοις κελεύσατε, 

ΧΟΡΟΣ. 
χωρεῖτ᾽" ἀτὰρ δὴ τίνα, πάτερ, σπουδὴν ἔχεις; 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

850 ορῶ πρὸς ἀκταῖς ναὺς Ἑλλάδος σχάφος, 

χώπης τ᾽ βναχτας σὺν στρατηλάτῃ τιγνὺ 

στείχοντας ἐς τόδ᾽ ἄντρον, ἀμφὶ δ᾽ αὐχέσι 

τεύχη φέρουσι κενὰ, βορᾶς χεχρημένοι, 
χρωσσούς ϑ᾽ ὑδρηλοῦς. ὦ ταλαίπωροι ξέγοι. 

90 τίνες ποτ᾽ ΕΥΟΝ οὐκ ἴσασι. δεσπότην 

Πολύφημον οἷός ἐστιν, ἄξενον στέγην 
τήνδ᾽ ἐμβεβῶτες καὶ Κυκλωπίαν γνάϑον 
τήνδ᾽ ἀνδοοβρῶτα δυστυχῶς ἀφιγμένοι. 
ἀλλ ἥσυχοι γίγνεσϑ'᾽, ἕν᾽ ἐχπυϑώμεϑα 

96 πόϑεν πάρεισι Σικελὸν Αἰτναῖον" πάγον. 

ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ, 

ἀμφιβαλεῖς, 



ἘΞ ΘΘΠΡΑ ΥΓΗΥῊΉ ΛΔ Ψ, 

δίψης ὥχος λάβοιμεν; εἴτε τις ϑέλει 
βορὰν ὁδῆσαι ναυτίλοις χεχρημένοις ; 
τί χρῆμα; Βρομίου πόλιν ἔοιγμεν εἰσβαλεῖν " 

100 Σατύρων πρὸς ἄντροις τόνδ᾽ ὅμιλον εἰσορῶ. 
χαίρειν προσεῖπα πρῶτα τὸν γεραίτατον. 

ΣΡ ΕΙΝΕΘΙΣῚ 
--»ῃ᾽ ἐν σι Ὁ 5 

χαῖρ, ὦ ξὲν 

ΟΥ̓ ΣΈΣΥΕ σκΌΣι 
ἴἼϊϑαχος Ὀδυσσεὺς, γῆς Κεφαλλήνων ἄναξ. 

' ὩΣΘΕΡΕΟΖΕΓΓ ΛΕΘΌΣ. 

οἶδ᾽ ἄνδρα χρόταλον, δριμὺ Σισύφου γένος. 
ΟΥ̓Χ ΣΌΣ. ΒΟΥ, 

106 ἐχεῖγος οὗτός εἶμι λοιδόρει δὲ μή. 
ΣΕ ΖΥΓΡΙΝ ΟΣ. 

πόϑεν Σιχελίαν τήνδε ναυστολῶν πάρει; 
ΟΣ Υ̓ΕΣΣΞΕΥΟΣ.: 

ἐξ Ἰλίου γε κἀπὸ Τρωικῶν πόνων. 

ἘΣῚ ΖΘ ΕΓΙΝΆΘΙΕΣ: 

πῶς; πορϑμὸν οὐχ ἤδεισϑα πατρῴας χϑονός; 

ΟἸΣΙΟΥΘΣΣ ΣΕ ΕΣ. 

ἀνέμων ϑύελλαι δεῦρό μ᾽ ἥρπασαν βίᾳ. 
ΣΡ ΟΤΉΈΓΝΟΙΣ. 

110 παπαῖ" τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἐξαντλεῖς ἐμοί. 
ΟΟΣἸΥΣΕΣΡΗΣΥ Σ. 

ἤ καὶ σὺ δεῦρο πρὸς βίαν ἀπεστάλης; 
ΣΡ ΤΕΗΝΟΙΣ. 

ληστὰς διώχων, οἱ Βρόμιον ἀνήρπασαν. 

ΟΥ̓ ΣΞΣΞΕΎΥΣ:.: 

τίς δ᾽ ἥδε χώρα, καὶ τίνες ναίουσί νιν; 
Σ᾽ ΒΙΊΙἥ“ΨΖΗΝΟΣ. 

«Αϊτναῖος ὕὅχϑος Σικελίας ὑπέρτατος. 
ΟΥ̓Χ ΞΈΞΠΕ  ΥΣ. 

11ὅ τείχη δὲ ποῦ ᾽στι καὶ πόλεως πυργώματα; 
ΣΡ ΚΖ ΠΝ ΟἿΣ 

οὐχ εἴσ᾽ " ἔρημοι πρῶνες ἀνϑρώπων,, ξένε. 
Θ." ΚΟΞΟΣΈΒΛΕΕΣ. 

τίνες δ᾽ ἔχουσι γαῖαν; ἢ ϑηρῶν γένος; 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

Κύχλωπες ἄντρ᾽ ἔχοντες, οὐ στέγας δόμων. 

ΘΟΕ ΣΥΣΟΡΈΩΣΣ 

τίνος κλύοντες; ἢ δεδήμευται χράτος; 
ΞΡ ΕΓ ΝΕ ΘῈΣ. 

120 νομάδες" ἀχούει δ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς οὐδενός. 
ΘΙ ΌΞΞΕΥΣ, 

σπείρουσι δ᾽, ἢ τῷ ζῶσι, Ζ4ήμητρος στάχυν; 

-....-ὕ.»........-..-ὦᾧἷἧ........ 

ΣΦΕ ΖΖΤΕΝΙΘΟ, 
γάλαχτι καὶ τυροῖσι χαὶ μήλων βορῷ. 

ΟΥ̓ ΣΡΕΥΕΣ: 

Βρομίου δὲ πῶμ᾽ ἔχουσιν, ἀμπέλου δοάς; 

ΣΕΙΤΈΓΝΟΣ: 

-....νϑὺ..νν.νὉ...-----ὉῸ4.Φῤ ῤὺῤΡϑν΄...- ..ς....ς......... ....-ς-ς.ς-ς.ς....͵.. ς---- 

ἥκιστα " τοιγὰρ ἄχαριν οἰχοῦσι χϑόνα. 

ΟΥ̓ ΞΞΡΥΣ. 

126 φιλόξενοι δὲ χώσιοι πεοὶ ξένους ; 

| ΣΕΙΛΗΝΟΣ. 
| γλυχύτατά φασι τὰ χρέα τοὺς ξένους φορεῖν. 

' ΟΣ ΣΣΤΟΩΣ, 
| τί φής; βορᾷ χαίρουσιν ἀνθρωποχτόνῳ ; 

ΣΙ ΙΞΘΤΉῊΓΝ ΟΣ. 

᾿ 

οὐδεὶς μολὼν δεῦρ᾽ ὅστις οὐ χατεσφαγη. 

ε΄ Ὁ τ' , Π ’ ᾿ 

» ὅστις δ᾽ εἰ φράσον, πατραν τε σὴν." 

ΟΣ ΣΣ ΞΕ ΎΥΣ. 
αὐτὸς δὲ Κύχλωψ ποῦ ᾽στιν; ἢ δόμων ἔσω; | 

ΣΡ ΦΉΙΣ: 

180 φοοῦδος πρὸς Αἴτνη, ϑῆοες ᾿γνεύων χυσίν. 
ΟΣ ΣΟΞΙΕΡΥΙΣ!: 

οἷσϑ'᾽ οὖν ὃ δοάσεις, ὡς ἀπαίρωμεν χϑονός; 
ΣΕΙΛΗΝΟΣ. 

οὐκ οἶδ᾽, Ὀδυσσεῦ: πᾶν δέ σοι δρῴηιιεν ἔν. 
Ο4“4 ΥΣΣΕΥΣ. | 

ὕὅδησον ἡμῖν σῖτον, οὗ σπανίζοιιεν. ' 
ΣΕΙΖΠΗΝΟΣ. | 

οὐκ ἔστιν, ὥσπερ εἶπον, ἄλλο πλὴν κρέας. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

186 ἀλλ: ἡδὺ λιμοῦ χαὶ τόδε σχετήριον. 
: ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

καὶ τυρὸς ὀπίας ἐστὶ χαὶ βοὸς γάλα. 
' ΟΣ ΣΙ ΣΙ ΘΎΥΣΟΣΣ, 

ἐχφέρετε" φῶς γὰρ ἐμπολήμασιν πρέπει. 
ΣΕ ΤΌΧΖΕΙΝΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἀντιδώσεις, εἶπέ μοι, χρυσὸν πόσον; 
ΟΣ ΣΌΣ ΎΥΣ: 

οὐ χουσὸν, ἀλλὰ πῶμα “ιονύσου φέρω. β 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

1420 ὦ φίλτατ᾽ εἰπὼν, οὗ σπανίζοιιεν πάλαι. 

ΟΣΡΥΣ ΣΙ Υ ΘΕ 

καὶ μὴν ίάρων μοι πῶμ᾽ ἔδωχε, παῖς ϑεοῦ. ὦ 
ΙΕ ΤΕΖΉΓΝΟΣ: 

ὃν ἐξέϑρεψα ταῖσδ᾽ ἐγώ ποτ᾽ ἀγχάλαις; 
ΘΟ ΕΣΣΈΕΥΥΣ. 

ὁ Βαχχίου παῖς, ὡς σαφέστερον μάϑης. 
ἀν ΦΈΣΙ Ν᾿ ΟΣ. 

ἕν σέλμασιν νεώς ἐστιν, ἢ φέρεις σύ γιν; 
ΟΥΕΧΣΕΣ ῬΡΥΣ. 

146 ὅδ᾽ ἀσχὸς, ὃς χεύϑει νι», ὡς ὁρᾷς, γέρον. 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

οὗτος μὲν οὐδ᾽ ἂν τὴν γνάϑον πλήσειέ μου. 

Ὁ ΤΌΣΕΣ 

γναὶ δὶς τόσον πῶμ᾽ ὅσον ἂν ἐξ ἀσχοῦ δυῆ. 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

χαλήν γε χρήνην εἶπας, ἡδεῖαν δ᾽ ἐμοί. 

ΟΣ Ι͂ΟΥ ΣΙΣΞ ΤΟΥΣ. ] 

βούλει σε γεύσω πρῶτον ἄχρατον μέϑυ; 

ΣΙ ΔΤ Ν ΘῈΣ: 
180 δίχαιον" ἦ γὰρ γεῦμα τὴν ὠνὴν καλεῖ. 

ΟΣ ΣΣΣΊΡΥΕΣΙ 

χαὶ μὴν ἐφέλχω καὶ ποτῆρ᾽ ἀσκοῦ μέτα. 

ΣΕΤΖΧΗΝΌΟΣ. 

| φέρ᾽ ἐγχάγναξον, ὡς ἀναμνησϑῶ πιών. 

ΟΠΥ͂Σ ΣΠΜΈΕΣ, 
| ἰδού. 

ΣΕΙΕΊ ΤΝΤΟΥΣ: 

παυπαιὰξ, ὡς χαλὴν ὀσμὴν ἔχει. 

ΣΤΥ ΞΈΣΩΣ. 

εἶδες γὰρ αὐτήν; 
] ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

οὐ μὰ 47, ἀλλ ὀσφραίνομαι. 

ΘΟΕ ΣΣΊΞΖΕΟΥ Σ. 

156 γεῦσαί νυν, ὡς ἂν μὴ λόγῳ ᾿παινῆς μόνον. 

ΡΟΞΊΤΛΔΕ Ξ5ΟΕΝΊΟΣς 00 
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ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

βαβαί: χορεῦσαι παρακαλεῖ μ᾽ ὃ Βάχχιος. 
ὦ ἀ. 

οὐ ΣΣΣΣ, 
μῶν τὸν λάρυγγα διεχάναξέ σου χαλῶς; 

ΣΕΙΖΗΔΝΟΣ. 

ὥστ᾽ εἰς ἄκρους γε τοὺς ὄνυχας ἀφίκετο. 
ΘΕ Σ ΣΕ. 

160 πρὸς τῷδε μέντοι. χαὶ νόμισμα δώσομεν. 
ΣΕΙ.ΖΆΕΩ ΝΟΣ. 

χάλα τὸν ἀσχὸν μόνον" ἔα τὸ χρυσίον. 
ΟΖ ΣΌΣ ΨΟΧΌΣΣ 

ἐχφέρετέ γυν τυρεύματ᾽ ἢ μήλων τόχον.- 

ΣΕΙΖΙΗΙΝΟΣ: 

δράσω τάδ᾽, ὀλίγον φρονείσας γε δεσποτῶν. 
ὡς ἐχπιεῖν ἂν χύλιχα βουλοίμην μέαν, 

166 πάντων Κυχλώπων ἀντιδοὺς. βοσκήματα, 
ΠΠ ΠΟ ΠΣ ΤΑΣ ἅλμην λευχάδος πέτρας ἅπο, 

ἅπαξ μεϑυσϑεὶς καταβωλών τε τὰς ὀφρῦς. 

ὡς ὅς γε πίνων μὴ γέγηϑε μαίνεται" 

ἵν᾽ ἔστι τουτὶ τοὐρϑὸν ἐξανιστάναι, 

170 μαστοῦ τε δραγμὸς, χαὶ παρεσχευασμένου 
ιναῦσαι χεροῖν λειμῶνος, ὀρχηστύς ϑ᾽ ἅμα, 

| χαχῶν τε λῆστις. εἶτ᾽ ἐγὼ οὐ κυνήσομαι 
τοιόνδε πῶμα, τὴν Κύχλωπος ἀμαϑίαν 
χλαίειν χελεύων χαὶ τὸν ὀφϑαλμὸν μέσον ;. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿ 176 ἄχου᾽, Ὀδυσσεῦ, διαλαλήσομέν τέ σοι. 
] ΟΣ ἘΣΣΈΣΥΥΣ. 

καὶ μὴν φίλοι γε προσφέρεσϑε πρὸς φίλον." 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐλάβετε Τροίαν τὴν Ἑλένην τὲ χειρίαν; 
ΟΣ ΣΤΥ Σ. 

καὶ πάντα γ᾽ οἶκον Πριαμιδῶν ἐπέρσαμεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐχοῦν, ἐπειδὴ τὴν νεῶγιν εἵλετε, 
᾿. 180 βοϑ) πα αὐτὴν διεχροτήσατ᾽ ἐν μέρει, 

| ἐπεί γε πολλοῖς ἥδεται γαμουμένη; 
τὴν προϑότιν, ἢ τοὺς ϑυλάκχους τοὺς ποικίλους 
περὶ τοῖν σχελοῖν ἰδοῦσα χαὶ τὸν χρύσεον 
κλοιὸν φοροῦντα περὶ μέσον τὸν αὐἰχένα 

186 ἐξεπτοήϑη, Μιενέλεων ἀνϑοώπιον 
λῷστον λιποῦσα. μηδαμοῦ γένος ποτὲ 

φῦναι γυναιχῶν ὠφελ᾽, εἰ μὴ ᾿μοὶ μόνῳ. 

ΣΕΙΊΠΗΝΟΣ. 

ἰδοὺ τάδ᾽ ὑμῖν ποιμνίων βοσχήματα, 
ἄναξ Ὀδυσσεῦ, μηχάδων ἀονῶν τροφαὶ, 

190 πηχτοῦ γάλαχτός τ᾽ οὐ σπανγιὰα τυρεύματα. 
, φέρεσϑε, χωρεῖϑ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἄντρων ἄπο, 

' βότρυος ἐμοὶ πῶμ᾽ ἀντιδόντες εὐίου. 

ΟΥΥΈΞΕΞΕΕΕ Σ. 

οἴμοι" Κύχλωψ ὅδ᾽ ἔρχεται" τί δράσομεν; 
ἀπολώλαμεν γὰρ, ὦ γέρον" ποῖ χοὴ φυγεῖν; 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

196 ἔσω πέτρας τῆσδ᾽, οὗπερ ἂν λάϑοιτέ γε. 

ΟΣ ΣΎΣΙΕΝΥ Σ. 

εἶπας, ἀρχύων μολεῖν ἔσω. 

ΣΕΙΖΔΗΝΟΣ. 

οὐ δεινόν" εἰσὶ χαταφυγαὶ πολλαὶ πέτρας. 

δεινὸν τόδ᾽ 

τς ἘΞ ΞΟ 

ΗΣ δὶ 

ΒΕ. ῬΥΤῚ ΤΣ Φ ΔΥΘῸ 

ΘΙ ΣΞΈΕΈΝΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽" ἐπεί τῶν μεγάλα γ᾽ ἡ Τροίᾳ στένοι, 
. εἰ φευξόμε ἐσθ᾽ ἕν᾽ ἄνδρα" ἡαιθζουι δ᾽ ὄχλον 

200 Φρυγῶν ὑπέστην ΕΔ ἡ δ γν σὺν ἀσπίδι. 

ἀλλ εἰ ϑανεῖν δεῖ, χατϑανούμεϑ'᾽ εὐγενῶς, 
ἢ ζῶντες αἶνον τὸν πάρος γ᾽ εὖ σώσομεν. 

ΚῪ Καὶ. 2. φ ἴο αν 

ἄγνεχε, πάρεχε, τί τάδε; τίς ἡ ῥᾳϑυμία; 
τί βαχχιαζετ᾽ ; οὐχὶ “Ιιόνυσος τάδε, 

506 οὐ χρόταλα ποτ τυμπάνων τ᾽ ἀράγματα. 

πῶς μοι χατ᾽ ἄντρα γεόγονα βλαστήματα; 
ἢ πρός τε μαστοῖς εἶσι χὐπὸ μητέρων 

πλευρὰς τρέχουσι, σχοιγίγοις τ᾽ ἐν τεύχεσι 
πλήρωμα τυρῶν ἔστιν ἐξημελγμένον; 

210 τέ φατε; τί λέγετε; τάχα τις ὑμῶν τῷ ξύλῳ 
δάχρυα μεϑήσει" βλέπετ᾽ ἄνω χαὶ μὴ χάτω. 

ΧΟΡΟΣ. 

"δοὺ, πρὸς αὐτὸν τὸν «10 ἀναχεχύφαμεν, 
χαὶ τὥστρα χαὶ τὸν ᾿Θρίωνα δέρχομαι. 

ΚΥκΚα Ὡς 

ἄριστόν ἐστιν εὖ παρεσχευασμέγον; 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿ 2186 πάρεστιν. ὁ φάρυγξ εὐτρεπὴς ἔστω μόνον. 
ἸΘῪ Καὶ 3 ες 

ἢ καὶ γάλαχτός εἶσι κρατῆρες πλέῳ; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὥστ᾽ ἐχπιεῖν γέ σ᾽, ἢν ϑέλης, ὅλον πέϑογ. 
ΠΟῪ Κ'ὶ 3 ὩΣ ῷς 

μήλειον ἢ βόειον ἢ μεμιγμένον; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὃν ὧν ϑέλης σύ" μὴ ᾽μὲ χαταπίης μόνον. 
ΚΥΚ.42 ᾧ, 

220 ἥχιστ᾽ " ἐπεί γ᾽ ὧν ἐν μέσῃ τῇ γαστέρι 
' πηδῶντες ἀπολέσαιτ᾽ ἂν ὑπὸ τῶν σχημάτων. 

ἔχ" τίν᾽ χλον τόνδ᾽ ὁρῶ πρὸς αὐλίοις; 
λησταί τινὲς χατέσχον ἢ κλῶπιες χϑόγα. 

ὁρῶ γέ τοι τούσδ᾽ ἄρνας ἐξ ἄντρων ἐμῶν 
226 στρεπταῖς λύγοισι σῶμα συμπεπλεγμέγους, 

τεύχη τε τυρῶν συμμιγῆ; γέροντά τε 
' πληγαῖς πρόσωπον φαλαχρὸν ἐξῳδηχότα- 

ΣΕΙΖΦΗΉΝΟΣ, 

ὦμοι, πυρέσσω συγχεχομμένος τάλας. 
Κι “πὰς 

ὑπὸ τοῦ; τίς ἐς σὸν χρᾶτ᾽ πος γέρον; ᾿ 
ΣΕΙΖΔΗ͂ΝΟΣ. ' 

᾿. 280 ὑπὸ τῶνδε, Κύχλωψ, ὅτι τὰ σ᾽ οὐκ εἴων φέρειν. 
κυκάωψΨ. 

| 

3 Σ 2 , Η͂ » 2 
οὐκ σὰν οντὰ ϑέον μὲ χαὶ ϑεων ἀπο; 

ΣΕΙΖΗ ΝΟΣ. 
ς ὟΣ , Ἄρα. Ϊὼ 

οἱ δ᾽ ἐφόρουν τὰ χρημᾶτα, ἔλεγον ἐγὼ ταν" 
καὶ τόν γε τυρὸν οὐκ ἐῶντος ἤσϑιον, 
τούς τ᾽ ἄρνας ἐξεφοροῦντο᾽ δήσαντες δέ σξ 

28ὅ χλῳῷ τριπήχει κατὰ τὸν ὀφϑαλμὸν μέσον 

τὰ σπλάγχν᾽ ἔφασκον ἐξαμήσεσϑαι βίᾳ, 
μάστιγί τ᾿ εὖ τὸ νῶτον ἀπολέψειν σέϑεν, 

χἄπειτα συνδήσαντες ἐς ϑάἀδωλια 
τῆς νηὸς ἐμβαλόντες ἀποδώσειν τινὶ 

240 πέτρους μοχλεύειν, ἢ εἰς μυλῶνα καταβαλεῖν. 

Κ ζῶ ας 

ἄληϑες; οὔχουν χκοπίδας ὡς τάχιστ᾽ Ἰὼν 



β 

ΤΟΎΣ τ 

ϑήξεις μαχαίρας, χαὶ μέγαν φάκελον ξύλων 
ἐπιϑεὶς ἀνάψεις; ὡς σφαγέντες αὐτίχα 
πλήσουσι νηδὺν τὴν ἐμὴν ἀπ᾽ ἄνθρακος 

245 ϑερμὴν ἔδοντος δαῖτα τῷ χρεανόμῳ, 
τὰ δ᾽ ἐχ λέβητος ἑφϑὰ χαὶ τετηχότα " 
ὡς ἔχπλεώς γε δαιτός εἰμι ὀρεσχόου " 

ἅλις λεόντων ἐστί μοι ϑοινωμένῳ 
ἐλάφων τε, χοόνιος δ᾽ εἴμ᾽ ἀπ᾿ ἀνθρώπων βορᾶς. 

ἜΣ ΟΣ] δι ΠΝΟΣ. 

280 τὰ καινά γ᾽ ἐκ τῶν ἠϑάϑων, ὦ δέσποτα, 
᾿ἡδίον᾽ ἐστίν. οὐ γὰρ οὖν γεωστί γὲ 

ἄλλοε πρὸς ἄντρα ταῦτ᾽ ἀφίκοντο ξένοι. 

' ΟΣ ΧΕΣΣΣΞΕΧΥ Σ: 

Αύχλωνψ. ἄκουσον ἐν μέρει χαὶ τῶν ξένων. 
ἡμεῖς. βορᾶς χρήζοντες ἐμπολὴν ΠΕΡ 

2585 σῶν ἄσσον ἄντρων ἤλθομεν »εῶς ἄπο. 

τοὺς δ᾽ ἄρνας ἡμῖν οὗτος ἀντ᾽ οἴνου σχύφου 

ἀπημπόλα τε κἀδίδου πιεῖν λαβὼν 
ἑχὼν ἑχοῦσι, χοὐδὲν ἦν τούτων βίᾳ. 
ἀλλ οὗτος ὑγιὲς οὐδὲν ὧν φησιν λέγει, 

260 ἐπεὶ χατελήφϑη σοῦ λάϑρα πωλῶν τὰ σά. 
ΣΡ ἘΓΙΝΈΘΙΣΣ: 

ἐγώ; χακῶς γὰρ ἐξόλοι᾽. 

ΟΣ ΣΙ ΣΙΕ ΧΟΣ. 

εἰ ψεύδομαι. 
ΣΕΙΖΔΗΝΟ Σ. 

μὰ τὸν Ποσειδῶ τὸν τεχόντα σ᾽, ὦ Κύχλωψ, 
μὰ τὸν μέγαν Τρίτωνα χαὶ τὸν Νηρέα, 
μὰ τὴν Καλυψὼ τάς τε Νηρέως χόρας, 

266 μά ϑ᾽ 
ἀπώμοσ᾽, ὦ χάλλιστον, ὦ Κυχλώπιον, 
ὦ δεσποτίσχε, μὴ τὰ σ᾽ ἐξοδᾶν ἐγὼ 
ξένοισι χρήματ᾽. ἢ χακῶς οὗτοι χακοὺ 
οἱ παῖδες ἀπόλοινϑ᾽, οὺς μάλιστ᾽ ἐγὼ φιλῶ. 

τ το ὉΡΊΟΙΣ: 

270 αὐτὸς ἔχ᾽. ἔγωγε τοῖς ξένοις τὰ χρήματα 
περνάντα σ᾽ εἶδον" εἰ δ᾽ ἐγὼ ψευδῆ λέγω, 

δὰ αι ὦ 2 ἐγθύ ΞΞ ΄ ἱρὰ χυματ΄ ἴχϑυων τὲ πᾶν γέρος, 

ἀπόλοιϑ'᾽ ὃ πατήρ μου, τοὺς ξένους δὲ μὴ ᾿δέζει- 
ἸΥ ἸΟ ) τρς: 

ψεύδεσϑ᾽- ἔγωγε τῷδε τοῦ Ῥαδαμάνϑυος 
πλείω πέποιϑα χαὶ δικαιότερον λέγω. 

275 ϑέλω δ᾽ ἐρέσϑαι" πόϑεν ἐπλεύσατ᾽, ὦ ξένοι; 
ποδαποὶ, τίς ὑμᾶς ἐξεπαίδευσεν πόλις; 

ΟΥ̓ Σ ΞΕ, 

᾿Ιϑαχήσιοι μὲν τὸ γένος, Ἰλίου δ᾽ ἄπο, 
πέρσαντες ἄστυ, πνεύμασιν ϑαλασσίοις 

σὴν γαῖαν ἐξωσθϑέντες ἥχομεν, Κύχλωψ'. 
᾿ς ΚΙ. 7 ἡ ̓ς 

280ή τῆς καχίστης οἱ μετήλϑεϑ᾽ ἁρπαγὰς 
Ἑλένης Σχαμάνδρου γείτον᾽ ᾿Ιλίου πόλιν; 

ΟΣ Υ ΞΕΞΒΥΣ. 

οὗτοι, πόνον τὸν δεινὸν ἐξηντληχότες. 
ΠΡ Ὺ Κα  ΗΣς 

αἰσχρὸν στράτευμά γ᾽, οἵτινες μιᾶς χάριν 
γυναικὸς ἐξεπλεύσατ᾽ ἐς γαῖαν Φρυγῶν. 

ΟΣ ΎΣΞΟΣΣ ΕΎ Σ. 

285 ϑεοῦ τὸ πρᾶγμα" μηδέν᾽ αἰτιῶ βροτῶν. 
ἡμεῖς δέ σ᾽, ὦ ϑεοῦ ποντίου γενναῖε παῖ, 
ε ’ ΄ Ὁ γ)..2 " 
ἱχετευομέν τε καὶ λέγομεν ἐλευϑέρως, 

μὴ τλῆς πρὸς ἄντρα σοὺς ἀφιγμένους φίλους 

ἈΠι Ὁ ὙΨ. 

χταγεῖν, βοράν τε δυσσεβὴ ϑέσϑαι γγνάϑοις" 
290 οὗ τὸν σὸν, ὠναξ, πατέρ᾽ ἔχειν νεῶν ἕδοας 

ἐρρυσώμεσϑαω γῆς ἐν πϑλτϑὸς μυχοῖς. 

ἱρός. 5: ἄϑραυστος Ταινάρου 1:28 λιμὴν, 

ἡΙαλέας τ᾽ ἄχροι ὩΣ οὐ νι ον ἥ τε “ΖΣουνίῳ 

δίας ᾿ἀϑάνας σῶς ὑπάργυρος πέτρα, 

296 Γεραίστιοί τε χαταφυγαὶ, τά ϑ᾽ Ἑλλάδος 
δύσφορά δ ὀνείδη Ῥουξὶν οὐχ ἐδώκαβεν" 

ὧν χαὶ σὺ χοινοῦ " γῆς γὰρ “Ελλάδος μυχοὺς 

οἰχεῖς ὑπ᾽ «ἴτνη., τῇ πυριστάκτῳ πέτρᾳ. 

γνύμοις δὲ ϑνητοῖς ἐς νου ἀποστρέφου, 

800 ἱχέτας δέχεσϑαι ποντίους ἐφϑαρμένους, 

ξένιά τὲ δοῦναι χαὶ πέπλοις ἐπαρχέσαι, 

οὐκ ἀμφὶ βουπόροισι πηχϑέντας μέλη 
9 » ν ᾿  ᾷ - ΄ οβελοῖσι νηδὺν χαὶ γνάϑον πλῆσαι σέϑεν. 
[Ὡ τ ’ -" ’ ’ 

ἅλις δὲ Ποιάμου γαῖ᾽ ἐχήρωσ᾽ Ἑλλάδα, 
800 πολλῶν νεχρῶν πιοῦσα δοορυπετῆ φόνον, 

’ γ -ὉᾧῬ 

ἀλόχους τ᾽ ἀνάνδρους γραῦς τ᾽ ἄπαιδας ὥλεσε 
΄ ᾽ 9 }: τ ᾿ 

πολιούς τε πατέρας. εἰ δὲ τοὺς λελειμιμέγνους 
᾿ ’ πο τυ ΚἹ ’ ι 

σὺ συμπυρώσας δαῖτ᾽ ἀναλώσεις πιζρὰν, 

ποῖ τρέψεταί τις; ἀλλ: ἐμοὶ πιϑοῦ, Κύχλων, 
΄ ᾿ , - ; 

810 πάρες τὸ μάργον σῆς γνάϑου, τὸ δ᾽ εὐσεβὲς 
- ΄ ΕΞ “- - 

τῆς δυσσεβείας ἀνϑελοῦ " πολλοῖσε γὰρ 
Ἁ 3 Ἄ 

κέρδη πονηρὰ ζημίαν ἠμείινατο. 

ΣΕΙΖΕΝΟΣ. 

παραιψέσαι σοι βούλομαι" τῶν μὲν χρεῶν 
ἀν λίπης τοῦδ᾽" ἣν δὲ τὴν γλῶσσαν δάκχης, 

816 χκομψὸς γενήσει χαὶ λαλίστατος, Κύκλωψ. 
ΚΥΚΜΩ ᾧ, 

ὁ πλοῦτος, ανϑρωπίσχε, τοῖς σοφοῖς ϑεός" 
τὰ δ᾽ ἄλλα χόιποι χαὶ λόγ ΄ α χκόμ “αὐ λόγων εὐμορφίαι. 
32, 3.5 " «ι , Ἁ 

ἄχρας δ᾽ ἐναλίας ἃς χκαϑίδρυται πατὴρ 
χαίρειν χελεύω" τέ τάδε προὐστήσω λόγῳ; 

᾿ ΡΝ δ ν᾿ Α » ΄ - 
820 τ δ τ συ ξέγε, 

οὐδ᾽ οἰδ᾽ ὃ τι Ζεύς ἐστ᾽ ἐμοῦ χρείσσων ϑεός. 
7 γι ΄ 3 

οὔ μοι μέλει τὸ λοιπόν. ὡὡς δ᾽ οὔ μοι μέλει 
3, ᾿ Ὰ ε Ν 27 ; ϑεῆεν 

αχουσον" ὁτὰν ἄνωϑὲεν ομιβοον ἐχχέη, 
-- ,’ ΄ 2 » ’ 

ἐν τῆδε πέτρῳ στέγν᾽ ἔχω σχηνώματα, 
Ὁ ’ ὌΣ κ 27 ; , 

826 ἡ μόσχον ὄπτον ἢ τι ϑηρειον δαχος 

δαινύμενος, εὖ τέγγων τε γαστέρ᾽ ὑπτίαν, 
κ ΄ 2 , ΄ 

ἐπεχπιὼν γάλαχτος ἀμφορέα, πέπλον 

κρούω, “]ὸς βρονταῖσιν εἷς ἔριν χτυπῶν. 
ὅταν δὲ βορέας χιόνα Θρήχιος χέῃ, 

830 δοραῖσι ϑηρῶν σῶμα περιβαλὼν ἐμὸν 
-- " ’ 3 , , 

χαὶ πῦρ ἀναίϑων, χιόνος οὐδέν μοι μέλει. 
ε - 2 5 , Ἂ , Ν᾿ Α ΄ ἡ γῆ δ᾽ ἀνάγκῃ, χἂν ϑέλῃη χὰν μὴ ϑέλῃ, 
τίχτουσα ποίαν τἀμὰ πιαίνει, βοτά. 
ἁγὼ οὔὕτινι ϑύω πλὴν ἐμοὶ, ϑεοῖσι δ᾽ οὔ, 

886 χαὶ τῇ μεγίστη γαστρὶ τῆδε δαιμόνων " 
ὡς τοὐμπιεῖν γε χαὶ φαγεῖν τοὐφ᾽ ἡμέραν, 
Ζεὺς οὗτος ἀνϑοώποισι τοῖσι σώφροσι, 
λυπεῖν δὲ μηδὲν αὑτόν" οἱ δὲ τοὺς νόμους 
ἔϑεντο, ἡτθιπύλοντες ἀνϑοώπων βίον, 

810 χλαίειν ἄνωγα᾽ τὴν θ᾽ ἐμὴν 'νυχὴν ἐγὼ 
οὐ παύσομαι δρῶν εὖ χατεσϑίων τε σέ. 
ΞΡ ΄ ΄ ΄ Ὶ «ς 27 τ 

ἕξένιά τε λήψει τοιαδ᾽, ὡς ἄμεμπτος ὦ, 
- ι “ ΄ ΄ ’ ΕῚ ο ΄ πῦρ χαὶ πατρῷον τόνδε λέβητα γ᾽, ὃς ζέσας 
ι , , ἊΣ» ῳ 

σὴν σάρχα δυσφοόρητον ἀμφέξει χαλῶς. 
815 ἀλλ ἕρπετ᾽ αὔλιον ϑεῷ 

ἵν᾽ ἀμφὶ βωμὸν στάντες εὐωχῆτέ με. 
εἴσω, τῷ κατ᾽ 

ὅ23 

| 



] 
} 

Ἶ ΟΥ̓Χ Σ ΣΤ: 
- ᾽ Α ι Ν ς “9 

αἷαῖ. πόνους μὲν Τρωιχοὺς ὑπεξέδυν 

| θαλασσίους τε, γὺῦν δ᾽ ἐς ἀνδοὸς ἀνοσίου 
: 

] γνώμην χατέ ἔσχον ἀλίμενόν τε χαρϑδίαν. 

850 ὦ Π1{αἀλλὰ 'ἄρῃ ὦ. δέσποινα της ϑεὼ, 

γὺν νῦν ἄρηξον" χρείσσονας γὰρ ᾿Ιλίου 

πόνους ἀφῖγμαι χἀπὶ κινδύνου βάϑρα. 

Ζεῦ 

8δὅ ἄλλως γομίζει, Ζεῦ, τὸ μηδὲν ὧν, ϑεός. 
ΧΟΡΟΣ. 

εὐρείας φάρυγγος, ὦ Κύχλωψ, 

9 ν" 2 Χ Χ .9 
εἰ γὰρ αὐτὰ μὴ βλέπεις, 

| 
᾿ 
Ϊ 

, 3 ἿΣ - ΕῚ , » “ αν 
| σὺ τ΄, ὦ φαεννῶν ἀστέρων οἰκῶν ἕδρας, 

Ξ 2 ο ἐδ. 

ξένε", ὅρα τὰ 
ἱ 

Ι 

2 ’ . -“ ςε - ; 

ἀναστομου τὸ χεῖλος " ὡς ἕτοιμα σον 
- ΟΝ ὙΌΣ ᾿ Υ̓ ΕῚ - 2 , 
ἑφϑα καὶ ὀπτὰ χαὶ ἀγϑρακιᾶς ἀπὸ χγναῦύειν, 

βούκειν, κρεοχοπεῖν μέλη ξένων, 
860 δασυμάλλῳ ἐν αἰγίδι χαινόμεγα. "μαλλί 7 ἐ 

μὴ μοι μὴ προδίδου" 

μόνος μόνῳ χόμιζε πορϑμέδος σχάφος. 
χαιρέτω μὲν αὐλις ἣδε, 
χαιρέτω δὲ ϑυμάτων 

᾿ 866 ἀποβώμιος ἃν ἔχει ϑυσίαν 
ὶ -“Σ“’ - ΄ - 

Ι Κυχλων «Αἰτναῖος ξενικῶν 

χρεῶν χεχαρμένος βορᾷ " 
« , Ι, 

γηλὴς ὁ τλάμων, ὅστις 

᾿ 870 δωμάτων ἐφεστίους ξένους. 
] ἱχτῆρας ἐχϑύει δόμων, 

κόπτων, βρούξων, 
ἑφϑά τε δαινύμενος μυσαροῖσιν ὀδοῦσιν 

ἜΣ ἜΤ , ῶ ΕῚ ᾽ ΕῚ ΣΝ ἢ ΤῊΣ " 
ἀγϑρωπὼν ϑέο. ἀπ ἀνϑραχων χρέα. 

ΘΟ. σε: 
εν - “5 ΄ 7 » 

δ7δω Ζεῦ, τί λέξω, δείν᾽ ἰδὼν ἄντρων ἔσω, 
ΕΣ ᾿ “ἢ ΟΣ Δ Ὁ γρν»ν - 

κου πιστὰ, μύυϑοις εἴχότ΄ οὐδ᾽ ἔργοις βροτῶν; 
ΧΟΡΌΟϑδΣ. 

τί δ᾽ ἔστ᾽, Ὀδυσσεῦ; μῶν τεϑοίναται σέϑεν 
"φίλους ἑταίρους ἀνοσιώτατος Κύχλωψ;΄ 

ΟΕ ΣΑΣΞΕΣΣΕΦΕΣ: 

' δισσούς γ᾽ ἀϑρήσας χἀπιβαστάσας χεροῖν, 
880 οὐ σαρκὸς εἶχον εὐτρεφέστατον πάχος. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἦτε πάσχοντες τάδε; 
2 ΣΙ ΣΌΣ ΧΕΣ: 

ἐπεὶ πετραίαν τήνδ᾽ ἐσήλθομεν χϑόγα, 
ἀνέχαυσε μὲν πῦρ πρῶτον, ὑψηλῆς δουὸς 
χορμοὺς πλατείας ἐσχάρας βαλὼν ἔπι, 

» ς “Ὁ ΄ , 

385 τρισσῶν ἁμαξῶν ὡς ἀγώγιμον βάρος. 
ἔπειτα φύλλων ἐλατίνων χαμαιπετῆ 
ἔνησεν εὐνὴν πλησίον πυρὸς φλογί. 

9 2 ξ΄ ε Ἢ , 

χρατῆρα δ᾽ ἐξέπλησεν ὡς δεχαμῴορφον, 
΄ “) 1 ᾿ ΄ , 

μόσχους ἀμέλξας, λευχὸν ἐσχέας γάλα. 
390 σχύφος τε κισσοῦ παρέϑετ᾽ εἰς εὐρος τριῶν 

πηχέων, βάϑος δὲ τεσσάρων ἐφαίνετο. 
καὶ χάλκεον λέβητ᾽ ἐπέζεσεν πυρὶ, 
2 ΄ 2 Χ , 
Οβελούς τ᾽ ἄχρους μὲν ἐγχεχαυμένους πυρὶ, 

ξεστοὺς δὲ δρεπάνῳ γ᾽, ἀλλὰ παλιούρου χλάϑῳ, 
896 4ϊτναῖά τε σφαγεῖα πελέχεων “οὶ. 

ὡς δ᾽ ἦν ἕτοιμα πάντα τῷ ϑεοστυγεῖ 

«Διδου μαγείρῳ, φῶτε συμμάρψας δύο 
ἔσφαξ᾽ ἑταίρων τῶν ἐμῶν δυϑμῷ τινι 
τὸν μὲν λέβητος ἐς κύτος χαλκήλατον, 

400 τὸν δ᾽ αὖ, τένοντος ἁρπάσας ἄχρου ποδὸς, 

παίων πρὸς ὀξύν 

ἐγχέφαλον ἐξέρο 

λάβρῳ μαχαίρᾳ. σάρχας ἐξώπτα πυρὶ, 

τὰ δ᾽ ἐς λέβητ᾽ ἐφῆχεν ἕψεσθαι μέλη 
406 ἐγὼ δ᾽ ὁ τλήμων δάχρυ᾽ ἀπ᾽ ΠΡ νὸς χέων 

ἐχριμπτόμην Κύχλωπι καὶ διηκόνουν" 
327 ον εὖ 7 ΝΣ ΟΝ - , 

ἄλλοι δ᾽ ὅπως ορνιϑὲς ἐν ἔτ 19 ἀθων: 

πτήξαντε ς εἶχον, αἷμα δ᾽ οὐκ ἐγῆν χροΐ. 
ἐπεὶ δ᾽ ἑταίρων τῶν ἑμῶν πλησϑεὶς βορῶς 

410 ἀνέπεσε, φάρυγος αἰϑέρ᾽ ἐξιεὶς βαρὺν, 

ἐσῆηῆλϑέ μοί τι ϑεῖον " ἀρσελθ ει Ὶ σχύφος 

Μηάρωγος αὐτῷ τοῦδε προσφέρω πιεῖν, 

λέγων τάδ᾽ " ὦ παῖ ποντίου ϑεοῦ, Κύκλωψ, 
σχέψαι τόδ᾽ οἷον Ἑλλὰς ἀμπέλων ἄπο 

216 ϑεῖον χομίζει πῶμα, “Ζιονύσου γάνος. 

» γ᾽ ὕγυχα πετραίου λίϑου, 
ἀγεὺ χαὶ καϑαρπάσας 

ς 

ὁ δ᾽ ἔχπλεως ὧν τῆς ἀναισχύντου βορᾶς 
“5. ",᾿ , 2 ς 

ἐδέξατ᾽ ἕσπασέν τ᾽ ἄμυστιν ἑλκύσας, 
ὔ 2) δ Ἔ ἜΑΣΙ 

χαἀπῃνεσ᾽ ἄρας χεῖρα, φίλτατε ξένων, 
νι Α “- Ὗ ζς ν “Ὁ Ὁ 

χαλὸν τὸ πῶμα δαιτὶ πρὸς χαλῇ δίδως. 

420 ἡσθέντα δ᾽ αὐτὸν ὡς ἐπησϑόμην ἐγὼ, 
,ὕ » 4. [ 

ἄλλην ἔδωχα κύλιχα, γιγνώσχων ὅτ 
τρώσει γιν οἶνος χαὶ δίχην δώσει τάχα. 
ΕΝ “ ἈΉΡ ἜΑ, ΠΟ δ΄ 2 ΕῚ ᾿ ϑυδ 5 , 
χαὶ δὴ πρὸς ῷϑας εἷοπ΄. ἐγὼ δ᾽ ἐπεγχέων 
27 

ἄλλην ἐπ᾿ 

428 ζδει δὲ παρὰ χλαίουσι συνναύταις ἐμοῖς 
27 Ὁ 2 ΄ Ἂ 

ἀμουσ᾽, ἐπήχει δ᾽ ἄντρον. ἐξελθὼν δ᾽ ἐγὼ 
σιγῇ, σὲ σῶσαι κἄμ᾽, ἐὰν βούλῃ, ϑέλω. 

»ν 3 32 “ 
εἶτ᾽ οὐ χρηζετε 

, 2 2, νι . , 
φεύγειν ἄμικτον» ἀνόρα καὶ τὰ Βαχχίου 

430 γαίειν μέλ αϑοα Ναιάδων γυμφῶν μέτα. 
ὁ μὲν γὰρ ἔνδον σὸς πατὴρ τάδ᾽ ἥγεσενγ. 
ἀλλ᾽ ἀσϑενὴς γὰρ κἀποχερδαίνων ποτοῦ, 

2) ’ ε ἌΖ - 

ἄλλῃ σπλάγχν᾽ ἐϑέρμαινον ποτῷ. 

ἀλλ εἴπατ᾽ εἴτε χρηήζετ᾽ 

ὥσπερ πρὸς ᾿ξῷ τῇ κύλιχι λελημμένος 
τέρυγα σαλεύει" οὺ δὲ, νεανίας γὰρ εἶ, 

435 σώϑητι μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ τὸν ἀρχαῖον φίλον 
, ᾿ 2 , Ὁ 2 , -Ὁ 

ΖΙόνυσον ἀνάλαβ᾽. οὐ Κυχλωπε προσφερῆ. 

ΧΌΡΟΣ. 
Ξ " 3 ΝῚ ᾿ ΄ Σ᾽ Ὑ}5}} ες " ὦ φίλτατ᾽, εἰ γὰρ τηνδ᾽ ἴδοιμεν ἡμέραν, 

Κύχλωπος ἐχφυγόντες ἀνόσιον χάρα. 
ὡς διὰ μαχροῦ γε τὸν σίφωνα τὸν φίλον 

Ἐθχηθθν μιν τόνδ᾽ οὐκ ἔχοντες χαταφυγεῖνγ. 
ΟΣ ΣΈ 

ἄχουε δή νυν ἣν ἔχω τιμωρίαν 

ϑηρὸς παγούργου σῆς τε δουλείας φυγήν. 
' ΧΟΡΟΣ. 

λέγ᾽; ὡς ᾿4σιάδος οὐκ ἂν ἥδιον ψόφον 
χιϑάρας χκλύοιμεν ἢ Κύχλωπ᾽ ὀλωλότα. 

ΘΟΥΥΣ ΣΡ ῪΥ Σ 

ἀ4λδ ἐπὶ χῶμον ἕρπειν πρὸς χασιγνήτους ϑέλει 

Κύχλωπις ἡσϑεὶς τῷδε Βαχχίου ποτῷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ξυνῆχ᾽, ἔρημον ξυλλαβὼν δρουμοῖσέ νιν 
ἢ; -» ν - “π᾿ 

σφάξαι μενοινᾷς; ἢ πετρῶν ὦσαι χάτω. 

ΣΙ Σ ΣΈΣΥΩΣ. 

οὐδὲν τοιοῦτον, δόλιος ἡ ̓ πιϑυμία. 

ΧΟΡΟΣ. 
2 , γ),. 2) ΣΕ ’ ’ 

σοφον τοί σ΄ οντ ἄχουομὲν πᾶλαι. 

ΟΣ ΦΕΟΥΧΣ.: 
Χ 3 Α “-“ Ε) 2 ΖΡ , 

μου μὲν αὐτὸν τοῦδ᾽ ἀπαλλάξαι, λέγων 

4ἀδ0 πὼς δαί; 



ἀΠΎ5 ΕΛ Ὁ, , ᾿ς 55 

ἷῳ ὡς οὐ Κύχλωψι πῶμα χρὴ δοῦναι τόδε, ΚΥΚ.“ἢῶ ᾧ, 
| μόνον δ᾽ ἔχοντα βίοτον ἡδέως ἄγειν. παπαπῦ, πλέως μὲν οἴνου, | 

ὅταν δ᾽ ὑπνώσῃ Βαχχίου νιχώμεγος, γάνυμαι δὲ δαιτὸς ἥβης, | 
ς «ι ᾿ 

4δ5 ἀχρέμων ἐλαίας ἐστὶν ἐν δόμοισί τις, ὅθ6 σκάφος ὁλκὰς ὡς γεμισϑεὶς ] 
΄ 27 

ὃν φασγάνῳ τῷδ᾽ ἐξαποξύνας ἄχοον ποτὶ σέλμα γαστρὸς ἄχρας. | 
ϊ εν ᾽ « ’ 2 ς ’ ΣΏΛ ] 

ἐς πῦρ καϑήσω" χᾷϑ' ὅταν χεχαυμένον ὑπάγει μ᾽ ὃ χόρτος εὔφρων | 
͵ Χ :: ει ᾿ ἴϑω γι», ἄρας ϑερμὸν τε μέσην βαλων ἐπὶ χῶμον ηρὸς ὥραις, ] 

ΐ 4 -" 26 ΄ Ι 

ἱ Κύκλωπος ὕνμιν ὄμματ᾽ ἔχτηξω πυοί. ἐπὶ Κυχλωπὰς ἀδελφούς. 
χέτας ΄ “-,-» 2.52 }] , 

᾿ 460 γαυπηγίαν δ᾽ ὡσεί τις ἁρμόζων ἀνὴρ ὅ10 φέρε μοι, ξεῖνε, φέο᾽ ἀσχὸν ἔνδος (οι. 
| διπλοῖν γαλινοῖν τρύπανον χωπηλατεῖ, ΧΟΡΟΣ. 
Ϊ ΔῈ ; ι 3 ἜΑ Ἂ ν 2) ΔΝ ᾿ 

οὕτω χυχλώσω δαλὸν ἕν φαεστφορῷ χαλὸν ομμασιν δεδορχὼῶς ' Ι 
δα ὦ »Ὕ ΄ -» ’ ' ] Κύχλωπος ὄψει, χαὶ συναυανῶ χόρας. καλὸν ἐχπερῷ μελάϑρων. ' 

ΧΟΡΟΣ. ἘΠΕ (ρυλεῦ τίς ἢ μευ τὸ 

ἑοὺ Ἰού. λύχνα δ᾽ ἀμμένει δάϊα σὸν 
΄ - 4 3 ΄ ’ ! 

Ἅ 466 γέγηϑα, μαινόμεσϑα τοῖς εὑοήμασιν. ὅ1δ χροα, χὼς τέρεινα γύμφα | 
᾿ ᾿ ᾿ - 2ὕ᾿, 2 ] 

τὲ ΟΥΣΙΥΣΣΣΈΣΣΣΗΣΥΙΣΣ Ι δοοσερῶν ἔσωϑεν ἀγντοωνγ. 
Ν Ν Ὁ 

3) ᾿  “ - - , ἢ Ϊ 

χάπειτα χαὶ σὲ χαὶ φίλους γέροντά τε στεφάνων δ᾽ οὐ μία χοοιὰ , 
᾿ , - ΄ (2 κ Χ δ -»Ὕ , 3 ΕΣ ᾿ " 

νξέως μελαίνης χοῖλον ἔμβησας σχαφος περὶ σὸν χρᾶτα ταῦ ἐξομιλήσει. | 
Αἱ - ΄ -. Ν - [2 

διπλαῖσι κώπαις τῆσδ᾽ ἀποστελῶ χϑογός. ΟΥ̓Χ ΈΣΟΣΣ ΕΣ ΧΕΣ: 

ἐς - - , , κι τς; , 
ἔστ᾽ οὖν ὅπως ἄν ὥσπερ ἐκ σπονδῆς ϑεοῦ ὅ20 τούτου τρίβων εἴμ᾽, ὃν πιεῖν ἔδωκά σοι. | 

ΧΟΡΟΣ. Κύχλωψ,, ὄχουσον, ὡς ἐγὼ τοῦ Βαχχίου 

470 χἀγὼ λαβοίμην τοῦ τυφλοῦντος ὄμματα ᾿ ΚΥΚ,Ζ2Ω ἃ, 
δαλοῦ; φόνου γὰρ τοῦδε χοινωγεῖν ϑέλω. ὁ Βάχχιος δὲ τίς ϑεὸς γομίζεται; Ω 4 Ν ν ἰ δ 

ΘΕΡΧΕΣΥΣΕ ΕΣ: ΟΣ ΥΣΙΣΙΝΥΟΣΣ 

δεῖ γοῦν" μέγας γὰρ δαλὸς, ὃν ξυλληπτέον. μέγιστος ἀνθρώποισιν ἐς τέρψιν βίου. 
ΧΟΡΟΣ. | ΚΥΆΑ ἢ ᾧ, ] 

΄ -» ΞΟΗΝΑ ς Ὁ.2 ΄ 
ἐρυγγάνω γοῦν αὐτὸν ἡδέως ἐγώ. | 

ΟΞ ΧΙ: ' 

τοιόσδ᾽ ὁ δαίμων - οὐδένα βλάπτει βροτῶν. | 

, 
᾿ 

᾿ 

« ΒΩ Ὁ καβειςς καὶ ς ι 5» " , 

ως κὰν “μαξῶὼν ἕχατον ἀραΐμην βάρος, 

εἰ το Κύχλωτιοος τοῦ χαχῶς ὀλουμέγνου 

176 ὀφὐαλμὸν ὥσπερ σφηκιὰν ἐχτρίψομεν. 

ΟΣ ΣΎ Σ. 

σιγᾶτέ νυν" δόλον γὰρ ἐξεπίστασαι" 

ΚΥΚΖῺΩ 

528 ὑτος δ᾽ ἐν ἀσχῷ πῶς γέγηϑ'᾽ οἴχους ἔχων; 

ΟΣ ΣΕΥ Σ 

ὅπου τιϑὴ τις, ἐνϑάδ᾽ ἐστὶν εὐπετής. 
: ΚΥΚΔΖῶωΩ ᾧς 

οὐ τοὺς ϑεοὺς χοὴ δῶμ᾽ ἔχειν ἐν δέρμασιν. 

! 

| χῶώταν Ἰνέ θα . τοῖσιν ἀρχιτέχτοσι 
πείϑεσϑ᾽ - ἐγὼ γὰρ ἄνδρας ἀπολιπὼν φίλους 

; | ͵ 

τοὺς ἔνδον ὄντας οὐ μόνος σωϑήσομαι. | 
χαίτοι φυγοιμ᾽ ἂν, χἀχβέβηκ᾽ ἄντρου μυχῶν 

] ἀλλ᾽ οὐ δίχαιον ἀπολιπόντ᾽ ἐμοὺς φίλους, 
Ι! 

ΟΣ ΣΕΣΕΕΣ ΕΣ. | 

ἐδ: Ξ ᾿ } ; τί δ᾽, εἴ σε τέρπει γ᾽; " 
ξὺν οἱἰσπὲρ ηλϑον δεῦρο, σωϑῆναι μόγογ- "ΑΝ οὔ ν ο  ρ τ τὸ φῦ] 

" ᾽ ΚΥΚΖ0ῶ ᾧ. 
ΠΛΙΠΙ͂Χ ΟΡΙΟ Ν. “ ι 5 ΤΗΣ ι ι ι -" , 

(: Ἶ ᾿ ΚΕΝ Σ μισῶ τὸν ἀσχον" τὸ δὲ ποτὸν φιλῶ τόδε. 
αγε, τίς πρῶτος; τίς δ᾽ ἐπὶ πρώτῳ ΟΠἸΥΣΣΕΥΎΥΣ. 

ταχϑεὶς δαλοῦ χώπην ὀχμάσα ; ἘΝΤΙΝΝ ; 
ἐλ τ Ρ Ἶ ἐδ ποσθαᾳς ὅ30 μένων γυν αὐτοῦ πῖνε χεὐϑύμει, Κύκλωψ. 

, 486 Κύχλωπος ἔσω βλεφάρων ὥσας κυκήως 

] λαμπρὰν ὄψιν διαχγναίσει; ] ἢ πα 55..5 ν - “ “ Ϊ 
οὐ χρὴ μ᾽ ἀδελφοῖς τοῦδε προσδοῦγναι ποτοῦ; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. ΟΔΥΣΣΕΥΎΣ:. 
᾿ , ΄, ΩΝ Ὰ ΠΤ ] Ξ, ι ᾿ ΄ ] ΕΥῸ οεγορ σα, δὴ μεϑύων ἔχων γὰρ αὐτὸς τιμιώτερος «φανεῖ. 

ἄχαριν χέλαδον μουσιζομεγος : γον 
. Σ , ᾿ ’ 

490 σχαιὸς ἀπῳδὸὺς χαὶ χλαυσόμενος διδοὺς δὲ τοῖς φίλοισι χρησιμώτερος. 

| χωρεῖ πετροίνων ἔξω μελαϑρωνγ. ΟΔΠΜΥΣΣΕΎΣ. 

φέρε νιν χωμοις παιδευσωμὲν πυγμὰς ὁ χῶμος λοίδορόν τ᾽ ἔριν φιλεῖ. 
τὸν ἀπαίδευτον. κΚΥκΖ2η 8; 

πάντως μέλλει τυφλὸς εἶναι. ἣ Ἐπ τρῤλ λυ, ρήμι ὅ835 μεϑύωμεν- ἔμπας δ᾽ οὔτις ἂν Το, μου. 

᾿ 496 μαχάριος ὃς εὐιάζει 
ὦ τῶν, πεπωχότ᾽ ἐν ὙΠῸ χοὴ μένειν. 

ΚΥἊΚ.Ζ1) ἃ, 

ἠλίϑιος ὅστις μὴ πιὼν χῶμον φιλεῖ. 

ΟΠΥΣΣΕΎῪΣ. β 
ὃς δ᾽ ἂν μεϑυσϑείς γ᾽ ἐν δόμοις μείνη, σοφός. 

ΚΥΚ.ΖΩ ἃ, 

τί δρῶμεν, ὦ Σειληνέ; σοὶ μένειν δοχεῖ, 

βοτρύων φίλαισι πηγαῖς 
ἐπὶ χῶ ἐ; 9εὶ πὺ χωμον ἐχπετασύεις, 

7) ν 27 ὃ ὅν μα ἊΣ "73 ] 

φίλον ἀνδρορ᾽ ὑπαγχαλίζων, | 
ἐπὶ δεμνέοις τε ξαγϑὸν 

-“ » ς »ἅ ὅ00 χλιδανῆς ἔχων ἑταίρας 
4 . ν᾽ ’ 

μυροχριστὸος λιπαρὸν βύ-- 
ῬΞ 2 - Α ΄ δος »Ὁ .ο στρυχον, αὐδῷ δὲ, ϑύραν τίς οἴξει μοι; 

-.ἍΨ..ς5 .«ὐο-΄΄΄΄“΄“΄’΄’'ὃ'ἢἪἝ; 
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ΣΕΙΖ“ΖΗΝΟΣ. Ϊ 

δ40 δοχεῖ " τί γὰρ δεῖ συμποτῶν ἄλλων, Κύχλωψ; 
ΑΚ 7 Ὁ ἫΝ 

χαὶ μὴν λαχνῶδές γ᾽ οὖδας ἀνθηρᾶς χλόης. 
ΣΕΙΖΧΗΝΟΣ. 

καὶ πρός γε ϑάλπος ἡλίου πίνειν καλόν. 
κλίϑητί νύν μοι πλευρὰ ϑεὶς ἐπὶ χϑογός. 

ΚΥΚ, ᾧ. 

ἰδού" 

δάδ τί δῆτα τὸν χρατὴῆρ᾽ ὑπισϑέ μου τίϑης; 

ΣΕΙΔΗΝΟΣ. 

ὡς μὴ παρών τις χαταλάβῃ. 
ΚΥΚΛ ἃ. 

πίνειν μὲν οὖν 
χλέπτων σὺ βούλει" χάτϑες αὐτὸν ἐς μέσον. 
σὺ δ᾽, ὦ ξέν᾽, εἰπὲ τοὔνομ᾽ ὅ τι σὲ χρὴ χαλεῖν. 

ΟΥ̓ ΣΣΒΎΥΣ:. 

Οὐτιν. χάριν δὲ τίνα λαβών σ᾽ ἐπαινέσω; 
ΚΥΙΊ Ὁ τῷ. 

ὅ560 πάντων σ᾽ ἑταίρων ὕστερον ϑοινάσομαι. 
ΟΖ ὩΣ ΣΕ ΎΩΣΣ 

καλόν γε τὸ γέρας τῷ ξένῳ δίδως, Κύκλωψ. 
ΚΥΆΑΚ, 

οὗτος, τί δρᾷς; τὸν οἶνον ἐχπίνεις λάϑρα; 

ΣΕΙΔΗΝΟΣ. 

οὔχ, ἀλλ᾿ ἔμ᾽ οὗτος ἔχυσεν, ὅτι καλὸν βλέπω. 
ΚΥΚἍῶ ᾧς 

χλαύσει, φιλῶν τὸν οἶνον οὐ φιλοῦντα σε. 
ΣΕΙΖΔΗΝΟΣ. 

ὅδ5 ναὶ μὰ 4᾽, ἐπεί μού φησ᾽ ἐρᾶν ὄντος καλοῖ. 
ΚΥΚ ὦ ἂς 

ἔγχει" πλέων δὲ τὸν σχύφον δίδου μόνον. 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

πῶς οὖν χέχραται; φέρε διασχεψώμεϑα. 
ΚΥΚ. ῶΩ ᾧς 

ἀπολεῖς " δὸς οὗτος. 
ΣΕΙΔΗΝΟΣ. 

γαὺ μὰ 4 οὐ πρὶν ἂν σέ γε 
στέφανον ἴδω λαβόντα, γεύσωμαί τ᾽ ἔτι. 

ἌΥ ΚΤ] ας 

ὅ60 ᾧγνοχόος ἄδικος. 
ΣΕΙΖΗΛΝΟΣ. 

ναὶ μὰ Αἱ ἀλλ ᾧνος γλυχίς. 
ἀπομυχτέον δέ σοί γ᾽, ὅπως λήψει πιεῖν. 

Καὶ ΔῈ ΤΣ 

ἐδοὺ, χαϑαρὸν τὸ χεῖλος αἱ τρίχες τέ μου. 

ΣΕΙΖΗΝΟΣ: 

ϑές νυν τὸν ἀγκῶν᾽ εὐρύϑμως, χῴτ᾽ ἔχπιε, 
ὥσπερ μ᾽ ὁρᾷς πίνοντα χώσπερ οὐχ ἐμέ. 

ΚΥΚ,Ω ᾧ, 

ἁ ἅ, τί δράσεις; 
ΣΕΙΖΗΝΟΣ. 

ἡδέως ἠμύστιχα. 
Κυκήῶπ,, 

λαβὼν, ξέν᾽, αὐτὸς οἰνοχόος γέ μου γενοῦ. 

ΟΣ ΟΣ ΞΈΣΥΣ. 

γιγνώσχεται γοῦν ἅμπελος τὐμῆῇ χερί. 

ΚΥΚΑύΩ ᾧ, 

φέρ᾽ ἔγχεόν γυν. 

ΟΣΣΥ Σ ΣΙΕΙ 

ἐγχέω, σίγα μόνον... 
κυκάωψ. 

χαλεπὸν τόδ᾽ εἶπας, ὅστις ἂν πίνη πολύν. 
ΟΑΧΣ ΣΟΥ ΣΟ 

870 ἰδοὺ. λαβὼν ἔχπιϑι χαὶ μηδὲν λίπης. 

συνεχϑανεῖν δὲ σπῶντα χρὴ τῷ πώματι. 
ΚΥΚ Ζῶ. 

παπαῖ, σοφόν γε τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου. 
ΟΔΥΣΣΕῪΥΣ. 

κἂν μὲν σπάσῃ γε δαιτὶ πρὸς πολλῇ πολὺν, 
τέγξας. ἄδιψον νηδὺν, εἷς ὕπνον βαλεῖς " 

δγδῆν δ᾽ ἐχλίπης τι, ξηρανεῖ σ᾽ ὁ Βάχχιος. 

Ἰοὺ ἰοὺ, 

ὡς ἐξένευσα μόγις " ἄχρατος ἢ χάρις" 
ὃ δ᾽ οὐρανός μοι συμμεμιγμένος δοχεῖ 
τῇ γῆ φέρεσθαι, τοῦ Ζ]ιός τε τὸν ϑρόνον 

Ι 

ΚΥΚ,Ζῶ ᾧ. 

ὅ80 λεύσσω τὸ πᾶν τε δαιμόνων ἁγνὸν σέβας. 
οὐχ ἂν φιλήησαιμ᾽" αἱ Χάριτες πειρῶσί με. 
ἅλις Γανυμήδην τόνδ᾽ ἔχων ἀναπαύσομαι 
κάλλιστα νὴ τὰς Χάριτας. ἥδομαι δέ πως 

τοῖς παιδιχοῖσι μᾶλλον ἢ τοῖς ϑήλεσιν. 
ΣΕΙΖΗΝΟ:Σ. 

ὅ8ὅ ἐγὼ γὰρ ὃ Διός εἰμι Γανυμήδης, Κύκλωψ; 
ΚΥΚΖΩ, 

γαὶ μὰ Δ, ὃν ἁρπάζω γ᾽ ἐγὼ ᾽κ τοῦ “Ιαρδάνου." 
ΐ ΣΙ ΤΙΝ ΘΕΣΞ 

ἀπόλωλα, παῖδες " σχέτλια πείσομαι χαχά. 
ΧΟΡΟΣ. 

μέμφει τὸν ἐραστὴν κἀντρυφῷᾷς πεπωχότι; 
ΣΕΙΔΗΝΟ Σ. 

οἴμοι" πιχρότατον οἶνον ὄψομαι τάχα. 
ΟΣ ΣΈΕΝΗΣΕ β 

ὅ90 ἄγε δὴ, Διονύσου παῖδες, εὐγενῆ τέχνα, 

ἔνδον μὲν ἁνήρ" τῷ δ᾽ ὕπνῳ παρειμένος 
τάχ᾽ ἐξ ἀναιδοῦς φάρυγος ὠϑήσει χρέα. 
δαλὸς δ᾽ ἔσωϑεν αὐλίων ὠϑεῖ χαπνόν. 
παρευτρέπισται δ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν πυροῦν 

ῖ 

ὅ95 Κύχλωπος ὄψιν" ἀλλ ὅπως ἀνὴρ ἔσει. 
ΧΟΡΟΣ. 

πέτρας τὸ λῆμα χάδάμαντος ἕξομεν. 
χώρει δ᾽ ἐς οἴχους, πρίν τι τὸν πατέρα παϑεῖν 

2 ’ « 2 ; 2 Α 2 - 

ἀπάλαμνγνον,, ὡς σοι τἀνϑαδ΄ ἐστὶν εὐτρεπῆ. 

ΟΥ̓ ΣΕΣΙΕ ὩΣ. 

“Πφαιστ᾽ ἄναξ ΑἸἰτναῖε, γείτονος κακοῦ 
600 λαμπρὸν πυρώσας ὄμμ᾽ ἀπαλλάχϑηϑ᾽ ἅπαξ, 

σύ τ᾽, ὦ μελαίνης Νυχτὸς ἐχπαίδευμ᾽, Ὕπνε, 
ΕΥ̓͂ ι ᾿ τῷ ἘΝ 
απρατος ἐλϑὲ ϑηοὶ τῷ ϑεοστυγεῖ, 

χαὶ μὴ ᾽πὶ χκαλλίστοισι Τρωικοῖς πόνοις 

αὐτόν τε ναύτας τ᾽ ἀπολέσητ᾽ ᾽Οδυσσέα 

606 ὑπ᾿ ἀνδρὸς, ᾧ ϑεῶν οὐδὲν ἢ βροτῶν μέλει. 
ἢ τὴν τύχην μὲν δαίμον᾽ ἡγεῖσϑαι χρεὼν, 
τὰ δαιμόνων δὲ τῆς τύχης ἐλάσσονα. 

ΧΟΡΟΣ. 

λήψεται τὸν τράχηλον 
ἐντόνως ὁ χαρχίνος 

κοὐ πο , ᾿Ξ 4 Αι [ 
610 τοῦ τῶν “τ οος πυρὶ γὰρ τάχα 

φωσφοόρους ὀλεῖ χοραᾶς " 

ἤδη δαλὸς ἡἠνϑρακωμένος " 
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616 χρύπτεται εἷς σποδιὰν δουὸς ἄσπετον ἔρνος. 
ἀλλ ἴτω Πίάρων " 

πρασσέτω μαινόμενος " 
ἐξελέτω βλέφαρον 

Κύχλωπος, ὡς πίη χαχῶς. 

620 χἀγὼ τὸν φιλοχισσοφόρον Βοόμιον 
ποϑεινὸν εἰσιδεῖν ϑέλω, 
Κύχλωπος λιπὼν ἐρημίαν. 

ἄρ᾽ ἐς τοσόνδ᾽ ἀφίξομαι; 

: ΘΟ Υ ἘΞΣΡΥΥ Σ. 

σιγᾶτε πρὸς ϑεῶν, ϑῆρες, ἡσυχάζετε, 
6026 συνϑέντες ἄρϑρα στόματος " οὐδὲ πνεῖν ξῶ, 

οὐ σχαοδαμύσσειν, οὐδὲ χρέμπτεσϑαί τινα, 
ὡς μὴ ᾿ξεγερϑὴ τὸ χαχὸν, ἔς τ᾽ ἂν ὄμματος 
ῦψις Κύχλωπος ἐξαμιλληϑὴ πυρί... 

οι ΡΣ ς 

σιγῶμεν ἐγκάψαντες αἰϑέρα γνάϑοις. 
ΟΣ Υ ΣΣΣΙΕ ΝΟΣ: 

680 ὥγε νὺν ὅπως ἅψεσθε τοῦ δαλοῦ χεροῖν 

ἔσω μολόντες " διάπυρος δ᾽ ἐστὶν χαλῶς. 

ΝΕ ΟΡ ΟἿΣ 

οὐχοῦν σὺ τάξεις οὕστινας πρώτους χρεὼν 

χαυστὸν μοχλὸν λαβόντας ἐχχαίειν τὸ φῶς 
Κύχλωπος, ὡς ὧν τῆς τύχης χοινώμεϑα. 

ΤΠ ΧΟΡ ΟΘΥΝ: 

6865 ἡμεῖς μέν ἐσμὲν μαχρότερον πρὸ τῶν ϑυρῶν 
ἑστῶτες ὠϑεῖν ἐς τὸν ὀρϑαλμὸν τὸ πῦρ. 

ΠΗΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἡμεῖς δὲ χωλοί γ᾽ ἀρτίως γεγενήμεϑα. 
ΗἩΠΠΤΧΟΡΙΟ Ν. 

ταυτὸν πεπόνθατ᾽ ἀρ᾽ ἐμοί. τοὺς γὰρ πόδας 

ἑστῶτες ἐσπάσϑημεν οὐχ οἶδ᾽ ἐξ ὅτου: 

ΠΙΠΧΟΡΙΟ  Ν. 

640 ἑστῶτες ἐσπάσϑητε; 

ΠΙΗΠΧΟΡΙΟ Ν. 

χαὶ τώ γ᾽ ὄμματα 
μέστ᾽ ἐστὶν ἡμῶν χόγνεος ἢ τέφρας ποϑέν. 

ΟΣ ΡΥ ΣΣΡΎΥΣ. 

ἅνδρες πονηροὶ κοὐδὲν οἵδε σύμμαχοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὁτιὴ τὸ νῶτον τὴν δάχιν τ᾿ οἱχτείρομεν, 
χαὶ τοὺς ὀδόντας ἐχβαλεῖν οὐ βούλομαι 

θ46 τυπτόμενος, αὕτη γίγνεται πονηρία; 
ἀλλ οἶδ᾽ ἐπῳδὴν ᾿Ουφέως ἀγαϑὴν πάνυ, 

' ὡς αὐτόματον τὸν δαλὸν ἐς τὸ χρανίον 

στείχονϑ᾽ ὑφάπτειν τὸν μονῶπα παῖδα γῆς. 

ΟΣΓΥΣ ΣΞΕΒΥΥΣ: 
; ΡΣ ἊΝ 27 - ;ὔ 

πάλαι μὲν ἡδὴ σ᾽ ντα τοιοῦτον φύσει, 

060 γῦν δ᾽ οἶδ᾽ ἄμεινον. τοῖσι δ᾽ οἱχείοις φίλοις 
κ. - ξ΄ ΄΄ὕ 2 ΡῚ ἽΝ 53 ᾿ ν 2 ΡῚ " η.{΄ 

ΠΟ ΡΡ ΟΣ μ΄ ἀνάγχη. χειοὺ δ᾽ εἰ μηδὲν σϑέρεις, 
“ ΄ ΄ 2 ς 5 ΄ ἀλλ οὖν ἐπεγχέλευέ γ᾽, ὡς εὐνυχίαν 14 7 “ 
,2 - - - ’, 

φίλων χελευσμοῖς τοῖσι σοῖς χτησωμεϑα. 
ΧΟ ΘΡΟ Σ: 

δράσω τάδ᾽. ἕν τῷ Καρὶ χινδυνεύσομεν. 
“ . ἈΝ ! 

θ66 χελευσμάτων δ᾽ ἕχατι τυφέσϑω Κύχλωψ. 
Ἰὼ Ἰώ. 

ἰέ 7 » - ’ 

γεγνναιοτατ᾽ ὠϑεῖτε, σπεύδετε. 

ἐχχαίετε τὴν ὀφοὺν 
θηρὸς τοῦ ξενοδαίτα. 

’ τες “΄ 

τύφετ᾽ ὦ, χαίετ᾽ ὦ 

660 τὸν «4ἴτνας μηλονόμιον. 
τόρνευ᾽, ἕλχε, μή σ᾽ ἐξοδυγνηϑεὶς 
δροάση τι μάταιον. 

ΚΥΚΖ Ὁ. ὦς 

μοί, χατηνϑραχώμεϑ'᾽ ὀφθαλμοῦ σέλας. 
ΧΟΡΟΣ: 

καλός γ᾽ ὁ παιάν" μέλπε μοι τόνδ᾽, ὦ Κύκλωψ. 
ΚΥΚ.Ζ1:2 Ψ, 

6606 ὦμοι μάλ᾽, ὡς ὑβρίσμεϑ'᾽, ὡς ὀλώλαμεν. 
ἀλλ οὔτι μὴ φύγητε τῆσδ᾽ ἔξω πέτρας 
χαίροντες , οὐδὲν ὄντες - ἐν πύλαισι γὰρ 
σταϑεὶς φάραγγος τάσδ᾽ ἐναρμόσω χέρας. 

Ι ΧΟΡΟΣ. 

τί χρῆμ᾽ ἀὐτεῖς, ὦ Κύχλωψ; 

ΚΥΚΑΙ ἢ ῳ,ς 

ἀπωλόμην. 
ΧΟΡΟΣ. 

670 αἰσγοός γε φαίνει. 
ΚΥΚ ΜΖ. 

χἀπὶ τοῖσδέ γ᾽ ἄϑλιος. 

ΧΟΡΟΣ. 

μεϑύων χατέπεσες ἐς μέσους τοὺς ἄγϑοαχας; 
ΚΥΚΖῸΩ ᾧς 

Οὗτίς μ᾽ ἀπώλεσ᾽. 
ΘΕΟΣ: 

οὐχ ἄρ᾽ οὐδείς σ᾽ ἠδίχει. 
ΚΥ ΚΟ ὼς 

Οὗτίς με τυφλοῖ βλέφαρον. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ ἄρ᾽ εἰ τυφλός. 

ΚΥΚ Ζῶ ᾧς 

ὡς δὴ σύ. 
ΧΟΡΟΣ. 

καὶ πῶς σ᾽ οὔτις ἂν ϑείη τυφλόν; 
ΚΥΚ,ῶνςΐ, 

6756 σχώπτεις" ὁ δ᾽ Οὗτις ποῦ ᾽στιν; 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδαμοῦ, Κύκλωψ. 
ΚΥΚἍ2 ψ. 

ξένος, ἵν᾽ ὀρϑῶς ἐχμάϑης, μ᾽ ἀπώλεσεν, 
μιαρὸς, ὅς μοι δοὺς τὸ πῶμα χατέχλασεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινὸς γὰρ οἶνος χαὶ παλαίεσϑαι βαρύς. 

Ὑ Ὑ5. 7 ὦ ὡς 

πρὸς ϑεῶν πεφεύγασ᾽ ἢ μένουσ᾽ εἴσω δόμων; 
ΧΟ ΘΣΓΙΟῚΣΣ: 

680 οὗτοι σιωπῇ τὴν πέτραν ἐπήλυγα 
λαβόντες ἑστήκασι. 

Κ7ΥΚκ Ζῶ 

ποτέρας τῆς χερός; 

ΣΧΘ ΥΘΣΣΣ 

Φ. ὦ. 

ἐν δεξιᾷ σου. 

ΤΥ ΚΕ ἂς 

ποῦ; 

ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς αἰτῇ τῇ πέτρᾳ. 
ἔχεις ; 

ΚΥ ΚΖ ἃ; 

καχόν γὲ πρὸς καχῷ" τὸ χρανίον 
παίσας χατέαγα. 

τ----ῸἀοὩΌὩ----ὦ ὐὐἶῆῶῖυὖπ  ς  ἶδάπ: 



ΧΟΡΟΣ. 

χαί σὲ διαφεύγουσί γέ. 
ΚΥΚΖΩ ΩΣ 

θ8ὅ οὐ τῇδ᾽, ἐπεὶ τῇδ᾽ εἶπας." 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐ ταύτη λέγω. 

ΚΚΥυκΖῶ τς 

πὴ γάρ; 
ΧΟΡΟΣ. 

περιάγουσίν σε πρὸς τἀριστερά. 
οἴμοι γελῶμαι" χερτομεῖτέ μ᾽ ἐν καχοῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ οὐχέτ᾽, ἀλλὰ πρόσϑεν οὗτός ἐστί σου 
ΚΎΚ Ζῶ ᾧ-. 

ὦ παγχάχιστε, ποῦ ποτ᾽ εἶ; 
ΟΣΥΣΣΒΕΎΣ. 

τηλοῦ σέϑεν 

690 φυλαχαῖσι φρουρῶ σῶμ᾽ Ὀδυσσέως τόδε. 
ΚΚκΚσ ᾧς. 

πῶς εἶπας; ὄνομα μεταβαλὼν χαινὸν λέγεις; 
ΟΣ ΣΟ Σ ΕΟ ΟἿΣ ͵ 

[4 

ὅπερ γ᾽ ὃ φύσας μ᾽ ὠνόμαζ᾽ Ὀδυσσέα. 

- 
ΕῚ 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ ΒΥ ΛΩΨ. 

δώσειν δ᾽ ἔμελλες ἀνοσίου δαιτὸς δίκας " 

καχῶς γὰρ ἂν Τροίαν γε διεπυρωσάμην, 
696 εἰ μή σ᾽ ἑταίρων φόνον ἐτιμωρησάμην. 

ΚΥΚ. ὦ ὑ-. 

αἰαῖ" παλαιὸς χρησμὸς ἐχπεραίγεται. 
τυφλὴν γὰρ ὄψιν ἐχ σέϑεν σχήσειν μ᾽ ἔφη 
Τροίας ἀφορμηϑέντος. ἀλλὰ καὶ σέ τοι 
δίκας ὑφέξειν ἀντὶ τῶνδ᾽ ἐϑέσπισε, 

100 πολὺν ϑαλάσση χρόνον ἐναιωρούμεγον. 

ΟΖΠΥΣΣΕΎΣ. 
οι 2. Ψ ς ὙΣΤΝς ᾿ Αλϑ [τ , “λαίξειν σ᾽ ἀνωγα" χαὶ δέδοαχ᾽ ὅπερ λέγω. 

Ι 

ἥσω ᾽τὶΣ πόντον Σιχελὸν ἔς τ᾽ ἐμὴν πάτραν. 

᾿ ΚΥΎΚάωΨ. 
| οὐ δῆτ᾽, ἐπεί σε τῆσδ᾽ ἀπορρήξας πέτρας 
706 αὐτοῖσι συνναύταισι συντρίψω βαλών. 

ἄνω δ᾽ ἐπ᾽ ὄχϑον εἶμι, καίπερ ὧν τυφλὸς, 
δι᾿ ἀμφιτρῆτος τῆσδε προσβαίγνων ποσί. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἡμεῖς δὲ συνναῦταί γε τοῦδ᾽ Ὀδυσσέως 
ὄντες τὸ λοιπὸν Βαχχίῳ δουλεύσομεν. 

ἑ ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἀχτὰς εἶμι, χαὶ νεὼς σχάφος 



ἈΡΊΞΙΤΟ ΦΆΝΙΌΟΤΥΙΞ 

ΕΠ Ὁ 

--.-.-..-.ςο-.  -... αὀἢ-.-΄..---΄--ς--ς- --.ς.---- 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΤᾺ ΤΟΥ ΑΡΆΑΜΆΑΤΘΙΕΞ 

ΤΙἋΙΚΑΙΟΠΙΠΟ.11Σ. 

ΚΙΗΡΥΎΥΞ 

αἱ ΠΙΦ ΊΙΘΙ͂ ΟΣ. 

ΠΡΕΣΙΒΙΙΣ ᾿᾿ϑηναίων παρὰ βασιλέως ἥχοντες. 
ΨΠΕῪΥΟ ΔΡΊ, 43.411 

ΘΙΕΩΡΟ Σ. 

ΧΟΡΟΣ ΑΧΆΑΡΜΝΕΩ Ν. 

ΤΎΜΛΝΗ “«ἰικχαιοπόλιδος. 

ΘΎΓΑΤΗΡ «“Πιχαιοπόλιδος. 

ΚΗΦΊΙΣΟΦὋ ΩΝ. 

ἈΧΑΛΕΝΗΣΣ 

ΠΡΟΣΏΩΠΑ 

“44 ΠΠΑάΑ͂ΧΟΣ. 

ΕΓ ΖΡΈΕΥΣ:.: 

ΚΟΡ ἍΑ ϑυγατέρε τοῦ ΔΠε) κρέως. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

ΒΟΙΩΤΟ Σ. 

ΝΙΚΑ͂ΡΧΟ Σ. 

ΘΙΡΑΠΩΝ “αμάχγου. 

ΤΕΟΡΨῸΟΣ. 

ΠΑΡΑΝΥΛΙΦΟΣ. 

ἌΓΓΙ..10). 

σα νας το ασ σε οσεψ νεται αν, πορεντν τε ύσι εσοςς εἰς πος σου τ ορθρα 

Ξ ἘΞ τος ττεϑεες -ερυδεσῖαν,:Σ εδ. ψεαρσιε σα δε δε δ. ς πτσεϑδις ἣν 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΤΠΗΣ 

“ΡΟ ΘΕ ΤΟ. 
᾿ξ χαλησία ὑφέστηχεν ᾿4ϑήνησιν ἐν τῷ (ανερῷ; χαϑ' ἣν πολεμοποιοῦντας τοὺς ῥήτορας χαὶ προφανῶς τὸν 

δῆμον ἐξαπατῶντας Ζικχαιόπολίς τις τῶν αὐτουργῶν ἐξελέγχων παρεισάγεται. τούτου δὲ διά τινος ; ἡἥμφι.. 
ϑέου χαλουμένου, σπεισαμένου κατ᾽ ἰδίαν τοῖς «Ζάκωσιν, ᾿“χαρνιχοὶ γέροντες πεπυσμένοι τὸ πρᾶγμα προσ- 

ἔρχονται διώχοντες ἐν χοροῦ σχήματι" χαὶ μετὰ ταῦτα ϑύοντα τὸν “]ικαιόπολιν δρῶντες, ὡς ἐσπεισμέ- 
γο» τοῖς πολεμιωτάτοις καταλεύσειν ὁρμῶσιν. ὃ δὲ ὑποσχόμενος ὑπὲρ ἐπιξήνου τὴν κεφαλὴν ἔχων ἄἅπο- 
λογήσασϑαι, ἐφ᾽ ᾧτ᾽, ἂν μὴ πείση τὰ οὐκ λέγων, τὸν τράχηλον ἀποκοπήσεσϑει, ἐλθὼν ὡς ἘΥΘΕΠΌΤ 

αἰτεῖ πτωχικὴν στολήν. καὶ στολισϑεὶς τοῖς Τηλέφου δαχώμασι παρῳδεῖ τὸν ἐκείνου λόγον, οὐκ ἀχαρίτως 

καϑαπτόμενος Περιχλέους περὶ τοῦ Πῆεγαριχοῦ ψηφίσματος. παροξυνϑέντων δέ τινων ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τῷ 

δοχεῖν συνηγορεῖν τοῖς πολεμίοις, εἶτα ἐπιφερομένων, ἐνισταμένων δὲ ἑτέρων ὡς τὰ δίχαια αὐτοῦ εἰρηχό-- 
τος, ἐπιφανεὶς “Ἰάμαχος ϑορυβεῖν πειρᾶται. εἶτα γενομένου διελκυσμοῦ χατεγεχϑεὶς ὃ χορὸς ἀπολύει τὸν 
“ικαιόπολιν χαὶ πρὸς τοὺς διχαστὰς διαλέγεται περὶ τῆς τοῦ ποιητοῦ ἀρετῆς χαὶ ἄλλων τινῶν. τοῦ δὲ 
“ικαιοπόλιδος ἄγοντος χαϑ᾽ ἕξαυτὸν εἰρήνην τὸ μὲν πρῶτον Μῖεγαρικός τις παιδία ἑαυτοῦ διεσκευασμένα 
εἰς χοιρίδια φέρων ἐν σάκκῳ πράσιμα παραγίγνεται" μετὰ τοῦτον ἐκ Βοιωτῶν ἕτερος ἐγχέλεις τὲ χαὶ παν-- 
τοδαπῶν ὀργίϑων γόνον ἀνατιϑέμενος εἷς τὴν ἀγοράν. οἷς ἐπιφανέντων τινῶν συχοφαντῶν συλλαβόμενος 
τινὰ ἐξ αὐτῶν ὃ Δικαιόπολις χαὶ βάλλων εἰς σάκχον, τοῦτον τῷ ΜΒοιωτῷ ἀντίφορτον ἐξάγειν ἐκ τῶν 
᾿ϑηνῶν παραδίδωσι, καὶ προσαγόντων αὐτῷ πλειόνων καὶ δεομένων μεταδοῦναι τῶν σπονδῶν, χαϑυ- 

περηφανεῖ. παροιχοῦντος δὲ αὐτῷ “αμάχου, καὶ ἐγεστηπυΐας τῆς τῶν Χοῶν ἑορτῆς, τοῦτον μὲν ἄγγελος" 

παρὰ τῶν στρατηγῶν ἥχων χελεύει ἐξελθόντα μετὰ τῶν ὅπλων τὰς εἰσβολὰς τηρεῖν" τὸν δὲ “ικαιόπολιν 

παρὰ τοῦ “πονύσου τοῦ ἱερέως τις καλῶν ἐπὶ δεῖπνον ἔρχεται. καὶ μετ᾽ ὀλίγον ὁ μὲν τραυματίας χαὶ κα- 
κῶς ἀπαλλάττων ἐπανήχει, ὃ δὲ “ιχαιόπολις δεδειπνηκὼς χαὶ μεϑ᾽ ἑταίρας ἀναλύων. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν 
εὖ σφόδρα πεποιημένων, καὶ ἐκ παντὸς τρόπου τὴν εἰρήνην προχαλούμενον. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Ἐὐῤϑυδήμου 

ἄρχοντος ἐν “ηναίοις διὰ Καλλιστράτου" χαὶ πρῶτος ἡν" δεύτε ξρος Κρατῖνος Χειμαζομέγοις, οὐ σώζονται. 

τρίτος Εὐπολις Νουμηγίαις. 

τεσ πος τ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑ ΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΙΜΙΑΤΙΤΠΘΣ 
᾽ 327 

᾿Εχκλησίας οὐυσης παραγίνονταί τινες 
" Α --΄ 4 ῚῚ τ' ’ ’ 

πρέσβεις παρὰ Περσῶν Χαὶ παρὰ ΖΣιταλχους παλιν, 

οἱ μὲν στρατιὰν ἄγοντες, οἱ δὲ χρυσίον" 
παρὰ τῶν .«αχεδαιμονίων τὲ μετὰ τούτους τινὲς 

᾿ δε Ἐν 5 Ὁ ΕῚ -ῳ , 
σπονδὰς φέροντες, οὺς «ἰχαρνεῖς οὐδαμῶς ᾿ 

ἊΡ [ , 
εἴασαν, ἀλλ᾽ ἐξέβαλον, ὧν καϑαπτεται 

-» «ε ’ 3 ᾿ δ ’ ΄ 

σχληρῶς ὃ ποιητῆς. αὐτὸ τὸ ψηφισμά τὲ 
. Ν ΗΞ ΡΕῚ Ἃ Ν . " λ]Ίεγαρικὸν ἱχανῶς (φησι, καὶ τὸν Περικλέα 

«ς - γ΄ ""»" ΄ 

οὐχ τῶν «Ταχώνων τῶνδε πάντων αἴτιον, 
σπονδὰς λύσιν τὲ τῶν ἐφεστώτων χαχῶν. 



{ 

4ΔΦΙ2ἋΚΑ͂ΙΟΠΟΟΑΟΙΣ. 
“ 
Ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν, 
ἤσϑην δὲ βαιὰ, πάνυ δὲ βαιὰ τέτταρα " 
ει 2 ᾽ ΄ ΄ 

ἃ δ᾽ ὠδυνήϑην, ψαμμαχοσιογάργαρα. 
φέο᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἤσϑην ἄξιον χαιρηδόνος; 

ΞοΣ [χ ΄ κ ὅ ἐγῴδ᾽ ἐφ᾽ ᾧ γε τὸ χέαρ εὐφράνϑην ἰδὼν, 
- ΄ (ἀξ Σ ὴ.“ τς 12 

τοῖς πέντε ταλάντοις οἷς Κλέων ἔξημεσεν. 
- τὸ « 2 ’ -ρ- Ἁ ἼΡ. , 

ταῦϑ᾽ ὡς ἐγανωϑην, καὶ φιλῶ τοὺς ἱππέας 

διὰ τοῦτο τοὔργον" ἄξιον γὰρ Ἑλλάδι. 
ἀλλ ὠδυνήϑην ἕτερον αὖ τραγῳδιχὸν ἜΗΙ ς ραγῴόθιχον, 

, ’ -Ὁ κ 

10 ὅτε δὴ χεχήνη προσδοχῶν τὸν «ΑϊἸσχύλον, 
ὁ δ᾽ ἀνεῖπεν εἴσαγ᾽, ὦ Θέογνι, τὸν χορόν. 
πῶς τοῦτ᾽ ἔσεισέ μου δοκεῖς τὴν καρδίαν; 

ἀλλ ἕτερον ἥσϑην, ἡνίκ᾽ ἐπὶ μόσχῳ ποτὲ 
Δεξίϑεος εἰσῆλϑ'᾽ ἀσόμενος Βοιώτιον. 

1δτῆτες δ᾽ ἀπέϑανον χαὶ διεστράφην ἰδὼν, 
εἰ Ἢ . , - 5 κ ᾿ 32) 

ὅτε δὴ παρέχυψε Χαῖοις ἐπὶ τὸν ορϑιον. 
5 Ρ] 2 ΄ 7 5“ « ΕῚ Ὶ εἰ 

ἀλλ οὐδεπώποτ᾽ ἐξ ὅτου ᾿γὼ ῥυπτομαν 

οὕτως ἐδήχϑην ὑπὸ χονίας τὰς ὀφρῦς 

ὡς νῦν, ὁπότ᾽ οὔσης χυρίας ἐκκλησίας 

20 ἑωϑινῆς ἔρημος ἡ πνὺξ αὑτηί" 
ε Π ΕῚ - ἘΞ 2) « ΄ 

οἱ δ᾽ ἐν ἀγορᾷ λαλοῦσι, χάνω χαὶ χατω 
τὸ σχοινίον φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον " 
οὐδ᾽ οἱ πρυτάνεις ἥκουσιν, ἀλλ᾿ ἀωρίαν 

ἥχοντες, εἶτα δ᾽ ὠστιοῦνται πῶς δοκεῖς 
25 ἐλθόντες ἀλλήλοισι πεοὶ πρώτου ξύλου, 

ΕῚ ; Ἄ ") - 5» , Ε] ε 

άϑοοοι χαταρρέοντες εἰρηγη δ᾽ ὅπως 
» ῳ ἐς ἼΣ ΄ , 

ἔσται προτιμῶσ᾽ οὐδέν" ὦ πόλις πολις. 

ἐγὼ δ᾽ ἀεὶ πρώτιστος εἰς ἐχπλησίαν 
»ὝἭὟ Ἷ Ξ ι τ ΄ 

γοστῶν χάϑημαι" χατ᾽ ἐπειδὰν ὦ μόνος, 
80 στένω, χέχηνα, σχορδινῶμαι, πέρδομαι, 

᾽ - ’ ᾿ , 

ἀπορῶ, γράφω, παρατίέλλομαι, λογίζομαι, 
Ε ," 5» Α ΕῚ ᾿ Ὁ" ετἢ ,» « 
ἀποβλέπων εἷς τὸν ἄγρον,, εἴρηνης ἔἕρων, 

- Αι 77 Α Α - - 

στυγῶν μὲν ἄστυ, τὸν δ᾽ ἐμὸν δῆμον ποϑῶν, 
ὃς οὐδεπώποτ᾽ εἶπεν, ἄνϑραχας πρίω, 

85 οὐχ ὕξος, οὐκ ἔλαιον, οὐδ᾽ ἤδην πρίω, 
Ἴ 2 2 .Ὶ ΒῚ ΄ ἫΣ ͵ὕ ΕῚ “- 

ἀλλ ΡΣ προ  γ πτω τππην- 
"- ᾽ - [χὲ , 

γῦν οὖν ἀτεχνῶς ἥχω παρεσχευασμένος 
βοῶν, ὑποχρούειν, λοιδορεῖν τοὺς δήτορας, 

᾿ 27 κ Γ , ᾽) 

ἐάν τις ἄλλο πλὴν περὶ εἴρηνης λέγη. 
ΡῚ » ε ’ ν ζ « ,͵ 

40 ἀλλ᾿ οἱ πρυτάνεις γάρ ουτοιὶ μεσημβρινοί. 
οὐκ ἠγόρευον; τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ οὑγὼ ᾽λεγον" 
εἰς τὴν προεδρίαν πᾶς ἀνὴρ ὠστίζεται. 

ἘΓΠΊΡΥΞΕΣ 

πάριτ᾽ εἷς τὸ πρόσϑεν, 
’ ΕῚ ε ϑΆ ᾽ Α “- ΄ 

παριϑ΄, ὡς ἂν ἕντος ητὲ του χαϑαρματος. 

ΑἸ ΦΙΘΕΟΣ. 
ΕΥ - 

45 ηδὴ τις εἰπε; 

ἘΠ ΈΓΡῸΥ ἘΞ 

τίς ἀγορεύειν βούλεται; 
ΜΦΙΘΕΟΣ. 

ἐγω. 

ἜΣ χάμντς Ρ Ν᾿ δος; 

ΚΗΡΥΞ. 
τίς ὧν; 

ΖΔ ΦΙΘΕΟΣ. 

᾿ἀμφίϑεος. 
ΚΗΡΎΞ. 

οὐκ ἄνϑρωπος; 

ΔἸ ΦΙΘΕΟΣ. 
ου, 

ἀλλ ἀϑάνατος. ὃ γὰρ ᾿Δμφίϑεος “]ήμητρος ἦν 
χαὶ Τριπτολέμου" τούτου δὲ Κελεὸς γίγνεται" 
γαμεῖ δὲ Κελεὸς «Ῥαιναρέτην τήϑην ἐμὴν, 

ὅ0 ἐξ ἧς “υκῖνος ἐγένετ᾽" ἐχ τούτου δ᾽ ἐγὼ 
ἀϑαάνατός εἶμ᾽" ἐμοὶ δ᾽ ἐπέτρεψαν οἱ ϑεοὶ 
σπονδὰς ποιεῖσθαι πρὸς “1αχεδαιμονίους μόνῳ. 

ἀλλ ἀϑάνατος ὧν, ὦνδρες, ἐφόδι᾽ οὐκ ἔχω" 
οὐ γὰρ διδόασιν οἱ πρυτάνεις. 

ΚΠΡΎΞ. 
οἱ τοξόται. 

4 ΦΙΘΕΟΣ. 

δό ὦ Τριπτόλεμε χαὶ Κελεὲ, περιόψεσϑέ με; 
ΑΤΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

ὦνδρες πρυτάνεις, ἀδικεῖτε τὴν ἐχχλησίαν 

τὸν ἄνδο᾽ ἀπάγοντες, ὅστις ἡμῖν ἤϑελε 
σπονδὰς ποιῆσαι καὶ κρεμάσαι τὰς ἀσπίδας. 

ἘΕΤΡΕΡῪ ΕΞ: 

“άϑησο σῖγα. 
ΑἹΚΑ͂ΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

; μὰ τὸν ᾿ἡπόλλω ᾽γὼ μὲν οὗ, 
6θ0ἢ»ν μὴ περὶ εἰρήνης γε πρυτανεύσητέ μοι. 

ἈΠΡῪΞ. 

οὗ πρέσβεις οἱ παρὰ βασιλέως. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΙΣ. 

ποίου βασιλέως ; ἄχϑομαι ᾿γὼ πρέσβεσι 
χαὶ τοῖς ταῶσι τοῖς τ᾽ ἀλαζονεύμασιν. 

ΚΗΡΎΞ. 
σίγα. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ .1Σ. 

βαβαιὰξ, ὠχβάτανα, τοῦ σχήματος. 
ΠΡΕΣΒΎΣ. 

θὅ ἐπέμψαϑ᾽ ἡμᾶς ὡς βασιλέα τὸν μέγαν, 

μισϑὸν φέροντας δύο δραχμὰς τῆς ἡμέρας 
ἐπ᾿ Εὐθυμένους ἄρχοντος" 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΊΙΣ. 

οἴμοι τῶν δραχμῶν. ᾿ 
ἸΠΡΙΕΣΒΎΣ. 

καὶ δῆτ᾽ ἐτρυχόμεσϑα παρὰ Καὔστριον 
πεδίον ὁδοιπλανοῦντες ἐσκηνημένοι, 

10 ἐφ᾽ ἁομαμαξῶν μαλθαχῶς χατακείμενοι, 

ἀπολλύμενοι. 
ΠΙἊΙΚΑΙΟΠΟ. ΙΣ. 

σφόδρα γὰρ ἐσωζόμην ἐγὼ 
παρὰ τὴν ἔπαλξιν ἐν φορυτῷ κατακείμενος; 



ὅ32 ΑΡΊἼΞΕΥ Ὅ ΦΙΑΥΝ ΘῪ 

ΠΡΕΣΒΎῪΣ. ΠΡΕΣΒΎΣ. 
ξενιζόμενοι δὲ πρὸς βίαν ἐπίνομεν τί δαὶ λέγει; 

ΔιΚκαΙοποαῖς. ἐξ ὑαλίνων ἐχπωμάτων χαὶ χουσίδων 

76 ἄκρατον οἶνον ἡϑύν. 
ΑἸΙΚΑΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

ὦ Κραναὰ πόλις, 
ἀρ᾽ αἰσϑάνει τὸν χατάγελων τῶν πρέσβεων; 

ΠΡΕΣΒῪ Σ. 

οὗ βάρβαροι γὰρ ἄνδρας ἡγοῦνται μόνους 
τοὺς πλεῖστα δυναμένους φαγεῖν τὲ χαὶ πιεῖν. 

ΦΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.11Σ. 

ἡμεῖς δὲ λαιχαστάς τε χαὶ χαταπύγονας. 
ΠΡΕΣΒΎΣ. 

80 ἔτει τετάρτῳ δ᾽ εἰς τὰ βασίλει᾽ ἤλθομεν " 
ἀλλ᾽ εἰς ἀπόπατον ᾧχετο, στρατιὼν λαβὼν, 
χἄχεζεν ὀχτὼ μῆνας ἐπὶ χρυσῶν ὀρῶν. 

ΠΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.,ΙΣ. 

πόσου δὲ τὸν πρωχτὸν χρόνου ξυνήγαγεν; 
ΠΡΕΣΒΎῪΣ. 

τῇ πανσελήνῳ" χᾷτ᾽ ἀπῆλθεν οἴχαδε. 
86 εἶτ᾽ ἐξένιζε, παρετίϑει ϑ᾽ ἡμῖν ὅλους 

ἐκ χριβάγου βοῦς. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑ͂ΙΣ. 
καὶ τίς εἶδε πώποτε 

βοῦς χριβανίτας ; τῶν ἀλαζονευμάτων. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 

καὶ ναὶ μὰ 42 ὄρνιν τριπλάσιον Κλεωνύμου 
παρέϑηχεν ἡμῖν" ὄνομα δ᾽ ἦν αὐτῷ φέναξ. 

ΠΙΚΑΙΟΠΟ.1Σ. 

οὐ ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐφενάκιζες σὺ, δύο δραχμὰς φέρων. 

ΠΡΕΣΒΔΎΣ.: 

καὶ νῦν ἄγοντες ἥκομεν Ἁευδαρτάβαν, 
τὸν βασιλέως ὀφϑαλμόν. 

ΑΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

ἐχχόψειέ γε 
κόραξ πατάξας τόν γε σὸν τοῦ πρέσβεως. 

ΚΗΡῪ ΚΕ. 

ὃ βασιλέως ὀφϑαλμός. 
ΖΦΙἊΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

ὦναξ Ἡράκλεις " 

9ὅ πρὸς τῶν ϑεῶν, ἄνϑρωπε, ναύφραχτον βλέπεις, 
ἢ περὶ ἄχραν κάμπτων νεώσοιχον σχοπεῖς; 
ἄσκωμ᾽ ἔχεις που περὶ τὸν ὀφϑαλμὸν κάτω. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 

ἄγε δὴ σὺ, βασιλεὺς ἅττα σ᾽ ἀπέπεμψεν φράσον 

λέξοντ᾽ ᾿1ϑηναίοισιν, ὦ Ψευϑαρτάβα. 
ΨΕΥΎΥΜΖΑΡΊΤ.Α ΒΑ. Σ. 

100 Σαρταμὰν ἔξαρξ᾽ ἀναπισσόγαι σάτρα. 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 

ξυγηχαϑ' ὃ λέγει; 
ΑΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

μὰ τὸν ᾿Δπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ. 
ΠΡΕΣΒΎΣ. 

πέμψειν βασιλέα φησὶν ὑμῖν χουσίον. 
λέγε δὴ σὺ μεῖζον καὶ σαφῶς τὸ χρυσίον. 

ΨΥ ΒΞ ΕΣΩ 

οὐ λῆψι χρῖσο, χαυνόπρωκτ᾽ ᾿Ιαοναῦ. 
ΖΦ ΙΚΆΑΙΟΠΟ.1.1Σ. 

105 οἴμμοε χαχοδαίμων, ὡς σαφῶς. 

ὅ τι; χαυνοπρώχτους τοὺς ᾿Ιάονας λέγει, 
εἰ τ οϑοκιὶ χουσίον ἐκ τῶν βαρ ΘαΝΣ 

ΠΡΕΣΒΎΣ. 

οὔκ, ἀλλ᾿ ἀχάνας ὅδε γε χρυσίου λέγει. 
ΔΠΙΚΑΙΟΠΟ.,ΖΙΣ. 

ποίας ἀχάνας; σὺ μὲν ἀλαζὼν εἰ μέγας. 
110 ἀλλ᾽ ἄπιϑ'"» ἐγὼ δὲ βασανιῶ τοῦτον μόνος. 

ἄγε δὴ σὺ φράσον ἐμοὶ σαφῶς, πρὸς τουτονὶ, 
ἕνα μή σὲ βάψω βάμμα “Σαρδιανικὸν " 

βασιλεὺς ὁ μέγας ἡμῖν ἀποπέμψει χουσίον ; --- 
ἄλλως ἄρ᾽ ξαπατώμεϑ᾽ ὑπὸ τῶν πρέσβεων --- 

116 ᾿ἠλληνωκιν γ᾽ ἐπένευσαν ἅνδρες οὑτοιὶ, 

κοὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ εἰσὶν ἐνθένδ᾽ αὐτόϑεν. 
καὶ τοῖν μὲν εὐνούχοιν τὸν ἕτερον τουτογὰὴ 
ἐγῴδ᾽ ὃς ἐστι, Ἀλεισϑένης ὁ Σμβήραῖ, ἃ 
ὦ ϑερμόβουλον πρωχτὸν. ἐξυρημένε." 

120 τοιόνδε δ᾽, ὦ πίϑηχε, τὸν πώγων᾽ ἔχων 
εὐνοῦχος πν ἦλϑες ἐσχευασμένος; : 

ὁδὲ δὲ τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου Στράτων; 
ἈΠΡῪΞ. 

σίγα, χάϑιζε. 
τὸν βασιλέως ὀφθαλμὸν ἡ βουλὴ χαλεῖ 

12ὅ εἷς τὸ πρυτανεῖον. 
ΦΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.Ζ71:Σ. 

ταῦτα δῆτ᾽ οὐκ ἀγχόνη; 
κἄπειτ᾽ ἐγὼ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ στραγγεύομαι; 
τοὺς δὲ ξενίζειν οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει ϑύρα. 
ἀλλ᾽ ἐργάσομαί τι δεινὸν ἔργον καὶ μέγα. 
ἀλλ ᾿μφίϑεός μοι ποῦ ᾽στιν; 

ΑΠΦΊΙΘΕΟΣ. 

οὑτοσὶ πάρα. 
ΦΙ2ἊἋἊΚΆΑ͂ΙΟΠΟ.Ζ4:1Σ. 

180 ἐμοὶ σὺ ταυτασὶ λαβὼν ὀχτὼ δοαχμὰς 
σπονδὰς ποίησαι πρὸς .Ζαχκεδαιμονίους μόνῳ 

καὶ τοῖσι παιδίοισι καὶ τῇ πλάτιδι" 

ὑμεῖς δὲ πρεσβεύεσϑε καὶ χεχήνετε. 
ΚΗΡῪ Ξ. 

προσίτω Θέωρος ὃ παρὰ Σιτάλκους. 
ΘΕΩΡΟΣ. 

ΖΔΙΚΑΙΟΠΟ.11Σ. 

18ὅ ἕτερος ἀλαζὼν οὗτος εἰσχκηρύττεται. 

ΘΕΩΡΟΣ. 

χρόνον μὲν οὐκ ἂν ἦμεν ἐν Θράχῃ πολὺν, 
ΑΙΚΑΙΟΠΟ.«Ζ1Σ. 

μὰ 4 οὐκ ἂν, εἰ μισϑόν γε μὴ ᾽φερες πολύν. 
ΘΕΏΩΡΟΣ. 

εἰ μὴ χατένιψε χιόνι τὴν Θράκην ὅλην, 
καὶ τοὺς ποταμοὺς ἔπηξ᾽ ὑπὶ αὐτὸν τὸν χρόνον, 

140 ὅτ᾽ ἐνθαδὶ Θέογνις ἠγωνίζετο. 
τοῦτον μετὰ Σιτάλκους ἔπινον τὸν χρόνον " 
καὶ δῆτα φιλαϑήναιος ἦν ὑπερφυῶς, 
ὑμῶν τ᾽ ἐραστὴς ἦν ἀληϑὴς, ὥστε καὶ 

ἐν τοῖσι τοίχοις ἔγραφ᾽, ᾿4ϑηναῖοι καλοί. 
145 ὁ δ᾽ υἱὸς, ὃν ᾿ϑηναῖον ἐπεποιήμεϑα, 

ἤρα φαγεῖν ἀλλᾶντας ἐξ ᾿Ζ“πατουρίων, 
χαὶ τὸν πατέρ᾽ ἠντιβόλει βοηϑεῖν τῇ πάτρᾳ" 



| 

β 

ΑΓ ΓΚ ἃ ΟΝ ἘΠῚΣΙ ὅ83, 

ὁ δ᾽ ὦμοσε σπένδων βοηϑήσειν, ἔχων 
στρατιὰν τοσαύτην ὥστ᾽ ᾿4ϑηναίους ἐρεῖν, 

160 ὅσον τὸ χρῆμα παρνόπων προσέρχεται. 

ΠΙΚΑΙΟΠΟΑ͂ΙΣ. 

χάχιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τι τούτων πείϑομαι 
ὧν εἶπας ἐνταυϑὶ σὺ, πλὴν τῶν παρνόπωγ. 

ΘΈΩΡΟΣ. 
καὶ νῦν ὅπερ μαχιμώτατον Θρᾳχῶν ἔϑνος 
ἔπεμψεν ὑμῖν. 

ΓΚ ΤΟΥΓΟΞΖΥΣ. 

τοῦτο μέν γ᾽ ἤδη σαφές. 

| ΚΗΡΎΞ. 
165 οἱ Θρᾷχες ἴτε δεῦρ᾽, οὖς Θέωρος ἤγαγεν. 

ΖΤΙΚΑΖΙΟΠΟ.1Σ. 

τουτὶ τί ἔστι τὸ χαχόν; 
ΘΕΩΡΟΣ. 

Ὀδομάντων στρατός. 
ΑΚΑ͂ΙΟΙΙΟ.11Σ. 

ποίων Οδομάντων; εἰπέ μοι, τουτὶ τί ἢν; 
τίς τῶν Ὀδομάντων τὸ πέος ἀποτεϑρίακεν ; 

ΘΕΏΡΟΣ. 

τούτοις ἐάν τις δύο δοαχμὰς μισϑὸν διδῷ, 
160 χκαταπελτάσονται τὴν Βοιωτίαν ὅλην. 

ΤΙ ΚΆΑΙΟΠΟ.1:1Σ. 

τοισδὶ δύο δοαχμὰς τοῖς ἀπεψωλημέγοις ; 
ὑποστένοι μέντῶν ὃ ϑραγνίτης λεὼς, 
ὁ σωσίπολις. οἴμοι τάλας, ἀπόλλυμαι, 

ὑπὸ τῶν Ὀδομάντων τὰ σχόροδα πορϑούμενος. 
106 οὐ καταβαλεῖτε τὰ σχόροδ᾽ ; 

ΘΕΩΡΟΣ. 
ὦ μοχϑηρὲ σὺ, 

οὐ μὴ πρύσει τούτοισιν ἐσχοοοδισμένοις ; 
ΤΠΚΑ͂ΙΟΠΟ .1Σ. 

ταυτὶ περιείδεϑ᾽ οἱ πρυτάνεις πάσχοντά με 

| 

ἐν τῇ πατρίδι χαὶ ταῦϑ' ὑπ ἀνδρῶν βαρβάρων; 
ἀλλ ἀπαγορεύω μὴ ποιεῖν ἐχκλησίαν 

170 τοῖς Θρᾳξὶ περὶ μισϑοῦ λέγω δ᾽ ὑμῖν ὅτι 

διοσημία ᾽στὶ καὶ ῥανὶς βέβληχέ με. 

ΚΙΗΡῪ ἢ. 
ι - ΕῚ , - ΕῚ οὡ.» 

τοὺς Θρᾷχας ἀπιέναι, παρεῖναι δ᾽ εἷς ἔνην. 
οἱ γὰρ πρυτάνεις λύουσι τὴν ἐχχλησίαν. 

- ΤΠΚΆΑΙΟΠΟ.1Σ. 

οἴμοι τάλας, μυττωτὸν ὅσον ἀπώλεσα. 
2 “47 ν᾿ ΄ ΄' ε 

176 ἀλλ ἐκ «Ταχεδαίμονος γὰρ ᾿μφίϑεος ὁδί. 
-.᾿᾽ Ρ] , 

χαῖρ᾽, «Φμφίϑεε. 

ΑΜ ΦΙΘΕΟΣ. 
’ κ ᾿Ξ -« 

μήπω γε, πρὶν ὧν στῶ τρέχων") 
κῷὦ ᾿ ’ 2 - 2 ΄, 

δεῖ γάρ μὲ φεύγοντ᾽ ἐχφυγεῖν ᾿ἀχαρνέας. 
ΖΘ 10. Ζ1Σ. 

τί δ᾽ ἔστιν ; 
ΖΦ ΦΙΘΕΟΣ. 
᾿ κι ΓΟ αν 4 

ἐγὼ μὲν δεῦρό σοι σπονδὰς φέρων 
» 27 ἐξ 
ἑσπευδον" οἱ δ᾽ ὠσῴροντο πρεσβῦταί τινες 

180 Ζ“χαρνιχοὶ, στιπτοὶ γέροντες, πρίνιγοι, 
2 , ΄ , 

ἀτεράμονες, αραϑωνομάχαι, σφενδαμγιγοι. 

ἔπειτ᾽ ἀνέχραγον πάντες, ὦ μιαρώτατε, 
σπονδὰς «φέρεις, τῶν ἀμπέλων τετμημένων; 
κἀς τοὺς τρίβωνας ξυνελέγοντο τῶν λίϑων " 

1868 ἐγὼ δ᾽ ἔφευγον" οἱ δ᾽ ἐδίωχον χἀβόων. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

οἵ δ᾽ οὖν βοώντων" ἀλλὰ τὰς σπονδὰς φέρεις; 
4 ΜΠ ΡΙΘΕΟΣ. 

ἔγωγέ φημι, τρία γε ταυτὶ γεύματα. 
αὗὑται μέν εἶσι πεντέτεις. γεῦσαι λαβών. 

: ΑΚΑΙΟΠΟ.1ΙΣ. 
αἰβοῖ. 

ΑΜ ῸΦΙΘΕ ΟΣ. 

τί ἔστιν; 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.,1 1Σ. 

οὐκ ἀρέσκουσίν μ᾽, ὅτι 
190 ὄζουσι πίττης καὶ παρασχευῆς νεῶν. 

ΑἸ ΦΦΊΙΘΕΟ Σ. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ τασδὶ τὰς δεχέτεις γεῦσαι λαβών. 
ΠΙΚΑΙΟΠΟ.“:1Σ. 

ὄζουσι χαύται πρέσβεων ἐς τὰς πόλεις 
ὀξύτατον, ὥσπερ διατριβῆς τῶν ξυμμάχων. 

ΑΜ ΦΡΊΙΘΕΟΣ. 

ἀλλ᾽ αὑταιὶ γάρ σοι τριαχοντούτιδες 

196 χατὰ γῆν τε χαὶ ϑάλατταν. 
ΤΙΠΙΚΆΑΆΙΟΠΟ.11Σ. 

ὦ Διονύσια, 

αὗται μὲν ὕζουσ᾽ ἀμβροσίας καὶ νέχταρος, 
καὶ μὴ ᾿πιτηρεῖν σιτί᾽ ἡμερῶν τριῶν, 
χἀν τῷ στόματι λέγουσι, βαῖν᾽ ὅποι ϑέλεις. 
ταύτας δέχομαι καὶ σπένδομαι κἀχπίομαι, 

200 χαέρειν χελεύων πολλὰ τοὺς ᾿“χαργέας " 

ἐγὼ δὲ πολέμου χαὶ κακῶν ἀπαλλαγεὶς 
ἄξω τὰ χατ᾽ ἀγροὺς εἰσιὼν “]ιονύσια. 

ΑΜ ΦΙΘΕΟΣ. 

ἐγὼ δὲ φευξοῦμαί γε τοὺς ᾿“χαρνέας. 
ΧΟΡΟΣ. 

τῆδε πᾶς ἕπου, δίωκε, καὶ τὸν ἄνδρα πυνϑάγου 
206 τῶν ὁδοιπόρων ἁπάντων" τῇ πόλει γὰρ ἄξιον 

ξυλλαβεῖν τὸν ἄνδρα τοῦτον. ἀλλά μοι μηνύετε, 
εἴ τις οἶδ᾽ ὅποι τέτραπται γῆς ὁ τὰς σπονδὰς 

φέρων. 
210 ἐχπέφευγ᾽, οἴχεται φροῦδος. οἴμοι τάλας τῶν 

ἐτῶν τῶν ἐμῶν " 
οὐκ ἂν ἐπ᾽ ἐμῆς γε νεότητος, ὅτ᾽ ἐγὼ φέρων 

ἀνθράκων φορτίον 
215 ἠχολούϑουν «Ῥαὔλλῳ τρέχων, ὧδε φαύλως ἂν ὁ 

σπονδοφόρος οὗτος ὑπ᾽ ἐμοῦ τότε διωκόμενος 
ἐξέφυγεν οὐδ᾽ ἂν ἐλαφρῶς ἂν ἀπεπλίξατο. 

γῦν δ᾽ ἐπειδὴ στερρὸν ἤδη τοὐμὸν ἀντικνήμιον 
220 χαὺ παλαιῷ «4αχρατίδη τὸ σχέλος βαρύνεται, 

οἴχεται. διωχτέος δέ" μὴ γὰρ ἐγχάνῃ ποτὲ 
μηδέ περ γέροντας ὄντας ἐκφυγὼν 'ἡχαρνέας. 

226 ὅστις, ὦ Ζεῦ πύτερ καὶ ϑεοὶ, τοῖσιν ἐχϑροῖσιν 

ἐσπείσατο, 

οἷσι παρ᾽ ἐμοῦ πόλεμος ἐχϑοδοπὸς αὔξεται τῶν 
ἐμῶν χωρίων " 

280 χοὐκ ἀνήσω πρὶν ἂν σχοῖνος αὐτοῖσιν ἀντεμπαγῶ 
ὀξὺς, ὀδυνηρὸς, Ἔ ἢ Ἐ ἐπίχωπος, ἵνα 
μήποτε πατῶσιν ἔτι τὰς ἐμὰς ἀμπέλους. 
ἀλλὰ δεῖ ζητεῖν τὸν ἄνδρα χαὶ βλέπειν Βαλ- 

λήναδε 
23ὅ χαὶ διώχειν γῆν πρὸ γῆς, ἕως ἂν εὑρεϑῆ ποτέ" 

ὡς ἐγὼ βάλλων ἐχεῖνον οὐκ ἂν ἐμπλήμην λίϑοις. 
204 --- 218. Ξξξ 219 --- 239. 
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ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. ΧΟΡΟΣ. 
εὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε. 288 σὲ μὲν οὖν χαταλεύσομεν, ὦ μιαρὰ χεφαλή. 

ΧΟΡΟΣ. ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 
οἵἴγα πᾶς. ἠκούσατ᾽, ἄνδρες, ἄρα τῆς εὐφημίας; ἀντὶ ποίας αἰτίας, ὠχαρνέων γεραίτατοι; 
οὗτος αὐτὸς ἔστιν ὃν ζητοῦμεν. ἀλλὰ δεῦρο πᾶς. ΧΟΡΟΣ. 

240 ἐχποδών" ϑύσων γὰρ ἁνὴρ, ὡς ἔοιχ᾽, ἐξέρχεται. 
ΠΙΚΆΙΟΠΟ.Σ. 

εὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε. 

τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς; ἀναίσχυντος εἶ χαὶ βδελυρὸς, 
290 ὦ προδότα τῆς πατρίδος, ὅστις ἡμῶν μόνος 

σπεισάμενος εἶτα δύνασαι πρὸς ἔμ᾽ ἀποβλέπειν." 
προϊτὼὠς τὸ πρόσϑεν ὀλίγον ἡ κανηφόρος " ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ ΑἍΙΣ. 

ὁ Ξανϑίας τὸν φαλλὸν ὀρϑὸν στησάτω. ἀντὶ δ᾽ ὧν ἐσπεισάμην οὐκ οἴδατ᾽" ἀλλ᾿ ἀκούσατε. 
ΜΗΤΗΡ. ΧΟΡΟΣ. 

χατάϑου τὸ χαγοῦν, ὦ ϑύγατερ, ἵν᾽ ἀπαρξώμεϑα.. 
: ΘΥΓΆΤΗΡ. 

245 ὦ μῆτερ, ἀνάδος δεῦρο τὴν ἐτνήρυσιν, 

296 σοῦ γ᾽ ἀχούσωμεν; ἀπολεῖ" χατά σὲ χώσομεν 
τοῖς λίϑοις. 

ΔΦΙἊΚΑΙΟΠΟΟΑΙΙΣ. 

ἕν᾽ ἔτνος χκαταχέω τοὐλατῆρος τουτουί. μηδαμῶς, πρίν γ᾽ ἂν ἀχούσητ᾽- ἀλλ' ἀνάσχεσϑ', 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟΑΟΑΙΣ. ὠγαϑοί. 

χαὶ μὴν καλόν γ᾽ ἔστ᾽, ὦ Διόνυσε δέσποτα, ΧΟΡΟΣ. 
κεχαρισμένως σοι τήνδε τὴν πομπὴν ἐμὲ 
πέμψαντα χαὶ ϑύσαντα μετὰ τῶν οἱχετῶν 

250 ἀγαγεῖν τυχηρῶς τὰ κατ᾽ ἀγροὺς Διονύσια, 
στρατιᾶς ἀπαλλαχϑέντα " τὰς σπονδὰς δέ μου 

καλῶς ξυγνενεγχεῖν τὰς τριαχοντούτιδας. 

οὐχ ἀνασχήσομαι" μηδὲ λέγε μοι σὺ λόγον" 
800 ὡς μεμίσηχά σε Κλέωνος ἔτι μᾶλλον, ν΄ 

κατατεμῶ τοῖσιν ἱππεῦσι χαττυματα. 
σοῦ δ᾽ ἐγὼ λόγους λέγοντος οὐκ ἀκούσομαι μα- 

χροὺς, 
ΜΗΤΗΡ. ὅστις ἐσπείσω “άκωσιν, ἀλλὰ τιμωρήσομαι. 

ἄγ᾽, ὦ ϑύγατερ, ὅπως τὸ κανοῦν καλὴ χαλῶς ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟΟΑΙΣ. 
Ὑ' , ι ΄ 806 ὠγαϑοὶ, τοὺς μὲν «“άκωνας ἐκποδὼν ἐάσατε, 
τῶν δ᾽ ἐμῶν σπονδῶν ἀκχούσατ᾽, εἰ χαλῶς 

οἴσεις, βλέπουσα ϑυμβροφάγον. ὡς μαχάριος 
2665 ὅστις σ᾽ ὀπύσει, χἀκποιήσεται γαλᾶς 

σοῦ μηδὲν ἧττον βδεῖν, ἐπειδὰν ὄρϑρος ῆ. ἐσπεισάμην. 

πρόβαινε, χὰν τώχλῳ φυλάττεσϑαι σφόδρα " ΧΟΡΟΣ. 

μή τις λαϑών σου περιτράγη τὰ χρυσία. πῶς δ᾽ ἔτ᾽ ἂν χαλῶς λέγοις ἂν, εἴπερ ἐσπείσω 

ΤΙΚΑ͂ΙΟΠΟΑΙ͂Σ. τ 3 ἢ Ἢ ον 32} «' , ὦ Ξανϑία, σφῷν δ᾽ ἐστὶν ὀρϑὸς ἑχτέος οἷἱσιν οὑτε βωμος οὔτε πίστις ουϑ' ορχος μένει; 

ε ΠΕ ΑΝΑΝ ΕἾ , ΠΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.Ζ1Σ. 
200 ὁ φαλλὸς ἐξόπισϑε τῆς χαγηφόρου " 

οἶδ᾽ ἐγὼ καὶ τοὺς «Τάκωνας, οἷς ἄγαν ἐγκχείμεϑα, ἐγὼ δ᾽ ἀκολουϑῶν ζσομαι τὸ φαλλιχόν " δὴ ὐεος τ ΝΣ ᾿ μῇ Σ 
810 οὐχ ἁπάντων οντας ἡμῖν αἰτέους τῶν πραγμάτων. σὺ δ᾽, ὦ γύναι, ϑεῶ μ᾽ ἀπὸ τοῦ τέγους. πρόβα. 

«Ῥαλῆς, ἑταῖρε Βαλχίου, ΑΝ δ, ἢ Χ τ τς -- ᾿ ᾿ ᾿ 

ξύγκωμε, νυχτοπεριπλάγη- οὐχ ἁπάντων, ὦ πανοῦργε; ταῦτα δὴ τολμᾷς 

2θότε, μοιχὲ, παιδεραστὰ, Ἀν ς λέγει ΟΝ ΙΝ ΘΗΝ 

ἕχτῳ σ᾽ ἔτει προσεῖπον ἐς ἐμφανῶς δὴ πρὸς ἡμᾶς ; εἶτ᾿ ἐγὼ σοῦ φείσομαι;!} 
“ δ 

τὸν δῆμον ἐλθὼν ἄσμενος, ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

σπονδὰς ποιησάμενος ἐμαυ-- 
τῷ, πραγμάτων τε χαὶ μαχῶν 

270 χαὶ ““αμάχων ἀπαλλαγείς. 
πολλῷ γάρ ἐσθ᾽ ἥδιον, ὦ «Ραλῆς Φαλῆς, 
κλέπτουσαν εὑρόνϑ'᾽ ὡρικὴν ὑληφόρον, 
τὴν Στρυμοδώρου Θρᾷτταν ἐκ τοῦ «Ῥελλέως, 
μέσην λαβόντ᾽, ἄραντα, κατα-- 

276 βαλόντα καταγιγαρτίσαι, 

«»αλῆς «Ῥαλῆς. 

ἐὰν μεϑ᾽ ἡμῶν ξυμπέης, ἐκ κραιπάλης 
ἕωϑεν εἰρήνης δοφήσει τρυβλίον " 
ἡ δ᾽ ἀσπὶς ἐν τῷ φεψάλῳ χρεμήσεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

280 οὗτος αὐτός ἐστιν, οὗτος. 

οὐχ ἁπάντων οὐχ ἁπάντων " ἀλλ᾿ ἐγὼ λέγων ὁδὲ 
πόλλ ἂν ἀποφήναιμ᾽ ἐχείνους ἔσϑ᾽ ἃ χἀδικου- 

μένους. 

ΧΟΡΟΣ. 

816 τοῦτο τοὔπος δεινὸν ἤδη χαὶ ταραξικάρδιον, 
εἰ σὺ τολμήσεις ὑπὲρ τῶν πολεμίων ἡμῖν λέγειν. 

ΖΦΙἊἋΚΑΆΑΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

κἂν γε μὴ λέγω δίχαια, μηδὲ τῷ πλήϑει δοχῶ, 
ὑπὲρ ἐπιξήνου ϑελήσω τὴν χεφαλὴν ἔχων λέγειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰπέ μοι, τί φειδόμεσϑα τῶν λέϑων, ὦ δημόται, 

820 μὴ οὐ χαταξαίγειν τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐς φοι-- 
γιχίδα; 

βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε, 
παῖε παῖ τὸν μιαρόν. 
οὐ βαλεῖς, οὐ βαλεῖς ; 

ΠΙΚΑΙΟΠΟΑ.ΙΣ. 

Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἐστι; τὴν χύτραν συντρέψετε. 

284 ---- 801. ΞτξξΞ- 39 --- 246. 

ΖΦΙΚάΑάΙΟΠΟ Α1Σ. 

οἷος αὖ μέλας τις ὑμῖν ϑυμάλωψ ἐπέζεσεν. 

οὐκ ἀκούσεσϑ᾽ οὐκ ἀχούσεσϑ᾽ ἐτεὸν, ὠχαρνηίδαι; 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἀχουσόμεσϑα δῆτα. 
ΖΦΙ2ἊΚΆΑ͂ΙΟΠΟ.ΙΣ. 

δεινά τἄρα πείσομαι. 

-------..ὄ .4ώ 
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ΧΟΡΟΣ. 
ἐξολοίμην, ἢν ἀκούσω. 

ΑΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΑΙ͂Σ. 

μηδαμῶς, ὠχαρνιχοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

825 ὡς τεϑνήξων ἴσϑι νυνί. 
ΑΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΑΙ͂Σ. 

δηξομᾶρ᾽ ὑμᾶς ἐγώ. 

ἀνταποχτενῶ γὰρ ὑμῶν τῶν φίλων τοὺς φιλ-- 

τάτους " ἐ 
ὡς ἔχω γ᾽ ὑμῶν ὁμήρους, οὗς ἀποσφάξω λαβών. 

ΧΟΡΟΣ. 
5 , , ΓΎΨἽ 2 -“ο- 32 3 

εἶπέ μοι, τέ τοῦτ᾽ ἀπειλεῖ τοῦπος, ἄγδρες δη- 
μόται, 

τοῖς ᾿Ἰχαρνιχοῖσιν ἡμῖν; μῶν ἔχει του παιδίον 
880 τῶν παρόντων ἔνδον εἵρξας; ἢ ̓ πὶ τῷ ϑρασύ- 

γέται; 

ΑἹΚΆΑ͂ΙΟΠΟ..1:Σ. 

βάλλετ᾽, εἰ βούλεσϑ'᾽. ἐγὼ γὰρ τουτονὶ διαιρϑερῶ. 
εἴσομαι δ᾽ ὑμῶν τάχ᾽ ὅστις ἀνθράκων τι κήδεται. 

ΧΟΡΟ Σ. 

ὡς ἀπωλόμεσϑ'. ὃ λάρχος δημότης ὅδ᾽ ἔστ᾽ ἐμός. 
ἀλλὰ μὴ δοάσης ὃ μέλλεις " μηδαμῶς, ὦ μηδαμῶς. 

ΑΤΚΑάΑ͂ΙΟΠΟ.ἍΙΣ. 

386 ὡς ἀποχτενῶ, χέχραχϑ'᾽" ἐγὼ γὰρ οὐχ ἀκούσομαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀπολεῖς δὰ τὸν ἥλιχα τόνδε φιλανϑραχέα; 
ΦΙἊΚΑ͂ΙΟΠΟΑΙΣ. 

οὐδ᾽ ἐμοῦ λέγοντος ὑμεῖς ἀρτίως ἠκούσατε. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλὰ νυνὶ λέγ᾽, εἴ σοι δοχεῖ, τὸν «“ακε-- 
δαιμόνιον αὐτὸν ὅτι τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλος " 

840 ὡς τόδε τὸ λαρκίδιον οὐ προδώσω ποτέ. 
ΠΙΚΑ͂ΙΟΠΟ .Ζ:1Σ. 

τοὺς λίϑους νῦν μοι χαμᾶζε πρῶτον ἐξεράσατε. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὑτοιέί σοι χαμαὶ, καὶ σὺ χατάϑου πάλιν τὸ ξίφος. 
ΔΤΙἊἜΚΑάΙΟΠΟ., Σ. 

ἀλλ᾽ ὅπως μὴ ᾽ν τοῖς τρίβωσιν ἐγχάϑηνταί που 

έϑοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐχσέσεισται χαμᾶξ.. οὐχ ὁρᾷς σε ἰόμενον; 

845 ἀλλὰ μή μοι πρόφασιν, ἀλλὰ χατάϑου τὸ βέλ ος., 
ὡς ὅδε γε σειστὸς ἅμα τῇ στροφῆ γίγνεται. 

ΖΦΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.«.11Σ. 

ἐμέλλετ᾽ ἄρ᾽ ἅπαντες ἀνασείειν βοὴν, 

ὀλίγου τ᾽ ἀπέϑανον ἄνϑραχες Παρνήσιοι, 
χαὶ ταῦτα διὰ τὴν ἀτοπίαν τῶν δημοτῶν. 

3850 ὑπὸ τοῦ δέους δὲ τῆς μαρίλης μοι συχνὴν 
ὁ λάρχος ἐνετίλησεν ὥσπερ σηπία. 
δεινὸν γὰρ οὕτως ὀμφακχίαν πεφυκέναι 
τὸν ϑυμὸν ἀνδρῶν ὥστε βάλλειν καὶ βοᾶν 
ξΣϑέλειν τ᾽ ἀχοῦσαι μηδὲν ἴσον ἴσῳ φέρον, 

8δ5 ἐμοῦ ϑέλοντος ὑπὲρ ἐπιξήνου λέγειν 
ὑπὲρ «Ταχεδαιμονίων ἅπανθ᾽ ὅσ᾽ ἂν λέγω" 
χαίτοι φιλῶ γε τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐγώ. 

ἧΧα ΟἿΌΡΟ Σ: 

τί οὖν οὐ λέγεις ἐπίξηνον ἐξενεγχὼν ϑύραζ᾽ 

8600 ὅ τι ποτ᾽. ὦ σχέτλιε, τὸ μέγα τοῦτ᾽ ἔχεις; 
308. 866. -- 885. 392. 

ϑσως, Ὁ Ὁ Βα το, -ἀὐ πὰ δοσοσε- σὰν.» 

Ν ἘΓῚ Ξ 535 

πάνυ γὰρ ἔμεγε πόϑος ὅ τι φρονεῖς ἔχει. 
ἀλλ ἣπερ αὐτὸς τὴν δίχην διωρίσω, 

865 ϑεὶς δεῦρο τοὐπίξηνον ἐγχείρει λέγειν. 
ΚΑΙΟΠΟ..,ΙΣ. 

ἰδοὺ ϑέασαι, τὸ μὲν ἐπίξηνον τοδὶ, 
ες τ ν. δ. αὖ ς ΄“- ς κ᾿ ᾿ 
ὁ δ᾽ ἀνὴρ ὁ λέξων οὑτοσὶ τυννουτοσί. 
2 ͵ Ὶ Α »ὔἤἬ,. 3 ΒῚ ’ 

ἀμέλει μὰ τὸν “10 οὐκ ἐνασπιδώσομαι, 

λέξω δ᾽ ὑπὲρ .1ακεδαιμονίων ἅ μοι δοκεῖ. 
870 χαίτοι δέδοιχα πολλά" τούς τὲ γὰρ τρόπους 

τοὺς τῶν ἀγροίχων οἶδα χαίροντας σφόδρα 
ἐάν τις αὐτοὺς εὐλογῆ καὶ τὴν πόλιν 
2 Α 2 ᾿ κ . 2) 

ἀνὴρ ἀλαζὼν χαὶ δίχαια χαδικα" 
ΡῚ - , 2 ΕῚ 2 

κἀνταῦϑα λαγϑαγνουσ᾽ ἀπεμπολωμεένοι" 
876 τῶν τ᾿ αὖ γερόντων οἶδα τὰς ψυχὰς ὅτι 

οὐδὲν βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψήφῳ δακεῖν, 
αὐτὸς τ᾽ ἐμαυτὸν ὑπὸ Κλέωνος ἅπαϑον 
ἐπίσταμαι διὰ τὴν πέρυσι κωμῳδίαν. 

5 λ; 4 ᾿ ’ 32 5 Ἁ 7) , 

εἰσελχυσαᾶς γὰρ μα εἰς τὸ βουλευτήριον 

380 διέβαλλε καὶ ψευδῆ χατεγλωττιζέ μου 

χκἀχυχλοβόρει χἄπλυγνεν, ὥστ᾽ ὀλίγου πάνυ 
ἀπωλόμην μολυνοπρφαγμογούμενορ. 

γῦν οὖν μὲ ΠΌΤΟΥ πρὶν λέγειν ἐάσατε 

ἐγνσχευάσασϑαί μ᾽ οἷον ἀϑλιώτατον. 

ΧΟΡΟΣ. 

385 τί ταῦτα στρέφει τεχνάζεις τε χαὶ πορίζεις τριβάς ;, 
λαβὲ δ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἕνεχα παρ᾽ Ἱερωνύμου 

890 σχοτοϑασυπυκχνότριχά τιν᾽ .Ἧ͵δος κυνῆν" 
εἶτ᾽ ἐξάνοιγε μηχανὰς τὰς Σισύφου, 
ὡς σχῆψιν ἁγὼν οὗτος οὐκ εἰσδέξεται. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.11Σ. 

ὥρα ᾽στὶν ἄρα μοι καρτερὰν ψυχὴν λαβεῖν, 
καί μοι βαδιστέ᾽ ἐστὶν ὡς Εὐριπίδην. 

89ὅ παΐ παῖ. 

ΚΗΦΙΣῸΟΦ ὦ Ν. 

τίς οὗτος; 

ΑΚΑ͂ΙΟΠΟ ΑἹΣ. 

ἔνδον ἔστ᾽ Εὐριπίδης; 
ΚΠΦΙΣΟ Φ, Ν. 

οὐχ ἔνδον ἔνδον ἐστὶν, εἰ γνώμην ἔχεις. 
ΑΙΚΆΑ͂ΙΟΠΟ 41Σ. 

πῶς ἔνδον, εἶτ᾽ οὐκ ἔνδον; 
ΚΗΦΙΣΟΦΩ Ν. 

ὀρϑῶς, ὦ γέρον. 
ὁ νοῦς μὲν ἔξω ξυλλέγων ἐπύλλια 

οὐχ ἔνθ οῖ;" αὐτὸς δ᾽ ἔνδον ἀναβάδην ποιεῖ 

400 τραγῳδίαν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

ὦ τρισμαχάρι᾽ Εὐριπίδη, 
ὅ9᾽ ὁ δοῦλος οὑτωσὶ σοφῶς ὑποκρίνεται. 
ἐχχάλεσον αὐτόν. 

ΚΗΦΙ͂ΣΟΦΩ Ν. 

ἀλλ ἀδύνατον. 
ΤΙἊΚΑΆΑ͂ΙΟΠΟ.«.11Σ. 

ἀλλ ὅμως. 

οὐ γὰρ ἂν ἀπέλϑοιμ᾽, ἀλλὰ κόψω τὴν ϑύρα». 
Εὐριπίδη, Εὐριπίδιον, 

4ρ6 ὑπάχουσον, εἴπερ πώποτ᾽ ἀνϑρώπων τινί" 
Δικαιόπολις χαλεῖ σε Χολλίϑης, ἐγώ. 

ΕΥὙΡΙΠ14Π:Σ. 

ἀλλ οὐ σχολή. 
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ΖΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟΑ.ΙΣ. 

ἀλλ᾿ ἐχχυχλήϑητ᾽. 
ΕΥΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

ἀλλ᾽ ἀδύνατον. 

ΠΙ2ἊἋΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΙΣ. 

ἀλλ ὅμως. 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

ἀλλ ἐχχυχλήσομαι" καταβαίνειν δ᾽ οὐ σχολή. 

ΔΜΙΚΑ͂ΙΟΠΟ ΑΙΣ. 
410 Εὐριπίδη, 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

τί λέλαχας ; 

ΑΙΚΑΙΟΠΟΑΟΑΙΣ. 

ἀναβάδην ποιεῖς, 
ἐξὸν καταβάδην" οὐχ ἐτὸς χωλοὺς ποιεῖς. 

ἀτὰρ τί τὰ δάκι᾽ ἐκ τραγῳδίας ἔχεις, 
ἐσθϑῆτ᾽ ἐλεινήν; οὐκ ἐτὸς πτωχοὺς ποιεῖς. 

ἀλλ᾽ ἀντιβολῶ πρὸς τῶν γονάτων σ᾽, Εὐριπίδη, 
415 δός μοι δάκιόν τι τοῦ παλαιοῦ δράματος. 

δεῖ γάρ με λέξαι τῷ χορῷ δῆσιν μακράν" 
αὕτη δὲ ϑάγατον, ἢν χαχῶς λέξω, φέρει. 

ΕὙΡΙΠΙΖΠΣ. 

τὰ ποῖα τρύχη; μῶν ἐν οἷς Οἱνεὺς ὁδὲ 
ὁ ϑύσποτμος γεραιὸς ἠγωνίζετο; 

τς .--ς.---.- 

420 οὐχ Οἱνέως ἦν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀϑλιωτέρου. 
ΕὙΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

τὼ τοῦ τυφλοῦ Φοίνικος; 
“ΙΚΑΙΟΠΟ ΑἍΑΙΣ:. 

οὐ ΦῬοίνιχος, οὔ, 

ἀλλ ἕτερος ἦν «Ῥοίνιχος ἀϑλιώτερος. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ποίας ποϑ᾽ ἁνὴρ λακίδας αἰτεῖται πέπλων; 
ἀλλ ἡ Φιλοχτήτου τὰ τοῦ πτωχοῦ λέγεις; 

 1ΚΑΙΟΠΟ.1Σ. 

4256 οὔκ, ἀλλὰ τούτου πολὺ πολὺ πτωχιστέρου. 

ΕΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἀλλ ἦ τὰ δυσπινῆ ϑέλεις πεπλώματα 
ἃ Βελλεροφόντης εἶχ᾽ ὁ χωλὸς οὕὑτοσέ; 

ΖΦΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

οὐ Βελλεροφόντης " ἀλλὰ κἀκεῖνος μὲν ἦν 
χωλὸς, προσαιτῶν, στωμύλος, δεινὸς λέγειν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

᾿ ἄνδρα, υσὸν Τήλεφον. 
ΤΠ ΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΙΣ. 

 γαὶ Τήλεφον" 
τούτου δὸς ἀντιβολῶ σέ μοι τὰ σπάργανα. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ὦ παῖ, δὸς αὐτῷ Τηλέφου δακώματα. 
χεῖται δ᾽ ἄνωθεν τῶν Θυεστείων ῥδακῶν, 
μεταξὺ τῶν ᾿Ινοῦς. 

ΚΗΦΙΣῸΟΦ Ν. 

ἰδοὺ ταυτὶ λαβέ. 

4ΦΙΚΑΙΟΠΟ.ΖΙΣ. 

4856 ὦ Ζεῦ διόπτα καὶ κατόπτα πανταχῆ. 
[ἐνσχευάσασϑαί μ᾽ οἷον ἀϑλιώτατον.] 
Εὐριπίδη, ᾽πειδήπερ ἐχαρίσω ταδὶ, 
κἀκεῖνα μοι δὸς τἀκόλουϑα τῶν δαχῶν, 
τὸ πιλίδιον πεοὶ τὴν χεφαλὴν τὸ Μύσιον. 

440 δεῖ γάρ μὲ δόξαι πτωχὸν εἶναι τήμερον, 

430 οἷ 

ΤΟ ΦΆΑΝΛΟΥΣ 

εἶναι μὲν ὅσπερ εἰμὶ, φαίνεσθαι δὲ μή" 
τοὺς μὲν ϑεατὰς εἰδέναι μ᾽ ὃς εἴμ᾽ ἐγὼ, 
τοὺς δ᾽ αὖ χορευτὰς ἠλιϑίους παρεστάγαι, 
ὅπως ἂν αὐτοὺς δηματίοις σχιμαλίσω. 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

ἀῤφ6 δώσω" πυκχνῇ γὰρ λεπτὰ μηχανᾷ φρενί. 
ΔΦΙΚΑΙΟΠΟΑΙ͂ΙΣ. 

εὐδαιμονοίης, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ φρονῶ. 

εὖ γ᾽" οἷον ἤδη δηματίων ἐμπέμπλαμαι. 
ἀτὰρ δέομαί γε πτωχικοῦ βαχτηρίου. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

τουτὶ λαβὼν ἄπελϑε λαΐνων σταϑμῶν. 
ΤΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

480 ὦ ϑύμ᾽, δρᾷς γὰρ ὡς ἀπωϑθϑοῦμαι δόμων, 
πολλῶν δεόμενος σχευαρίων" νῦν δὴ γενοῦ 
γλίσχρος προσαιτῶν λιπαρῶν τ᾽. Εὐριπίδη, 
δὸς μοι ἘΠ Π; θνδεε εν 8 νον» λύχνῳ. 

ΕΥΡΙΠΙΗΉΉΗΣ. 

τί δ᾽, ὦ τάλας, σε τοῦδ᾽ ἔχει πλέχους χρέος; 
ΔΔΙἊἋἊΚΑΙΟΠΟ ..Ζ:1Σ. 

4δὅ χρέος μὲν οὐδὲν, βούλομαι δ᾽ ὅμως λαβεῖν. 
ΕὙΡΙΠΙΗ͂ΗΣ. 

λυπηρὸς ἴσϑ᾽ ὧν χἀποχώρησον δόμων. 

ν ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 
(ευ " 

εὐδαιμονοίης, ὥσπερ ἡ μήτηρ ποτέ. 
ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἄπελϑε γῦν μοι. 
ΠΙΚΑΙΟΠΟΑ.ΙΣ. 

μάλλά μοι δὸς ἕν μόνον 
κοτυλίσχιον τὸ χεῖλος ἀποχεχρουμένον. 

ΕὙΥὙΡΙΠΙΔΗ͂Σ. 
460 φϑείρου λαβὼν τόδ᾽" ἔσϑ᾽ ὀχληρὸς ὧν δόμοις. 

ΤΠἊὯΚΑ͂ΙΟΠΟ.Ἅ.Ἅ4:1Σ. 

οὕπω μὰ “1 οἶσϑ᾽ οἷ᾽ αὐτὸς ἐργάζει χαχά. 
ἀλλ᾽, ὦ γλυκύτατ᾽ Εὐριπίδη, τουτὶ μόνον, 
δός μοι χυτρίδιον σφογγίῳ βεβυσμένον.- 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἄνϑρωπ᾽, ἀφαιρήσει μὲ τὴν τραγῳδίαν. 
ἀθ6 ἄπελϑε ταυτηνὶ λαβών. 

4 ΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΣ. 

ἀπέρχομαι. 
καίτοι τί δράσω; δεῖ γὰρ ἑνὸς, οὗ μὴ τυχὼν 
ἀπόλωλ᾽. ἄχουσον, ὦ γλυκύτατ᾽ Ἐὐριπίϑη" 
τουτὶ λαβὼν ἄπειμι κοὐ πρόσειμ᾽ ἔτι" 
εἷς τὸ σπυρίδιον ᾿σχνά μοι φυλλεῖα δός. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἰδού σοι. φροῦδά μοι τὰ δράματα- 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟΑ,ΙΣ. 

ἀλλ οὐκέτ᾽, ἀλλ᾽ ἄπειμι. καὶ γάρ εἰμ᾽ ἄγαν 
ὀχληρὸς, οὐ δοχῶν με κ χοιράγους στυγεῖν. 
οἴμοι κακοδαίμων, ὡς ἀπόλωλ᾽. ἐπελαϑόμην 
ἐν ᾧπέρ ἐστι 'πᾶντα μοι τὰ πρρρμασεος 

476 ΜΡ οἰπτέθιον ὦ γλυκύτατον καὶ φίλτατον, 
χαχιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τί σ᾽ αἰτήσαιμ᾽ ἔτι, 

πλὴν ἕν μόνον, τουτὺ μόνον τουτὶ μόνον, 
σχάνδικά μοι δὸς, μητρόϑεν δεδεγμένος. 

ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 

ἁνὴρ ὑβοίξει" κλεῖε πηχτὰ δωμάτωγ. 

470 ἀπολεῖς μ᾽. 



ΕΚ ΠΟΙΘ.. ΤΣ. 
480 ὦ ϑύμ᾽, ἄνευ σχάνδιχος ἐμπορευτέα. 

ἀφ᾽ οἶσϑ᾽ ὅσον τὸν ἀγῶν᾽ ἀγωνιεὶ τάχα, 
μέλλων ὑπὲρ «Ταχεδαιμονίων ἀνδρῶν λέγειν; : 

πρόβαινε νῦν; ὦ ϑυμέ: γφαμμὴ δ᾽ αὑτηί. 

ἕστηκας; οὐχ εἶ χαταπιὼν Εὐριπίδην; 

486 ἐπήνεσ᾽" ἄγε νυν, ὦ τάλαινα καρδία, 
ἀπελϑ᾽ ἐχεῖσε, χᾷάτα τὴν χεφαλὴν ἐχεῖ 
παράσχες, εἰποῦσ᾽ ἅττ᾽ ἄν αὐτὴ σοι δοκῇ. 
τόλμησον, ἴϑι, χώρησον, ἄγαμαι καρδίας. 

ΕΝ ΘΕΡΊΘΕΣ. 

496 τί δοάσεις ; τί φήσεις; ἀλλ᾿ ἴσϑε νυν 

ἀναίσχυντος ὧν σιδηροῦς τ᾽ ἀνὴρ, 
ὅστις παρασχὼν τῇ πόλει τὸν αὐχένα 
ἅπασι μέλλεις εἰς λέγειν τἀναντία. 

ἁνὴρ οὐ τρέμει τὸ πρᾶγμ᾽. εἶά γυν, 
490 ἐπειδήπερ αὐτὸς αἱρεῖ, λέγε. 

ΙΙΚΆΑΙΟΠῸΟ.ἍΣ. 

μή μοι φϑονήσητ᾽, ὦνδρες οὗ ϑεώμενοι, 
εἰ πτωχὸς ὧν ἔπειτ᾽ ἐν ᾿᾿ϑηναίοις λέγειν 
μέλλω περὶ τῆς πόλεως, τρυγῳδίαν ποιῶν. 

ὅ00 τὸ γὰρ δέχαιον οἶδε χαὶ τρυγῳϑία. 
ἐγὼ δὲ λέξω δεινὰ μὲν, δίκαια δέ. 
οὐ γάρ μὲ γνὺν γε διαβαλεῖ Κλέων ὅτι 

ξένων παρόντων τὴν πόλιν χαχῶς λέγω. 
αὐτοὶ γάρ ἐσμεν οὑπὶ -«ἀηναίῳ τ᾽ ἀγὼν, 

ὅ06ὅ χούπω ξένοι πάρεισιν " οὔτε γὰρ φόροι 
ἥχουσιν οὔτ᾽ ἐκ τῶν πόλεων οἱ ξύμμαχοι" 

ἀλλ ἐσμὲν αὐτοὶ νῦν γε περιεπτισμέγοι " 
τοὺς γὰρ μετοίχους ἄχυρα τῶν ἀστῶν λέγω. 
ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν «Ταχεδαιμονέους σφόδρα, 

ὅ10 χαὐτοῖς ὁ Ποσειδῶν, οὑπὶ Ταινάρῳ ϑεὸς, 
σείσας ἅπασιν ἐμβάλοι τὰς οἰχίας " 
κἀμοὶ γάρ ἐστιν ἀμπέλια χεχομμένα. 
ἀτὰρ, φίλοι γὰρ οἱ παρόντες ἐν λόγῳ, 
τί ταῦτα τοὺς “άχωνας αἰτιώμεθα; 

ὅ15 ἡμῶν γὰρ ἄνδρες, οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω, 
μέμνησϑε τοῦϑ᾽, ὅτι οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω, 
ἀλλ ἀνδράρια μοχϑηρὰ, παραχεχομμέγα,, 

ἄτιμα καὶ παράσημα χαὶ παράξενα, 

ἐσυχοιάντει Μεγαρέων τὰ χλανίσκια" 
520 χεἴ που σίχυον ἴδοιεν ἢ λαγῴδιον 

ἢ χοιρίδιον ἢ σχόροδον ἢ χόνδρους ἅλας, 
ταῦτ᾽ ἣν πἰεγαρεξὰ κἀπέπρατ᾽ αὐθημερόν. 
χαὶ ταῦτα μὲν δὴ σμικρὰ χἀπιχώρια, 
πόρνην δὲ Σιμαίϑαν ἰόντες Μίέγαραδε 

ὅ26 νεανίαι χλέπτουσι μεϑυσοχκότταβοι" 
ζ΄ τι Ἴ ε - ΕῚ ω ,΄ 

χαϑ᾽ οἱ Μεγαρῆς ὀδυναις πεφυσιγγωμέργοι 
ξέν». ᾿ , ΄ 

ἀντεξέχλειναν ᾿Δσπασίας πόρνα δύο" 
ἜἜΕῚ Ξ 2 ΡΣ Ξ" ΄ ᾽ χαντεῦϑεν ἀρχὴ τοῦ πολέμου χατερραγὴ 
ἐ - - - - 

Ἕλλησι πᾶσιν ἐκ τριῶν λαιχαστριῶν. 
ὅ30 ἐνεεῦϑεν ὀογῆ Περικλέης οὑλύμπιος 

ἤστραπτεν, ἐβρόντα, ξυνεχύχα τὴν Ἑλλάδα, 
΄ ΄ [χὰ “ ΄ 

ἐτίϑει νόμους ὥσπερ σχόλια γεγραμμένους, 
«ς Α ’ - ’ γ - 

ὡς χρὴ Μιεγαρέας μήτε γῆ μητ᾽ ἐν ἀγορῷ 

μήτ᾽ ἐν ϑαλάττη μήτ᾽ ἐν ἠπείρῳ μένειν. 
836 ἐντεῦϑεν οἱ Μεγαρῆς, ὅτε δὴ ᾽πείνων βάδην, 

-«Ἰαχεδαιμονίων ἐδέοντο τὸ ννήφισμ᾽ ὅπως 
μεταστραφείη τὸ διὰ τὰς λαιχαστρίας " 

᾽ ΄ ς - ΄ “ κοὐκ ἠϑέλομεν ἡμεῖς δεομένων πολλάκις. 

Ρύετλε 5ΟΕΝΙΟΙς 

χ αν ἀλλ ΦΌΝΙ Εἰ ἸΣὰ 531 

χἀντεῦϑεν ἤδη πάταγος ἣν τῶν ἀσπίδων. 
540 ἐρεῖ τις, οὐ χρῆν " ἀλλὰ τέ ἐχρῆν εἴπατε. 

φέρ᾽, εἰ «Ταχεδαιμονίων τις ἐκπλεύσας σκάφει 
ἀπέϑοτο φήνας κυνίδιον Σεριφίων, 
χαϑῆσϑ᾽ ἂν ἐν δόμοισιν; ἢ πολλοῦ γε δεῖ" 
καὶ κάρτα μέντῶν εὐθέως χαϑείλχετε 

δ4Ὁ τοιαχοσίας ναῦς, ἦν δ᾽ ἂν ἡ πόλις πλέα 
θορύβου στρατιωτῶν, περὶ τριηράρχου βοῆς, 

μισϑοῦ διδομένου, Παλλαδίων χρυσουμένων, 
υτοιᾶς στεναχουσης, σιτίων μετρουμένων, 

ἀσχῶν, τροπωτήρων, χάϑους ὠνουμένων, 
550 πο ἐλαῶν, χρομμύων ἐν διχτύοις, 

τεφάνων, τριχίδων, αὐλητρίδων, ὑπωπίων, 

τὸ νεώριον δ᾽ αὖ χωπέων πλατουμένων, 
τύλων ἱψοφούντων, ϑαλαμιῶν τροπουμένων, 

αὐλῶν χελευστῶν, νιγλάρων, συριγμάτων. 
ὅδδ ταῦτ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ἂν ἔδρατε- τὸν δὲ Τήλεφον 

οὐχ οἰόμεσϑω; νοῦς ἄρ᾽ ἡμῖν οὐκ ἔνγι. 
πΠΉΧΟΡΙΟ Ν. 

ἄληϑες, ὠπίτριπτε χαὶ μιαρώτατε; 

ταυτὶ σὺ τολμᾷς πτωχὺς ὧν ἡμᾶς λέγειν, 
καὶ συχοφάντης εἴ τις ἣν, ὠνείδισας; 

ΠΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

800 νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ λέγει γ᾽ ἅπερ λέγει 
δίχαια πώντα χοὐδὲν αὐτῶν τνεύδεται.- 

ΗΜΧΟΡΙΟΝ. 

εἶτ᾽ εἰ δίκαια, τοῦτον εἰπεῖν αὔτ᾽ ἐχρῆν; 
ἀλλ᾽ οὐδὲ χαίρων ταῦτα τολμήσει λέγειν. 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ. 

οὗτος σὺ ποῖ ϑεῖς, οὐ μενεῖς; ὡς εἰ ϑεγεῖς 

δθα τὸν ἄγδρα τοῦτον, αὐτὸς ἀρϑήαει τάχα. 
ἩΜΕΧ ΟΡΙΟΝ. 

Ἰὼ ““ἀμαχ᾽ ᾿: ὦ βλέπων ἀστραπὰς, 

βοήϑησον, ὦ γοργολόφα, φανεὶς, 

ἰὼ “άμαχ᾽, ὦ φίλ᾽, ὦ Θὐ έτος 

εἴτε τις ἔστι ταξίαρχός τις ἢ 
510 τειχομάχας ἀνὴρ, βοηϑησάτω 

τις ἀνύσας. ἐγὼ γὰρ ἔχομαι μέσος, 
«1 411. Χ Ο Σ-. 

πόϑεν βοῆς ἤχουσα πολεμιστηρίας; 

ποῖ χρὴ βοηϑεῖν; ποῖ χυδοιμὸν ἐμβαλεῖν; 
τίς Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐξ τοῦ σάγματος; 

ΑἸ ΚΑΙΟΠΟ.1Σ. 

δγό ὦ “άμαχ᾽ ἥρως, τῶν λόφων χαὶ τῶν λόχων. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ “άμαχ᾽, οὐ γὰρ οὗτος ἄνϑρωπος πάλαι 

ἅπασαν ἡμῶν τὴν πόλιν καχορροϑεῖ; 
ΔΤ ΑΠΜΙΑΧΟ Σ. 

οὗτος σὺ τολμᾷς πτωχὸς ὧν λέγειν τάδε; 
ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.1:1Σ:Σ. 

ὦ “άμαχ᾽ ἥρως, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε, 
εἰ πτωχὸς ὧν εἶπόν τι κἀστωμυλάμην. 

“1.491... Χ ΟΣ. 

580 τί δ᾽ εἶπας ἡμᾶς; οὐχ ἐρεῖς; 
ΦΙΚΆΑ͂ΙΟΜΠΜΟ.ΑΙΣ. 

οὐχ οἶδά πω" 
ὑπὸ τοῦ δέους γὰρ τῶν ὅπλων ἰλιγγιῶ. 
ἀλλ ἀντιβολῶ σ᾽, ἀπένεγχέ μου τὴν μορμόγα. 

ΔΤ ΑΜΑ͂ΧΟΣ. 
ἰδού. 

θ8 



538 ΑΡΙ ΤΟ ΦΑΝΟ ΈΕΈΣ 

ΤΙΚΑΙΟΠΟ.,11Σ. 

παράϑες γυν ὑπτίαν αὐτὴν ἐμοί. 
“ΖΨΑΠΑ͂ΧΟΣ. 

κεῖται. 
᾿ ΤΙΚΑ͂ΙΟΠΟ. ΙΣ. 

φέρε νυν ἀπὸ τοῦ χράνους μοι τὸ πτερόν. 
Ὁ Τ ΑΜΜΑ͂ΧΟΣ. 

585 τουτὶ πτίλον σοι. 

ΑΙΚΑΙΟΠΟ.Α.ΙΣ. 

τῆς χεφαλῆς νύν μου λαβοῦ, 
ἕν᾽ ἐξεμέσω " βδελύττομαι γὰρ τοὺς λόφους. 

ΤΑΜἊΑΑ͂ΧΟΣ. 
οὗτος, τί δοάσεις; τῷ πτίλῳ μέλλεις ἐμεῖν; ; 

ΑΙΚΆΑΙΟΠΟ.ΊΙΣ. 
πτίλον γάρ ἔστιν ; εἶπέ μοι, τίνος ποτὲ 
ὄρνιϑός ἔστιν; ἄρα χομπολαχύϑου; - 

Δ ΑΠΙΑ͂ΧΟΣ. 

590 οἴμ᾽ ὡς τεϑγήξεις. 

ΦΙΚΑΙΟΠΟ.ΖΙ͂Σ. 

μηδαμῶς, ὦ ““ἀμαχε" 
οὐ γὰρ κατ᾽ ἰσχύν ἔστιν" εἰ δ᾽ ἰσχυρὸς εἶ, 
τί μ΄’ οὐκ ἀπεψώλησας; εὔοπλος γὰρ εἶ. 

ΤΖΑΜΆΑ͂ΧΟΣ. 

ταυτὶ λέγεις σὺ τὸν στρατηγὸν πτωχὸς ὧν; 
ΔΦΙΚΑΙΟΠΟ.Ζ7:1Σ. 

γάρ εἶμι πτωχός; 
“ΖΔ ΠΜΩΑ͂ΧΟΣ. 

ἀλλὰ τίς γὰρ εἶ» 

ΑΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

ὅ96 ὅστις ; πολίτης χρηστὸς, οὐ σπουδαρχίδης, 
ἀλλ ἐξ ὅτου περ ὃ πόλεμος στρατωνίδης, 

σὺ δ᾽ ἐξ ὅτου πὲρ ὃ πόλεμος μισϑαρχίδης. 
ΔΑΜΟΑΧΟΣ. 

ἐχειροτόνησαν γάρ με 
1 ΚΟ ΈΓΘΗΙ Ὁ ΣΌΣ. 

κόχχυγές γὲ τρεῖς. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ βδελυττόμενος ἐσπεισάμην, 

6000 ὁρῶν πολιοὺς μὲν ἄνδρας ἐν ταῖς τάξεσιν, 

γεανίας δ᾽ οἷος σὺ διαδεδρακότας 
τοὺς μὲν ἐπὶ Θρῴχης μισϑοφοροῦντας τρεῖς 

δοαχμὰς, : 
Τισαμενοφαινίππους, Πανουργιππαρχίδας " 
ἑτέρους δὲ παρὰ Χάρητι,. τοὺς δ᾽ ἐν Χαύσι 

606 Γερητοϑεοδώρους, “Πομειαλαζόνας, 
τοὺς δ᾽ ἐν Καμαρίνη κἀν Γέλᾳ χὰν Καταγέλᾳ. 

“Ψ4ΠΆΑ͂ΧΟ Σ. 

ἐχειροτονήϑησαν γάρ. 
ΤΙΚΆΑΙΟΠΟ.“ΖΙΣ. 

αἴτιον δὲ τί 
ὑμᾶς μὲν ἀεὶ μισϑοφορεῖν. ἁμηγέπη, 
τωνδὶ δὲ μηδέν᾽; ἐτεὸν, ὦ Μαριλάθη, 

610 ἤδη πεπρέσβευχας σὺ πολιὸς ὧν; ἐνὶ, 

ἀνένευσε" χαίτοι γ᾽ ἐστὶ σώφρων κἀργάτης. 
τί δαὶ “ράκυλλος κεὐφορίδης ἢ Πρινίδης; 

οἶδέν τις ὑμῶν τἀκβάταν᾽ ἢ τοὺς Χαόγας; 

οὔ ἩΤΟ ΠῚ ἀλλ ὁ Κοισύρας καὶ «Ἱάμαχος, 

616 οἷς ὑπ᾽ ἐράνου τε χαὶ χρεῶν πρώην ποτὲ, 
ὥσπερ ἀπόνιπτρον ἐχχέοντες ἑσπέρας, 

ἅπαντες ἐξίστω παρήνουν οἱ φίλοι. 

ἐγὼ 

ΟΜ Α͂ΜΟΑ͂ΧΟΣ. 

ὦ δημοχρατία, ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετώ; 
: ΤΙΚΆΑ͂ΙΟΠΟ.11:. 

οὐ δῆτ᾽, ἐὰν μὴ μισϑοφορῆ γε «ἄμαχος. 
«ΑΜἝΑ͂Χ ΟΣ. 

620 Δλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν πῶσι ἡμὴ κοντὰ οἰβὰ: 
ἀεὶ πολεμήσω. χαὶ ταράξω πανταχῆ, 
καὶ γαυσὶ καὶ πεζοῖσι, κατὰ τὸ καρτερόν. 

: ΤΠΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.,.1Σ. 

ἐγὼ δὲ κηρύττω γε Πελοποννησίοις 
ἅπασι καὶ Μηεγαρεῦσι χαὶ Βοιωτίοις 

θ2ὅ πωλεῖν ἀγοράζειν πρὸς ἐμὲ, “αμάχῳ δὲ μή. 
ΧΟΡΟΣ. 

(3. ἢ “ Ξὴ , ἵ ᾿ - 
αἀγὴρ γιχῷ τοῖσι λόγοισιν, καὶ τὸν δῆμον μετα-- 

σιείϑει 

περὶ τῶν σπονδῶν. ἀλλ ἀποδύντες τοῖς ἀναπαί- 
Ν 

στοις ἑπίωμεν. 

Ἐξ οὗ γε χοροῖσιν ἐφέστηχεν τρυγικοῖς ὃ διδά- 
σχαλος ἡμῶν, 

οὕπω παρέβη πρὸς τὸ ϑέατρον λέξων ὡς δεξιός 
ἔστιν" ᾿ 

680 ἡιαβωλλύνονθνς δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐν ᾿1ϑηναίοις 
ταχυβούλοις, 

ὡς χωμῳδεῖ τὴν πόλιν ἡμῶν χαὶ τὸν δῆμον κα- 
ϑυβοίζει, 

ἀποχρίνεσϑαι δεῖται νυνὶ πρὸς ᾿ϑηναίους μετα- 

βούλους. 

εἶναι πολλῶν ἀγαθῶν ἄξιος ὑμῖν ὃ 
ποιητὴς, 

παύσας ὑμᾶς ξενιπκοῖσι λόγοις μὴ λίαν ἐξαπατᾶσϑαι, 

φησὶν δ᾽ 

6086 εν ἤἥϑεσθϑαι ϑωπευομένους μήτ᾽ εἶναι χαυγο-- 
πολίτας. 

ποτ ον δ᾽ ὑμᾶς ἀπὸ τῶν πόλεων οἱ πρέσβεις 
ἐξαπατῶντες 

πεαεθὴ μὲν Ἰοστεφάνους ἐκάλουν " χἀπειδὴ τοῦτό 
τις εἴποι, 

εὐθυς διὰ τοὺς στεφάνους ἐπ᾿ ἄχρων τῶν πυγι- 
δίων ἐχάϑησϑε. 

εἰ δέ τις ὑμᾶς ὑποθωπεύσας λιπαρὼς καλέσειεν, 
᾿ϑήνας, 

640 εὕρετο πᾶν ἂν διὰ τὰς λιπαρὰς, ἀφύων τιμὴν 

περιαιμαᾶς. 
- ᾽ ἷ«- »-»ὝἭ » ςε - 

ταῦτα ποιήσας πολλῶν ἀγαϑῶν αἴτιος υμῖν γε-- 
γένηται, 

᾿ καὶ τοὺς δήμους ἐν ταῖς πόλεσιν δείξας, ὡς δη- 

μοχρατοῦνται. 

νοι νῦν ἐχ τῶν πόλεων τὸν φόρον ὑμῖν 
ἀπάγοντες 

ἥξουσιν, ἰδεῖν ἐπιϑυμοῦντες τὸν πρεη πὸν τὸν 
ἄριστον, 

645 ὅστις παρεχινδύνευσ᾽ εἰπεῖν ἐν ᾿4ϑηναίοις τὰ 
δίχαια. 

ο 3 Ε “ ι - Ψ) γδ , Υ λ , οὕτω δ᾽ αὐτοῦ περὶ τῆς τόλμης ἡδὴ πόρρω “πλέος 
ἥξει, 

ὅτε χαὶ βασιλεὺς, «Ζαχεδαιμονίων τὴν πρεσβείαν 
βασανίζων, 

5. ἠρώτησεν πρῶτα μὲν αὐτοὺς πότεροι ταῖς ναυσὶ 
“οατοῦσιν" 

εἶτα δὲ τοῦτον τὸν ποιητὴν ποτέρους εἴποι χαχὰ 

πολλώ" 



{ ΄ ι »Ὦ « , 
Θὅθτούτους γὰρ ἔφη τοὺς ἀνθοώπους πολὺ βελτίους 

γεγενῆσθαι 

χαὶ τῷ πολέμῳ πολὺ νικήσειν, τοῦτον ξύμβουλον 
ἔχοντας. 

διὰ ταῦϑ᾽ ὑμᾶς “Ζ“αχεδαιμόνιοι τὴν εἰρήνην προ- 
χαλοῦνται, 

καὶ τὴν «ἀἴγιναν ἀπαιτοῦσιν " καὶ τῆς νήσου μὲν 
ἐχείνης 

Ἷ 2 ᾿ξ ΕῚ ᾽ Ύ 
οὐ φροντίζουσ᾽, ἀλλ 

ἀφέλωνται. 
Θ6ὅ ἀλλ᾿ ὑμεῖς τοι μή ποτ᾽ ἀφῆϑ'" 

τὰ δίχαια " 

ὡς χωμῳδήσει 

φησὶν δ᾽ ὑμᾶς πολλὰ διδάξειν ἀγάϑ᾽, ὥστ᾽ εὐ- 
δαίμονας εἶναι, 

Ε , 5.09 « - ᾿ 
οὐ ϑωπεύων, οὐδ᾽ ὑποτείνων μισϑοὺς, 

ἐξαπατύλλων, 
οὐδὲ πανουργῶν, οὐδὲ χατάρδων, ἀλλὰ τὰ βέλ- 

τιστα διδάσχων. 
πρὸς ταῦτα Κλέων χαὶ παλαμάσϑω 

660 καὶ πᾶν ἐπ᾽ ἐμοὶ τεχταινέσϑω. 
" : - 4 ͵΄ 

τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίχαιον 
“ἢ 3 7 ’ 2 « -Ο 

ξυμμαχον ἕσται, χοὺ μὴ ποϑ᾽ αἀλῶ 

περὶ τὴν πόλιν ὧν ὥσπερ ἐκεῖνος 
δειλὸς χαὶ λαχαταπύγων. 

066 δεῦρο Πίοῦσ᾽ ἐλϑὲ φλεγυρὰ πυρὸς ἔχουσα μέ- 

᾿ γος, ἔντονος ᾿ἡχαρνικχή. 

οὐδ᾽ 

οἷον ἐξ 
ἐρεϑιζόμεγνος οὐρίᾳ διπίέδι, 

670 ἡνίκ᾽ ἂν ἐπανϑρακίδες ὦσι παρακείμεναι, 

οἱ δὲ Θασίαν ἀναχυχῶσι λιπαράμπυχα, 
οἱ δὲ μάττωσιν, οὕτω σοβαρὸν ἐλϑὲ μέλος εὔτο-- 

γον, ἀγροιχότερον, 
θ7ὅ ὡς ἐμὲ λαβοῦσα τὸν δημότην. 

μεμφόμεσϑα τὴ πόλει. οἱ γέροντες οἱ παλαιοὶ 
Ν 

2 Ἁ 

οὐ γὰρ ἀξίως ἐχείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν 

γηροβοσχούμεσϑ' ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ δεινὰ πάσχομεν, 

οἵτινες γέροντας ἄνδρας ἐμβαλόντες ἐς γραφὰς 
680 ὑπὸ νεανίσκων ἐᾶτε καταγελᾶσϑαι ῥητόρων, 

οὐδὲν ὄντας, ἀλλὰ χωφοὺς καὶ παρεξηυλημέγους; 
οἷς Ποσειδῶν ἀσφάλειός ἔστιν ἡ βακτηρία " 

τονϑορύζοντες δὲ γήρᾳ τῷ λίϑῳ προσέσταμεν, 

οὐχ ὁρῶντες οὐδὲν εἰ μὴ τῆς δίχης τὴν ἠλύγην. 
θ86 ὁ δὲ νεανίας ἑαυτῷ σπουδάσας δύγηγορεῖν: 

ἐς τάχος παίει ξυνάπτων στρογγύλοις τοῖς δήμασι Ξ 
χάτ᾽ ἀνελχύσας ἐρωτῷ, σχανδάληϑρ᾽ ἱστὰς ἐπῶν, 

ἄνδρα Τιϑωνὸν σπαράττων χαὶ ταράττων καὶ 
χυχῶν. 

ὁ δ᾽ ὑπὸ γήρως μασταρύζει, χάτ ὀφλι ὧν ἀπέρχεται" 
690 εἶτα λύξει χαὶ δακρύει, χαὶ λέγει πρὸς τοὺς φίλους. 

ου μ᾽ ἐχρῆν σορὸν πρίασϑαι, τοῦτ ὀφλὼν 
ἀπέρχομαι. 

ταῦτα πῶς εἰχότα γέροντ᾽ ἀπολέσαι, πολιὸν ἄν- 

ἡνὰν περὶ κλεψύδραν, 
69ὅ πολλὰ δὴ ξυμπονήσαντα, καὶ ϑερμὸν ἀπομορξά- 

μενον ἀνδριχὸν ἱδοῶτα δὴ καὶ πολὺν, 
ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν ὄντα Μαραϑῶνι περὶ τὴν πόλιν; 
εἶτα Παραϑῶτγι μὲν ὅτ᾽ ἦμεν, ἐδιώκομεν " 

700 γῦν δ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν πονηρῶν σφόδρα διωχόμεϑα, 

κάτα πρὸς ἁλισκόμεϑα. 

668 ----691. --ΞΞ 692 .--- 718. 
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πρὸς τάδε τίς ἀντερεῖ Παρψίας; 

τῷ γὰρ εἰκὸς ἄνδρα κυφὸν, ἡλίχον Θουκυδίδην, 
ἐξολέσϑαι συμπλαχέντα τῇ ͵Σ χυϑῶν ἐρημίᾳ, 

706 τῷδε τῷ Κηφισοδήμῳ, τῷ λάλῳ ξυνηγόρῳ; 

ὥστ᾽ ἐγὼ μὲν ἠλέησα κἀπεμορξόμην ἰδὼν 
ἄνδρα πρεσβύτην ὑπ᾽ ἀνδρὸς τοξότου χυχκώμενον, 

ὃς μὰ τὴν “ἠμητρ᾽ » ἐχεῖνος ἡνίκ᾽ ἦν ἐϑυθυτ 

οὐδ᾽ ἂν αὐτὴν τὴν ᾿“χαίαν ῥᾳδίως ἠνέσχετ᾽ ἂν, 

710 ἀλλὰ χατεπάλαισεν ὧν μὲν πρῶτον Εὐάϑλους 
δέχα, 

κατεβόησε δ᾽ ἂν κεκραγὼς τοξότας τρισχιλίους, 
περιετόξευσεν δ᾽ ἂν αὐτοῦ τοῦ πατρὸς τοὺς ξυγ- 

γεγεῖς. 

ἀλλ ἐπειδὴ τοὺς γέροντας οὐχ ἐᾷϑ' ὕπνου τυχεῖν, 

ψηφίσασϑε χωρὶς εἶναι τὰς γραφὰς, ὅπως ἂν ἡ 

715 τῷ γέροντι μὲν γέρων καὶ νωδὸς ὁ ξυνήγορος, 
τοῖς νέοισι δ᾽ εὐρύπρωκχτος χαὶ λάλος χὠ Αλει-- 

γίου. 

κἀξελαύνειν χρὴ τὸ λοιπὸν, κἂν φύγη τις, ζημιοῦν 

τὸν γέροντα τῷ γέροντι, τὸν νέον δὲ τῷ νέῳ. 

ΠΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΣ. 

ὅροι μὲν ἀγορᾶς εἶσιν οἵδε τῆς ἐμῆς. 
720 ἐνταῦϑ'᾽ ἀγοράζειν πᾶσι Πελοποννησίοις 

ἔξεστι χαὶ ΜὶΊεγαρεῦσι καὶ Βοιωτίοις 

ἐφ᾽ ᾧτε πωλεῖν πρὸς ἐμὲ, «“αμάχῳ δὲ μή. 
ἀγορανόμους δὲ τῆς ἀγορᾶς χαϑίσταμαι 

τρεῖς τοὺς λαχόντας τούσδ᾽ ἱμάντας ἐκ «“Ἱεπρῶν. 

725 ἐνταῦϑα μήτε συχοφάντης εἰσίτω 
μήτ᾽ ἄλλος ὅστις Φασιανός ἐστ᾽ ἀνήρ. 
ἐγὼ δὲ τὴν στήλην χαϑ᾽ ἣν ἐσπεισάμην 
μέτειμ᾽, ἵνα στήσω φανερὰν ἐν τἀγορᾷ. 

ΜΕΓ.Α“ΡΕΎΣ. 

ἀγορὰ ᾽ν ᾿Αϑάναις χαῖρε, Μεγαρεῦσιν φίλα. 
790 ἐπόϑουν. τυ ναὶ τὸν Ὅρα ἅπερ με τεου,. 

ἀλλ, ὦ πονηρὰ χώρι᾽ ἀϑλίου πατρὸς, 

ἄμβατε ποττὰν μᾶδδὙαν, αἴ χ᾽ εὕρητέ πα. 
ἀχκούετον δὴ, ποτέχετ᾽ ἐμὶν τὰν γαστέρα" 
πότερα πεπρᾶσϑαι χρήδϑδετ᾽, ἢ πεινῆν καχῶς; 

ΚΟΡ 4. 

735 πεπρᾶσϑαι πεπρᾶσϑαι. 

ΜΠΜΕΓ.“ΡΕΎΥΣ. 

ἐγώνγα καὐτὸς φαμι. τίς δ᾽ οὕτως ἄνους 

ὃς ὑμέ χα πρίαιτο, φανερὰν ζαμίαν;, 
ἀλλ ἔστι γάρ μοι Πῆεγαρικά τις μαχανά.. 
χοίρους γὰρ ὑμὲ σχευάσας φασῶ φέρεν. 

740 περίϑεσϑε τάσδε τὰς ὁπλὰς τῶν χοιρίων. 
ὅπως δὲ δοξεῖτ᾽ ἤμεν ἐξ ἀγαϑᾶς ὑός" 

ὡς ναὶ τὸν Ἑρμᾶν, εἴπερ ἱξεῖτ᾽ οἴχαϑις, 
τὰ πρᾶτα πειρασεῖσϑε τᾶς λιμῶ χαχῶς. 

ἀλλ ἀμφίϑεσϑε χαὶ ταδὶ τὰ δυγχία, 

745 χἤπειτεν ἐς τὸν σάχχκον ὧδ᾽ ἐσβαίνετε. 
ὅπως δὲ γρυλιξεῖτε χαὺ χοΐξετε 

χὴησεῖτε φωνὰν χοιρίων μυστηριχῶν. 

ἐγὼν δὲ χαρυξῶ “ιχαιόπολιν ὅπα. 
“Δικαιόπολι, ἡ λῆς πρίασϑαι χοιρία; 

ΖΠἋἊἜΚΆΑΙΟΠΟ.11Σ. 

7ό0τί; ἀνὴρ Πεγαρισός; 
ΜΕΓΜΡΕΥΎΥΣ, 

ἀγοράσοντες ἵχομές, 



ὅ40. Α Βὲι ΕΒ ΤΟ Φ ΑΝ Ὁ ἘΣ 

ΑΙΚΑΙΟΠΟ.ΖΙ1ΙΣ. 
πῶς ἔχετε; 

ΜΠΕΓΜΑΡΕΎΥΣ. 

διαπεινᾶμες ἀεὶ ποττὸ πῦρ. 
ΑΙἸἹΚΑΙΟΠῸΟΟΩ ΙΣ. 

ἀλλ ἡδύ τοι νὴ τὸν Ζ1᾿, ἢν αὐλὸς παοῆ. 
τί δ᾽ ἄλλο πράττεϑ᾽ οἱ Μεγαρῆς νῦν; 

ΜΕΓΜΡΕΥΣ. 
οἷα δή. 

ὅχα μὲν ἐγὼν τηνῶϑεν ἐμπορευόμαν, 
785 ἄνδρες πρόβουλοι τοῦτ᾽ ἔπραττον τῇ πόλει, 

᾿ς ὅπως τάχιστα χαὶ χαάχιστ᾽ ἀπολοίμεϑα. 

ΤΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.11Σ. 

αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ ἀπαλλάξεσϑε πραγμάτων. 

ΜΕΙΓΑΡΕΎΣ. ὶ 

σά μάν; 

ΦΙΚΆΑ͂ΙΟΠΟ ΖΙ͂Σ. 

τί δ᾽ ἄλλο Μηεγαροῖ; πῶς ὁ σῖτος ὦνιος; 

ΜΕΓΑΡΕΎῪΣ. 
παρ᾽ ἀμὲ πολυτίματος, ᾧπερ τοὶ ϑεοί. 

τ ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΙΣ. 

760 ἅλας οὖν φέρεις; 
ΜΕΓΙΓ.ΜΡΕΥΣ. 

οὐχ ὑμὲς αὐτῶν ἄρχετε; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

οὐδὲ σκόροδα; 
ΜΠΕΙΓῬΡΕΥΣ. 

ποῖα σχόροδ᾽; ὑμὲς τῶν ἀεὶ, 
ὅχχ᾽ ἐσβάλητε, τὼς ἀρωραῖοι μύες, 
πάσσαχι τὰς ἄγλιϑας ἐξορύσσετε. 

ΙΚΑΙΟΠΟ.«.1:1Σ. 

τί δαὶ φέρεις; ; 

ΜΕΓΙΓΜΦΡΕΎΥΣ. 

χοίρους ἐγώνγα μυστιχᾶς. 
ΑΙΚΑΙΟΠΟ.11Σ. 

7605 χαλὼς λέγεις " ἐπίδειξον. 

ΜΕΙΜΑΡΕΎΣ. 

ἀλλὰ μὰν χαλαί. 
ἄντειγον,, αἱ λῆς" ὡς παχεῖα καὶ καλα. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 
τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα; 

ΜΕΙ͂ΡΕΥΎΥΣ. 

χοῖρος ναὶ Δία. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑ.Ι͂Σ. 

τί λέγεις σύ; ποδαπὴ χοῖρος ἥδε; 
ΜΕΓΔΑΡΕΥΣ. 

δ ΠΠΙεγαρικᾶ. 
ἢ οὗ χοῖρός ἐσϑ᾽ ἅδ᾽; 

ΦΙἊἋΚΑΙΟΠΟΟΑΙΣ. 

οὐκ ἔμοιγε φαίνεται. 
ΜΠΕῈΕΓΙΓΖΡΕΥΣ. 

710 οὐ δεινά; ϑᾶσϑε τοῦδε τὰς ἀπιστίας " 

οὔ φᾶτι τάνδε χοῖρον ἦμεν. ἀλλὰ μὰν, 
αἱ λῆς, περίδου μοι περὶ ϑυμητιδῶν ἁλῶν, 

αἱ μή στιν οὗτος χοῖρος Ἑλλάνων νόμῳ. 
ΔΙἊΚΆΑ͂ΙΟΠΟ.11Σ. 

ἀλλ ἔστιν ἀνθρώπου γε. 
ΜΕΙΜ“ΡΕΥΣ. 

γαὶ τὸν “ιοχλέα, 
776 ἐμά γα. σὺ δέ νιν εἴμεναι τίνος δοκεῖς; 

ἥ λῆς ἀκοῦσαι φϑεγγομένας; 

Α]ἹΚΑ͂ΙΟΠΟ Ζ1:1Σ. 

γὴ τοὺς ϑεοὺς 
ἔγωγε. Ἔ 

ΜΕΓΑΡΠΎΣ. 
φώνει δὴ τὺ ταχέως, χοιρίον. 

οὐ γρῆσϑα σιγῆν, ὦ χάχιστ᾽ ἀπολουμένα. 
πάλιν τ᾿ ἀποισῶ ναὶ τὸν ομᾶν οἴχαδις. 

ΚΟΡΗ. 
780 κοὶ ποῖ. 

ΠΕΓΑΡΕΎΥΣ. 

αὕτα ᾽στὶ χοῖρος; 
ΑΙΚΑΙΟΠΟΙΣ:. 

γὺν γὲ χοῖρος φαίνεται. 

ἀτὰρ ἐχτραφείς γε χύσϑος ἔσται: 

ΜΕΓΙΓΑΡΕΥΣ. 

᾿ πέντ᾽ ἐτῶν, 
σάφ᾽ ἴσϑι, ποττὼν ματέρ᾽ εἰχασϑήσεται- 

ΔΙἊἜΚΑΙΟΙῸΟ.1.1:Σ. 

ἀλλ οὐχὶ ϑύσιμός ἔστιν αὑτηγί. 
ΜΠΙΓΆΑΡΕΎΥΣ. 

, σά μάν; 
78ὅ πᾶ δ᾽ οὐχὶ ϑύσιμιός ἔστι; 

ΑΤΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΙΣ.. 

χέρχον οὐχ ἔχει. 

ΜΜΕΓΙΓΜΑΡΕΥΣ. 

γέκ γάρ ἔστιν" ἀλλὰ δελιρακουμένα 
ἑξεῖ μεγάλαν τὲ χαὶ παχεῖαν χἠήρυϑράν. 
ἀλλ᾿ αἱ τράφεν λῆς, ἅδε τοι χοῖρος καλά. 

ΦΙΚΑΙΟΠΟ.ΙΣ. 

ὡς ξυγγενὴς ὁ χύσϑος αὐτῆς ϑατέρᾳ. 
ΜΠΓΑΡΕΎΥΣ. 

790 ὁμοματρία γάρ ἔστι χκὴκ τωὐτῶ. πατρός. 
ἀλλ ἂν παχυνϑῆ κἀναχνωανϑῆῇ τριχὶ, 
κάλλιστος ἔσται χοῖρος ᾿φροδίτᾳ ϑύειν. 

- 

ΤΙΚΑΙΟΠΜΟΟ.“1Σ. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ χοῖρος τἀφροδίτῃ ϑύεται. 
ΜΕΙ.“ἷ«ΡΕΥΣ. 

οὐ χοῖρος ᾿φροδίτᾳ; μόνᾳ γα δαιμόνων. 
796 χαὶ γίγνεταί γα τἄᾶνδε τῶν χοίρων τὸ χρῆς 

ἅδιστον ἂν τὸν ὀδελὸν ἀμπεπαρμένον. 
“ΙἜΚΑΙΟΠΟ.Ζ4:1Σ. 

ἤδη δ᾽ ἄνευ τῆς μητρὸς ἐσϑίοιεν ἄν; 
ΜΕΙΓΜΑΡΕΎΥΣ. 

γαὶ τὸν Ποτειδῶ, χἂν ἄνευ γα τῶ πατρός. 
ΤἹΚΑΙΟΠΟ.Α,ΙΣ. 

τί δ᾽ ἐσϑίει μάλιστα; ͵ 

ὩΠΈΓΪΙΤΑΡΈΕΧΟΩΣΟΣ 

πάνϑ'᾽ ἅ χα διδῷς. 

800 αὐτὸς δ᾽ ἐρώτη. 
ΑΙΚΑ͂ΙΟΠΟ. ΕΙΣ. 

χοῖρε χοῖρε. 
ΚΟΡἍ. 

χοὶ χοΐ- 

Ζ“Ι2ἋΚΆΑ͂ΙΟΠΟ 115. 

τρώγοις ἂν ἐρεβίνϑους; 
ΚΟΡΑ͂. 

χοὶ κοὶ χοΐ. 

ΦΙἊἜΚΑΙΟΠΟΟΑΙΣ. 
'τί δαί; φιβάλεως ἰσχάδας; 

ΚΟΡ«Ἅ. 

χοὶ κοΐ. 



Ἂ ΔΑ Ὁ ΟΝ Ἢ τὶ 541 πε τὺ τσ π'ὐσνινον τσ τ΄ ὁ τ ΨΕΡ 

πὴ ως ἡ ΕΟ ἾΠΘΕΥΤΣ. τὸ πρᾶγμα τοῦ βουλεύματος; καρπώσεται γὰρ 
ὡς ὀξὺ πρὸς τὰς ᾿σχγαδας χκεχράγατε. ἀνὴρ 

806 ἐνεγκάτω τις ἔνδοϑεν τῶν ἰσχάδων ἐν τἀγορᾷ χαϑήμενος" 
τοῖς χοιριδίοισιν. ἄρα τρώξονται; βαβαὶ,. χἂν εἰσίη τις Ἀτησίας, 

οἷον ῥοϑιάζουσ᾽, ὦ πολυτίμηϑ'᾽ Ἡράκλεις. 840 ἢ συχοφάντης ἄλλος, οἷ- 
ποδαπὰ τὰ χοιρί᾽ ; ὡς τραγασαῖα φαίνεται. μώζων χαϑεδεῖται" 

ἀλλ οὐχὶ πάσας χατέτραγον τὰς ᾿Ἰσγάδας. οὐδ᾽ ἄλλος ἀνθρώπων ὑποινωνῶν σὲ πημανεῖ τι" 

ΜΕΓ.ΑΡΕΎΣ. οὐδ᾽ ἐξομόρξεται Πρέπις τὴν εὐρυπρωχτέαν σοι, 
810 ἐγὼ γὰρ αὐτῶν τάνδε μίαν ἀνειλόμαν. οὐδ᾽ ὠστιεῖ Κλεωνύμῳ " 

ΤΙΚΆΑ͂ΙΟΠΟ Ἅ1Σ. 845 χλαῖναν δ᾽ ἔχων φανὴν δίει" 
γὴ τὸν «10 ἀστείω γε τὼ βοσχήματε" χοὐ ξυντυχών σ᾽ Ὑπέρβολος 
πόσου πρίωμαί σοι τὰ χοιρίδια; λέγε. διχῶν ἀναπλήσει" 

ΜἩΕΓΙΓΑΡΕῪ 4. οὐδ᾽ ἐντυχὼν ἐν τἀγορᾷ πρόσεισί σοι βαδίζων 
τὸ μὲν ἅτερον τούτων σχορόδων τροπαλίδος, Κρατῖνος ἀεὶ χεχαρμένος μοιχὸν μιᾷ μαχαίρᾳ, 
τὸ δ᾽ ἅτερον, αἱ λῇς, χοίνικος μόνας ἁλῶν.  ἀἈββύθὁ περιπόνηρος ᾿ρτέμων, 

ΑΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. ὁ ταχὺς ἔγαν τὴν μουσιχὴν, ) 
815 ὠνήσομαί σοι" περίμεν᾽ αὐτοῦ. ὕζων χαχὸν τῶν μασχαλῶν 

ΜΕΓΔΑΡΕΥΣ. πατρὸς τραγασαίου " 

᾿ ταῦτα δή. οὐδ᾽ αὖϑις αὖ σὲ σχώψεται Παύσων ὁ παμπό- 
Ἑομῶ ᾽μπολαῖε, τὰν γυναῖχα τὰν ἐμὰν γηρος, 

οὕτω μ᾽ ἀποδόσϑαι τών τ᾽ ἐμαυτῶ ματέρα. 866.“υσίστρατός τ᾽ ἐν τἀγορᾷ, “Χολαργέων ὄνειδος, 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. ὁ περιαλουργὸς τοῖς χαχοῖς, ἡ 

ὦνθρωπε, ποδαπὸς; ῥιγῶν τε χαὶ πεινῶν ἀεὶ 

ΜΕΓΑΡΕΎΥΣ. πλεῖν ἢ τριάχονϑ᾽ ἡμέρας 
χοιροπώλας  ΤΊεγαριχός. τοῦ μηγνὺς ἑκάστου. 

ΣΥΚΟΦΑΝΊΜΠΕΣ. ΒΟΙΩΤΟΣ. 

τὰ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ φανῶ ταδὲ 860 ἴττω «Πρακλῆς, ἔχαμόν γα τὰν τίλαν χαχῶς, 
820 πολέμια χαὶ σέ. : χατάϑου τὺ τὰν γλάχων᾽ ἀτρέμας, ᾿Ισμηνία" 

ΠῚ ΤΡ ΊΈΣ, ὑμὲς δ᾽, ὅσοι Θείβαϑεν αὐληταὶ πάρα, 
τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽, ἵχει πάλιν τοῖς ὀστίνοις φυσῆτε τὸν πρωχτὸν χυγός. β 

ὄϑενπερ ἀρχὰ τῶν χαχῶν ἁμῖν ἔφυ. ΑΙΚΆΙΟΠΟΑΙΣ. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. παῦ᾽ ἐς χόραχας. οἱ σφῆκες οὐκ ἀπὸ τῶν ϑυρῶν ; β 

χλάων μεγαριεῖς. οὐχ ἀφήσεις τὰν σάκον; 866 πόϑεν προσέπτανϑ'᾽ οἱ χαχῶς ἀπολούμενοι 
ΜΕΓ.ΑΡΕΥΣ. ἐπὶ τὴν ϑύραν μοι Χαιριδῆς βομβαύλιοι; β 

Ζιχαιόπολι “Ἰκαιόπολι, φαντάζομαι ΒΟΙΩΤΟΣ. 

ὑπό του. νὴ τὸν Ἰόλαον, ἐπιχαρίττως γ᾽, ὦ ξένε" 
- ΤΙΚ ΑΙΟΠΟΟΑΙ͂Σ. Θείβαϑι γὰρ φυσᾶντες ἐξόπισϑέ μου 

τίς ὁ φαίνων σ᾽ ἐστίν; ἀγορανόμοι, τίνϑεια τῶς γλάχωνος ἀπέχιξαν χαμαί. , 

826 τοὺς συχοφάντας οὐ ϑύραξζ᾽ ἐξείρξετε; 870 ἀλλ εἴ τι βούλει, πρίασο, τῶν ἐγὼ φέρω, 
τί δὴ μαϑὼν φαίνεις ἄνευ ϑρυαλλίδος; τῶν ὀρταλίχων, ἢ τῶν τετραπτερυλλίδων. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. ΑΠΙΚΆΑΙΟΠΟΑΙΣ. 
οὐ γὰρ φανῶ τοὺς πολεμίους; ὦ χαῖρε, κολλιχοφάγε Βοιωτίδιον. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. ' ΠΣ ΡΩΝ 
πλάων γὲ σύ, ΒΟΙΩΤΟΣ. 

εἰ μὴ ᾽τέρωσε συχοφαντήσεις τρέχων. ὅσ᾽ ἐστὶν ἀγαϑὰ Βοιωτοῖς ἁπλῶς, 
ἐπιτν ᾿ ΤΡ τ ἢ ΥΣ. Ἡρλήν ὀρίγανον, γλαχω, ψιάϑως, ϑουαλλίϑας, 

Οἷον τὸ χαχοὸν ἐν ταῖς ϑαναις τοῦτ᾽ ἕγι.- 876 νάσσας, χολοιὼς, ἀτταγῶς, φαλαρίδας, 

ΑΙΚΑ͂ΙΟΠΟΑΙΣ. τροχίλως, χολύμβως. ἣ 
830 ϑάρρει,  ῆΙεγαρίχ᾽ " ἀλλ᾽ ἧς τὰ χοιρίδι᾽ ἀπέδου ΖΔΙΚΑΙΟΠΟΖΙΣ. Ι 

τιμῆς, λαβὲ ταυτὶ τὰ σχόροδα καὶ τοὺς ἅλας, ὡσπερεὶ χειμιὼν ἄρα Ι 

καὶ χαῖρε πόλλ. ὀρνιϑίας εἷς τὴν ἀγορὰν ἐλήλυϑας. ] 
ΠΕ ΤΕ ΥΣΣ ΒΟΙΩΤΟ Σ. Ϊ 
ἀλλ ἁμὶν οὐχ ἐπιχώριον. χαὶ μὰν φέρω χᾶνας, λαγὰς, ἀλώπεχας, β 

ΠῚ ΤΓΘΟΊΙΓΟ ΖΥΣ. σχάλοπας, ἐχίνως, αἰελούρως, πικτίδας, | 
πολυπραγμοσύνη γυν ἐς χεφαλὴν τρέποιτ᾽ ἐμοί, 880 ἰχτίδας, ἐνύδρους, ἐγχέλεις Κωπαίϑας. ᾿ 

ΠΕ ΕΖ ΥΣ: ΑΙΚΆΑ͂ΙΟΠΟ 112. 

ὦ χοιρίδια, πειρῆσϑε χἄνις τῶ πατρὸς ὦ τερπνότατον σὺ τέμαχος ἀνϑρώποις φέρων, 

886 παίειν ἐφ᾽ ἀλὶ τὰν μᾶδδαν, αἴ χά τις διδῷ. δός μοι προσειπεῖν, εἰ (φέρεις τὰς ἐγχέλεις. 

ΧΟΡΟΣ. ΒΟΙΩΤΟΣ. 
εὐδαιμονεῖ γ᾽ ἄνθρωπος. οὐκ ἤκουσας οἷ προ- πρέσβειρα πεντήκοντα Κωπῴδων χορᾶν, 

βαίγει ἔχβαϑι τῷδε κἠπιχαρίττα τῷ ξένῳ. | 
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ΔΙΚΆΑΙΟΠΟ ΑΙΣ. 
8856 ὦ φιλτάτη σὺ χαὶ πάλαι ποϑουμέγη, 

ἦλϑες ποϑεινὴ μὲν τρυγῳδιχοῖς χοροῖς, 
φίλη δὲ Μιορύχῳ. διῶες, ἐξενέγκατε 

τὴν ἐσχάραν μοι δεῦρο καὶ τὴν διπίδα. 
σχέψασϑε, παῖδες, τὴν ἀρίστην ἔγχελυν, 

890 ἥχουσαν ἕχτῳ μόλις ἔτει ποθουμένην" 

προσείπατ᾽ αὐτὴν, ὦ τέχν᾽" ἄνθϑραχας δ᾽ ὲ 
ὑμῖν παρέξω τῆσδε τῆς ξένης χάριν. 
ἀλλ εἴσφερ᾽ αὐτήν" μηδὲ γὰρ ϑανῶν ποτε 
σοῦ χωρὶς εἴην ἐντετευτλανωμένης. 

ΒΟΙΩΊΎΤΟ Σ. 

8965 ἐμοὶ δὲ τιμὰ τῶσδε πᾶ γενήσεται; 
ΤΙΚΑ͂ΙΟΠΟΟΙΣ. 

ἀγορᾶς τέλος ταύτην γέ που δώσεις ἐμοί" 

ἀλλ εἴ τι πωλεῖς τῶνδε τῶν ἄλλων, λέγε. 
ΒΟ] 1 Ο Σ. 

Ἰώγα ταῦτα πάντα. 
ΠΙΚΑΙΟΠΟΟ.“.Ζ1Σ. 

φέρε, πόσου λέγεις; 

ἐνθένδ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἄξεις ἰών; 

ΒΩΙΩ ΤΟ Σ. 

900 ὅ τι γ᾽ ἔστ᾽ ᾿“ϑάναις, ἐν Βοιωτοῖσιν δὲ μή. 
ΖΠΚΑ͂ΙΟΠΟ .«.1:1Σ. 

ἄξεις πριάμενος «Ῥαληριχὰς 

“"ὴ γὼ 

ΕΝ ,» το» ΕῚ 
ἢ φορτέ᾽ ἕτερ 

ἀφύας ἄρ᾽ 

ἢ χέραμον. 
ΒΟΙΩΤΟΣ. 

ἀφύας ἢ χέραμον; ἀλλ 
9 3» 

ἔντ᾽ ἐχεῖ" 

ἀλλ᾽ ὃ τι παρ᾽ 
ΤΠΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.125. 

ἐγῴδα τοίνυν συχοφάντην ἔξαγε 
900 ὥσπερ χέραμον ἐνδησάμενος. 

ΒΟΙΦΩΎΤΟΣ. 

γὴ τὼ σιὼ, 

λάβοιμι μέντἂν χέορδος ἀγαγὼν χαὶ πολὺ, 
ἅπερ πίϑαχον ἀλιτρίας πολλᾶς πλέων. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ 4:1Σ. 

χαὶ μὴν ὁδὲ Νίξαρχος ἔρχεται φανῶν. 
ΒΟΙΩΤΥ͂Ο Σ. 

μικχός γα μᾶχος οὗτος. ΄ 
ΑἹΚΆΑ͂ΙΟΠΟ Ἅ.1|:Σ. 

ἀλλ᾽ ἅπαν χαχόν. 
ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 

ἱ 910 ταυτὺ τίνος τὰ φορτί᾽ ἐστί; 
ΒΟΙΌΤΟΣς 

τῶδ᾽ ἐμὰ 
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Θείβαϑεν, ἴττω Ζεύς. 
ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 

ἐγὼ τοίνυν ὁδὲ 
φαίνω πολέμια ταυταγί. 

Ὁ ΟΘΟΚΦΧ.ΟΣ. 

τί δαὶ παϑὼν 
Ϊ ὀρναπετίοισι πόλεμον ἤρα χαὶ μάχαν; 

ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 

καὶ σέ γε φανῶ πρὸς τοῖσδε. 

ΒΟΙΏΩΤΟΣ. 
τί ἀδιχειμένος ; 

ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 

9156 ἐγὼ φράσω σοι τῶν περιεστώτων χάριν. 
ἐχ τῶν πολεμίων γ᾽ εἰσάγεις ϑρυαλλίδα. 

ἁμῖν μή ᾽στι, τᾷδε δ᾽ αὖ πολ Ἃ 

ΤῸ Φ ΑΟΝ Ὁ Ὁ 

ΖΠΙΚΑ͂ΙΟΠΟΟΑΟΙΙ͂Σ. 

ἔπειτα φαίνεις δῆτα χαὶ ϑρυαλλέδα;" 
ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 

αὕτη γὰρ ἐμπρήσειεν ἂν τὸ νεώριον. 
ΤΙΚΑ͂ΙΟΠΟ .4:Σ. 

νεώριον ϑρουαλλίς; 

ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 

οἶμαι. 

ΤΠΙΚΆΑ͂ΙΟΠΟ..7Ζ:1Σ. 

τίνι τούπῳ; 
ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΣ. 

ἐνθεὶς ἂν ἐς τίρην ἀνὴρ Βοιώτιος 
ἕνας ἂν εἰσπέμψειεν ἐς τὸ. νεώριον 
δι᾿ ὑδοορρόας, βορέαν ἐπιτηρήσας μέγαν... 
κεἴπερ λάβοιτο τῶν νεῶν τὸ πῦρ ἅπαξ, 
σελαγοῖντ᾽ ἂν εὐϑύς. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΟ.ΙΣ. 

ὦ χάκιστ᾽ ἀπολούμενε, 
σελαγοῖντ᾽ ἄν ὑπὸ τίφης τε καὶ ϑρυαλλίδος; 

ΝΙΚΑ͂ΡΧΟΞΣ. 

920 

μαρτύρομαι. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΟ.ΑΑ͂ΙΣ. 

ξυλλάμβαν᾽ αὐτοῦ τὸ στόμα" 

δός μοι φορυτὸν, ἵν᾿ αὐτὸν ἐνδήσας φέρω. 
: ΧΟΡΟΣ. 

ἔνδησον, ὦ βέλτιστε, τῷ 

ξέγῳ χαλῶς τὴν ἐμπολὴν 
οὕτως ὅπως 
ὧν μὴ φέρων χατάξῃ. 

Ζ ΠΗ ΤΟΠΟΟΑΙΣ. 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτ᾽, ἐπεί 
τοι χαὶ ψοφεῖ λάλον τι καὶ 
πυρορραγὲς , 

κἄλλως ϑεοῖσιν ἐχϑοόν. 

; ΟΧΟΡΟΣ. 

τί χοησεταί ποτ᾽ αὐτῷ; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

πάγχρηστον ἄγγος ἔσται, 
κρατὴρ καχῶν, τριπτὴρ δικῶν, 

φαίνειν ὑπευϑύνους τοις 
70: » Ζαὶ πύλιξ 

ἐγκυχᾶσϑαι. 

ΧΊΟΟΡῸΌΘΙΣ: 

940 πῶς δ᾽ ἂν πεποιϑοίη τις ἀγ-. 

γείῳ τοιούτῳ χρώμενος 

τὰ πράγματ᾽ 

χατ᾽ οἰχίαν 

τοσόνδ᾽ ἀεὶ ψοιροῦντι; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΟΑ͂ΙΣ. 

ἰσχυρόν ἔστιν, ὠγάϑ᾽, ὥστ᾽ 
οὐχ ἂν χαταγείη ποτ᾽, εἴ-- 

916 πὲρ ἐκ ποδῶν 

χάτω χάρα χρέμαιτο. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἤδη καλῶς ἔχει σοι. 
ΒΟΙΏΩΤΟ Σ. 

μέλλω γέ τοι ϑερίδδεν. 

929.--939. --Ξ 940 ---- 951. 

Ῥοσί 927. σοι δῖαν ' 
ἰὲ Α ᾿ ι πὰ Ἶ δ : 

ὥσπερ χέραμον, ἵνα μὴ καταγὴ φορουμένος. " 
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᾿ ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ, ὦ ξένων βέλτιστε, χαὶ 
τοῦτον λαβὼν πρόσβαλλ᾽ ὅπου 

950 βούλει. φέρων 
πρὸς πάντα συχοφάντην. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΑΙΣ. 

μόλις γ᾽ ἐνέδησα τὸν χαχῶς ἀπολούμενον. 
αἴρου λαβὼν τὸν κέραμον, ὦ Βοιώτιε. 

ΒΟΙΩΌΎ Ο Σ. 

ὑπόκχυπτε τὰν τύλαν Ἰὼν, ᾿Ισμήνιχε. 
ΙΚΑ͂ΙΟ " ΟΕ ΗΣ. 

955 γώπως χατοίσεις αὐτὸν εὐλαβούμενος. 
πάντως μὲν οἴσεις οὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλ ὅμως" 
χἂν τοῦτο χερδάνης ὥγων τὸ φορτίον, 
εὐδαιμονήσεις συχοφ ανἡτῶν γ᾽ οὕνεχα. 

ΘΕΡΆΠΩΝ ΛΑΜΆΧΟΥ. 

“Ιικαιόπολι. 
ΙἹΚΑΙΟΠΟΟΙΣ. 

τί ἔστι; τί με βωστρεῖς - 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ὃ τι; 
ἂν τ Ψ “} ἥ δ Α͵ 3: 960 ἐχέλευε ὙΠ Π 0. σε ταυτησὶ δοαχμῆς 

εἷς τοὺς Χοας αὐτῷ μεταδοῦναι τῶν κιχλῶν, 

τριῶν δραχμῶν δ᾽ ἐχέλευε Κωπᾷδ᾽ ἔγχελυν. 
ΠΙΚΑΙΟΠΟΑ.ΙΣ. 

ὁ ποῖος οὗτος «“άμαχος τὴν ἔγχελυν; 
ΘΕΡΆΑΠΩ Ν. 

ε Α « ᾿ «' Ν {) 

ὁ δεινὸς, ὁ ταλαύρινος, ὃς τὴν Γοργόνα 

966 πάλλει, χραδαίνων τρεῖς κατασχίους λόφους. 

ΑΤΚΆΑ͂ΙΟΠΟ.11Σ. 

οὐχ ἂν μὰ “1, εἰ δοίη γέ μοι τὴν ἀσπίδα" 
ἀλλ ἐπὶ ταρίχη τοὺς λόφους χραϑαινέτω " 
ἣν ὁ. 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τόδε λαβὼν τὸ φορτίον 

970 εἰσειμ᾽ ὑπαὶ πτερύγων χιχλῶν χαὶ χοψίχων. 
ΧΟΡΟΣ. 

εἶδες, ὦ εἶδες ὦ πᾶσα πόλι τὸν φοόνιμον ἄν-- 

δρα,. τὸν ὑπέρσοφον, 

οἵ ἔχει τρϑητ ἌΞΙΟΣ ἐμπορικὰ χρήματα διεμι-- 
πολᾶν, 

976 ὧν τὰ μὲν ἐν οἰχίᾳ χρήσιμα, τὰ δ᾽ αὖ πρέπει 
χλιαρὰ χατεσϑίειν. 

΄ Χ , -Ὁ- 

ἀπολιγαίνη. τοὺς ἀγορανόμους χαλῶ. 

αὐτόματα πάντ᾽ ἀγαθὰ τῷδέ γε πορίζεται. 
οὐδέποτ᾽ ἐγὼ πόλεμον οἴχαδ᾽ ὑποδέξομαι, 

980 οὐδὲ παο᾿ ἐμοί ποτε τὸν “Ζρμόδιον ζσεται 
ξυγχαταχλινεὶς, ὅτι παροίγιος ἀνὴρ ἔφυ, 
ὅστις ἐπὶ πάντ᾽ ἀγάϑ᾽ ἔχοντας ἐπιχωμάσας, 
εἰργάσατο πώντα χαχὰ χἀνέτρεπε χἀξέχει, 
χἀμάχετο, χαὶ προσέτι πολλὰ προχαλουμένγου, 

988 πῖνε. κατάχεισο, λαβὲ τήνδε τεσ ς 

τὰς χάρακας ἥπτε πολὺ μᾶλλον ἔτι τῷ πυρὶ, 

ἐξέχει ϑ᾽ ἡμῶν βίᾳ τὸν οἶνον ἐκ τῶν ἀμπέλων. 
988 ὁ ἘἘ ταί τ᾽ ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἅμα χαὶ μεγάλα 

δὴ φρονεῖ, 
ἀλε δεῖγμα τάδε τὰ πτερὰ πρὸ 

τῶν ϑυρῶν. 

τοῦ βίου δ᾽ ἐξέβ 

ὑπ , » - -. ΣΝ 
ὦ Αὐύπριδι τῇ χαλῆ καὶ Χάρισι ταῖς φίλαις ξύν-, 

τροφε 4ηαλλαγὴ; 
ε “" »» ΡΙ ΄ 990 ὡς χαλὸν ἔχουσα τὸ πρόσωπον ἄρ᾽ ἔλαγϑαγες. 

971 ---- 987. Ξ-Ξ-Ξ 988 --- 999. 

πῶς ἄν ἐμὲ χαὶ σέ τις Ἔρως ξυναγάγοι λαβὼν, 
ὥσπερ ὃ γεγραμμένος, ἔχων στέφανον ἀνθϑέμωνγ ; 
ἢ πάνυ γερόντιον ἴσως γενόμικείς μξε σύ; ; 
ἀλλά σε λοβῶν τρία δοκῶ ᾿ ἂν ἔτι ποθσβιλεῖν. 

996 πρῶτα μὲν ἂν ἀμπελίδος ὦ ὄρχον ἐλάσαι μαχρὸν, 
εἶτα παρὰ τόνδε γέα μοσχίδια συκίδων, 
χαὶ τὸ τρίτον ἡμερίϑος ὄσχον, ὃ γέρων ὁδὶ, 
χαὶ περὶ τὸ ΘΟ ίθσα ἐὐθας ἅπαν ἐν κύκλῳ, 
ὥστ᾽ ἀλείορεῦίαυ σ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν χἀμὲ ταῖς γου-- 

μηνέαις. 
ΚΠΡ Υ ΕΞ. 

1000 ἀχούετε λεῴ" χατὰ τὰ πάτρια τοὺς χόας 
σιίνειν ὑπὸ τῆς σάλπιγγος" ὃς δ᾽ ἂν ἐχπί 
πρώτιστος, ἀσχὸν Κιησιφῶντος λήψεται. ' 

ΤΙΚΆΑ͂ΙΟΠΟ ΑΙΣ. 

ὦ παῖδες, ὦ γυναῖχες, οὐχ ἠχούσατε; 
τί δρᾶτε; τοῦ χήρυχος οὐκ ἀκούετε; 

1006 ἀναβράττετ᾽, ἐξοπτᾶτε, τρέπετ᾽, ἀφέλκετϑ 
τὰ λαγῷα, ταχέως τοὺς στεφάνους ἀνείρετε. 

φέρε τοὺς ὀβελίσκους, ἵν᾽ ἀναπείρω τὰς κίχλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ζηλῶ σε τῆς εὐβουλίας, 

μᾶλλον δὲ τῆς εὐωχίας, 
1010 ἄγϑρωπε. τῆς παρούσης. 

ΤΙΚΆΑΙΟΠΟ..ΖΙΣ. 

τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν τὰς χίχλας 
ὀπτωμένας ἴδητε; 

ΧΟΡΟΣ. 

οἰμιαί σὲ καὶ τοῦτ᾽ εὖ λέγειν. 
ΔΦΙΚΑ͂ΙΟΠΟΟΑΟΙΣ. 

τὸ πῦρ ὑποσχάλευε. 
ΧΟΡΟΣ. 

1015 ἤκουσας ὡς μαγειρικῶς 
χομιψῶς τε χαὶ δειπγητιχῶς 
αὑτῷ διακονεῖται; 

ΓΕΩΡΓΟΣ. 
οἴμοι τάλας. 

ΑΑΙΚΑ͂ΙΟΠΟΟ.ΖΙΣ. 

ὦ Ἡράκλεις, τίς οὑτοσί; 
ΤΗΕΩΡΙΌΟΣ. 

ἀνὴρ χακοδαίμων. 
ΑΙΚΑ͂ΙΟΠΟ .1Σ. 

χατὰ σεαυτόν νυν τρέπου. 
ΤΕ ΩΡΙΤΘΣ. 

1020 ὦ φίλτατε, σπονδαὶ γάρ εἶσι σοὶ μόνῳ, 

μέτρησον» εἰρήνης τί μοι, χἂν πέντ᾽ ἔτη. 

ΤΙΚΑά,ΙΟΠΟ .:1Σ. 

τί δ᾽ ἔπαϑες; 

ΤΕΩΡΓΙΟΣ. 

ἐπετρίβην ἀπολέσας τὼ βόε. 
ΤΙΠΙΚΑΙΟΠΟ .1:Σ. 

πόϑεγ; 

ΤΕΏΡΤῸΟΣ. 

ἀπὸ «Ῥυλῆς ἔλαβον οἱ Βοιώτιοι. 
ΖΦΙἊἜΚΑΙΟΠΟ.11Σ. 

ὦ τρισχαχοδαίμων, εἶτα λευχὸν ἀμπέχει; 
ΤΕΏΡΓΟΣ. 

1026 χαὶ ταῦτα μέντοι γὴ “11 ὥπερ μ᾿ ἐτρεφέτην 
ἐν πᾶσι βολίτοις. 

1068 --- 1017. Ξξ- 1037 --- 1046. 



Α ΡΠ ΞῈΤ Ὁ ἀ ΑΑΛΝ Ὁ ὙᾺΣ 
τ΄ πος 

| ΤΙΚΆΑΙΟΠΩ 115. 

εἶτα νυνὶ τοῦ δέει; 
ΤΨΈῈΈΘΡΙΓΘΙΣ, 

ἀπόλωλα τὠφϑαλμὼ δακρύων τὼ βόε. 
ἀλλ εἴ τι χήδει “]ερχέτου «Ῥυλασίου, 
ὑπάλειψον εἰρήνη μὲ τὠφϑαλμὼ ταχύ. 

ΤΙΚΑΙΟΠΜΠΟ.,1Σ. 

1080 ἀλλ᾽, ὦ πονήο᾽, οὐ δημοσιεύων τυγχάνῳ. 
ΤΈΠΩΡΧΌΟΣ:.: 

τι 3 Σ ’ 
ζϑ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽, ἤν πως χομίσωμαι τὼ βόε. 

ΤΚΑ͂ΙΟΙΟ.11Σ. 

οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ κλᾶε πρὸς τοὺς Πιττάλου. 
ΓΕΏΩΡΓΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἀλλά μοι σταλαγμὸν εἰρήνης ἕνα 
εἷς τὸν χαλαμίσχον ἐνστάλαξον τουτονί. 

ΑΙΚΑΙΟΠΟ.ἍΙ͂Σ. 

1036 οὐδ᾽ ἂν στριβιλιχίγξ" ἀλλ᾿ ἀπιὼν οἴμωζέ που. 

ΤΕΏΡΓΌΟΣ. 

οἴμοι χακοδαίμων τοῖν γεωργοῖν βοιδίοιγ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἁνὴρ ἀνεύρηχέν τι. ταῖς 
σπογνϑαῖσιν ἡδὺ, χοὺχ ἔοι- 

χὲν οὐδενὶ μεταδώσειν. 
ΙΙΚΆΑΙΟΠΟ,.,ΖΙΣ. 

1040 χατάχει σὺ τῆς χορδῆς τὸ μέλι" 

τὰς σηπίας σταάϑευξ" 

ΧΟΡΟΣ. 

ἤκουσας ὀρϑιασμάτων; 

ΑΙ ΙΚΑΙΟΠΟ.Α,ΙΣ. 

ὀπτῶᾶτε τἀγχέλεια. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀποχτεγεῖς λιμῷ μὲ καὶ 
1046 τοὺς γείτονας χνίση τὲ χαὶ 

φωνὴ τοιαῦτα λάσχων. 
ΤΠΙΚΆἍΙΟΠῸΟ «1Σ. 

ὀπτᾶτε ταυτὶ χαὶ χαλῶς ξανϑίζετε. 

ΠΑΡΑΝΎΥΜΜ ΟΣ. 

“ιχαιόπολι. 

ΙΚΑΙΟΠΟΟ.,ΙΣ. 

τίς οὑτοσὶ τίς οὑτοσί; 

ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΣ. 

ἔπεμψέ τίς σοι νυμφίος ταυτὶ χρέα 

1060 ἐς τῶν γάμων. 
ΙΚΆΑ͂ΙΟΠΟ ΑἹΙΣ. 

χαλῶς γε ποιῶν, ὅστις ἦγ. 
ΠΑΡΑΝΎΜΦΟΣ. 

ἐχέλευε δ᾽ ἐγχέαι σε, τῶν χρεῶν χάριν, 

ἵνα μὴ στρατεύοιτ᾽, ἀλλὰ βιρϑοίη μένων, 
ἐς τὸν ἀλάβαστον κύαϑον εἰρήνης ἕνα. 

ΦΙΚΑΙΟΠΟ.11Σ. 

ἀπόφερ᾽ ἀπόφερε τὰ χρέα χαὶ μή μοι δίδου, 
1066 ὡς οὐκ ἂν ἐγχέαιμι χιλιῶν δραχμῶν. 

αλλ αὑτηὶ τίς ἐστίν; 

ΠΑΡΑΝΎΥΜΦΟ Σ. 

ἡ νυμφεύτρια 
δεῖται παρὰ τῆς νύμφης τι σοὶ λέξαι μόνῳ. 

ΙΚΑΙΟΠΟ.Ἅ11Σ. 

φέρε δὴ, τί σὺ λέγεις; ὡς γελοῖον, ὦ ϑεοὶ, 
τὸ δέημα τῆς νύμφης, ὃ δεῖταί μου σφόδρα, 

1060 ὅπως ἂν οἱκουρῇ τὸ πέος τοῦ νυμφίου. 

φέρε δεῦρο τὰς σπονδὰς, ἵν᾿ αὐτῇ δῶ μόνη, 
, “- ΡΟ -“ ὁτιὴ γυνή ᾽στι τοῦ πολέμου τ᾽ οὐκ ἀξία. 

ν ν - “-ὔ κγ , : 
ὕπεχ᾽ ὧδε δεῦρο τοὐξάλειπτρον, ὦ γύναι. 
τ». Σις - - ἄτΈΣΩΣ ’ ἮΝ ᾿ 

οἱἰσῦ ως ποιξῖτε τοῦτο; τῇ νυμίρῃ φράσον, 
͵ , , 

1060 ὅταν στρατιωτὰας καταλέγωσι, τουτῳὺ 

γύχτωρ ἀλειφέτω τὸ πέος τοῦ νυμφίου. 
γ , ν᾿ , ᾿ , " , 
ἀποφέρε τὰς σπονδας. (ξέρε τὴν οἶνηρυσιν, 

ὯΝ ᾿ ᾿ , 

ἵν᾽ οἶνον ἐγχέω λαβὼν ἐς τοὺς χόας. 
ΧΟΡΟΣ. 

ᾷ ᾿ «ῳ ᾿ 2 - 3 ᾿ 
χαὶ μὴν ὁδί τις τὰς ὀφρῦς ἀνεσπαχὼς 

1070 ὥσπερ τι δεινὸν ἀγγελῶν ἐπείγεται. 
ΚΙΠΡῪ Ξ. 

Ἰὼ πόνοι τε χαὶ μάχαι χαὶ «“άμαχοι. 
ΔΤΑΜῈἊΑ͂ΧΟΣ. 

τίς ἀμφὶ χαλχοφράλαρα δώματα χτυπεῖ; 
; ΚΗΠΗΡΎῪΞ. 

ἱέναι σ᾽ ἐχέλευον οἱ “στρατηγοὶ τήμερον 
᾿) , ᾿ [ἐ Α " ΄ 

ταχέως λαβοντὰα τοὺς λοχοὺς χαὶ τοὺς λοφους" 

107ὅ χάπειτα τηρεῖν γιφρόμενον τὰς εἰσβολάς. 
ὑπὸ τοὺς Χόας γὰρ χαὶ Χύτρους αὐτοῖσί τις 

ἤγγειλε λῃστὰς ἐμβαλεῖν Βοιωτίους. 

ΜΑΜἊΑ͂ΧΟΣ. 

Ἰὼ στρατηγοὶ πλείονες ἢ βελτίονες. 
Ε . 2“. - ΄ δ. τς , 

οὐ δεινὰ μὴ ᾿ξεῖναί μὲ μηδ᾽ ἑἕορτασαι; 
ΤΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.11Σ. 

1080 ἐὼ στράτευμα πολεμολαμαχαϊχόν. 
ΔΑΜῈ.ΑΧΟΣ. 

οἴμοι χαχοδαίμων, χαταγελᾷς ἤδη σύ μου. 
ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ἍΙΣ. 

βούλει μάχεσθαι Γηρυόνη τετραπτίλῳ; 
ΔΤΑΜΜἊΑΧΟ Σ. 

αἱαῖ, 

οἵαν ὃ χήρυξ ἀγγελίαν ἤγγειλέ μοι. 
1 410110.11Σ-. 

αἰαῖ, τένα δ᾽ αὖ μοι προστρέχει τις ἀγγελῶν ; 
ΚΙΠΡΎΥΞ. 

1086 “ικαιόπολι. 
ΑΙΚΆΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

τί ἔστιν; 

ΚΗΡΎΥῪ Ξ. 

ἐπὶ δεῖπνον ταχὺ 
βάδιζε, τὴν κίστην λαβὼν χαὶ τὸν χόα. 
ὁ τοῦ “ιονύσου γάρ σ᾽ ἱερεὺς μεταπέμπεται. 
ἀλλ ἐγκόνει" δειπνεῖν χαταχωλύεις πάλαι. 

» , , κ ΄ τὰ δ᾽ ἀλλα πάντ᾽ ἐστὶν παρεσχευασμένα, 
- [4 ’ (Ὰ 

1090 χλῖναι, τράπεζαι, προσχεφαλαια, στρώματα, 
Φ , ΄ 259 ε ΄ 

στέφανοι, μυρον, τοαγημοῦ, αἱ πόρναι παρε, 
27 - - Ὁ 

αμυλοι, πλακοῦντες, σησαμοῦντες, ἱτρία, 

ὀρχηστρίδες, τὰ φίλταϑ' ᾿ρμοδίου, καλαί. 
. ε ’ “μῷ 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα σπεῦϑε. 

ΤΑΜῈἊΑ͂ΧΟΣ. 
Ἂ " ; 

χαχοδαίμων ἔγω. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.ΙΣ. 

1096 χαὶ γὰρ σὺ μεγάλην ἐπεγράφου τὴν Γοργόνα. 
σύγχκλειε, καὶ δεῖπνόν τις ἐνσχευαζέτω. 

ΔΑΜΑΧΟΣ. 
παὶ παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὸν γύλιον ἐμοί. 

ΤΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.11Σ. 

παῖ παῖ, φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὴν κίστην ἐμοί, 

Δ ΑΜΙἊΑΧΟ Σ. 

ἅλας ϑυμίτας οἷσε, παῖ, χαὶ χρόμμυα 
μ Σ δ) ἮΝ τι δ 



ἈΠ ΧΚΥΧΆ 5 ἐν Ητ (Σὲ 

ΑΙΚΩΑΙΟΠΟΑΙ͂Σ. 

1100 ἔμοΣ δὲ τεμάχη" κρομμύοις γὰρ ἄχϑομαι. 
ΦΆΑΜῈΑΣΧΣΟΣ. 

ϑοῖον ταρίχους οἶσε δεῦρο, παῖ, σαπροῦ. 
ΑΙΚΆΑΙΟΜΟ.,ΙΣ. 

χἀμοὶ σὺ δὴ, παῖ, θρῖον" ὀπτήσω δ᾽ ἐχεῖ. 
ΖΑΙΜΜΑ͂ΧΟΣ. 

ἔνεγχε δεῦρο τὼ πτερὼ τὼ ᾽χ τοῦ χράνους. 
ΖΓ ΤΙΘΥΝΟΣΤΟΓΕΣ 

1106 ἐμοὶ δὲ τὰς φάττας γε φέρε χαὶ τὰς κίχλας. 
ΖΑΜΑ͂ΧΟΣ. 

χαλόν γε χαὶ λευκὸν τὸ τῆς στρουϑοῦ πτερόν. 
ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΙΙΟ.1Σ. 

καλὸν γε χαὶ ξανϑὸν τὸ τῆς φάττης χρέας. 
“ΜΑΜΑ͂ΧΟΣ. 

ὥνϑρωπε, παῦσαι καταγελῶν μου τῶν ὅπλων. 
σἶασα οἽ ΟἾΠΤ ΑΕ τὲ 

ὦνϑρωπε, βούλει μὴ βλέπειν εἰς τὰς χίχλας; 

ΤΑΜ.Α͂ΧΟΣ. 

τὸ λοφεῖον ἐξένεγχε τῶν τριῶν λόφων. 
ΔΠΙἊἋΚΑΙΟΠΟ.11Σ. 

1110 χἀμοὶ λεχάνιον τῶν λαγῴων δὸς χρεῶν. 
“1 411.4ΧῸ Σ. 

ἀλλ ἢ τριχόβρωτες τοὺς λόφους μου κατέφαγον. 
,ΤΙΚΑ͂ΙΟΠΟ Α1Σ. 

ἀλλ ἢ πρὸ δείπνου τὴν μίμαοχυν ἘΡΕ ΜΥΜΩΝΝ 
ΔΔΑΜΑ͂ΧΟΣ. 

ὦνϑρωπε, βούλει μὴ προσαγορεύειν ἐμέ; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟ.1Σ. 

οὔκ, ἀλλ ἐγὼ χὠ παῖς ἐρίζομεν πάλαι. 
1115 βούλει περιδόσϑαι, χἀπιτρέψαι «“αμάχῳ, 

πότερον ἀχρίδες ἥδιόν ἔστιν, ἢ χίχλαι; 
“ΤΑ ΜΑ͂Σ ΟΣ. 

οἴμ᾽ ὡς ὑβρίζεις. 
ΑΙΚΑΙΟΠΟἝἍ“1Σ. 

τὰς ἀκρίδας χρίνει πολύ. 

“4.4 41 ΧΟ Σ. 
ΕΣ 

παῖ παῖ, καϑελών μοι τὸ δόρυ δεῦρ᾽ ἔξω φέρε. 
ΔΙ2ἋΚΆΑ͂ΙΟΠΟ.:1Σ. 

παῖ παῖ, σὺ δ᾽ ἀφελὼν δεῦρο τὴν χορδὴν φέρε, 
ΖΖΑΜΟ.Α͂ΧΟΣ. 

1120 φέρε, τοῦ δόρατος ἀφελχύσωμαι τοὔλυτρον. 
ἔχ᾽, ἀντέχου", παῖ. 

ΑΙ ΚΑΙΟΠΟΑΟ.ΖΙΣ. 

καὶ σὺ, παῖ, τοῦδ᾽ ἀντέχου, 
ΕΠ ΠΤ ΧΜΧΚΟΥΣΣ. 

τοὺς χιλλίβαντας οἶσε, παῖ, τῆς ἀσπίδος. 
ΔΦΙἊἋΚΆΑΙΟΠΟ.«., ΙΣ. 

καὶ τῆς ἐμῆς τοὺς χριβανίτας ἔχφερε. 
ΖΦΑΜ.Α͂ΧΟΣ. 

φέρε δεῦρο γοργόνωτον ἀσπίδος χύχλον, 
ΑΤΙΚΑΛΤΟΠΌΟ“ΙΕΙΣ. 

1126 χἀμοὶ πλαχοῦντος τυρόνωτον δὸς χύχλον. 
“41]1Μϑ|ϑάΧΟΣ. 

ταῦτ᾽ οὐ χατάγελώς ἔστιν ἀνϑρώποις πλατύς; 

ΠΧ ΓΟΥΓΟΞΤΊΣ,. 

᾿ 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟΑΟ.ΙΣ. 

1180 χατάχει σὺ τὸ μέλι. χάνϑάδ᾽ εὔδηλος γέρων 

χλάειν χελεύων «Ἱάμαχον τὸν ΤΓοργάσου. 

«1.1 .ἅ4.Χ ΟΣ. 
᾿ φέρε δεῦρο, παῖ, ϑώραχα πολεμιστήριον. 

ΤΚΑΙΟΠΟ.,ΙΣ. 

ἔξαιρε, παῖ, ϑώρακα κἀμοὶ τὸν χόα, 
“ΑΜ Α͂ΧΟΣ. 

ἐν τῷδε πρὸς τοὺς πολεμίους ϑωρήξομαι. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.Ζ1Σ. 

118ὅ ἐν τῷδε πρὸς τοὺς συμπότας ϑωρήξομαι. 
“1. 41Π.Αά,ΧΟ Σ. 

τὰ στρώματ᾽, ὦ παῖ, δῆσον ἐκ τῆς ἀσπίδος. 
ΠΙΚΑΙΟΠΟ.ΖΙ:ΙΣ. 

τὸ δεῖπνον, ὦ παῖ, δῆσον ἐκ τῆς κιστίδος. 

ΔΆΑΜΑΧΟΣ. 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τὸν γύλιον οἴσω λαβών. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ.:1Σ. 

ἐγὼ δὲ ϑοϊμάτιον λαβὼν ἐξέρχομαι. 
ΖΑΠ.Α͂ΧΟΣ. 

1140 τὴν ἀσπίδ᾽ αἴρου, καὶ βάδιζ᾽, ὦ παῖ, λαβώγ. 

γίφει. βαβαιάξ" χειμέρια τὰ πράγματα. 
ΔΤΙἜΚΑΆΑ͂ΙΟΠΟ.ΑἍΙΣ. 

αἴρου τὸ δεῖπνον" συμποτιχὰ τὰ πράγματα. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἴτε δὴ χαίροντες ἐπὶ στρατιάν. 
ὡς ἀνομοίαν ἔρχεσϑον ὁδόν " 

1146 τῷ μὲν πίνειν στεφανωσαμένῳ, 
σοὶ δὲ ῥιγῶν χαὶ προφυλάττειν, 
τῷ δὲ χαϑεύδειν 
μετὰ παιδίσκης ὡραιοτάτης, 
ἀνατριβομένῳ τε τὸ δεῖνα. 

11560᾽ “2»τίμαχον τὸν Ψαχάδος τὸν ξυγγραφῆ, τὸν 
μελέων ποιητὴν, 

ὡς μὲν ἁπλῷ λόγῳ καχῶς ἐξολέσειεν ὁ Ζεύς" 

1155 ὅς γ᾽ ἐμὲ τὸν τλήμονα «“ήναια χορηγῶν ἀπέ- 
χλεισ᾽ ἄδεισινον. 

ὃν ἔτ᾽ ἐπίδοιμι τευϑέδος 
δεόμενον, ἡ δ᾽ ὠπτημένη 
σίζουσα πάραλος, ἐπὶ τραπέζης κειμένη, 
ὀχέλλοι" χᾳτὰ πον 

1160 λοντος λαβεῖν αὐτοῦ κύων 

ἁρπάσασα φεύγοι. 
1162 τοῦτο μὲν αὐτῷ καχὸν ἕν" χᾷϑ'᾽ ἕτερον γυκτε- 

ρινὸν γένοιτο. 
1105 ἠπιαλῶν γὰρ οἴχαδ᾽ ἐξ ἱππασίας βαδίζων, 

εἶτα κατάξειέ τις αὐτοῦ μεθύων τῆς χεφαλῆς 
Ὀρέστης 

μαινόμενος" ὃ δὲ λίϑον λαβεῖν 
βουλόμενος ἐν σκότῳ λάβοι 

1170 τῇ χειρὶ πέλεϑον ἀρτίως χεχεσμέγνον" 
ἐπῴξειεν δ᾽ ἔχων 
τὸν μάρμαρον, χἄπειϑ'᾽ ἁμαρ-- 

τὼν βάλοι Κρατῖνον. 
ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ὦ δμῶες οἱ χατ᾽ οἶχόν ἔστε “αμάχου, 

2 

ταῦτ᾽ οὐ πλαχοῦς δῆτ᾽ ἐστὶν ἀνθρώποις γλυχύς ;} 1175 ὕδωρ ὕδωρ ἐν χυτριδίῳ ϑερμαίνετε" 
7 1777. ΟἿΣ: 

χατάχει σὺ, παῖ, τοὔλαιον. ἐν τῷ χαλκίῳ 

ἐνορῶ γέροντα δειλίας φευξούμενον. 

ΡΟΕΤ ΔῈ ΒΟΕΈΝΙΟΙ:- 

ὀδόνια, κηρωτὴν παρασχευάζετε, 

ἔρι᾽ οἱσυπηρὰ, λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν. 

1150 --- 1161. Ξε: 1162 .--- 1178. 

09 
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546 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Ξ ΑΧΑΡΝΗΣ. 

ἅνηρ τέτρωται χάρακι διαπηδῶν τάφρον, ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΑ͂ΙΣ. 
καὶ τὸ σφυρὸν παλίνορον ἐξεκόχκισε, τοῖς Χουσὶ γάρ τις ξυμβολὰς ἐπράττετο; 

1180 χαὶ τῆς κεφαλῆς κατέαγε περὶ λέϑον πεσὼν, ΔΜΑ͂ΜΆΑΧΟΣ. 
καὶ Γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐκ τῆς ἀσπίδος. Ἰὼ ἰὼ Παιὰν Παιάν. 
πτίλον δὲ τὸ μέγα χκομπολαχύϑου πεσὸν ΑΑἸΙΚΑΙΟΠΟΟΑΙΣ. 
πρὸς ταῖς πέτραισι δεινὸν ἐξηύϑα μέλος" ἀλλ οὐχὶ νυνὶ τήμερον Τ͵Ὲαιώνια. 
ὦ χλεινὸν ὄμμα, νῦν πανύστατόν σ᾽ ἰδὼν ΤΑΜΑ͂ΧΟΣ. 

1186 λείπω φάος γε τοὐμὸν, οὐκέτ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ. λάβεσϑέ μου, λάβεσϑε τοῦ σχέλους " παπαῖ, 
τοσαῦτα λέξας εἰς ὑδοορρόαν πεσὼν 1218 προσλάβεσϑ'᾽᾽, ὦ φίλοι. 

ἀνίσταταί τε χαὶ ξυναντᾷ δραπέταις ΠΙ2ἊἋΚΑ͂ΙΟΠΟ Ζ1Σ. 

ληστὰς ἐλαύνων χαὶ χατασπέρχων δορί. ἐμοῦ δέ γε σφὼ τοῦ πέους ἄμφω μέσου 
δϑδὲ δὲ χαὐτός" ἀλλ᾿ ἄνοιγε τὴν ϑύραν. προσλάβεσϑ'᾽, ὦ φίλαι. 

ΜΑΜΜΑ͂Χ ΟΣ. “44 ΜΟΊ Α͂ΧΟ Σ. 

1190 ἀτταταῖ ἀτταταῖ, ἐλιγγιῶ κάρα λίϑῳ πεπληγμένος, 
στυγερὰ τάδε χρυερὰ πάϑεα. καὶ σκοτοδιγιῶ. 
τάλας ἐγὼ διόλλυμαι ΑΤΙΚΑΙΟΠΟΑΙ͂Σ. 
δορὸς ὑπὸ πολεμίου τυπείς. 1220 χἀγὼ χαϑεύδειν βούλομαι καὶ στύομαι 

1196 ἐχεῖνο δ᾽ αἰαχτὸν ἂν γένοιτό μοι, καὶ σχοτοβιγιῶ. 
Ζικαιόπολις ἄν μ᾽ ἴδοι τετρωμένον, ΔΆΑΠΜΑ͂ΧΟΣ. 
χᾷτ᾽ ἐγχαγεῖται ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν. ϑύραζέ μ᾽ ἐξενέγχατ᾽ ἐς τοῦ Πιττάλου 

Α͵ΚΑ͂ΙΟΜῸΟ.11Σ. παιωνίαισι χερσίν. 

ἀτταταῖ ἀτταταῖ ΑΚΑ͂ΙΟΠΟ 41Σ.- 
τῶν τιτϑίων, ὡς σχληρὰ χαὶ κυδώνια. ὡς τοὺς “ριτάς μ᾽ ἐχφέρετε" ποῦ ᾽στιν ὃ βα- 

.1200 φιλήσατόν μὲ μαλθαχῶς, ὦ χουσίω, σιλεύς; 

τὸ περιπεταστὸν χἀπιμανδαλωτόν. 1226 ἀπόδοτέ μοι τον ἀσχόν. 
τὸν γὰρ χόα πρῶτος ἐχπέπωχα. Δ ΆΑΠΜΑ͂ΧΟΣ. 

ΔΔΑΜΑ͂ΧΟΣ. λόγχη τις ἐμπέπηγέ μοι δι᾽ ὀστέων ὄὀδυρτά, 
ὦ συμφορὰ τάλαινα τῶν ἐμῶν χακῶν,. ΤΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. 

1206 Ἰὼ Ἰὼ τραυμάτων ἐπωϑδύνων. ὁρᾶτε τουτονὶ κενόν. τήνελλα καλλίνικος. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΑΙΣ. ΘΟΕ 
ἑὴ Ἰὴ χαῖρε “αμαχίππιον. τήνελλα δῆτ᾽, εἴπερ χαλεῖς, ὦ πρέσβυ, καλλίνικος. 

ΔΑΜΟΑ͂ΧΟΣ. ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟΟ.11Σ. 

στυγερὸς ἐγώ. καὶ πρός γ᾽ ἄχρατον ἐγχέας ἄμυστιν ἐξέλαψα. 

ΔΙἊἜΚΑΙΟΠΟΑΊΙΣ. ἐνδαν ον ὡς. κιυνον 
μογερὸς ἐγώ. 1280 τηνελλά νυν, ὦ γενναδα" χώρει λαβὼν τὸν ἀσχον. 

“1 4 ΠΑ4άΧΟ Σ. ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟ ΑΙΣ. 

τέ με σὺ πκυγεῖς; ἕπεσϑέ νυν ἄδοντες ὦ τήνελλα χαλλίγικος. 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΠΟΑΙΣ. ΧΟΡΟΣ. 
τί μὲ σὺ δάκχνεις ; ἀλλ ἑψόμεσϑα σὴν χάριν 

ΜΑΠΜΑΧΟΣ. τήνελλα χαλλίνιχον ᾧ- 
1210 τάλας ἐγὼ ξυμβολῆς βαρείας. δοντες σὲ καὶ τὸν ἀσχόνγ. 



ΙΓ ΤΟΦΑΙΝ Ὁ ΤΣ ΤΙΣ. 

ἘΧΡΟΘΥ ΑΡΆΜΆΑΤΟΣ ΠΡΌΣΩΠΑ 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 
“4.1.1 4Ν,Υ̓ΤΟΠΩ.ΗΣ οὗ ὄνομα 

ΑΙΓΟΡΑΆΑΆΚΡΙΤΟΣ. 

ΚΙΑΈΕΩΝ. 
ΧΟΡΟΣ ΠΠΕΩ Ν.ὕ 
ΤΗΜΟΣ. 

ἌΘΩ, ΤΩΣ: 

Τὸ δρᾶμα τῶν Ἱππέων ποιεῖται εἷς Κλέωνα, τὸν τῶν ᾿4ϑηναίων δημαγωγόν. ὑπόχειται δὲ ὡς Παφλα- 

γὼν γεώνητος, δουλεύων τῷ “ἥμῳ, καὶ προαγόμενος παρ᾽ αὐτῷ περιττότερον. ἐπιτιϑεμένων δὲ αὐτῷ 
δ᾽ 

δυοῖν τοῖν ὁμοδούλοιν. χαὶ κατά τινα λόγια πονηοία διάσημον ἀλλαντοπώλην ᾿Ζγοράχριτον ἐπαγόντοιν 
“ , 3 Ἴς ( ηΜ ῆ Ν 3 

ὡς ἐπιτροπεύση τοῦ δήμου τῶν ᾿Δϑηναίων, αὐτοὶ οἱ ᾿1ϑηναίων Ἱππεῖς συλλαβόντες ἐν χοροῦ σχήματι πα--}" 

ραφαίνονται" ὑφ᾽ ὧν προπηλακιζόμενος ὃ Κλέων ἀγανακτεῖ, καὶ διενεχϑεὶς ἱκανῶς περὶ τοῦ ἀνώτερος 

εἶναι τῶν ἐναντιουμένων, σφὰς ὡς συνομωμοχότας χατὼ τῆς πόλεως πρὸς τὴν βουλὴν ἵεται" διώξαντος 

δὲ χαὶ τοῦ ἀλλαντοπώλου χατὰ πόδας, οἱ ἱππεῖς περί τε τοῦ ποιητοῦ τινὰ καὶ τῶν προγόνων, ἔτι δὲ 

καὶ τῶν συγκινδυνευόντων σφίσιν ἐπὶ ταῖς μάχαις ἵππων, πρὸς τοὺς πολίτας ἁδροτέρως διαλέγονται. ὁ 

δὲ ἀλλαντοπώλης περιγεγενημένος ἐν βουλῇ μάλα γελοίως τοῦ Κλέωνος, καὶ λοιδορούμενος αὖϑις αὐτῷ 

προσέρχεται" ἐχχαλεσαμένου δὲ τοῦ Κλέωνος τὸν “μον, προσελθὼν οὗτος διαφερομένων ἀχροᾶται. 

λόγων δὲ πολλῶν γενομένων χατὰ τοῦ Κλέωνος, τοῦ ᾿Δγοραχρίτου μάλ ἐντέχνως τοῖς ἐπινοήμασι καὶ 

ταῖς ϑωπείαις; καὶ προσέτι ταῖς ἐκ τῶν λογίων ὑπερβολαῖς χρατοῦντος, χατὰ μιχρὸν τοῖς λόγοις ὃ 

“ἤμος συνεφέλκεται. δείσαντος δὲ τοῦ Κλέωγος, χἀπὶ τὸ ψωμίζειν τὸν 4ἤμον ὁρμήσαντος, ἀντιψω-- 

μίζειν ἅτερος ἐγχειρεῖ. καὶ τέλος τοῦ “ήμου τὴν ἑχατέρου κίστην συνέντος, εἶτα τῆς μὲν κενῆς, τῆς δὲ 

τοῦ Κλέωνος μεστῆς εὑρεσείσης, ἐλεγχϑεὶς αὐτὸς ὡς περιφανῶς τὰ τοῦ Ζήμου κλέπτων, εἴχει ϑατέρῳ τῆς 

ἐπιτροπείας. μετὰ ταῦτα δὲ τοῦ ἀλλαντοπώλου τὸν Ζ4ἤμον ἀφεψήσαντος, εἶτα νεώτερον ἐξαυτῆς ἐς τοὐμ-- 

φανὲς γεγονότα προάγοντος, Κλέων περικείμενος τὴν ᾿Δγοραχρίτου σχευὴν ἐπὶ παραδειγματισμῷ διὰ μέσης 

πόλεως ἀλλαντοπωλῶν ἀνὰ μέρος, καὶ τῇ τέχνῃ χρησάμενος πέμπεται, χαὶ ἡ ἐπιτροπὴ τῷ ἀλλαντοπώλῃ 

παραδίδοται. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν ἄγαν καλῶς πεποιημένων. 

ΠΤ, ἀμ -- 

Ὁ σχοπὸς αὐτῷ πρὸς τὸ χαϑελεῖν Κλέωνα. οὗτος γὰρ βυρσοπώλης ὧν ἐχράτει τῶν ᾿4“ϑηναίων ἔχ προ- 

φάσεως τοιαύτης. ᾿“ϑηναῖοι πόλιν Πύλον, λεγομένην Σφραχτηρίαν, ἐπολιόρχουν διὰ “Ζ]ημοσϑένους στρατη- 

γοῦ καὶ Νικίου" ὧν στρατηγῶν χρονισάντων ἐδυσχέραινον οἱ ᾿4ϑηναῖοι. καὶ εὶς ἐχκλησίαν συνελθόντων 

αὐτῶν καὶ ἀϑημονούντων, Κλέων τις βυρσοπώλης ἀναστὰς ὑπέσχετο δεσμίους φέρειν τοὺς ὑπεναντίους 
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, . - 3 «ε ἘΣ 

εἴσω εἴχοσιν ἡμερῶν, εἰ στρατηγὸς αἱρεϑείη" ὅπερ χαὶ γέγονε. κατὰ τὰς ὑποσχέσεις οὐν ἐστρατήγει, κυ-- 

χῶν τὴν πόλιν. ἐφ᾽ οἷς μὴ ἐνεγκὼν ᾿Δριστοφάνης χαϑίησι τὸ τῶν Ἱππέων δρᾶμα δι᾽ αὑτοῦ, ἐπεὶ τῶν 
“ω 2 Α ; , - ’ , Α ,’ 4 3 Α - ’ ’ 

σχευοποιῶν οὐδεὶς ἐπλάσατο τὸ τοῦ Κλέωνος πρόσωπον διὰ φόβον. καὶ τὰ μὲν πρῶτα κύπτει φοβούμενος " 

εἶτα προφανγεὶς αὐτὸς ἀνεδίδαξε τὸ δρᾶμα. 

Ἔοιχεν ὃ προλογίζων εἶναι 4ημοσϑένης, ὃς ἐχεχμήχει περὶ τὴν Πύλου πολιορκίαν, ἀφηρέϑη δὲ τὴν 

στρατηγίαν ὑπὸ Ἀλέωνος, ὑποσχομένου τότε τοῖς ᾿Αϑηναίοις παραστήσασϑαι τὴν Πύλον εἴσω εἴχοσιν 

ἡμερῶν" ὃ καὶ χατώρϑωσε διὰ τὸ πλεῖστα τῆς ἁλώσεως προπεπονῆσϑαι “]ημοσϑένει. ἔοικε δὲ ὡς ἐπὶ 

οἰχίας δεσποτιχῆς ποιεῖσϑαι τὸν λόγον. εἴη δ᾽ ἂν δεσπότης ὃ “΄ῆμος, οἰκία ἡ πόλις. οἰκέται δὲ δύο τοῦ 

Ζήμου προλογίζουσι, κακῶς πάσχοντες ὑπὸ Κλέωνος. ὃ δὲ χορὸς ἐκ τῶν ἱππέων ἐστὶν, οἵ καὶ ἐζημίωσαν 

τὸν Κλέωνα πέντε ταλάντοις ἐπὶ δωροδοχίᾳ ἁλόντα. λέγουσι δὲ τῶν οἱχετῶν τὸν μὲν εἶναι Ζημοσϑέγην, 

τὸν δὲ Νικίαν. ἵνα ὦσι δημηγόροι οἱ δύο. 

᾿Ἐδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ Στρατοκλέους ἄρχοντος δημοσίᾳ εἷς “ηήναια, δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ᾿Αριστοφάνους. 

πρῶτος ἐνίχα" δεύτερος Κρατῖνος Σατύροις " τρίτος ᾿Ἱριστομένης “ὙὙλοφόροις. 

᾿Ιστέον ὅτε εἷς τέτταρα μέρη διήρητο ὁ δῆμος τῶν ᾿41ϑηναίων, εἰς πενταχοσιομεδίμγους , εἷς ἱππέας, 

εἷς ζευγίτας χαὶ εἰς ϑῆτας. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΊΙΚΟΥ. 

Παράγει τινὰ Κλέωνα, τὸν χαλούμενον 

Παφλαγόνα, κὥτι βυρσοπώλην, πικρότατα 

κατεσϑίοντά πως τὰ χοινὰ χρήματα" 

χὰν παραλογισμοῖς διαφέροντ᾽ ἐρρωμένως 
2 ΄ ΕῚ , ’ 

ἀλλαντοπωλην, εὐϑέως τε σχκατοφαγον, 

πεισϑέντα τ᾿ ἐπιϑέσϑαι σὺν ἱππεῦσίν τισι, 

τοῖς ἐν χορῷ παροῦσι, τῇ τῶν πραγμάτων 
2 “- ἀρχῇ " Κλέωνός τ᾿ ἐν μέσῳ κατηγορεῖ. 
2 , 

ἐγένετο τοῦτ᾽" ἐξέπεσεν ὁ Κλέων παγκάχως " 

ὃ δὲ σχατοφάγος ἔτυχε προεδοίας καλῆς. 



ΠΤ ΡΣ; 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 
2 δ. - - - 

δ  πρδε τῶν χαχῶν,, Ἰατταταῖς. 

χακῶς Παφλαγόνα τὸν νεώνητον κακὸν 
αὐταῖσι βουλαῖς ἀπολέσειαν οἱ ϑεοί. 

᾿ ἐξ οὗ γὰρ εἰσήρρησεν εἰς τὴν οἱχίαν, 
ὅ πληγὰς ἀεὶ προστρίβεται τοῖς οἰχέταις. 

ΝΙΚΙΑΣ. 
, “Ω39 τ 2 » ’ 

καχιστα δῆϑ᾽ οὗτός γε πρῶτος Παφλαγόνων 

αὑταῖς διαβολαῖς. 

ΦΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 
ὦ χακόδαιμον, πῶς ἔχεις ; 

ΝΙΚΙΑΣ. 
καχῶς χκαϑάπερ σύ. 

ΙΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

δεῦρό νυν πρόσελϑ'᾽, ἵνα 
ξυναυλίαν χλαύσωμεν Οὐλύμπου νόμον. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ χαὶ ΝΙΚΙ4Σ. 

10 μὺ μῦ μὺ μῦ μὺ μῦ μὺ μῦ μὺ μῦ μὺ μῦ. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

τί χινυρόμεϑ'᾽ ἄλλως; οὐχ ἐχρὴν ζητεῖν τιγα 

σωτηρίαν γῷν, ἀλλὰ μὴ κλάειν ἔτι; 
ΝΙΚΙΑΣ. 

τίς οὖν γένοιτ᾽ ἄν; λέγε σύ. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

σὺ μὲν οὖν μοι λέγε, 
ἕνα μὴ μάχωμαι. 

ΝΙΚΙ «4 Σ. 

μὰ τὸν ᾿“πόλλω ᾽γὼ μὲν οὐ" 
16 ἀλλ εἰπὲ ϑαρρῶν, εἶτα κἀγώ σοι φράσω. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

πῶς ἂν σύ μοι λέξειας ἀμὲ χρὴ λέγειν; 
ΝΙΚΙΑ5Σ. 

ἀλλ οὐκ ἔνι μοι τὸ ϑρέττε. πῶς ἂν οὖν ποτε 
εἴποιμ᾽ ἂν αὐτὸ δῆτα κομψευριπικῶς; 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

μή μοί γε, μή μοι, μὴ διασχανδικίσης " 

20 ἀλλ᾿ εὑρέ τιν᾽ ἀπόχινον ἀπὸ τοῦ δεσπότου. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

λέγε δὴ μόλωμεν ξυνεχὲς ὡδὶ ξυλλαβώνγ- 

ΤΙΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

χαὶ δὴ λέγω" μόλωμεν. 

ΝΙΚΙ.4Σ. 

ἐξόπισϑε νῦν 
αὐτὸ φάϑε τοῦ μόλωμεν. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

αὐτό. 
ΝΙΚΙ.Σ. 

πάγυ καλώς. 
ὥσπερ δεφόμενος νῦν ἀτρέμα πρῶτον λέγε 

᾿Ὶ ΄ -- ΄ 

2ὁ τὸ μόλωμεν, εἶτα δ᾽ αὐτὸ, χατεπάγων πυχνόν. 

ΙΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

μόλωμεν αὐτὸ μόλωμεν αὐτομολῶμεν. 

ΝΙΚΙΑΣ. Ἶ 

5 « ’ 6 

οὐχ ἡδύ; 
ΤΙ ΠΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

νὴ “χα: πλήν γε περὶ τῷ δέρματι 
δέδοικα τουτονὶ τὸν οἰωνόν. 

ΝΙΚΙΑΣ. 
τί δαί; 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὁτιὴ τὸ δέρμα ϑεφομένων ἀπέρχεται. 

ΝΙΚΙΑ.“Σ. 

ζῦ χράτιστα τοίνυν τῶν παρόντων ἐστὶ νῷν, 
ϑεῶν ἰόντε προσπεσεῖν που πρὸς βρέτας. 

ΙΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ποῖον βρέτας Ἐ Ἔ; ἐτεὸν ἡγεῖ γὰρ ϑεούς ; 

᾿ ΝΙΚΙΑΣ. 
ἔγωγε. 

ΙΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ποίῳ χρώμενος τεχμηρίῳ; 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

ὁτιὴ ϑεοῖσιν ἔχϑρός εἰμ᾽. οὐκ εἰχότως ; 

ΙΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ϑὅ εὖ προσβιβάζεις μ᾽. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

ἀλλ ἑτέρᾳ πη σκεπτέον. 

ΙΗΜΟΣΘΕΝΠΕΣ. 

βούλει τὸ πρᾶγμα τοῖς ϑεαταῖσιν φράσω; 
ΝΙΚΙ.4Σ. 

οὐ χεῖρον" ἕν δ᾽ αὐτοὺς παραιτησώμεϑα, 
ἐπίδηλον ἡμῖν τοῖς προσώποισιν ποιεῖν, 
ἢν τοῖς ἔπεσι χαίρωσι χαὶ τοῖς πράγμασι. 

ΑΙ ΠΜΟΣΘΕΝΠΗΣ. 

40 λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. νῷν γάρ ἔστι δεσπότης 
ἄγροικος ὀργὴν, χυαμοτρὼξ, ἀχράχολος, 
“ἤμος πυχνίτης, ϑύσκολον γερόντιον. 
ὑπόκωφον. οὗτος τῆ προτέρᾳ νουμηνίᾳ 
ἐπρίατο δοῦλον, βυρσοδέψην Παφλαγόνα, 

46 πανουργότατον χαὶ διαβολώτατόν τινα. 
οὗτος χαταγγνοὺς τοῦ γέροντος τοὺς τρόπους, 
ὃ βυρσοπαφλαγὼν, ὑποπεσὼν τὸν δεσπότην 
ἤχαλλ᾽, ἐϑώπευ᾽, ἐκολάχευ᾽, ἐξηπάτα 
χοσχυλματίοις ἄκροισι, τοιαυτὶ λέγων" 

ὅ0 ὦ “ῆμε, λοῦσαι πρῶτον ἐχδιχάσας μίαν, 

ἐνθοῦ, ῥόφησον, ἔντραγ᾽, ἔχε τριώβολον. 
βούλει παραϑῶ σοι δόρπον; εἶτ᾽ ἀναρπάσας 
ὅ τι ἄν τις ἡμῶν σχευάσῃ, τῷ δεσπότῃ 

᾿ “, ᾿ π᾿ δ᾽ Α ’ γ κ 

Παφλαγὼν χεχάρισται τοῦτο. καὶ πρωὴν Υ7 ἐμοῦ 

ὅδ μᾶζαν μεμαχότος ἐν Πύλῳ «Ταχωνιχὴν, 
πανουργότατά πως περιδραμὼν ὑφαρπάσας 
αὐτὸς παρέϑηχε τὴν ὑπ᾽ ἐμοῦ μεμαγμένην. 



οῦθ 

ἡμᾶς δ᾽ ἀπελαύνει, χκοὺκ ἐᾷ τὸν δεσπότην 
ἄλλον ϑεραπεύειν, ἀλλὰ βυρσίνην ἔχων 

60 δειπνοῦντος ἑστὼς ἀποσοβεῖ τοὺς ῥήτορας. 
ἄδει δὲ χρησμούς" ὁ δὲ γέρων σιβυλλιᾷ. 
ὁ δ᾽ αὐτὸν ὡς δρᾷ μεμαχχοηχότα, 
τέχνην πεποίηται. 'τοὺς γὰρ ἔνδον ἄντιχρυς 
ψευδὴ διαβάλλει χᾷτα μαστιγούμεϑα 

θ6 ἡμεῖς " Παφλαγὼν δὲ περιϑέων τοὺς οἰχέτας 
αἰτεῖ, ταράττει, δωροδοχεῖ, λέγων τάδε" 
ὁρᾶτε τὸν Ὕλαν δι᾿ ἐμὲ μαστιγούμενον ; 

εἰ μή μ᾽ ἀναπείσετ᾽, ἀποϑανεῖσϑε τήμερον. 
ἡμεῖς δὲ δίδομεν" εἰ δὲ μὴ, πατούμενοι 

70 ὑπὸ τοῦ γέροντος ὀχταπλάσια χέζομενγ. 
γῦν οὖν ἀνύσαντε φροντίσωμεν, ὠγαϑὲ, 
ποίαν ὁδὸν γῷν τρεπτέον καὶ πρὸς τίνα. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

χκράτιστ᾽ ἐχείνην τὴν μόλωμεν, ὠγαϑέ. 

ἸΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ἀλλ οὐχ οἷόν τε τὸν Παφλαγόν᾽ οὐδὲν λαϑεῖν" 
75 ἐφορᾷ γὰρ αὐτὸς πώντ᾽. ἔχει γὰρ τὸ σχέλος 

τὸ μὲν ἐν Πύλῳ, τὸ δ᾽ ἕτερον ἐν τὴἠκχλησίᾳ. 
τοσόνδε δ᾽ αὐτοῦ βῆμα διαβεβηκότος 

ὁ πρωχτός ἐστιν αὐτόχοημ᾽ ἐν Χαύσι, 
τὼ χεῖρ᾽ ἐν Αϊτωλοῖς, ὃ γοῦς δ᾽ ἐν Κλωπιδῶν. 

ΜΝΜΙΚΙΖΣ. 

80 χράτιστον οὖν νῷν ἀποθανεῖν. ἀλλὰ σχόπει, 
ὅπως ἂν ἀποθϑάνοιμεν ἀνδοικώτατα. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 
πῶς δῆτα πῶς γένοιτ᾽ ἂν ἀνδοικώτατα; 

ΝΙΚΙΆάΣ. 

βέλτιστον ἡμῖν αἷμα ταύρειον πιεῖν. 

ὃ Θεμιστοχλέους γὰρ ϑάνατος αἱρετώτερος. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

86 μὰ 4 ἀλλ ἄκρατον οἶνον ἀγαϑοῦ δαίμονος. 
ἴσως γὰρ ἂν χρηστόν τι βουλευσαίμεϑα. 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

ἰδού γ᾽ ἄχρατον. περὶ ποτοῦ γοῦν ἐστί σοι; 
πῶς δ᾽ ἂν μεϑύων χρηστόν τι βουλεύσαιτ᾽ ἀνήρ; 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ἄληϑες, οὗτος; χρουνοχυτρολήραιος εἶ. 

90 οἶνον σὺ τολμᾷς εἰς ἐπίνοιαν λοιδορεῖν; 
οἴνου γὰρ εὕροις ἂν τι πραχτιχώτερον ; 
ὁρᾷς; ὅταν πίνωσιν ἄνθρωποι, τότε 
πλουτοῦσι, διαπράττουσι, νιχῶσιν δίχας, 
εὐδαιμονοῦσιν, ὠφελοῦσι τοὺς φίλους. 

96 ἀλλ ἐξένεγχέ μοι ταχέως οἴνου χόα, 
τὸν νοῦν ἵν᾿ ἄρδω χαὶ λέγω τι δεξιόν. 

ΝΙΚΙΑ4Σ. 

οἴμοι, τί ποϑ᾽ ἡμᾶς ἐργάσει τῷ σῷ ποτῷ; 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 
ἀγάϑ'᾽" ἀλλ ἔνεγχ᾽" ἐγὼ δὲ χατακλινήσομαι. 
ἣν γὰρ μεϑυσϑῶ,, πάντα ταυτὶ χαταπάσω 

100 βουλευματίων χαὶ γνωμιδίων χαὶ γοιδίωγ. 
ΝΙΚΙΑΣ. 

ὡς εὐτυχῶς ὅτι οὐκ ἐλήφϑην ἔνδοϑεν 
κλέπτων τὸν οἶνον. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

εἶπέ μοι, Παφλαγὼν τέ δρᾷ; 

ΑΡΨΣΤΘ ΦΑ ΝΟΥΤΟΣ 

ΝΙΚΙΑΣ. 

ἐπίπαστα λείξας δημιόπραϑ᾽ ὁ βάσχανος 

ῥδέγχει μεϑύων ἐν ταῖσι βύρσαις ὕπτιος. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

106 ἴϑι νυν, ἄκρατον ἐγχάναξόν μοι πολὺν 
σπονδήν. 

ΝΙΚΙ4Σ. 

λαβὲ δὴ καὶ σπεῖσον ἀγαϑοῦ δαίμονος " 
ἕλχ᾽ ἕλχε τὴν τοῦ δαίμονος τοῦ Πραμγίου. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 
τ - ΕῚ κ ᾿ ᾿ , 2 ᾽ ΄ 
ὠ δαῖμον ἀγαϑὲ, σὸν τὸ βούλευμ᾽, οὐκ ἐμόν. 

ΝΙΚΙΩἉἍΩ͂Σ. 

εἴπ᾽, ἀντιβολῶ, τί ἔστι; 
ΠΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

τοὺς χρησμοὺς ταχὺ 
110 χλέψας ἔνεγκε τοῦ Παφλαγόνος ἔνδοϑεν, 

ἕως χαϑεύδει. 
ΝΙΚΙΑΣ. 

ταῦτ᾽. ἀτὰρ τοῦ δαίμονος 
δέδοιχ᾽ ὅπως μὴ τεύξομαι χαχοδαΐμονος. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

φέρε νυν ἐγὼ ᾿μαυτῷ προσαγάγω τὸν χόα, 
τὸν γοῦν ἵν᾿ ἄρδω χαὶ λέγω τι δεξιόν. 

ΝΙΚΙΑΣ. 

115 ὡς μεγάλ᾽ ὁ Παφλαγὼν πέρδεται χαὺὶ δέγπεται, 
ὥστ᾽ ἔλαϑον αὐτὸν τὸν ἱερὸν χρησμὸν λαβὼν, 
ὅνπερ μάλιστ᾽ ἐφύλαττεν. 

ΙΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὦ σοφώτατε, 
φέο᾽ αὐτὸν, ἵν᾽ ἀναγνῶ" σὺ δ᾽ ἔγχεον πιεῖν 
ἀνύσας τι. φέρ᾽ ἴδω τί ἄρ᾽ ἔνεστιν αὐτόϑι. 

120 ὦ λόγια. δός μοι δὸς τὸ ποτήριον ταχύ. 

ΜΝΙΚΙΑ͂Σ. 

ἰδού" τί φησ᾽ ὁ χρησμός; 
ΙΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ἑτέραν ἔγχεον. 
ΝΙΚΙΑΣ. 

ἕν τοῖς λογίοις ἔνεστιν ἑτέραν ἔγχεον ; 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 
“- 

ὠ Βᾶχι. 
ΝΙΚΙΑΣ. 

τί ἔστι; 

ΠΙΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

δὸς τὸ ποτήριον ταχύ. 
ΜΝΙΚΙ.:Σ. 

πολλῷ γ᾽ ὃ Βάχις ἐχρῆτο τῷ ποτηρίῳ. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

126 ὦ μιαρὲ Παφλαγὼν, ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐφυλάττου πάλαι, 
τὸν περὶ σεαυτοῦ χρησμὸν ὀρρωδῶν; 

ΝΙΚΙΑ͂Σ. ἷ 

τιή; 
Δ ΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ἐνταῦϑ᾽ ἔνεστι, αὐτὸς ὡς ἀπόλλυται. 

ΝΙΚΙΑΣ. 
χαὺ πῶς: 

ΔΦΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ὅπως; ὃ χρησμὸς ἄντικρυς λέγει 
ὡς πρῶτα μὲν στυππειοπώλης γίγνεται, 

180 ὃς πρῶτος ἕξει τῆς πόλεως τὰ πράγματα. 



ΝΙΚΙ.4Σ. 

εἷς οὑτοσὶ πώλης. τί τοὐντεῦϑεν ; λέγες 

᾿ ΤΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

μετὰ τοῦτον αὖϑις προβατοπώλης δεύτερος. 

ΨΙΚΊΟΩ ΕΣ: 

δύο τώδε πώλα. καὶ τί τόνδε χρὴ παϑεῖν; 

' ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

. χρατεῖν, ἕως ἕτερος ἀνὴρ βδελυρώτερος 
186 αὐτοῦ γένοιτο" μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἀπόλλυται. 

ἐπιγίγνεται γὰρ βυρσοπώλης ὁ Παφλαγὼν, 
ἅρπαξ, χκεχράχτης, Κυχλοβόρου φωγὴν ἔχων. 

ΠΣ ΚΕ ΚΟΖῚῸΣ: 

τὸν προβατοπώλην ἦν ἄρ᾽ ἀπολέσϑαι χρεὼν 
ὑπὸ βυρσοπώλου; 

ΤΠΙΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ψὴ “ἽΠ- 

ΝΙΚΙΑ͂ Σ. 

οἴμοι δείλαιος. 

140 πόϑεν οὖν ἂν ἔτι γένοιτο πώλης εἰς μόγος; 
ΤΙΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ἔτ᾽ ἐστὶν εἷς, ὑπερφυᾶ τέχνην ἔχων. 
ΝΙΚΙΑ͂Σ. 

εἴπ᾽, ἀντιβολῶ, τίς ἐστιν; 
ΜΙΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

εἴπω; 

ΝΙΚΙΑΣ. 

γὴ 4] α. 
ΤΗΜΟΣΖΈΕΈΝΗΣ. 

ἀλλαντοπώλης ἔσϑ᾽ ὁ τοῦτον ἐξελῶν. 
ἐλ ΤΙ ὉΖΕΣ. 

ἀλλαντοπώλης; ὦ Πόσειδον τῆς τέχνης. 
1416 φέρε ποῦ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐξευρήσομεν ; 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ζητῶμεν αὐτόν. 
ΝΙΚΙΑΣ. 

ἀλλ ὁδὶ προσέρχεται 
ὥσπερ χατὰ ϑεῖον εἷς ἀγοράν. 

ΙΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὦ μαχάριε 
ἀλλαντοπῶλα, δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ φίλτατε, 

ἀνάβαινε σωτὴρ τῇ πόλει χαὶ νῷν φανείς. 
“35.5.53. ΜΕ ΟΕ ΖΈΓΣ.: 

150 τέ ἔστι; τί μὲ χαλεῖτε; 
ΠΗΜΟΣΘΈΝΕΣ. 

δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽, ἵνα πύϑη 
ὡς εὐτυχὴς εἶ καὶ μεγάλως εὐδαιμονεῖς. 

ΝΑΙΚΥΙΙ͂Σ: 

ἔϑι δὴ. χάϑελ αὐτοῦ τοὐλεὸν, χαὶ τοῦ ϑεοῦ 
τὸν χρησμὸν ἀναδίδαξον αὐτὸν ὡς ἔχει" 
ἐγὼ δ᾽ Ἰὼν προσχέψομαι τὸν Παφλαγόνα. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

᾿ 186 ἄγε δὴ σὺ χατάϑου πρῶτα τὰ σχεύη χαμαί" 
ἔπειτα τὴν γῆν πρόσχυσον καὶ τοὺς ϑεούς. 

Ξ. 2.75.3 ΝΟ ΠΩ ΖΗΣ. 

ἰδού" τί ἔστιν; 
ΔΗΠΠΞΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὦ μαχάρι᾽, ὦ πλούσιε, 
ὦ νῦν μὲν οὐδεὶς, αὔριον δ᾽ ὑπέρμεγας" 
ὦ τῶν ᾿4ϑηνῶν ταγὲ τῶν εὐδαιμόνων. 

ΤΕ ἈΠ ΌΗΝ Ξ. 551 

4.22 4ΝΤΟΠΟΩ ΖΗΣ. 

1600 τί μ᾽, ὠγάϑ᾽, οὐ πλύνειν ἐᾷς τὰς κοιλίας 
πωλεῖν τε τοὺς ἀλλᾶντας, ἀλλὰ χαταγελᾷς; 

ΑΙ ΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὦ μῶρε, ποίας κοιλίας; δευρὶ βλέπε. 

τὰς στίχας ὁρᾷς τὰς τῶνδε τῶν λαῶν; 
421. 21 ΑΛΤΖΤΤΟΠΩΜΛΗΣ. 

ὁρῶ. 
ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

τούτων ἁπάντων αὐτὸς ἀρχέλας ἔσει, 
106 χαὶ τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν λιμένων καὶ τῆς πυκνός" 

βουλὴν πατήσεις καὶ στρατηγοὺς χλαστάσεις, 
δήσεις, φυλάξεις, ἐν πρυτανείῳ λαιχάσεις. 

4.1.1Λ͵}͵ ΤΟΠΩ ΔΗΣ. 

ἐγώ; 
ΑΙ ΠΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

σὺ μέντοι" χοὐδέπω γε πανϑ'᾽ ὁρῷς. 
ἀλλ᾽ ἐπανάβηϑι χἀπὶ τοὐλεὸν τοδὲ 

170 χαὶ κάτιδε τὰς νήσους ἁπάσας ἐν κύχλῳ. 
422. 4ΝΤΟΠΩ ΧΗΣ. 

παϑορῶ. 

ΙΠΜΟΣΘΈΕΔΜΝΗΣ. 

τί δαί; τἀμπόρια καὶ τὰς ὁλχάδας; 
4.2.2 Ν ΤΟΠῸῺ ΠΗΣ.-. 

ἔγωγε. 
ΠἸΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

πῶς οὖν οὐ μεγάλως εὐδαιμονεῖς; 
ἔτι νῦν τὸν ὀφϑαλμὸν παράβαλ᾽ εἷς Καρίαν 
τὸν δεξιὸν, τὸν δ᾽ ἕτερον εἷς Καλχηδόνα. 

4 2. ΔΑ ΝΤΟΠΩ ΖΗ Σ. 

176 εὐδαιμονήσω δ᾽, εἰ διαστραφήσομαι; 
ΤΗΜΟΣΘΈΝΗΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ διὰ σοῦ ταῦτα πάντα πέρναται. ᾿ 
γίγνει γὰρ, ὡς ὁ χρησμὸς οὑτοσὶ λέγει, ᾿ 
ἀνὴρ μέγιστος. 

4.2.1 ΛΝ ὗΤ ΟΠ ΤΗΣ. 

εἶπέ μοι, καὶ πῶς ἐγὼ | 

ἀλλαντοπώλης ὧν ἀνὴρ γενήσομαι; ᾿ 

ΠΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 
180 δι᾿ αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο χαὶ γίγνει μέγας, 

ὁτιὴ πονηρὸς χὰξ ἀγορᾶς εἶ καὶ ϑρασύς. 

41.214 ΝΤ ΟΠ ΖΠΣ.-. 

οὐκ ἀξιῶ ᾿γὼ ᾿μαυτὸν ἰσχύειν μέγα. 

ΔΙ ΠΜΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

οἴμοι, τί ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτι σαυτὸν οὐ φὴς ἄξιον; 
ξυνειδέναι τί μοι δοκεῖς σαυτῷ χαλόν. 

186 μῶν ἐχ χαλῶν εἰ χἀγαϑῶν; 

42.124 ΝΤΟΠ.Ὼ 1ΗΣ. 

μὰ τοὺς ϑεοὺς, 

εἰ μὴ ᾽κ πονηρῶν γ᾽. 
ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

ὦ μακάριε τῆς τύχης, 
ὅσον πέπονθας ἀγαϑὸν εἰς τὰ πράγματα. 

4 ΔΜ.ΔΑΝΤΟΠΩΜἍΛΗΣ. | 
ἀλλ, ὠγάϑ'᾽, οὐδὲ μουσικὴν ἐπίσταμαι, | 
πλὴν γραμμάτων, χαὶ ταῦτα μέντοι χαχὰ χαχῶς. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 
190 τουτὶ μόνον σ᾽ ἔβλαψεν, ὅτι καὶ χαχὰ χακῶς. 

ἡ δημαγωγία γὰρ οὐ πρὸς μουσιχοῦ 
ἔτ᾽ ἐστὶν ἀνδρὸς οὐδὲ χρηστοῦ τοὺς τρόπους, 
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ἀλλ εἰς ἀμαϑῆ καὶ βδελυρόν. ἀλλὰ μὴ παρῆς 
ἅ σοι διδόασ᾽ ἐν τοῖς λογίοισιν οἱ ϑεοί. 

4421 4ΝΤΟΠΩ ΔΗΣ. 

196 πῶς δῆτά φησ᾽ ὁ χρησμός; 
ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

εὖ νὴ τοὺς ϑεοὺς 

καὶ ποιχίλως πως καὶ σοφῶς ἠνιγμένος. 
.4λλῈ ὁπόταν μάρψηῃ βυρσαίετος ἀγκυλοχείλης 
γαμφηλῆσι δράκοντα χοάλεμον αἱματοπώτην, 

δὴ τότε Παφλαγόνων μὲν ἀπόλλυται ἡ σχορο- 
δάλμη, 

200 κοιλιοπώλησιν δὲ ϑεὸς μέγα κῦδος ὀπάζει, 

αἴ κα μὴ πωλεῖν ἀλλᾶντας μᾶλλον ἕλωνται. 
Α΄ 2 1ΑΛΝΤ ΟΠ ΛΗΣ. 

πῶς οὖν πρὸς ἐμὲ ταῦτ᾽ ἐστίν; ἀναδίδασκέ με. 
ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

βυρθαίετος μὲν ὃ Παφλαγών ἐσϑ᾽ οὑτοσί, 
42“. 2ΔΑ ΛΝ Τ ΟΠ 1Π Σ. 

τί δ᾽ ἀγκυλοχείλης ἐστίν; 
ΑΙ ΠΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

αὐτὸ που λέγει, 
206 ὅτι ὠγπύλαις ταῖς χερσὶν ἁρπάζων φέρει. 

4.21 ΝΤΟΠΩ ΜΗ Σ. 

ὁ δράχων δὲ πρὸς τί; 

ἸΠΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ. 

τοῦτο περι(ανέἕστατον. 
ὁ δράχων μαχρὸν γάρ ἔστιν ἁλλᾶς τ' αὐ μαχρόν" 
εἰϑ.᾽ αἱματοπώτης ἔσϑ᾽ ὅ τ᾽ ἀλλᾶς χὠ δράχων, 

τὸν οὖν δράχοντά φησι τὸν βυρσαίετον 
210 ἤδη χρατήσειν, αἴ χε μὴ ϑαλῳφϑῆ λόγοις. 

41.Ζ.2ΝΤ ΟΠ ΤΗΣ. 

τὰ μὲν λόγι αἰχάλλει με: ϑαυμάζω δ᾽ ὅπως 

τὸν δῆμον οἷός τ᾿ ἐπιτροπεύειν εἴμ᾽ ἐγώ. 
ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

φαυλότατον ἔργον" ταῦϑ'᾽ ἅπερ ποιεῖς ποίει" 

τάραττε καὶ χόρδευ᾽ ὁμοῦ τὰ πράγματα 
216 ἅπαντα, χαὶ τὸν δῆμον ἀεὶ προσποιοῦ 

ὑπογλυκαίνων ῥηματίοις μαγειρικοῖς. 
τὰ δ᾽ ἀλλα σοι πρόσεστι δημαγωγιχὰ, 
φωνὴ μιαρὰ, γέγονας χαχῶς, ἀγοραῖος εἶ: 
ἔχεις ἄπαντα πρὸς πολιτείαν ἃ δεῖ" 

220 χρησμοί τε συμβαίνουφι χαὶ τὸ Πυϑιχόγ. 
ἀλλὰ στεφανοῦ, καὶ σπένδε τῷ Κοαλέμῳ" 
χώπως ἀμυνεῖ τὸν ἄνδρα. 

44 24ΑΝΤΟΠΩΜΗ͂Σ. 
χαὶ τίς ξύμμαχος 

γενήσεταί μοι; καὶ γὰρ οὗ τε πλούσιοι 
δεδίασιν αὐτὸν ὅ τε πένης βδύλλει λεώς. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

22ὅ αλλ εἰσὶν ἱππῆς ἄνδρες ἀγαϑοὶ χέλιοι 

μισοῦντες αὐτὸν, οἱ βοηϑήσουσί σοι, 
χαὶ τῶν πολιτῶν οἱ καλοί τε πἀγαϑοὶ, 
χαὶ τῶν ϑεατῶν ὅστις ἐστὶ δεξιὸς, 
χἀγὼ μετ᾽ αὐτῶν χὠ ϑεὸς ξυλλήψεται. 

230 χαὶ μὴ δέδιϑ'᾽- οὐ γάρ ἔστιν ἐξῃχασμένος. 

ὑπὸ τοῦ δέους γὰρ αὐτὸν οὐδεὶς ἤϑελε 
τῶν σχευοποιῶν εἰχάσαι. πώντως γε μὴν 
γνωσϑήσεται: τὸ γὰρ ϑέατρον δεξιόν. 

ΝΙΚΙΑΣ. 
οἴμοι καχοδαίμων, ὁ Παφλαγὼν ἐξέρχεται. 

ΚΕ Ν. 
Ψ᾿ 

286 οὔ τοι μὰ τοὺς δώδεχα ϑεοὺς χαιρήσετον, 
ὁτιὴ ᾽πὶ τῷ δήμῳ ξυνόμνυτον πάλαι. ἷ 
τουτὶ τί δρᾷ τὸ Χαλχιδιχὸν ποτήριον; 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ Χαλκιδέας ἀφίστατον. 

ἀπολεῖσϑον, ἀποϑανεῖσθϑον, ὦ μιαρωτάτω. 
ΤΠΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

240 οὗτος, τί φεύγεις, οὐ μενεῖς ; ὦ γεννάδα 
ἀλλαντοπῶλα, μὴ προδῷς τὰ πράγματα, 
32} - » ᾿ 

ἄνδρες ἱππῆς, παραγένεσϑε" νῦν ὁ χαιρός. ὦ 
ὰ Σίμων, 
2 , 2 2 3 Ὧν Α “-“.Χ"Ν 

ὦ Παναίτι᾽, οὐχ ἐλᾶτε πρὸς τὸ δεξιὸν χέρας; 
[2 “ ᾽ 2 ἋΣ ’ 2 ᾿) 

ἄνδρες ἐγγύς" ἀλλ ἀμύνου, κἀπαγαστρέφου 
πάλιν. 

248 ὁ χονιορτὸς δῆλος αὐτῶν ὡς ὁμοῦ προσχειμένων. 
ἀλλ ἀμύνου χαὶ δίωχε καὶ τροπὴν αὐτοῦ ποιοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

παῖε παῖε τὸν πανοῦργον καὶ ταραξιππόστρατον 
κ ’ Ἄ κ᾿ , ᾿ μι κ᾿ ΄ ε - καὶ τελώνην χαὶ φάραγγα χαὶ Χάρυβδιν ἁρπαγῆς, 

καὶ πανοῦργον χαὶ πανοῦργον" πολλάκις γὰρ 
αὔτ᾽ ἐρῶ. : 

ε « Δ ὰ φΦ - ΓΔ - ε 

260 χαὺ γὰρ οὗτος ἣν ΤΟ ΘΟ Ρα πολλάχις τῆς ἡμέρας. 

ἀλλὰ παῖε χαὶ δίωχε χαὶ τάραττε καὶ κύχα 

καὶ βδελύττου, καὶ γὰρ ἡμεῖς, χκἀπιχείμενος βόα" 
εὐλαβοῦ δὲ μὴ ᾿χφύγῃ σε" καὶ γὰρ οἶδε τὰς 

ὁϑοὺς, 

ὥσπερ Εὐχράτης ἔφευγεν εὐθὺ τῶν χυρηβίων. 
ΚΛΕΩΝ. 

255 ὦ γέροντες ἡλιασταὶ, φράτορες τριωβόλου, 
, ι Τα φ᾿ 2 

οὗς ἐγὼ βόσκω χεχραγὼς χαὶ δίχωμα χἄδιχα, 
παραβοηϑεῖϑ᾽, ὡς ὑπ᾽ ἀνδρῶν τύπτομαι ξυνω-- 

μοτῶν». 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐν δίκη γ᾽; ἐπεὶ τὰ χοινὰ πρὶν λαχεῖν κατε- 
σϑίεις, 

χἀποσυχάζεις πιέζων τοὺς ὑπευϑύνους σχοπῶν 

260 ὅστις αὐτῶν ὠμός ἔστιν ἢ πέπων ἢ μὴ πέπων, 

κιίν τιν᾽ αὐτῶν γνῷς ἀπράγμον᾽ ὄντα χαὶ κε- 
’ 

χηνότα, 
᾿Ὶ ’ τ 5 ᾿ 

χαταγαγὼν ἐκ Χερρονήσου διαλαβὼν ἡγχύρισας, 
ΣΝ , ᾿ ἿΣ Ω 

εἶτ᾽ ἀποστρέινας τὸν ὦμον αὐτὸν ἐνεχοληβασας " 

265 καὶ σκοπεῖς γε τῶν πολιτῶν ὅστις ἐστὶν ἀμνοχῶν, 

πλούσιος χαὶ μὴ πονηρὸς καὶ τρέμων τὸ πράγ- 
ἐιῶῦτα- 

Κ,ΖΕ0 Ν. 

ξυνεπίχεισϑ᾽ ὑμεῖς" ἐγὼ δ᾽, ὦνδρες, δι᾿ ὑμᾶς 

τύπτομαι, 

ὅτι λέγειν γνώμην ἔμελλον ὡς δίχαιον ἐν πόλει 
ἑστάναι μνημεῖον ὑμῶν ἔστιν ἀνδρείας χάριν. 

ΧΟΡΟΣ. 

270 ὡς δ᾽ ἀλαζὼν, ὡς δὲ μάσϑλης " εἶδες οἷ᾽ ὑπέρ- 
χεται; 

ὡσπερεὶ γέροντας ὑμᾶς ἐχκοβαλικεύεται. 

ἀλλ ἐὰν ταύτῃ γε νιχῷ, ταυτῃὶ πεπλήξεται" 
ἢν δ᾽ ὑπεχκλίνῃ γε δευρὶ, τὸ σκέλος κυρηβάσει. 

ΚΑΕΩΝ. 
ὦ πόλις καὶ δῆμ᾽, ὑφ᾽ οἵων ϑηρίων ᾿γαστρίζομιαι- 

ΧΟΡΟΣ. 

276 χαὶ χέχραγας, ὥσπερ ἀεὶ τὴν πόλιν καταστρέφει; 
42.24Ν ΤΟΠΩ ΤΗΣ. 

ἀλλ ἐγώ σε τῇ βοῇ ταύτῃ γε πρῶτα τρέψομαι. 
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Ι ΧΟΡΟΣ. ΚΑΈΕΩΝ. 
, ἀλλ᾿ ἐὰν μέντοι γε νιχᾷς τῇ βοῆ, τήνελλος εἶ" οἶδ᾽ ἐγὼ τὸ πρᾶγμα τοῦϑ᾽ ὅϑεν πάλαι καττύεται. 

ἢ» δ᾽ ἀναιδείᾳ παρέλϑης, ἡμέτερος ὁ πυραμοῦς. ,Α,. 324 ΝΤΟΠΩΜΗΣ. 
ΚΖΕΩ Ν. , ] 816 εἰ δὲ μὴ σύ γ᾽ οἶσϑα κάττυμ᾽, οὐδ᾽ ἐγὼ χορ-- 

τουτονὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐγὼ δείκνυμι, χαὶὺ φημ δεύματα, 

ἐξάγειν ὅστις ὑποτέμνων ἐπώλεις δέρμα μοχϑηροῦ βοὸς 
ταῖσι Πελοποννησίων τριήρεσι ζωμεύματα. 

τ 57 ΞΖ ΕΝ ΟΥΕΟΣΣΆΆΡΙΣΣ, 

280 γαὶ μὰ “χα χἄγωγε τοῦτον, ὅτι κενῇ τῇ κοιλίᾳ 
εἰσδραμὼν εἰς τὸ πρυτανεῖον, εἶτα πάλιν ἐχϑεὶ 

πλέᾳ. 

ΦΠΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

᾿ψὴ 41, ἐξάγων γε τἀπόρρηϑ᾽, ἅμ᾽ ἄρτον χαὶ 
ζρέας 

καὶ τέμαχος, οὗ Περιχλέης οὐχ ἠξιώϑη πώποτε. 

ΚΕ Ν. 

᾿ἀποϑανεῖσϑον αὐτίχα μάλα. 
ΖΞ ΙΝ ΤΟΊΓΩ ΖῊ Σ. 

286 τριπλάσιον κεχράξομαΐί σου. 
ἘΚΞΖ ἘΞ Ὁ Ν. 

χαταβοήσομαι βοῶν σε. 
422 4Ν ΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

χαταχεχράξομαί σὲ χράζων. 
Κ.ΕΩ Ν. 

διαβαλῶ ο΄, ἐὰν στρατηγῆς. 
ον ΤΟΠΩΖΗΣ. 

χυνοχοπήσω σου τὸ νῶτον. 
ΚΖΕΩΝ. 

290 περιελῶ σ᾽ ἀλαζονείαις. 

ΚΡΕΝ Τ ΟΙΤΓΩ ΖΉῊΣ. 

ὑποτεμοῦμαι τὰς ὁδούς σου. 
Κ4ΞΕΩ Ν. 

βλέψον εἴς μ᾽ ἀσχαρϑδάμυστος. 

4,21.2Ζ4ΝΤΟΠῸ ΤΗΣ. 

ἐν ἀγορᾷ κἀγὼ τέϑραμμαι. 
ΚΩΖΕΩΝ. 

διαφορήσω σ᾽, εἴ τι γρύξει. 

44 ΔΑΝΤΟΠΩΛΗΣ. 
296 χοπροφορήσω σ᾽, εἰ λαλήσεις. 

--.-.οοὕὥὈ.Ὠοὄὕ.0.-.΄΄Ὁὦὖἢ᾽ἤθ.ς..... 
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ΚΕ Ν. 

ὁμολογῶ χλέπτειν - σὺ δ᾽ οὐχί. 

ΠΤ ΝΘ ΖΕ ΤΕΣ: 
κ κι ς 

γὴ τὸν Ἑρμῆν τὸν ἀγοραῖον, 

χἀπιορχῶ γε βλεπόντων. 

ΚΖΕΩ Ν. 
Ε} ἰς ͵ ἀλλότρια τοίνυν σοφίζει, 

- - ,’ 

800 καί σε φανῶ τοῖς πρυτανεσιν, 

ἀδεχατεύτους τῶν ϑεῶν ἔ- 
ρὰς ἔχοντα χοιλίας. 

κὌΟΙΡΟΣΣ: 
ΕΥ̓ ᾿ Ἀν . 4 -- - “- 

ὦ μιαρὲ καὶ βδελυρὲ χαὶ καταχκεχράχτα, τοῦ σοὺ 
ϑοάσους β 

806 πᾶσα μὲν γῆ πλέα, πᾶσα δ᾽ τεχυλησίωΣ χαὶ τέλη 

“χαὶ ρον χαὶ δικαστήρ᾽͵, ὦ βορβοροτάραξι χαὶ 

810 τὴν πόλιν ἅπασαν ἡμῶν ἀνατετυρβακὼς, 

ὅστις ἡμῶν τὰς ᾿ϑήνας ἐχχεκώζηνχας βοῶν, 

σχοπῶν. 

808 --- 313. ΞξΞΞ 382 --- 390. 

᾿ εὐρῦδνς,ν δος τρχωρα σοι τκ 

ῬΟΕΤΆΕ 5ΟΕΝΙΟΙο 

8318 χαἀπὸ τῶν πετρῶν ἄνωθεν τοὺς φύρους ὅυνγο-- 

τοῖς ἀγροίχοισιν πανούργως, 
παχὺ, 

καὶ πρὶν ἡμέραν φορῆσαι, μεῖζον ἦν δυοῖν δοχ- 
ἐαιν.- 

ΝΙΚΙ4Σ. 

γὴ 4ὲ χἀμὲ τοῦτ᾽ ἔδρασε ταυτὸν, ὥστε κατά- 
γέλων 

820 πάμπολυν τοῖς δημόταισι καὶ φίλοις παρασχεϑεῖν. 
πρὶν γὰρ εἶναι Περγασῆσιν, ἔνεον ἐν ταῖς ἐμβάσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

822 ἄρα δῆτ᾽ οὐκ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἔδήλους ἀναί- 
δειαν, ἥπερ μόνη προστατεῖ δητόρων; 

820 ἡ σὺ πιστεύων ἀμέλγει τῶν ξένων τοὺς καρπί- 
᾿ μους, 

πρῶτος ὧν" ὁ δ᾽ Ἱπποδάμου λείβεται ϑεώμενος. 
ἀλλ ἐφάνη γὰρ ἀνὴρ ἕτερος πολὺ 

σοῦ μιαρώτερος, ὥστε μὲ χαίρειν, 
880 ὅς σὲ παύσει χαὶ πάρεισι, δῆλός ἔστιν αὐτόϑεν, 

πανουργίᾳ τε καὶ ϑράσει 
χαὶ χοβαλιχεύμασιν. 

ἀλλ ὦ τραφεὶς ὅϑενπέρ εἰσιν ἄνδρες οἵπερ εἰσὶ, 
γῦν δεῖξον ὡς οὐδὲν λέγει τὸ σωφρόνως τρα- 

ἦ φῆναι. 

ΔΑ ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 
8385 χαὶ μὴν ἀκούσαϑ'᾽᾽ οἷός ἔστιν οὑτοσὶ πολίτης. 

ΚΑ4Εω Ν. 

ἐάσεις ; 

ΑΔ ΛΑΑΝΤΟΠΩΛΗΣ. 
μὰ 4, ἐπεὶ κἀγὼ πονηρός εἶμι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐὰν δὲ μὴ ταύτῃ γ᾽ ὑπείχῃ, λέγ᾽ ὅτι κἀκ πονηρῶν. 

Κκ 1 ΕΩΝ. 

ἐάσεις ; 

ΔΑΛΜΑΝΤΟΠΩ  ΖΠΗΣ. 

μὰ Δία. ' 
ΚΕΝ. 

ναὶ μὰ 4] ́α. 

44,1. 1 άΑ͂ ΝΤ ΟΠ ΤΗΣ. 

μὰ τὸν Ποσειδῶ, 

ἀλλ᾽ αὐτὸ περὶ τοῦ πρότερος εἰπεῖν πρῶτα δια- 
μαχοῦμαι. 

Κ,ΞΠΩ Ν. 

840 οἴμοι, διαροαγήσομαι. 
| Δ. ΧΑΝΤΟΠΩΖΜΗΣ. 

καὶ μήν σ᾽ ἐγὼ οὐ παρήσω. 

ΧΟΡΟΣ. 

πάρες πάρὲς πρὸς τῶν ϑεῶν αὐτῷ διαρραγῆναι. 

ΚΑΞΕΩΝ. 
τῷ καὶ πεποιϑὼς ἀξιοῖς ἐμοῦ λέγειν ἔναντα; 

2Ζ2.Ζ2..1ΚὉ0.5Ν ΤΟΥ ΓΩΏΕΥΙΣ. 

ὁτιὴ λέγειν οἷός τε κἀγὼ χαὴὶ χαρυχοποιεῖν. 
322 ---83384. --Ξ- 897 --- 408. 

ὥστε φαίγεσϑαι 

ΕῚ φΦ 3 οὐκ αὖ μ 

» ἿΣ 2 
ουξ αὺὖὺὄ μ 

-οὄ-αῬ.υ-..-. 
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ΑἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἈΚΈΕΩΝ. 
τ ᾿ : - 2 ΒᾺΝ ὑδ ἥ -- 

ἐδοὺ λέγειν. χαλῶς γ᾽ ἂν οὖν τι πρᾶγμα προσ- 
πεσὸν σοι 

845 ὡμοσπάραχτον παραλαβὼν μεταχειρίσαιο γ θη δτῶς: 

ἀλλ οἶσϑ᾽ ὅ᾽ μοι πεπονθέναι ϑοχεῖς; ὅπερ. τὸ 
ἸυΡΆΠ}. 86: 

εἴ που δικίδιον εἶπας εὖ χατὰ ξένου μετοίχου, 

τὴν νύκτα ϑουλῶν καὶ λαλῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς σεαυτῷ. 

ὕδωρ τε πίγων, χἀπιδεικγὺς τοὺς φίλους τ᾿ ἀνιῶν, 

880 ῴου δυνατὸς εἶναι λέγειν. ὦ μῶρε τῆς ἀνοίας. 
Δ 3, ΔΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

τί δαὶ σὺ πίνων τὴν πόλιν πεποίηχας, ὥστε νυνὶ 
ὑπὸ σοῦ μονωτάτου χατεγλωττισμέγην σιωπῶν; 

ΚΑΒ Ν. 
ἐμοὶ γὰρ ἀντέϑηχας ἀνϑρώπων τίν᾽ ; ὅστις εὐθὺς 
ϑύννεια ϑερμὰ Ἐρτα γον, κατ ἐπιπιὼν ἄκρατον 

8866 οἴνου χόα χασαλβάσω τοὺς ἐν Πύλῳ στρατηγούς. 
4 1 ΔΑΝΤΟΠΩ ΛΗΣ. 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἤνυστρον βοὸς χαὶ κοιλίαν ὑείαν 
καταβροχϑίσας, κᾷάτ᾽ ἐπιπιὼν τὸν ζωμὸν ἀναπό- 

γιπτος 
λαρυγγιῶ τοὺς ῥήτορας καὶ Νικίαν ταράξω. 

ΧΟΡΟΣ. 
τὰ μὲν ἄλλα μ᾽ ἤρεσας λέγων" ἕν δ᾽ οὐ προσ- 

ἑεταί ΓΕ 

ϑοθτῶν πραγμάτων, ὁτιὴ μόνος τὸν ζωμὸν ἔχρο- 
φήσει. 
ΚΑΆΈΒΩΝ. 

ἀλλ οὐ λάβραχας χαταφαγὼν ΠΠιλησίους κλογήσεις., - 
4, ΛΔΑΝΤΟΠΩΜΛΗΣ. 

ἀλλὰ σχελίδας ἐδηϑοκὼς ὠνήσομαι μέταλλα. 
Κ.,ΕΩ Ν. 

ἐγὼ δ᾽ ἐπεισπηδῶν γε τὴν βουλὴν βίᾳ κυχήσω. 
4.2.1 ΤΟΠΩ ΛΗΣ. 

ἐγὼ δὲ χινήσω γέ σου τὸν πρωχτὸν ἀντὶ φύσκης. 
ΚΖΕΩΝ. 

866 ἐγὼ δέ γ᾽ ἐξελῶ σε τῆς πυγῆς ϑύραζε κύβδα. 
ΧΟΡΟΣ. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ χἀμὲ γὰρ, ἤνπερ 7 τοῦτον 
ἕλχης. 

ΚΕ Ν. 

οἷόν σε δήσω τῷ ξύλῳ. 
42.144 ΝΤΤΟΠΩΛΗΣ. 

διωξομαί σὲ δειλίας. 

ΚΕΝ. 

ἡ βύρσα σου ϑρανεύσεται. 
42. 21 4ΝΤΤ ΟΠ ΠΗ͂Σ. 

870 δερῶ σε ϑύλακον χλοπῆς. 
Κ.ΖΕΩ Ν. 

διαπατταλευϑήσει. χαμαί. 
ΔΙ. ΔΑΝΤΟΠΩ ΔΗ͂Σ. 

. περιχόμματ᾽ ἐκ σοῦ σχευάσω. 
Κ΄ ΖΕ Ν. 

τὰς βλεφαρίδας σου παρατιλῶ. 
4242. 2 ΑΝ ΤΟΠΩ ΛΗ͂Σ. 

τὸν πρηγορῶνά σοὐχτεμῶ. 
ΤΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

876 χαὶ νὴ Ζἐ᾽ ἐμβαλόντες αὐ-- 

τῷ πάτταλον μαγειριχῶς 

εἷς τὸ στόμ᾽, εἶτα δ᾽ ἔνδοϑεν 

τὴν γλῶτταν ἐξείραντες αὖ-- 
τοῦ σχεψόμεσϑ'᾽ εὖ χἀνδριχῶς ἡ 

8380 χεχηγνότος 
τὸν πρωχτὸν, εἰ χαλαζᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἣν ἄρα πυρός γ᾽ ἕτερα ϑερμότερα, καὶ λόγων 
ἐν πόλει, ᾿ 

ϑ8ότ τῶν ἀναιδῶν ἀναιδέστεροι- χαὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἦν 
ρ᾽ οὐ 

φαῦλον ὧδ᾽. ἘΞ Ὲ Ἐ ἀλλ ἔπιϑι καὶ στρόβει, 
μηδὲν ὀλίγον ποίει. νῦν γὰρ ἔχεται μέσος" 
ὡς ἐὰν γυνὶ μαλάξης αὐτὸν ἐν τῇ προσβολῇ, 

890 δειλὸν εὑρήσεις" ἐγὼ γὰρ τοὺς τρόπους ἐπί- 
σταμαι- 

“ΔΑ ΑΝΤΟΠΩἍΗΣ. 
ἀλλ ὅμως οὗτος τοιοῦτος ὧν ἅπαντα τὸν βίον, 
κάτ᾽ ἀνὴρ ἔδοξεν εἶναι, τἀλλότριον ἁμῶν ϑέρος. 
γὺν δὲ τοὺς στάχυς ἐχείγους, οὃς ἐχεῖϑεν ἤγαγεν, 
ἐν ξύλῳ δήσας ἀφαύει χἀποδόσϑαι βούλεται, 

ΚΕ Ν. 

896 οὐ δέδοιχ᾽ ὑμᾶς, ἕως ἂν ζῇ τὸ βουλευτήριον 
καὶ τὸ τοῦ δήμου πρόσωπον μαχκοᾷ χαϑήμενον. 

ἣ ΧΟΡΟΣ. 

ὡς δὲ πρὸς πᾶν ἀναιδεύεται χκοὺ μεϑέ-- 
στησι τοῦ χρώματος τοῦ παρεστηχότος. 

400 εἴ σε μὴ μισῶ, γενοίμην ἐν Κρατίνου χώδιον, 
καὶ ϑιϑασχοίμην προσάδειν Ἰορσίμου τραγῳδίαν. 
ὦ περὶ πάντ᾽ ἐπὶ πᾶσί τε πράγμασι 

[] ᾿Ιδωροδόκοισιν ἐπ᾽ ἄνϑεσιν ἵζων, 

᾿ εἴϑε φαύλως, “ὥσπερ εὗρες, ἐχβάλοις τὴν ἔνϑεσιν. 
405 ζσαιμι γὰρ τότ᾽ ἂν μόνον" 

πῖνε πῖν᾽ ἐπὶ συμφοραῖς" 
τὸν Ἰουλίου τ᾽ ἂν οἴομαι, γέροντα πυρροπίπην, 

ἡσϑθέντ᾽ Ἰηπαιωγίσαι καὶ Βακχέβαχχον σαι. 

Κκ'ἴ 24 Ε2 Ν. 

οὔ τοί μὲ ὑπερβαλεῖοϑ' ἀναιδείᾳ μὰ τὸν Ποσειδῶ, 
410 ἢ μή ποτ᾽ ἀγοραίου “ιὸς σπλάγχνοισι παραγε-- 

γοέΐμηνγ. 

42“. 214 ΝΤΟΠΟΩ  ΖΗΣ. 

ἔγωγε γὴ τοὺς χονγδύλους, οὗὃς πολλὰ δὴ ᾽πὶ 

σολλοῖς 

ἠνεσχόμην ἔκ παιδίου, μαχαιρίδων τε πληγὰς, 
ὑπερβαλεῖσθϑαί οἱ οἴομαι τούτοισιν, ἢ μάτην γ᾽ ἂν 

415 ἀπομαγϑαλίας σιτούμενος τοσοῦτος ἐχτραφείην. 

Κκ ΖΕ. Ν. 

ετο μ τ λιν. ὥσπερ χύων; ὦ παμπόνηρε, πῶς 
οὖν 

κυγὸς βορὰν σιτούμενος μαχεῖ σὺ κυνοχεφράλλῳ; 

432Ζ2.΄11ΑΝ ΤΟΠῸΩ  ΖΠΗΣ. 

ἄλλα γ᾽ ἐστί μου κόβαλα παιδὸς, 
ὄντος. 

ἐξηπάτων γὰρ τοὺς μαγείρους ἐπιλέγων τοιαυτί" 
σχέψασθϑε, παῖδες" οὐχ ὁρᾶϑ᾽ ; ὥρα νέα, χε- 

λιδών. 

κἀγὼ ᾽ν τοσούτῳ τῶν χρεῶν 
ἔχλεπτον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ δεξιώτατον κρέας, σοφῶς γε προὐνοήσω " 
ὥσπερ ἀκαλήφας ἐσϑίων πρὸ χελιδόνων ἔχλεπτες. 

χαὺ γὴ 4 

420 οἱ δ᾽ ἔβλεπον, 



ὙΠ ΔΗ 

“4“.53.,234ΝΤΟΠΩ ΖΗΣ.. 

καὶ ταῦτα δρῶν ἐλάνϑανόν γ᾽" εἰ δ᾽ οὖν ἴδοι 
τις αὐτῶν, 

ἀποχρυπτόμενος εἷς τὰ κοχώνα τοὺς ϑεοὺς ἀπώ-- 
: μγυν" 

425 ὥστ᾽ εἶπ᾽ ἀνὴρ τῶν ῥητόρων ἰδών με τοῦτο 
Ὶ δρῶντα" 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ὁ παῖς δδ᾽ οὐ τὸν δῆμον ἐπιτρο- 
πεύσει. 

; ἈΦ ΟΘΙΘΙΣΣ 

εὖ γε ξυνέβαλεν αὔτ᾽ - ἀτὰρ δῆλόν γ᾽ ἀφ᾽ οὗ 
ξυνέγνω " 

ὁτιὴ ᾽πιώρχεις ϑ᾽ ἡρπαχὼς χαὶ κρέας ὁ πρωκτὸς 
εἶχεν. 
ΚΑΈῈῺΩ Ν. 

ἐγώ σ σὲ παύσω τοῦ ϑράσους, οἶμαι δὲ αδλλον 
ἄμφω. 

430 ἔξειμι γάρ σοι λαμπρὸς ἤδη χαὶ μέγας χαϑιεὶς, 

ὁμοῦ ταράττων τήν τε γῆν χαὶ τὴν ϑάλατταν 

αὐ Ὁ εξ ζῆς, 

42,1. 4 ΝΤΟΠΩΖΠΗΣ.. 

ἐγὼ δὲ συστείλας γε τοὺς ᾿ἀλλᾶντας εἶτ' ἀφήσω 
κατὰ χῦμ᾽ ἐμαυτὸν οὔριον, χλάειν σὲ μαχρὰ 

χελεύσας. 

ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ. 
χἄγωγ᾽, ἐάν τε παραχαλᾷ, τὴν ἀντλίαν φυλάξω. 

Κ,ΖΕΩ Ν. 

485 οὔ τοι μὰ τὴν “ήμητρα χαταπροίξει τάλαντα 
πολλὰ 

“κλέψας ᾿4ϑηναίων. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἶ ἄϑρει, καὶ τοῦ ποδὸς παρίει" 
ὡς οὗτος ἤτοι καικίας ἢ συκοφαντίας πνεῖ. 

41 ΔΑΝΤΟΠΩ ΤΗΣ. 

σὲ δ᾽ Ξ Ποτιδαίας ἔχοντ' εὖ οἶδα δέκα τάλαντα. 
ΚΕ Ν. 

τί δῆτα; βούλει τῶν ταλάντων ἕν λαβὼν σιωπᾶν; 
ΧΟΡΟΣ. 

440 ἁνὴρ ἂν ἡδέως λάβοι. τοὺς τερϑρίους παρίει. 
2.2.1 ΖΝ ΤΟΠ.ῸῺῺ ΖΗΣ. 

᾿ τὸ πνεῦμ᾽ ἔλαττον γίγνεται. 
ΚΕΝ. 

φεύξει γραφὰς ἑχατονταλάντους τέτταρας. 

:.523.Ζ. ΧΡ ΝΠ ΘΙ ΚΣΖΎΓΙΣ. 

σὺ δ᾽ ἀστρατείας γ᾽ εἴχοσιν, 
χλοπῆς δὲ πλεῖν ἢ χιλίας. 

Κ,ΖΕ0ω Ν. 

445 ἐκ τῶν ἀλιτηρίων σέ φη-- 
μι γεγονέναι τῶν τῆς ϑεοῦ. 

4“... 4 ΝᾧΤΟΠ.Ω ΜΗΣ. 

τὸν πάππον εἰναί φημί σου 
τῶν δορυφόρων. 

ΚΖΕΩ Ν. 

ποίων; φράσον. 
4.1.4 ΝΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

τῶν Βυρσίνης τῆς Ἱππίου. 
ΚΑΕΩΝ. 

450 χόβαλος εἶ. 
4.43.΄1.2Ζ4ΝΤΟΠΩ.ΖΗΣ. 

πανοῦργος εἶ. 

: ΧΟΡΟΣ. 
παῖ ἀγδριχὼς. 

Κ.2Ε2 Ν. 

Ἰοὺ ἰοὺ, 

ΤΣ ἐπε μ᾿ οἱ ξυνωμόται. 

ΧΟΡΟΣ. 

παῖ αὐτὸν ἀνδριχώτατα, καὶ 
γάστριζε καὶ τοῖς ἐντέροις 

88 χαὶ τοῖς χόλοις, 

χώπως χολῷᾷ τὸν ἄνδρα. 

ὦ γεννιχκώτατον κρέας ψυχήν τ᾽ ἄριστε πάντων, 
χαὶ τῇ πόλει σωτὴρ φανεὶς ἡμῖν τε τοῖς πολίταις. 

ὡς εὐτὸν ἄνδρα ποικίλως 9) ὑπῆλϑες ἐν λόγοισιν. 
4600 πῶς ἄν σ᾽ ἐπαινέσαιμεν οὕτως ὥσπερ ἡδόμεσϑα; 

Κ.ΕΩ Ν. 

ταυτὶ μὰ τὴν Ζ4ήηήμητρά μ᾽ οὐχ ἐλάνϑαγνεν 
τεχταινόμενα τὰ πράγματ᾽, ἀλλ᾿ ἠπιστάμην 
γομφούμεν᾽ αὐτὰ πάντα καὶ κολλώμενγα. 

ΧΟΡΟΣ. 
τς σὺ δ᾽ οὐδὲν ἐξ ἁμαξουργοῦ λέγεις; 

444 ΑΝΤΟΠΩΛΗΣ. 
4ἀθὅ οὔχουν μ᾽ ἐν “4ργει οἷα πράττει λανϑάνει. 

πρόφασιν μὲν ᾿“ργείους φίλους ἡμῖν ποιεῖ" 
ἰδίᾳ δ᾽ ἐχεῖ “ακεδαιμογίοις ξυγγίγνεται. 
χαὶ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ οἷσίν ἐστι συμφυσώμεγα 
ἐγῴδ᾽ " ἐπὶ γὰρ τοῖς δεδεμένοις χαλχεύεται. 

ΧΟΡΟΣ. 
470 εὖ γ᾽ εὖ γε, χάλχευ᾽ ἀντὶ τῶν χολλωμένων. 

ΠΤ ΑΛΝΤΟΠΩ ΛΗΣ. 
καὶ “Σου τοῦσοὶ ἄνδρες αὔτ᾽ ἐκεῖϑεν αὖ, 
χαὶ ταῦτά μ᾽ οὔτ᾽ ἀργύριον οὔτε χρυσίον 
διδοὺς ἀγαττείσειϑ » οὔτε προσπέμπων φίλους, 
ὕπως ἐγὼ ταῦτ᾽ οὐχ ᾿2ϑηναίοις φράσω. 

ΚΖΕ0 Ν. 

478 ἐγὼ μὲν οὖν αὐτίχα μάλ᾽ εἰς βουλὴν ἰὼν 
ὑμῶν ἁπάντων τὰς ξυνωμοσίας ἐρῶ, 
καὶ τὰς ξυνόδους τὰς νυχτερινὰς ἐν τῇ πόλει, 
καὶ πάνϑ᾽ ἃ Μήδοις καὶ βασιλεῖ ξυνόμγυτε, 
καὺ τὰκ Βοιωτῶν ταῦτα συντυρούμενα. 

441. ΔΑΝ ΤΟΠΩ  ΖηΣ. 

480 πῶς οὖν ὃ τυρὸς ἐν Βοιωτοῖς ὦγιος; 

ΚΠ. Ν. 

ἐγώ σε νὴ τὸν «Πρακλέα παραστορῶ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄγε δὴ σὺ τίνα νοῦν ἢ τίνα γνώμην ἔχεις; 
γυνὶ διδάξεις, εἴπερ ἀπεχρύψω ποτὲ 

εὶς τὰ κοχώνα τὸ χρέας, ὡς αὐτὸς λέγεις. 
486 ϑεύσει γὰρ ζξας εἰς τὸ βουλευτήριον, 

ὡς οὗτος εἰσπεσὼν ἐχεῖσε διαβαλεῖ 
ἡμᾶς ἅπαντας καὶ χραγὸν χεχράξεται. 

“1 ΔΑ ΝΤΟΠῸῺ ΤΗΣ. 

ἀλλ εἶμι" πρῶτον δ᾽, ὡς ἔχω, τὰς χοιλίας 
καὶ τὰς μαχαίρας ἐνθαδὶ χαταϑήσομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

490 ἔχε νυν, ἄλεινψον τὸν τράχηλον τουτῳὶ, 
ἵν᾽ ἐξολισϑάνειν δύνη τὰς διαβολάς. 

“4.2.2. ΝΜ ΟἾ ΧῊΣ:. 

ἀλλ᾽ εὖ λέγεις καὶ παιδοτριβικῶς ταυταγί. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔχε νυν, ἐπέγχαψον λαβὼν ταδί. 



ΑΡἝΕΣ ΎΙΟ ΦΙΑ ΝΙΘΥῪΥ Σ 

ΤΑ ΔΝΤΟΠΩΜἍΗΣ. 

᾿ ἢ φί δαί; 

ΧΟΡΟΣ. 
ἵν᾽ ἄμεινον, ὦ τᾶν, ἐσχοροδισμένος μάχῃ. 

405 χαὶ σπεῦδε ταχέως. 

4.1.1 Δ4ΝΤΊ ΟΠ ΔΗΣ. 

ταῦτα δοῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέμνησό νυν 
δάχνειν, διαβάλλειν, τοὺς λόφους κατεσϑίειν, 
χώπως τὰ χαλλαι᾽ ἀποφαγὼν ἥξεις πάλιν. 
ἀλλ ἴϑι χαίρων, καὶ πράξειας 

χατὰ νοῦν τὸν ἐμὸν, χαί σε φυλάττοι 
ὅ00 Ζεὺς ἀγοραῖος - καὶ γιχήσας 

αὖϑις ἐχεῖϑεν πάλιν ὡς ἡμᾶς 
ἔλϑοις στεφάνοις χατάπαστος. 

ὑμεῖς δ᾽ ἡμῖν πρύσχετε τὸν γοῦν 
τοῖς ἀναπαίστοις, 

506 ὦ παντοίας ἤδη μούσης 
πειραϑέντες χαϑ' ἑαυτούς. 
εἰ μέν τις ἀνὴρ τῶν ἀρχαίων χωμῳδοδιδάσχα-- 

λοὸς ἡμιᾶς 

ἠνάγκαζεν λέξοντας ἔπη πρὸς τὸ ϑέατρον παρα- 
βῆναι, 

οὐς ἂν φαύλως ἔτυχεν τούτου" νῦν δ᾽ 
ἐσϑ᾽ ὃ ποιητὴῆς, 

ὅ10 ὅτι τοὺς αὐτοὺς ἡμῖν μισεῖ, τολμῷ τε λέγειν τὰ 
δχοο, 

φπαὶ γενναίως πρὸς τὸν Τυφῶ χωρεῖ χαὶ τὴν 
ἐριωλην. 

ἃ δὲ ϑαυμάξειν ὑμῶν φησιν πολλοὺς αὐτῷ προσ- 
ἰόντας; 

καὶ βασανίζειν, ὡς οὐχὶ πάλαι χορὸν αἰτοίη καϑ' 
ἑαυτὸν, : 

ἡμᾶς ὑμῖν ἐχέλευσε φράσαι περὶ τούτου. φησὶ 

7: Ὁ ἘΠ 70 
ἀνοίας τοῦτο πεπονϑὼς διατρίβειν, 

ἀλλὰ νομίζων 

᾿κωμῳδοδιδασκαλίαν εἶναι χαλεπώτατον ἔργον 
ἁπάντων" 

πολλῶν γὰρ δὴ πειρασάντων αὐτὴν ὀλίγοις χα- 
ρίσασϑαι" 

ὑμᾶς τε πάλαι διαγιγνώσχων ἐπετείους τὴν οὐ- 
3 

σιν ὄντας, 
καὶ τοὺς προτέρους τῶν ποιητῶν ἅμα τῷ γήρᾳ 

προδιδόντας " 

ὅ20 τοῦτο μὲν εἰδὼς ἅπαϑε Μάγνης ἅμα ταῖς πο- 
λιαῖς χατιούσαις, 

ὃς πλεῖστα χορῶν τῶν ἀντιπάλων γίχης ἔστησε 
ΤΠ} ᾿ 

πάσας δ᾽ ὑμῖν φωνὰς ἑεὶς καὶ ψάλλων καὶ πτε-- 

ρυγίζων 

καὶ λυδίζων καὶ ψηνίζων καὶ βαπτόμενος βατρα- 
χείοις 

οὐκ ἐξήοχεσεν᾽, ἀλλὰ τελευτῶν ἐπὶ γήρως, οὐ 

γὰρ ἐφ᾽ ἥβης, 
ὅ26 ἐξεβλήϑη πρεσβύτης ὦν, ὅτι τοῦ σκώπτειν ἀπε- 

λείφϑη" 

εἶτα Κρατίγου μεμνημένος, ὃς πολλῷ ῥεύσας 
ποτ᾿ ἐπαίνῳ 

37, ὦ. 9 

ἄξιος 

διδοὺχ ὑπ᾽ 

διὰ τῶν ἀφελῶν πεδίων ἔρρει, χαὶ τῆς στάσεως 
᾿ : παρασύρων Ν 

ἐφύοοι τὰς δρῦς καὶ τὰς πλατάνους καὶ τοὺς ἐχ- 

: : ϑροὺς προϑελύμνους" 
σαι δ᾽ οὐκ ἦν ἐν ξυμποσίῳ πλὴν, “ὡροῖ συχο-- 

δῦ Εν 
ὅ80 καὶ, τέχτογες εὐπαλάμων ὕμνων" οὕτως ἤνϑησεν 

ἐχεῖνος. 

γυνὶ δ᾽ ὑμεῖς αὐτὸν δρῶντες παραληροῦντ᾽ οὐκ 

ἐλεεῖτε, 
ἐχπιπτουσῶν τῶν ἀν, καὶ τοῦ τόνου οὐχ 

τ᾽ ἐγόντος, 
τῶν 9᾽ ἁρμογιῶν διοχασιουαᾶν: ἀλλὰ γέρων 

ὧν τ 

ὥσπερ Κονγῶς, στέφανον μὲν ἔχων αὖον, δίψῃ 
δ᾽ ἀπολωλὼς, 

ὅ85 ὃν χρῆν διὰ τὰς προτέρας γίχας πίγειν ἂν τῷ 

πρυτανείῳ, 
χαὶ μὴ ληρεῖν, ἀλλὰ ϑεᾶσθϑαι λιπαρὸν παρὰ τῷ 

“ιονύσῳ. : 
οἵας δὲ Κράτης ὀργὰς ὑμῶν ἠνέσχετο καὶ στυ-- 

φελιγμούς" 
ὃς ἀπὸ σμιχρᾶς δαπάνης ὑμᾶς ἀριστίζων ἀπέ- 

πεμπεν, 
ἀπὸ χραμβοτάτου στόματος μάττων ἀστειοτάτας 

ἐπινοίας" 

ὅ40 χοῦτος μέντοι μόνος ἀ ἀντήρχει, τοτὲ μὲν πίπτων, 
“τοτὲ δ᾽ οὐχί. 

ταῦτ᾽ ὀρρωδῶν διέτριβεν ἀεὶ, καὶ πρὸς τούτοισιν 

ἔφασχεν 
ἐρέτην χρῆναι πρῶτα γενέσϑαι, πρὶν ἀεν ς 

ἐπιχειρεῖν, 
κᾷτ᾽ ἐντεῦϑεν πρῳρατεῦσαι, χαὶ τοὺς ἀνέμους 

ΟΡ : 

χᾷτα κυβερνᾶν αὐτὸν ἑαυτῷ. τούτων οὔ» οὕγεχα 

πάντων, 

ὅφδ ὅτι σωφρογιχῶς χοὺχ ἀνοήτως ϑϑηϑαια ἔφλυ-- 
; 
ἄρξι, 

ΞΘ ΘΟΞΒΡ ΈΣΘΝΟΝ "2 λων αὐτῷ πολὺ τὸ ῥόϑιον, παραπέμψατ᾽ 
ἐφ᾽ ἕνδεχα χώπαις 

ϑόρυβον χφηστὸν ληναΐτην, 

ὕν᾽ ὃ ποιητὴς ἀπίη χαίρων, 

κατὰ νοῦν πράξας, 
δ60 φαιδρὸς λάμποντι μετώπῳ. ὮΝ 

ἵππι᾿ ἄναξ Πόσειδον, ᾧ 
χαλκοχρότων ἵππων ἀπέγρει; 
καὶ χρεμετισμὸς ἀνδάγει, 
χαὶ χκυανέμβολοι ϑοαὺ 

ὅδ6 μισϑοφόροι τριήρεις, 
μειρακίων ϑ᾽ ἅμιλλα λαμ- 
πρυνομένῶν ἐν ἅρμασιν 
καὶ βαρυδαιμονούντων, ι 
δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽ ἐς χορὸν, ὦ χρυσοτρίαιν᾽, ὦ 

860 ϑελφίνων μεδέων, Σουνιάρατξ, 
ὦ ΤΕεραίστιε παῖ Κρόνου, 

«Ῥορμίωνί τε φίλτατ᾽, ἔξ 
τῶν ἄλλων τε ϑεῶν .48ϑη-- 
γαίοις πρὸς τὸ παρεστός. 

566 εὐλογῆσαι βουλόμεσϑα τοὺς πατέρας ἡμῶν, ὅτι 
551 --- ὅ80. --Ξ 581 --- 610. 



ἄνδρες ἦσαν τῆσδε τῆς γῆς ἄξιοι χαὶ τοῦ πέπλου, 
οἵτινες πεζαῖς μάχαισιν ἔν τε ναυφράχτῳ στρ τῷ 
πανταχοῦ νικῶντες ἀεὶ τήνδ᾽ ἐχόσμησαν πόλιν" 
οὐ γὰρ οὐδεὶς πώποτ᾽ αὐτῶν τοὺς ἐναντίους ἰδὼν 

ὅ70 ἠοίϑμησεν, ἀλλ᾿ ὃ ϑυμὸς εὐθὺς ἦν ἀμυνίας " 
εἰ δέ που πέσοιεν ἐς τὸν ὠμὸν ἐν μάχῃ τινὶ, 
τοῦτ᾽ ἀπεψήσαωντ᾽ ἂν, εἶτ᾽ ἠρνοῦντο μὴ σέπτω- 

χέναι, 
! ἀλλὰ ϑδευεθα (ον αὖϑις. χαὶ στρατηγὸς οὐδ᾽ ἂν εἷς 

| τῶν πρὸ τοῦ σίτησιν ἤτησ᾽. ἐρόμενος Κλεαίνετον " 
᾿ δὅγό γῦν δ᾽ ἐὰν μὴ προεδρίαν φέρωσι καὶ τὰ σιτία, 

οὐ μαχεῖσϑαί φασιν. ἡμεῖς δ᾽ ἀξιοῦμεν τῆ πόλει 

προῖκα γενναίως ἀμύγειν χαὶ ϑεοῖς ἐγχωρίοις. 
καὶ πρὸς οὐκ αἰτοῦμεν οὐδὲν, πλὴν τοσουτονὶ 

μόνον " 
ἤν ποτ᾽ εἰρήνη γένηται χαὶ πόνων παυσώμεϑα, 

ὅδ μὴ φϑονεῖϑ' ἡμῖν χομῶσι μηδ᾽ Οπ σντο γισμένοις. 
ῶ πολιοῦχε Παλλὰς, ὦ 

τῆς ἱερωτάτης, ἅπα-- 

σῶν πολέμῳ τε χαὶ ποιη-- 

ταῖς δυνάμει 9: ὑπερφερού-- 

ὅ85 σης μεδέουσα χώρας, 
δεῦρ᾽ ἀφικοῦ λαβοῦσα τὴν 
ἐν στρατιαῖς τε χαὶ μάχαις 

ἡμετέραν ξυνεργὸν 
Νίκην, ἢ χορικῶν ἔστιν ἑταίρα, 

590 τοῖς τ᾿ ἐχϑροῖσι μεϑ᾽ ἡμῶν στασιάζει. 
νῦν οὖν δεῦρο φάνηϑι" δεῖ 

γὰρ τοῖς ΡΟΣ τοῖσδε πά- 

σῃ τέχνη ποοίσαι σὲ γί- 

χὴν. εἴπερ ποτὲ καὶ γῦν. 

ὅ95 ἃὶ ξύνισμεν τοῖσιν ἵπποις, βουλόμεσϑ'᾽ ἐπαινέσαι. 
ἄξιοι δ᾽ εἴσ᾽ εὐλογεῖσϑαι" πολλὰ γὰρ δὴ πράγ- 

ματα 
ξυνδιήνεγχαν μεϑ'᾽ ἡμῶν, εἰσβολάς τε χαὶ μάχας. 
ἀλλὰ τὰν τῇ γῆ μὲν αὐτῶν οὐχ ἄγαν ϑαυμάζομεν, 
᾿ὡς ὅτ᾽ εἷς τὰς ἱππαγωγοὺς εἰσεπήδων ἀνδοιχῶς, 

600 πριάμενοι ᾿χκώϑωνας, οὗ δὲ χαὶ σχόροδα καὶ 
χρόμμυα" ᾿ 

εἶτα τὰς κώπας λαβόντες ὥσπερ ἡμεῖς οἱ βροτοὶ 

ἐμβαλόντες ἀνεβούαξαν, τ ΤῸ; τίς ἐμβ βαλεῖ; 

ληπτέον μᾶλλον. τί δρῶμεν; οὐκ ἐλᾷς, ὦ σαμ- 
φόρα; 

ἐξεπήδων τ᾿ ἐς Κόρινϑον" εἶτα δ᾽ οἱ νεώτατοι 

Θθόταῖς ὁπλαῖς ὥρυττον εὐνὰς χαὶ μετῆσαν στρώ-- 

ματα 
ἤσϑιον δὲ τοὺς παγούρους ἀντὶ ποίας Μηδικῆς, 

εἴ τις ἐξέρποι ϑύραζε, χὰἀκ βυϑοῦ ϑηρώμενοι" 
ὥστ᾽ ἔφη Θέωρος εἰπεῖν χαρχίνον Κορίγϑιον" 
δεινά γ᾽, ὦ Πόσειδον, εἰ μηδ᾽ ἐν βυϑῷ δυνή- 

σομαι; 
610 μήτε γῆ μήτ᾽ ἐν ϑαλάττῃ  ϑόνεω τοὺς ἱππέας. 

ΣΚΘΟ.Σ. 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν χαὶ νεανιχώτατε, 
ὅσην ἀπὼν παρέσχες ἡμῖν φροντίδα" 
χαὶ νῦν ἐπειδὴ σῶς ἐλήλυϑας πάλιν, 
ἄγγειλον ἡμῖν πῶς τὸ πρᾶγμ᾽ ἠγωνίσω. 

"5.::.75..2.Φ4Ν ΓΕ ΘΓ; ΖΦ ΉΣ: 

616 τέ δ᾽ ἄλλο γ᾽ εἰ μὴ νιχόβουλος ἐγενόμην; 
619 ---- 628. ΞξΞ 688 --- 690. 

19ΦΠ Π 557, Η 

ΧΟΡΟΣ. 

γῦν ἄρ᾽ ἄξιόν γε πᾶσίν ἔστιν ἐπολολύξαι. 
ὦ χαλὰ λέγων, πολὺ δ᾽ ὠμείνον᾽ ἔτι τῶν λόγων 

ἐργασάμεν᾽", εἴϑ᾽ ἐπέλ-- 
ϑοις ἅπαντά μοι σαφῶς" 

620 ὡς ἐγώ μοι δοχῶ 

χἂν μαχρὰν ὁδὸν διελϑεῖν 
ὥστ᾽ ἀκοῦσαι. πρὸς τάδ᾽, ὦ βέλ- 
τιστε, ϑαρρήσας λέγ᾽, ὡς ἅ- 

παντὲς ἡδόμεσϑά σοι. 
:ῇ  ΕΤΝ ΤΟ ΠΠ Ζ2ῊΗΣ.-. 

χαὶ μὴν ἀκοῦσαί γ᾽ ἄξιον τῶν πραγμάτων. 
62ὅ εὐθὺς γὰρ αὐτοῦ χατόπιν ἐνϑένδ᾽ ἱέμην" 

ὁ δ᾽ ἄο᾽ ἔνδον ἐλασίβροντ᾽ ἀναρρηγγὺς ἔπη 
τερατευόμενος ἤρειδε χατὰ τῶν ἱππέων, 
χρημνοὺς ἐρείδων καὶ ξυνωμότας λέγων 
πιϑανώταϑ'᾽" ἡ βουλὴ δ᾽ ἅπασ᾽ ἀκροωμέγη 

680 ἐγένεϑ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ ψευδατραφάξυος πλέα, 
χάβλεψε νᾶπυ, χαὶ τὰ μέτωπ᾽ ἀνέσπασεν. 
κάγωγ᾽ ὅτε δὴ ᾽γνων ἐνδεχομένην τοὺς λόγους 
χαὶ τοῖς φενακισμοῖσιν ἐξαπατωμένγην, 

ἄγε δὴ Σχίταλοι καὶ Φένακες, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
686 Ὁ Π 7 τε “χαὶ Κύβαλοι χαὶ Μόϑων, 

ἀγορά τ᾽, ἐν ἣ παῖς ὧν ἐπαιδεύϑην ἐγὼ, 

γῦν μοι ϑράσος καὶ γλῶτταν εὔπορον δότε 
φωγήν τ᾽ ἀναιδῆ. ταῦτα φροντίζοντί μοι 
ἐχ δεξιᾶς ἀπέπαρδε καταπύγων ἀνήρ. 

640 κἀγὼ προσέχυσα- χᾷτα τῷ πρωχτῷ ϑενὼν 
τὴν χιγκλίδ᾽ ἐξήραξα, χἀναχανὼν μέγα 
ἀνέχραγον" ὦ βουλὴ, λόγους ἀγαϑοὺς φέρων 
εὐαγγελίσασθαι πρῶτον ὑμῖν βούλομαι" 
ἐξ οὗ γὰρ ἡμῖν ὃ πόλεμος χατερράγη, 

θ456 οὐπώποτ᾽ ἀφύας εἶδον ἀξιωτέρας. 

οἱ δ᾽ εὐθέως τὰ πρόσωπα διεγαλήνισαν " 
εἶτ᾽ ἐστεφάνουν μ᾽ εὐαγγέλια " κἀγὼ ᾿φρασα 
αὐτοῖς ἀπόρρητον ποιησάμενος ταχὺ, 
ἵνα τὰς ἀφύας ὠγοῖντο πολλὰς τοὐβολοῦ, 

6060 τῶν δημιουργῶν ξυλλαβεῖν τὰ τρυβλία. 

οἱ δ᾽ ἀνεχρότησαν καὶ πρὸς ἔμ᾽ ἐχεχήνεσαν. 
ὁ δ᾽ ὑπονοήσας, ὁ Παφλαγὼν, εἰδώς ϑ᾽ ἅμα 
οἷς ἤδεϑ᾽ ἡ βουλὴ μάλιστα δήμασιν, 
γνώμην ἔλεξεν" ἄνδρες, ἤδη μοι δοκεῖ 

θ66 ἐπὶ συμφοραῖς ἀγαϑαῖσιν εἰσηγγελμέγαις 

εὐαγγέλια ϑύειν ἑχατὸν βοῦς τῇ ϑεῷ. 
ἐπένευσεν εἷς ἐκεῖνον ἡ βουλὴ πάλιν. 
χαγωγ᾽ ὅτε δὴ ᾽γνων τοῖς βολίτοις ἡττημέγος, 
διαχοσίαισι βουσὶν ὑπερηχόντισα " 

Θθ0τῇ δ᾽ ᾿Δγροτέρᾳ χατὰ χιλίων παρήνεσα 
εὐχὴν ποιήσασϑαι χιμάρων εἰσαύριον, 

αἱ τριχίδες εἰ γενοίαϑ'᾽᾽ ἑχατὸν τοὐβολοῦ. 

ἐχαραδόχησεν εἷς ἔμ᾽ ἡ βουλὴ πάλιν. 
ὁ δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσας ἐχπλαγεὶς ἐφληνάφα. 

665 χᾷάϑ᾽ εἴλκον αὐτὸν οἱ πρυτάνεις χοὶ τοξόται. 

οἱ δ᾽ ἐϑορύβουν περὶ τῶν ἀφύων ἑἕστηχότες " 
ὁ δ᾽ ἠντιβόλει γ᾽ αὐτοὺς ὀλίγον μεῖναι χρόνον, 
ἕν᾽ ἅτϑ᾽ ὁ χήρυξ οὐχ «“αχεδαίμονος λέγει 

πύϑησϑ'᾽" ἀφῖχται γὰρ περὶ σπονδῶν λέγων. 
670 οἱ δ᾽ ἐξ ἑνὸς στόματος ἅπαντες ἀνέχραγον " 

νυνὶ περὶ σπονδῶν; ἐπειδή γ᾽, ὦ μέλε, 
ἤσϑοντο τὰς ἀφύας παρ᾽ ἡμῖν ἀξίας; 
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οὐ δεόμεϑα σπονδῶν " ὃ πόλεμος ἑρπέτω. 
ἐχεχράγεσάν τε τοὺς πρυτάνεις ἀφιέναι " 

676 εἶϑ. ὑπερεπήδων τοὺς δρυφάχτους πανταχῆ. 
ἐγὼ δὲ τὰ χορίανν᾽ ἐπριάμην ὑποδραμὼν 
ἅπαντα τά τε γήτει᾽ ὅσ᾽ ἡν ἐν τἀγορᾷ" 

ἔπειτα ταῖς ἀφύαις ἐδίδουν ἡδύσματα 

ἀποροῦσιν αὐτοῖς προῖχα., χἀχαριζόμην. 

680 οἱ δ᾽ ὑπερέπήνουν ὑπερεπύππαζόν τέ με 
ἅπαντες οὕτως ὥστε τὴν βουλὴν ὅλην 
ὀβολοῦ χοριάνγοις ἀναλαβὼν ἐλήλυϑα. 

ΧΟΡΟΣ. 

πάντα τοι πέπραγας οἷα χρὴ τὸν εὐτυχοῦντα " 
εὗῤε δ᾽ ὁ πανοῦργος ἕτερον πολὺ πανουργίαις 

686 μείζοσι. χεχασμέγνον, 

χαὶ δόλοισι ποικίλοις, 

ῥήμασίν 8 αἱμύλοις. 

ἀλλ ὅπως ἀγωνιεῖ φροόν-- 

τιζε τἀπίλοιπ᾽ 

συμμάχους δ᾽ “ἡμῶς ἔχων εὔ-- 
690 γους ἐπίστασαι πάλαι. 

Δ ΔΑΝΤΟΠΩ ΔΗ͂Σ. 
καὶ μὴν ὁ Παφλαγὼν οὑτοσὶ προσέρχεται, 
ὠϑῶν κολόχυμα καὶ ταράττων χαὶ χυχῶν, 

ὡς δὴ καταπιόμεγός με. μοομὼ τοῦ ϑράσους. 

Κ.ῈΕ Ν. 

εἰ μή σ᾽ ἀπολέσαιμ᾽, εἴ τι τῶν αὐτῶν ἐμιοὺ 

696 ψευδῶν ἐνείη, διαπέσοιμι πανταχῆ. 

24.2.22 ΝΤΟΠῸΩ ΔΗ͂Σ. 

ἤσϑην ἀπειλαῖς, ἐγέλασα ψολοχομπίαις, 
ἀπεπυδάρισα μόϑωνα, περιεχόχκασα. 

Κα Ν.- 

οὔ τοι μὰ τὴν 4ἠἡμητρά γ᾽, εἰ μή σ᾽ ἐχφάγω 
ἐχ τῆσδε τῆς γῆς. οὐδέποτε βιώσομαι. 

“43.2.14 .͵͵͵]ὃ ΠΩ ΖῃΣ- 

700 εἰ μὴ ̓ χφάγῃς; ἐχὼ δέ γ᾽, εἰ μή σ᾽ ἐχπίω, 
χᾷτ᾽ ἐχροφήσας αὐτὸς ἐπιδιαρραγῶ. 

ΚΕ. Ν. 

ἀπολῶ σε νὴ τὴν προεδρίαν τὴν ἐκ Πύλου. 
4.1 ΝΤΟΠΩ ΔΗ͂Σ. 

ἰδοὺ προεδρίαν" οἷον ὄψομαί σ᾽ ἐγὼ 
ἐχ τῆς προεδρίας ἔσχατον ϑεώμενον. 

ἄριστα " 

ΚΕ Ν. 

705 ἐν τῷ ξύλῳ δήσω σε νὴ τὸν οὐρανόν. 
Α΄ ΔΛΑΝΊΟΠΏΩ ΜΗΣ. 

ὡς ὀξύϑυμος. φέρε τί σοι δῶ καταφαγεῖν; 

ῦ φάγοις ἥδιστ᾽ ἄν; ἐπὶ βαλαντίῳ; 
ΚΕ Ν. 

ἐξαρπάσομαί σου τοῖς ὄνυξι τἄντερα. 

4““.1.4 ΝΤΟ ΠῚ ΤΗΣ. 

ἀπονυχιῶ σου τὰν πρυτανείῳ σιτία." 
ΚΕ Ν. 

710 ἕλξω σε πρὸς τὸν δῆμον, ἵνα δῷς μοι δίχην. 
4.5.2 ΝΤΟΠ.Ὼ  ΖΗΣ. 

κἀγὼ δέ σ᾽ ἕλξω καὶ διαβαλῶ πλείονα, 
ΚΕ Ν. 

ἀλλ, ὦ πονηρὲ, σοὶ μὲν οὐδὲν πείϑεται" 
ἐγὼ δ᾽ ἐκείνου χατὰἀγελῶ γ᾽ ὅσον ϑέλω, 

44 1ΔΑΝΤΟΠΩ ΔΗΣ. 

ὡς σφόδρα σὺ τὸν δῆμον σεαυτοῦ γνενόμιχας. 

ΑΡΕΣΤΟΑΝ ΦΩ͂Σ 

ΚΖΕΩΝ. 

716 ἐπίσταμαι γὰρ αὐτὸν οἷς ψωμίξεται. 

ς 4... ΔΑΝΤ ΟΠ 1Π Σ- " 

χαϑ'᾽ ὥσπερ αἱ τιτϑαί γε σιτίζεις χαχῶς. 

μασώμενος γὰρ τῷ μὲν ὀλίγον ἐντέϑης, 
αὐτὸς δ᾽ ἐχείγου τριπλάσιον χατέσπαχας. 

εἰν εἷξ Δ υν ον 
χαὶ νὴ 42 ὑπό γε δεξιότητος τῆς ἑμῆς 

720 δύναμαι ποιεῖν τὸν δῆμον εὐρὺν χαὶ στενόν. 

ΑΙ 3 ΛΑΝΊΤΟΠΟΩ ΖΗΣ. 

χὼ βοσδο; οὑμὸς τουτογὺ σοφίζεται. 

ΚΕ Ν. 

οὗκ, ὠγάϑ', ἐν βουλῇ με δόξεις χαϑυβρίσαι. 
ἴωμεν εἷς τὸν δῆμον. 

“44 ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

οὐδὲν κωλύει" 
ἐδοὺ, βάδιζε, μηδὲν ἡμᾶς ἱσχέτω. 

Κ4ΕΩ Ν. 
726 ὦ “ῆμε, δεῦρ᾽ ἔξελϑε. ν 

4...14 ΝΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

γὴ Δ᾽, ὦ πάτερ, 
ἔξελθε δητ᾽. 

ἈΚΖΕΩ ΓΝ. 

ὦ “Ἰημίδιον ὦ φίλτατον, 
εἰδῆς οἷα περιυβρίζομαι. 

ΙΉΙΜΟΣ. 

«ἰγες οἱ βοῶντες ; οὐκ ἄπιτ᾽ ἀπὸ τῆς ϑύρας; 

τὴν εἰρεσιώνην μου κατεσπαράξατε. 

780 τίς, ὦ Παφλαγὼν, ἀδικεῖ σὲ; 

π᾿ 

ξξελϑ᾽, ἵγν" 

διὰ σὲ τύπτομαι 

ὑπὸ τουτουὶ χαὶ τῶν γνεανήσχωγ. 

ΖΔ ΠΙΙ͂ΟΣ. 

τιή; 
Κ “ΖΕ Ν᾿. 

ὁτιὴ φιλῶ σ᾽, ὦ “ῆμ᾽, ἐραστής τ᾽ εἰμὶ σός. 

ΖΉΗΜΜΟΣ. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς ἐτεόν; ' 

44“.2Ζ24ΝἉΤΟΠΩΜΗΣ. 
᾿ ἀντεραστὴς τουτουὶ, 

ἐρῶν πάλαι σου, βουλόμενός τέ σ᾽ εὖ ποιεῖν, 
786 ἄλλοι τε πολλοὶ χαὶ χαλοί τε κἀγαϑοί. 

ἀλλ᾽ οὐχ οἷοί τ᾿ ἐσμὲν διὰ τουτονί. σὺ γὰρ 
ὅμοιος εἰ τοῖς παισὶ τοῖς ἐρωμένοις“. 
τοὺς μὲν καλούς τε κἀγαϑοὺς οὐ προσϑέχει, 
σαυτὸν δὲ λυχνοπώλαισι καὶ νευρορράφοις 

140 χαὶ σκυτοτόμοις καὶ βυρσοπώλαισιν ϑίϑως. 
Κκ ΖΕ ΜΝ. 

εὖ γὰρ ποιῶ τὸν δῆμον. 
44 Δ4ΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

εἶπέ νυν, τέ δρῶν; 
ΚΖΕΩ Ν. 

ὅτι τῶν στρατηγῶν ὑποδραμὼν τῶν ἐχ Πύλου, 
πλεύσας ἐχεῖσε, τοὺς “άκωγας ἤγαγον. 

ΔΑΑΛΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

ἐγὼ δὲ περιπατῶν γ᾽ ἀπ᾽ ἐργαστηρίου 
745 ἕψοντος ἑτέρου τὴν χύτραν ὑφειλόμην. 

ΚΑ ΖΕ Ν. 

χαὶ μὴν ποιήσας αὐτίχα μάλ᾽ ἐχκλησίαν, 
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ὦ 4ῆμ᾽, ἵν᾽ εἰδῆς ὁπότερος νῷν ἐστί σοι 
εὐγούστερος, διάχρινον, ἵνα τοῦτον φιλῇς. 

ΟΝ ΟΥΓΟΣΖΕΙΓΣ. 

γαὶ ναὶ διάχρινον δῆτα, πλὴν μὴ ᾽ν τῇ πυχνί., 
ΔΉΜΟΣ.. 

750 οὐχ ἂν χαϑιζοίμην ἂν ἄλλῳ χωρίῳ" 
ἀλλ ἐς τὸ πρόσϑε χρὴ παρεῖν᾽ ἐς τὴν πύκνγα. 

“4“224ΝΊΟΠΟΩ ΠΗΣ. 

οἴμοι χαχοδαίμων, ὡς ἀπόλωλ᾽. ὁ γὰρ γέρων 
οἴχοι μὲν ἀνδρῶν ἔστι δεξιώτατος, 
ὅταν δ᾽ ἐπὶ ταυτησὶ κάϑηται τῆς πέτρας, 

796 κέχηνεν ὥσπερ ἐμποδίζων ἰσχάδας. 
ΧΟΡΟΣ. 

γὺῦν δεῖ σε πάντα δὴ χάλων ἐξιέναι σεαυτοῦ, 
χαὶ λῆμα ϑούριον φορεῖν χαὶ λόγους ἀφύχτους, 
ὅτοισι τύγνὸδ᾽ ὑπερβαλεῖ. ποικίλος γὰρ ἁνὴρ 

χὠκ τῶν ἀμηχάνων πόρους εὐμηχάγους πορίζων. 
760 πρὸς ταῦϑ᾽ ὅπως ἔξει πολὺς χαὶ λαμπρὸς ἐς τὸν 

ὥνδοα. 

ἀλλὰ φυλάττου, χαὶ πρὶν ἐχεῖνον προσικέσϑαι 
σου, πρότερον σὺ 

᾿ τοὺς δελφῖνας μετεωρίζου καὶ τὴν ἄχατον παρα-- 
βάλλου. 
ΚΖΕΩ Ν. 

τῇ μὲν δεσποίνῃ ᾿4ϑηναίη, τῇ τῆς πόλεως με- 
δεούσηῃ, 

εὔχομαι, εἰ μὲν περὶ τὸν δῆμον τὸν ᾿4ϑηναίων 
γεγένημαι 

7606 βέλτιστος ἀνὴρ μετὰ “Ζυσιχλέα χαὶ Κύνναν χαὶ 
Σαλαβαχχὼ, 

ὥσπερ νυνὶ μηδὲν δράσας δειπνεῖν ἐν τῷ πρυ- 
ταγνείῳ " 

εἰ δέ σε μισῶ καὶ μὴ περὶ σοῦ ΣΙ: μόνος 
. ἀντιβεβηχὼς, 

ἀπολοίμην καὶ διαπρισϑείην χατατμηϑείην τε 
λέπαδγα. 

ΑΛΑΛΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 
κἄγωγ᾽, ὦ “μ᾽, εἰ μή σε φιλῶ καὶ μὴ στέργω, 

χατατμηϑεὶς ᾿ 

770 ἑινοίμην ἐν περιχομματίοις " χεὶ μὴ τούτοισι πέ- 
ποιϑας, 

ἐπὶ ταυτησὶ χκαταχνησϑείην ἂν μυττωτῷ ᾿ς 
τυροῦ 

χαὶ τῇ χρεάγρᾳ τῶν ὀρχιπέδων ἑλχοίμην ἐς Κε- 
ραμειχόν. 
7 Ὲ Ὁ. Ν. 

-Ὁ- 

χαὶ πῶς ἂν ἐμοῦ μᾶλλόν σὲ φιλῶν, ὦ 4ῆμε, 
γένοιτο πολέτης ; 

ἡνίχ᾽ ἐβούλευόν σοι, 
πλεῖστ᾽ ἀπέδειξα 

776 ἐν τῷ κοινῷ, τοὺς μὲν στρεβλῶν, τοὺς δ᾽ ἄγχων, 
τοὺς δὲ μεταιτῶν, 

οὐ φροντίζων τῶν ᾿Ἰδιωτῶν οὐδενὸς, εἰ σοὶ χα- 
οιοίμην. 

ἜΝ ἸΚΟΊΓΩΣΖΎΓΣ: 

τοῦτο μὲν, ὦ 4ῆμ᾽, οὐδὲν σεμνόν" “ἀγὼ γὰρ 
τοῦτό σε δοάσω. 

τοπάζων γὰο τοὺς ἄοτους σοι τοὺς ἀλλοτρίου αρπα γαρ τοὺς αῷ ς ς ἀμλοτρίους 
’, 

παραϑησω. 

7950 --- 760. Ξξξ 896 --- 840. 

ὃς πρῶτα μὲν, χρήματα 

ΤΠ ΚΙ ὉΠ δ59 Η 

ὡς δ᾽ οὐχὶ φιλεῖ σ᾽ οὐδ᾽ ἔστ᾽ εὔνους, τοῦτ᾽ 
αὐτό σὲ πρῶτα διδάξω, 

780 ἀλλ᾽ ἢ διὰ τοῦτ᾽ αὔϑ' ὁτιή σου τῆς ἀγϑρακιῶς 
ἀπολαύει. 

σὲ γὰρ, ὃς Μήδοισι διεξιφίσω περὶ τῆς χώρας 
“Παραϑῶχι, 

χαὶ γιχήσας ἡμῖν μεγάλως ἐγγλωττοτυπεῖν πα- 
θέδωχας, 

ἐπὶ ταῖσι πέτραις οὐ εἰξύντοΣ σχληρῶς σὲ χα- 
ϑήμενον οὕτως, 

οὐχ ὥσπερ ἐγὼ ῥαψάμενός σοι τουτὶ φέρω. ἀλλ 
ἐπαναίρου, 

785 κάτα καϑίζου μαλαχῶς, ἵνα μὴ τρίβης τὴν ἐν 
Σαλαμῖνι. 

ΙΠΙΜΟΣ. 

ἄνϑρωπε, τίς εἶ; μῶν ἔχγονος εἶ τῶν ἱΖρμοδίου 
τις ἐχείνων ; 

τοῦτό γέ τοί σου τοὔργον ον ϑῶς γενναῖον χαὶ 

φιλόδημον. 

Κ ΖΕ Ν. 

ὡς ἀπὸ μιχρῶν εὔνους αὐτῷ ϑωπευματίων γε-- 
γένησαι. 

Ὡ4“.Ζ2.2.4Ν ΤΟΠῸῺ ΖΗΠΣ. 

καὶ σὺ γὰρ αὐτὸν πολὺ μιχροτέροις τούτων δε- 
λεάσμασιν εἷλες. 

Κ.ΖΕΩ Ν. 

790 χαὶ μὴν εἶ πού τις ἀνὴρ ἐφάνη τῷ δήμῳ μᾶλ- 
λον ἀμύνων 

ἢ μᾶλλον ἐμοῦ σὲ φιλῶν, ἐθέλω περὶ τῆς χε-- 
φαλῆς περιδόσϑαι. 

ΔΑΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

καὶ πῶς σὺ φιλεῖς, ὃς τοῦτον ὁρῶν οἱκοῦντ᾽ ἐν 
ταῖς πιϑάκγναισι 

καὶ γυπαρίοις καὶ πυργιδίοις ἔτος ὄγδοον οὐκ 
ἐλεαίρεις, 

ἀλλὰ χαϑείρξας αὐτὸν βλίττεις" ᾿Πρχεπτολέμου 
δὲ φέροντος 

795 τὴν εἰρήνην ἐξεσκέδασας, τὰς πρεσβείας τ᾽ ἀπε- 
λαύνεις 

ἐκ τῆς πόλεως ῥαϑαπυγίζων, αὲ τὰς σπονδὰς 
προχαλοῦνται. 

Κ͵,4Ε0Ω Ν. 

ἵνα γ᾽ Ἑλλήνων ἄρξη πάντων. ἔστι γὰρ ὃν τοῖς 
λογίοισιν 

ὡς τοῦτον δεῖ ποτ᾽ ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ πεντώβολον 
ἡλιάσασϑαι, 

ἢν ἀναμείνῃη" πάντως δ᾽ αὐτὸν ϑρέψω ᾿γὼ καὶ 
ϑεραπεύσω, 

800 ἐξευρίσκων εὖ καὶ μιαρῶς ὁπόϑεν τὸ τριώβολον 
ἕξει. 

“4.4,'. 2ΩΑ͂ΝΤΟΠΩ ΖΗ͂Σ. 

οὐχ ἵνα γ᾽ ἄρχη μὰ 4 ᾿Ἰρχαδέας προνοούμε- 
χ; . Ε ΓΗ͂Ν ὁ" ΡῈ 

γος, ἀλλ ἕνα μᾶλλον 
4 Α 4 ’ Α -“ ᾿Ὶ - ΄ 

σὺ μὲν ἁρπάζης καὶ δωροδοχῇς παρὰ τῶν πό- 

λεων" ὃ δὲ δῆμος 

ὑπὸ τοῦ πολέμου χαὶ τῆς ὁμίχλης ἃ πανουργεῖς “ ης Ομίχκης 07 
μὴ χαϑορῷᾷ σου, 

ἀλλ ὑπ᾽ 

πρός σὲ χεχήνῃ. 

᾿ , “ἢ ἀνάγχης ἅμα καὶ χρείας καὶ μισϑοῦ 
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806 εἰ δέ ποτ᾽ εἰς ἀγρὸν οὗτος ἀπελθὼν εἰρηγαῖος. 
διατρέψηῃ, ᾿ 

χαὶ χῖδρα φαγὼν ἀναϑαρρήσῃ καὶ στεμφύλῳ εἰς 
ἰφ ΒΥ λόγον ἔλϑη, 

γνώσεται. οἵων ἀγαθῶν αὐτὸν τῇ μισϑοφορᾷ 
παρεχόπτου, 

- 

εἶθ᾽ ἥξει σοι δριμὺς ἄγροικος, κατὰ σοῦ τὴν 
ψῆφον ᾿ἰχνεύων. 

ἃ σὺ γιγνώσχων τόνδ᾽ ἐξαπατᾷς, καὶ ὀνειροπο- 
λεῖς περὶ σαυτοῦ. 

ΚΑ 2 Ν. 

810 οὔχουν δεινὸν ταὐυτέ σὲ λέγειν δὴτ᾽ ἔστ᾽ ἐμὲ 
καὶ διαβάλλειν 

πρὸς ᾿Δ4ϑηναίους χαὶ τὸν δῆμον, πεποιηχότα 
' πλείονα χοηστὰ 

γὴ τὴν 4ήμητρα Θεμιστοχλέους πολλῷ περὶ τὴν 
πόλιν ἤδη; 

ὶ :4..,.  ,ΑΝΤ ΟΠ ΤΗΣ. 

ὦ πόλις “ἄργους, κλύεϑ'᾽ οἷα λέγει. σὺ Θεμιστο-- 
χλεῖ ἀντιφερίζεις ; 

ὃς ἐποίησεν τὴν πόλιν ἡμῶν μεστὴν εὑρὼν ἐπι- 

χειλῆ, 
816 χαὶ πρὸς τούτοις ἀριστώσῃ τὸν Πειραιᾶ προσέ- 

μᾶξεν, 

οὐδὲν τῶν ἀρχαίων ἰχϑῦς χαιγνοὺς 

παρέϑηκχε. 

σὺ δ᾽ ᾿Ζϑηναίους ἐζητησας μιχροπολίτας ἀπο-- 

φῆναι 
διατειχίζων χαὺ χρησμῳδῶν, ὃ Θεμιστοχλεῖ ἀν-- 

τι(φερίζων. 

᾿χἀχεῖνος μὲν φεύγει τὴν γῆν, σὺ δ᾽ ᾿Δχιλλείων 
ἀπομάττει. 

ΚΑ Ν. 

820 οὔχουν ταυτὶ δειγὸν ἀκούειν, ὦ 4ῆμ᾽, ἐστίν μ᾽ 
ὑπὸ τούτου, 

ἀφελών τ᾽ 

.-..........-΄- τὺ Θᾧ ὄὕὕ.- 

ὁτιή σε φιλῶ; 
ΔΉΜΙΟΣ. 

παῦ παῦ᾽, οὗτος, καὶ μὴ σχέρβολλε πονηρά. 

πολλοῦ δὲ πολύν μὲ χρόνον χαὶ νῦν ἐλελήϑης 
ἐγχρυφιάζων. 

ΤΜΛΑΝΤΟΠΩΟΜΗΣ. 
μιαρώτατος, ὦ ΖΙημακίδιον, πκαὶ πλεῖστα 

γοὔργα δεδρακὼς, 
ὁπόταν χασμῷ, χαὶ τοὺς χαυλοὺς 

ἱ 826 τῶν εὐθυνῶν ἐχχαυλίζων 

χαταβροχϑίζει, κἀμφοῖν χειροῖν 

Ι 

' 

Ζ16-- 

μυστιλᾶται τῶν δημοσίων. 
ΚΙΑΕ Ν. 

οὐ χαιρήσεις, ἀλλά σε χλέπτονϑ᾽ 
αἵἱρήσω ᾿ γὼ τρεῖς μυριάδας. 

43..Ζ2.4..Ν ΤΟΠΩΛΗΣ, 

880 τί ϑαλαττοχοπεῖς χαὶ πλατυγίζεις, 

μιαρώτατος ὧν περὶ τὸν δῆμον 
τὸν ᾿ϑηναίων; καί σ᾽ ἐπιδείξω 

γὴ τὴν “Π“ἠμητρ᾽, ἢ μὴ ζῴην, 
δωροδοχήσαντ᾽ ἐκ Μυτιλήνης 

835 πλεῖν ἢ μνῶς τετταράκοντα. 
ΧΌΡΟΣ. 

ὦ πᾶσιν ἀνθρώποις φανεὶς μέγιστον ὠφέλημα, 
ζηλῶ σε τῆς εὐγλωττίας. εἰ γὰρ ὡδ᾽ ἐποίσεις, ᾿ 

͵᾿ττ᾿᾿ιιιιιςἔ[οῆἍἂὭέο͵ο͵ .  ὄὕ.- -΄.---------.-----Ἐ--ς͵ςς. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

μέγιστος Ἑλλήνων ἔσει, καὶ μόνος καϑέξεις 
τὰν τῇ πόλει, τῶν ξυμμάχων τ᾽ 

τρίαιναν, 
δ ϑ , 40 πολλὰ χρήματ᾽ ἐργάσει σείων τε καὶ ταράττων. 
καὶ μεϑῆς τὸν ἄνδρ᾽, ἐπειδή σοι λαβὴν δέ- 

7 - 2ὕ᾿, 

ἄρξεις ἔχων 

αἱ μὴ 
δωχὲν 

κατεργάσει γὰρ ῥᾳδίως, πλευρὰς ἔχων τοιαύτας.) 

ΚΑΈΩ Ν. 5. 
οὐκ, ὠγαϑοὶ, ταῦτ᾽ ἐστί πω ταύτῃ μὰ τὸν 1Πο-- 

σειδῶ. 
ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ εἰργασμένον τοιοῦτον ἔργον ὥστε 

8456 ἁπαξάπαντας τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ἐπιστομίζειν, 
ἕως ἂν ἤ τῶν ἀσπίδων τῶν ἐχ Πύλου τι λοιπόν. 

4“ 1 ΑΝΤΟΠΩ ΤΗΣ. 

ἐπίσχες ἐν ταῖς ἀσπίσιν" λαβὴν γὰρ ἐνδέδωχας. 

οὐ γάρ σ᾽ ἐχρῆν, εἴπερ φιλεῖς τὸν δῆμον, ἂχ 
; προνοίας 

ταύτας ἐᾶν αὐτοῖσι τοῖς πόρπαξιν ἀνατεϑῆναι. 
860 ἀλλ᾽ ἐστὶ τοῦτ᾽, ὦ Δῆμε, μηχάνημ᾽, ἵν᾽, ἣν σὺ 

’ 
βουλῃ 

δ 2} ᾿ 4 Ἁ “ ἈΦ , 

τὸν ἄνδρα χολᾶάσαι τουτονὶ, σοὶ τοῦτο μὴ ᾽γγέ- 

γηται- 

ὁρᾷς γὰρ αὐτῷ στῖφος οἷόν ἔστι βυρσοπωλῶν 
γεαγιῶν “ τούτους δὲ περιοικοῦσι μελιτοπῶλαι 
χαὶ τυροπῶώλαι" τοῦτο δ᾽ εἰς ἕν ἐστι συγχεχυφός. 

855 ὥστ᾽ εἰ σὺ βριμήσαιο καὶ βλέψειας ὀστρακίνδα, 
γνύχτωρ κατασπάσαντες ἂν τὰς ἀσπίδας ϑέοντες 

τὰς εἰσβολὰς τῶν ἀλφίτων ἂν καταλάβοιεν ἡμῶν. 

ΠΙΜΟΣ. 

οἴμοι τάλας" ἔχουσι γὰρ πόρπακας; ὦ πονηρὲ, 
ὅσον μὲ παρεχόπτου χρόνον τοιαῦτα χρουσιδημῶν. 

ἈΖΕΩ Ν. 

860 ὦ δαιμόνιε, μὴ τοῦ λέγοντος ἴσϑε, μηδ᾽ οἰηϑῆς 

ἐμοῦ ποϑ'᾽ εὑρήσειν φίλον βελπίον; . ὅστις εἷς ὧν 

ἔπαυσα τοὺς ξυνωμότας, καί μ᾽ οὐ λέληϑεν οὐδὲν 
ἐν τῇ πόλει ξυνιστάμενον, ἀλλ᾿ εὐϑέως χέχραγα- 

4“. ΛΥ̓ΤΟΠΟΩ ΜΖΗΣ: 

᾿ ὅπερ γὰρ οἱ τὰς ἐγχέλεις ϑηρώμενοι πέπονϑας. 
᾿δθὅ ὅταν μὲν ἡ λίμνη χαταστῇ, λαμβάνουσιν οὐδέν" 

ἐὰν δ᾽ ἄνω τε χαὶ χάτω τὸν βόρβορον κυχῶσιν, 
᾿ αἱροῦσι" καὶ σὺ λαμβάνεις, ἣν τὴν πόλιν ταράττης. 
ὃν δ᾽ εἶπέ μοι τοσουτονί " σχύτη τοσαῦτα πωλῶν, 
ἔδωκας ἤδη τουτῳὶ κάττυμα παρὼ σεαυτοῦ 

870 ταῖς ἐμβάσιν, φάσχων φιλεῖν; 
ΖΦΉΙΜΜΟΣ. 

οὐ δῆτα μὰ τὸν ᾿Ἵπόλλω. 

“1 “14 ΝΤΟΠΩ ΠΣ. 
Ὸ - 23. τ 

ἔγνωχας οὖν δῆτ᾽ αὐτὸν οἷός ἐστιν; ἀλλ᾽ ἐγώ σοι 
ζεῦγος πριάμενος ἐμβάδοιν τουτὶ φορεῖν δίδωμι. } 

ΤΉΠΜΟΣ. 

κρίνω σ᾽ ὅσων ἐγῴδα περὶ τὸν δῆμον ἄνδρ᾽ 
ἄριστον 

εὐνούστατόν τε τῇ ἀὔλὲι καὶ τοῖσι δαχτύλοισιν. 

Κ.“Ε2Ω Ν. 

876 οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐμβάδας τοσουτονὶ δύνασθαι, 
ἐμοῦ δὲ μὴ μνείαν ἔχειν ὅσων πέπονθας; ὅστι; 
ἔπαυσα τοὺς βινουμένους, τὸν Γρύττον ἐξαλείψας. 

42“.1ΔΑΛΊΤΓΟΠΩ ΖΗΣ. 

οὔχουν σε δῆτα ταῦτα δεινόν ἔστι πρωχτοτηρεῖν, 



ΓΟ Ν Δ ΟΙΤΞ. τ λ 5861] 

παῦσαί τε τοὺς βινουμένους; χοὺὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως Κ.ῈΕΩ Ν. 
ἐχείνους ᾿ 910 ἀπομυξάμενος ὦ “μέ μου πρὸς τὴν χεφαλὴν 

880 οὐχὶ φϑονῶν ἔπαυσας, ἵνα μὴ δήτορες γένοιντο. ἀποινῶ. 
τονδὶ δ᾽ ὁρῶν γευ χιτῶνος ὄντα τηλιχοῦτον, 4“... ΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 
οὐπώποτ᾽ ἀμφιμασχάλου τὸν Ζἤμον ἠξίωσας, ἐμοῦ μὲν οὖν. 
χειμῶγος ὄντος" ἀλλ ἐγώ σοι τουτονὶ δίδωμι. ἜΘΥΟΝ: 

«ἡ ΕἾ ἩΠΕΟΘΕΣ τὐδυρα ἐμοῦ μὲν οὖν. 
τοιουτονὶ Θεμιστοχλῆς οὐπώποτ᾽ ἐπενόησεν. ἐγώ σε ποιήσω τριη-- 

886 χαίΐτοι σοφὸν χἀχεῖν᾽ ὁ Πειραιεύς " ἔμοιγε μέντοι ραρχεῖν, ἀναλίσκοντα τῶν 
οὐ μεῖζον εἶναι φαίνετ᾽ ἐξεύρημια τοῦ χιτῶνος. σαυτοῦ, παλαιὰν ναῦν ἔχοντ᾽, 

ΚΕ Ν. 915 εἷς ἣν ἀναλῶν οὐχ ἐφέ- 
οἴμοι τάλας, οἵοις πιϑηχισμοῖς μὲ περιξλαύγεις. α'' ἔεις οὐδὲ γαυπηγούμενος " 

ἔΈΞΘΟΝ ὙΠ ΟΖΌΖΝ 1 ΟΣ Σ ΣΔΌΕΡΟΣΟ, ὧν 1} διαμηχανήσομαί ὃ᾽ ὅπως 
οὔ, ἀλλ ὅπερ πίνων ἀνὴρ πέπονϑ᾽ ὅταν χεσείῃ. ἂν ἱστίον σαπρὸν λάβης. 
τοῖσιν τρόποις τοῖς σοῖσιν ὥσπερ βλαυτίοισι ΧΟΡΟΣ. 

' χρῶμαι. ἁνὴρ παφλάζει, παῦε παῦ᾽, 
2.8) ὍΤΕ 920 ὑπερζέων " ὑφελχτέον 

890 ἀλλ οὐχ ὑπερβαλεῖ με ϑωπείαις " ἐγὼ γὰρ αὐτὸν τῶν δι δίων, ἀπαρυστέον 
προσαμφιῶ τοδί" σὺ δ᾽ οἴμωζ᾽, ὦ πονήρ᾽. τε τῶν ἀπειλῶν ταυτηΐί. 

ΔΗΜΟΣ. ΚΑΠΩ Ν. 
Ἰαιβοῖ. δώσεις ἐμοὶ χαλὴν δίχην, Ὶ 

οὐκ ἐς κόραχας ἀποιρϑερεῖ, βύρσης χάχιστον ἱπούμενος ταῖς εἰσφοραῖς. 

ὃ ὄζων; 92ὅ ἐγὼ γὰρ εἰς τοὺς πλουσίους 
2.42.2 Ν ΤΟΠῸΩ  ΖΗΣ, σπεύσω σ᾽ ὅπως ἂν ἐγγραφῆς. 

καὶ τοῦτό γ᾽ ἐπίτηδές σὲ περιήμπεσχεν, ἵν᾽ 4, ΤΑΝΤΟΠΩ ΔΗ͂Σ. 
ἀποπνίξη" ἐγὰ δ᾽ ἀπειλήσω μὲν οὐ- 

καὶ πρότερον ἐπεβούλευσέ σοι. τὸν καυλὸν οἷσϑ'᾽ δὲν, εὔχομαι δέ σοι ταδέ: 
᾿ ἐχεῖνον τὸ μὲν τάγηνον τευϑέδων 

895 τοῦ σιλφίου τὸν ἄξιον γενόμενον; 930 ἐφεστάγαι σίζον " σὲ δὲ 
᾿ ΔΗΜΟΣ. γνώμην ἐρεῖν μέλλοντα περὶ 

οἶδα μέντοι. ἡηιλησίων χαὶ κερδανεῖν 

41.214 ΝΤΟΠΩΖΗΣ. τάλαντον, ἢν χατεργάσῃ, 
ἐπίτηδες οὗτος αὐτὸν ἔσπευδ᾽ ἄξιον γενέσϑαι, σπεύδειν ὅπως τῶν τευϑίδων 
ἕν᾽ ἐσϑίοιτ᾽ ὠνούμενοι, χἄπειτ᾽ ἐν Ἡλιαίᾳ 986 ἐμιπλήμενος φϑαίης ἔτ᾽ εἷς 

βδέοντες ἀλλήλους ἀποκτείνειαν οἱ διχασταί. ἐχχλησίαν ἐλ ϑΈΝΝΣ Ἐπεειῖς- : 
ΔΗΜΟΣ. τα πρὶν φαγεῖν, ἀνὴρ μεϑη-. 

ν Ἔν τὰ ν ΚΣ, τ Ὑ 5 χοι, χαὶ σὺ τὸ τάλαντον λαβεῖν 
νὴ τὸν Ποσειδῶ χαὶ πρὸς ἐμὲ τοῦτ᾽ εἰπ᾽ ἀνὴρ ΤΌΤ ΒΥ, ἕ βεῇ 

βουλόμεμος ἔ- χόπρειος. ΡΝ θέτο ἢ 
ε σϑίων ἐπαποπκγιγείης- 

77 ΤΙ ΟΥΡΟΥΤΥΙΓΕΣ: ΧΟΡΟΣ. 
Ἴ " ΡΣ ε ΕΞ ’ ΄ “4: 900 οὐ γὰρ τόϑ᾽ υμεῖς  υ μευ ϑήπου γένεσϑε εὖ γε νὴ τὸν “Δία καὶ τὸν ᾿ἀπόλλω χαὺ τὴν 4η- 

ἸΟΟΘΟΣ ἐδ πο μήτρα. ὯΝ 

5 ὩΣ Ξῇ ( δ: ν᾿ 327 ΡῚ Δ “Ὁ 

καὶ νὴ “4 ἣν γὲ τοῦτο Πυρραγδρου τὸ μηχα- χἀμοὶ δοχεῖ καὶ τἄλλα γ᾽ εἰναι χκαταφανῶς 
71.535 ἀγαϑὸς πολίτης, οἷος οὐδείς πω χρόνου 

Κ ΖΕ Ν. 9460 ἀνὴρ γεγένηται τοῖσι πολλοῖς τοὐβολοῦ. 
οἵοισί μ᾽, ὦ πανοῦργε, βωμολοχεύμασιν ταράττεις. σὺ δ᾽, ὦ Παφλαγὼν, φάσχων φιλεῖν μ᾽ ἔσχο- 

ΑΖ ΔΑΝΤΟΠΩ ΧΗΣ. ρόδισας. ΠΟΥ ΌΒΗ 
ἡ γὰρ ϑεός μ᾽ ἐχέλευσε νιχῆσαί σ᾽ ἀλαζονείᾳ. χαὶ νῦν ἀπόδος τὸν δαχτυλιον, ὡς οὐχ ἕτι 

γ ἐμοὶ ταμιεύσεις. Κ4ΞΕΩ Ν. " τ 
ΤΟ ΟΣΝΝΕ 

ἀλλ οὐχὶ νιχήσεις. ἐγὼ γάρ φημί σοι παρέξειν, 

906 ὦ Ζῆμιε, μηδὲν δρῶντι μισϑοῦ τρυβλίον ῥδοφῆσαι. ει ῦ ΐ μι Σ 
ἀσετοι 2 τ Ἴ Ψ ὦ τ εἰ μή μ᾽ ἐάσεις ἐπιτροπεύειν, ἕτερος αὖ 

᾿ 44.4.4] Ὁ ΟἿ, 2.4ΗΠΣ. ΙΝ 960 ἐμοῦ πανουργότερός τις ἀναφανήσεται, 
ἐγὼ δὲ κυλίχνιόν γέ σοι͵ καὶ φύῤμαπον δίδωμι ΔΗΜΟΣ. 

τὰν τοῖσιν ἀντιχγημίοις ἑλχύδρια σεριαλείςειγ. 

- , 

ἔχε: τοσοῦτον δ᾽ ἴσϑ'᾽ ὅτι, 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ὁ δαχτύλιός ἐσϑ'᾽ οὑτοσὶ 

ΚΑ4ΕΩΝ. οὑμός: τὸ γοῦν σημεῖον ἕτερον φαίνεται, 
ἐγὼ δὲ τὰς πολιάς γέ σοὐχλέγων νέον ποιήσω. ἀλλ ἢ οὐ χαϑορῶ. 

“.3..422Ν ἸἠἔἐΤ᾿ ΟΠ Ζ2ΠΣ. 4.4.2 7} ΌΟΠΟΩΖΗΣ. ε 

᾿ς ἔδοὺ δέχου χέρχον λαγὼ τὠφϑαλμιδίω περιψῆν. φέρ᾽ ἴδω, τί σοι σημεῖον ἡν; 

ῬΟΕΤΔΕ 56ΕΝΙΟΙς Ξ 71 



502 ΑΡᾳ τ ΟΦΑΝΟΣῖ 

ΙΉΠΠΙΟΣ. 

δημοῦ βοείου ϑρῖον ἐξωπτημένον. 

44 3 ΔΑΝΤΟΠΩ Δ ηΗΣ. 

966 οὐ τοῦτ᾽ ἔνεστιν». : 

ἿΊΠΟΙΠΥΡΟΣ. 

οὐ τὸ ϑρῖον; ἀλλὰ τί; 
ὩἉ4.,. Τ,ΑΝΤΟΠΩ 11 ΞΣ.- 

λάρος χεχηνὼς ἐπὶ πέτρας δημηγορῶγι 

ΤΠ ΜΜἜὯΟ Σ. 

αἰβοῖ τάλας. 

411 ΤΌΟΠΩ ΤΗΣ. 

τί ἔστιν; 

ΉΤΟ Σ. 

ἀπόζερ᾽ ἐχποδών. 
οὐ τὸν ἐμὸν εἶχεν, ἀλλὰ τὸν Κλεωνύμου. 
παρ᾽ ἐμοῦ δὲ τουτονὶ λαβὼν ταμίευέ μοι. 

ΚΕΝ. 
960 μὴ δῆτά πώ γ᾽, ὦ δέσποτ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽ ἐγὼ, 

πρὶν ἄν γε τῶν χρησμῶν ἀχούσης τῶν ἐμῶν. 
4.27.2. ΝΤ ΟΠ ΠΗ͂Σ. 

χαὶ τῶν ἐμῶν γυνγ. 
Κα ΖΕ Ν. 

ἀλλ ἐὰν τούτῳ πίϑη, 
μολγὸν γενέσϑαι δεῖ σε. 

443 ἸΑΝΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

κ(ν γε τουτῳὶ, 
ψωλὸν γενέσϑαι δεῖ σὲ μέχοι τοῦ μυρρίγου. 

Κ΄ΈΕ0ω Ν. 

960 ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ἐμιοὶ λέγουσιν ὡς ἄρξαι σε δεῖ 

χώρας ἁπάσης ἐστεφανωμένον δόδοις. 
ἽΔΙΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 

οὑμοὶ δέ γ᾽ αὖ λέγουσιν ὡς ἁλουργίδα 
ἔχων χατάπαστον καὶ στε νην ἐφ᾽ ἅρματος 
χουσοῦ διώξει Σμιχύϑην χαὶ κύριον. 

ΤΠΠΤΟΣ. 

970 χαὶ μὴν ἔνεγκ᾽ αὐτοὺς Ἰὼν, ἵν᾽ οὑτοσὶ 
αὐτῶν ἀκούσῃ. 

ΑΔ ΔΑΝΤΟΠΩΛΗΣ. 
πάνυ γε. 

ἼΉΜΈΟΣ. 
χαὼὰ σύ νυν φέρε. 

ΚΑ “ΈΩ Ν. 
Ἰδού. 

ΑἹ Δ ΑΙΑΝΤΟΠΩΖΗ͂Σ. 
ἰδοὺ γὴ τὸν ΖΙ(᾽. οὐδὲν χωλύει. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἥδιστον φάος ἡμέρας 
ἔσται τοῖσι παροῦσι πᾶ-- 

9760 σιν χαὶ τοῖς ἀξφιχνουμένοις, 

ἣν Κλέων ἀπόληται. 

χαίτοι πρεσβυτέρων τινῶν 
οἵων ἀργαλεωτάτων 
ἐν τῷ δείγματι τῶν διχῶν 

980 ἤκουσ᾽ ἀντιλεγόντων, 
ὡς εἰ μὴ ᾽γένεϑ'᾽ οὗτος ὃν 
τῇ πόλει μέγας, οὐχ ἂν ἤ- 

στη» σχεύη δύο χοησίμω, 
δοίδυξ οὐδὲ τορύνη. 

985 ἀλλὰ χαὶ τόδ᾽ ἔγωγε ϑαυ- 
972 --- οδ8δ4. -ΞΞ 985.--- 696. 

μάζω τῆς ὑομουσίας 
αὐτοῦ" φασὶ γὰρ αὐτὸν οἱ 
πάϊῖδες οἱ ξυνεφοίτων 
τὴν «“Τωριστὶ μόνην ἔναρ-- 

990 μόττεσθαι ϑαμὰ τὴν γύσεν: 

ἄλλην δ᾽ οὐχ ἐϑέλειν λαθεῖν" ι 
κάτα τὸν κιϑαριστὴν Ἧ 

ὀργισϑέντ᾽ ἀπάγειν χελεύ-- 
ει» ὡς ἁρμονίαν ὁ παῖς 

996 οὗτος οὐ δύναται μαϑεῖν 
ἢν μὴ “΄ωροδοκηστί. 

ΚΕ Ν. 

ἰδοὺ, ϑέασαι, κοὺχ ἅπαντας ἐχφέρω. 
ΑΔ ΑΛΑΝΤΟΠΌΩΖΗΣ. 

οἴμ᾽ ὡς χεσείω, χοὺχ ἅπαντας ἐχκφέρω. 

ΤΠΜΜΟΣ. 
ταυτὶ τί ἔστι; 

ἈΚΑΠΩ Ν. 

λόγια. 
ΙΉΠΜΜΟΣ. 

παντ᾽; 

ΚΕ Ν. 

ἐθαύμασας; 

1000 καὶ νὴ “0 ἔτι γέ μοῦστι. χιβωτὸς πλέα. 
4.1 1Α ΝΤΟΠΙΩ ΠΗ͂Σ. 

ἐμοὶ δ᾽ ὑπερῷον καὶ ξυνοιχία δύο. 
ΠΟ Σ. ' 

ἴδω, τίνος γάρ εἶσιν οἱ χρησμοί ποτε; ; 

ΚΝ: 

οὑμοὶ μέν εἶσε Βάκιδος. 
ΑΠΜΤΟΣ. 

οἱ δὲ σοὶ τίνος ; 

ἈΜΑΛΑΝΤΟΠΩΜΛΗΣ. ᾿, 
Τλάνιδος, ἀδελφοῦ τοῦ Βάκιδος γεραιτέρου. 

φέρ᾽ 

πῆηοςΣ. 

Ἰοῦῦ εἰσὶν δὲ περὶ τοῦ; 

Κκ.4 ΠΩ ) ἊΣ 

περὶ “ϑηνῶν περὶ Πύλου, 

περὶ σοῦ, περὶ ἐμοῦ, περὶ ἁπάντων προς τς 
ΤΉΜ ΟΣ. 

οἱ σοὶ δὲ περὶ τοῦ; 

ΔΑΛΔΑΝΤΟΠΩΜΗΣ. 
περὶ ᾿ϑηνῶν, περὶ φακῆς, 

: “αχεδαιμονίων,, περὶ σχόμβρων νέων, 
περὶ τῶν μετρούντων τάλᾳιτ᾽ ἐν ἀγορᾷ καχῶς, 

1010 περὶ σοῦ, περὶ ἐμοῦ. τὸ πέος οὑτοσὶ δάκοι. 

ΔΗΜΟΣ. 
ἄγε νυν ὅπως αὐτοὺς ἀγαγνώσεσϑέ μοι, 
καὶ τὸν περὶ ἐμοῦ ᾽χεῖνον ᾧπερ ἥδομαι, 
ὡς ἐν νεφέλαισιν ἀετὸς γενήσομαι. 

ΚΑΈΕΩ Ν. 

ἄχουε δή νυν χαὶ πρόσεχε τὸν νοῦν ἐμοί. 
1016 «Ῥράζευ, ᾿Ερεχγϑείδη, λογίων ὁδὸν, ἣν σοι ᾿“πόλλων 

ἔαχεν ἐξ τρια δι: τριπόδων ἐριτίμων. 
σώξεσϑαί σ᾽ ἐχέλευσ᾽ ἱερὸν κύνα χαρχαρόδοντα, 

ὃς πρὸ σέϑεν χάσχων χαὶ ὑπὲρ σοῦ δεινὰ χε-- 
ζθαγῶς 

σοὶ ἀϑθθ: ποριεῖ, κἂν μὴ δρᾷ ταῦτ᾽, ἀποήεῦ 
1020 πολλοὺ γὰρ μίσει σφε παταροώζουσι χολοιοί. 



ΤΟΝ ἡ ΒΗ 

ΤΉΙΜΟΣ. 

ταυτὶ μὰ τὴν “Ἔήμητρ᾽ ἐγὼ οὐδ ὅ ὅ τι λέγει. 
τί γάρ ἐστ᾽ ᾿Ερεχϑεῖ χαὶ χολοιοῖς καὶ τοις 

Κι4Ε Ν. 

ἐγὼ μέν εἰμι ὁ χύων" πρὸ σοῦ γὰρ ἀπύω" 
σοὶ δ᾽ εἶπε σωώζεσϑαί μ᾽ ὁ «Φοῖβος τὸν κύνα. 

24...,1.,. Ν ΤΟἸΓΟ ΖΧΉΣ. 

1026 οὐ τοῦτό φησ᾽ ὁ χρησμὸς, ἀλλ ὁ χύων ὁδὲ 
ὥσπερ ϑύρας σοῦ τῶν λογίων παρεσϑίει 
ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ ὀρϑῶς περὶ τούτου τοῦ χυνός. 

ΔΉΜΟΣ. 
λέγε νυν" ἐγὼ δὲ πρῶτα λήψομαι λίϑον, 

ἵνα μή μ᾽ ὁ χρησμὸς ὁ περὶ τοῦ κυνὸς δάκχη. 
“““21ΑΝΤΟΠΩ ΠΣ. 

1080 Φραζευ, ᾿Ἐρεχϑείδη, κύνα Κέρβερον ἀνδραπο- 

διστὴν, 

ὃς κέρχῳ σαίνων σ᾽, ὁπόταν δειπνῆς, ἐπιτηρῶν, 
ἐξέδεταί σου τοὔψον, ὅταν σύ που ἄλλοσε χάσκης " 
ἐσφοιτῶν τ᾽ ἐς τοὐπτάνιον λήσει σὲ χυνηδὸν 
γύχτωρ τὰς λοπάδας ζαὶ τὰς νήσους διαλείχων. 

ΙΠΠΤΟ Σ. 

1036 γὴ τὸν Ποσειδῶ πολύ γ᾽ ἄμεινον, ὦ Γλάγι, 

ΚΊΒΩΝ. 
ὦ τῶν, ἄχουσον, εἶτα διάκρινον τότε. 
Ἔστι γυνὴ, τέξει τὲ λέονϑ᾽ ἱεραῖς ἐν ᾿Αϑήναις, 
ὃς περὶ τοῦ δήμου πολλοῖς χώνωψι μαχεῖται, 

ὥστε περὶ σχύμνοισι βεβηκώς: τὸν σὺ φυλάξαι, 

1020 τξοτξ ποιήσας ξύλινον πύργους τὲ σιδηροῦς. 
ταῦτ᾽ οἰσϑ᾽ ὅ τι λέγει; 

ΙΠΠΙΟΣ. 

μὰ τὸν Ἀπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ, 

Κ,ΖΕΩ Ν, 

ἔφραζεν ὁ ϑεός σοι σχιρῶς σώζειν ἐμέ" 
ἐγὼ γὰρ ἀντὶ τοῦ λέοντός εἰμί σοι. 

ΔΉΜΙΟΣ. 

καὶ πῶς μ᾽ ἐλελήϑης ᾿“ντιλέων γεγενημένος ; 

ΔἸ ΙΑΝΤΟΠΩΛΗΣ, 

1026 ἕν οὐκ ἀναδιδάσχει σε τῶν λογίων ἑκὼν 
ὃ μόνον οιἰδηροῦν τεῖχός ἐστι χαὶ ξύλον, 
ἐν ᾧ σε σώζειν τόνδ᾽ ἐχέλευσ᾽ ὁ «Τοξίας, 

ΖΠΜΙ1ῸΟ Σ. 

πῶς δῆτα τοῦτ᾽ ἔφραζεν ὁ ϑεύς; 

Δ ΛΑΝΤΟΠΩΜΛΗΣ. 
τουτονὺ 

δῆσαί σ᾽ ἐχέλευε πεντεσυοίγγῳ ξύλῳ. 

ΖΓ Η Π7 ΟΣ. 

1050 ταυτὶ τελεῖσθαι τὰ λόγι᾽ ἤδη μοι δοχεῖ, 

76. ΣΝ» 

μὴ πείϑου" φϑονεραὶ γὰρ ἐπιχρώζουσι κορῶναι. 

ἘΣ Σ. 593 

ΚΑΕῸΩ Ν. 

ἀλλὰ τόδε φράσσαι; πρὸ Πύλου Πύλον ἣν σοι 
ἔφοαζεν. 

Ἔστε Πύλος πρὸ Πύλοιο 
ἽΠΠΟΣ. 

τί τοῦτο λέγει, πρὸ Πύλοιο; 
Δ ΙΑΝΊΤΟΠΩΛΗΣ. 

1000 τὰς πυέλους φησὶν καταλήννεσϑ᾽ ἐν βαλανείῳ. 

ΉΤΟ Σ. 

ἐγὼ δ᾽ ἄλουτος τήμερον γενήσομαι. 
οὗτος γὰρ ἡμῶν τὰς πυέλους ἀφήρπασεν. 

1.2 1ΔΑΝΤΟΠΟΩ ΖΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὑτοσὶ γάρ ἐστι περὶ τοῦ ναυτιχοῦ 
ὃ χρησμὸς, ᾧ σε δεῖ προσέχειν τὸν νοῦν πάνυ. 

ΑΙ ΠΙΤΟ Σ. 
,) 3 » 5.) ͵ - Ἱ » 

1006 προσέχω " σὺ" δ᾽ ἀναγίγνωσχε, τοῖς ναὐταισί μου 
ὕπως ὁ μισϑὸς πρῶτον ἀποδοϑήσεται. 

4.1 ΔΑ ΝΤΟΠΩ ΜΗΣ. 

«ΔἹγείδη, φ φράσσαι χυχαλώπεχα, μή σε δολώσῃ, 

λαιδαρηιοῦς ταχύπουν, δολίαν κερδὼ, πολύιδριν. 
οἰσϑ᾽ ὅ τί ἔστιν τοῦτο; 

“1] “μο ὩΣ 

«Ῥιλόστρατος ἡ κυναλώπηξ. 
4.2.4 Ν ΟΠ ΠΗΣ. 

1070 οὐ τοῦτό φησιν, ἀλλὰ ναῦς ἑχάστοτε 
αἰτεῖ ταχείας ἀργυρολόγους οὑτοσί" 
ταύτας ἀπαυδᾷ μὴ διδόναι σ᾽ ὃ «1οξίας. 

ὶ ΙΠΠΜΟ Σ. 

πρῶς δὴ τριήρης ἐστὶ χυναλώπηξ; 

ΔΙ ΜΑΝΤΟΠΩ ΠΗ͂Σ, 

ὕπως; 
ὅτι ἡ τριήρης ἐστὶ χὠ κύων ταχύ. 

ΤΠΗΠΟ Σ. 

1075 πῶς οὖν ἀλώπηξ προσετέϑη πρὸς τῷ χυγί; 

11 ΔΛΤΟΠΩ ΤΗΣ. 

ἀλωπεχίοισι τοὺς στρατιώτας ἤχασεν, 

ὁτιὴ βότρυς τρώγουσιν ἐν τοῖς χωρίοις. 

Ἷ Ζ΄ΠΩΗ͂10Ὸ Σ. 
εἶεν" 
τούτοις ὁ μισϑὸς τοῖς ἀλωπεχίοισι ποῦ; 

4Μ“΄4΄ἸΑΝΤΟΠΟΩ ΤΗΣ. 

ἐγὼ ποριῶ χαὶ τοῦτον ἡμερῶν τριῶν. 
1080 ἀλλ᾽ ἔτι ἌΣ ἐπάκουσον, ὃν εἶπέ σοι ἐξαλέασϑαι, 

χρησμὸν «Τητοΐδης, Κυλλήνην, μή σὲ δολώση. 
ΙΠΙΟ Σ. 

ποίαν Κυλλήνην; 
42,1 ΔΛΥ ΤΟΠῸΩΖΗΣ. 

τὴν τούτου χεῖρ᾽ ἐποίησεν 
Ἀυλλήνην ὀρϑῶς, ὁτιή φησ᾽, ἔμβαλε κυλλῇ. 

ΚΕ.) Ν. 

οὐχ ὀρϑῶς φράζει" τὴν Κυλλήνην γὰρ ὃ «Ῥοῖβος 

ἀλλ ἱέρακα «ἴλει, μεμνημένος ἐν «ζρεσὶν, ὅς σοι 1085 εἰς τὴν χεῖρ᾽ ὀρϑῶς ἡνίξατο τὴν 4]ιοπείϑους. 
ἤγαγε πήρας «1αχεδαιμονίων χοραχέγους. 

ἘἘ1.4.45.Ν 1 Ὁ ΚΣ ΧΖΊΎΨΗΙΣΣ 

τοῦτο γέ τοι Παφλαγὼν παρεχινδύνευσε με-- 
ϑυσϑείς. 

ῇ ΄, - “ 27 
1066 Κεχροπέδη χαχόβουλε, τέτοῦϑ' ἡγεῖ μέγα τουργον; 

χαί χε δὴ (έροι ὄχϑος, ἐπεί χὲν ἀνὴρ ἀναϑείη" 

ἀλλ᾽ οὐχ ἄν μαχέσαιτο" χέσαιτο γὰρ, 

σαιτο- 

ἱ ΞΕ 

εἰ μαχέ- χὦώτι 

᾿ 
] 

ἀλλὰ γάρ ἐστιν ἐμοὶ χρησμὸς περὶ σοῦ πτερυ- 

γωτὸς, 

αἰετὸς ὡς γίγνει χαὶ πάσης γῆς βασιλεύσεις. 
ΑΔ ΑΑΝΤΟΠΩ ΔΗΣ. 

καὶ γὰρ ἐμοὶ, καὶ. γῆς καὶ τῆς ἐρυϑρῶς γε 9α- 

λάσσης, 
γ᾽ ἐν Ἐχβατάνοις δικάσεις, λείχων ἐπί- 

παστα. 



δ04 ΑΡΙΞ  Ο Δ ΑἸ ΘΟΥ Σ 

ΚΑῈΕΩ Ν. τούτῳ πάνυ πολλὴ, 
1090 ἀλλ᾽ ἐγὼ εἶδον ὄναρ, καί μοὐδόχει ἡ ϑεὸς αὐτὴ 1185 εἰ τοὐσϑδ᾽ ΗΝ ηϑὲς ὡσ-- 

τοῦ δήμου χαταχεῖν ἀρυταίνη πλουϑυγίειαν. πὲρ δημοσίους τρέφεις 
4414 ΝΤΟΠΩΛἍΗΣ. ἐν τῇ πυκνὶ, χᾷϑ'᾽ ὅταν 

γὴ “ἰα καὶ γὰρ ἐγώ" καί μοὐδόκει ἡ ϑεὸς αὐτὴ μή σοι τύχη ὄνον ὃν, 
ἐκ πόλεως ἐλθεῖν χαὶ γλαὺξ αὐτῇ ᾿πιχαϑῆσϑαι" τούτων ὃς ἂν ἡ παχὺς, 
εἶτα χατασπένδειν κατὰ τῆς κεφαλῆς ἀρυβάλλῳ 1140 ϑύσας ἐπιδειπνεῖς. 

1096 ἀμβροσίαν κατὰ σοῦ, χατὰ τούτου δὲ σχορο-- ΤΙ ΉΜΈΟΣ. 

δάλμην. σχέψασϑε δέ μ᾽, εἰ σοφῶς ( 
ΉΜΟΣ. . αὑτοὺς περιξοχομαι, 

Ἰοὺ ἰού. τοὺς οἱομένους φρονεῖν 

οὐχ ἣν ἄρ᾽ οὐδεὶς τοῦ Γλάνιδος σο(φώτερος. χἄμ᾽ ἐξαπατύλλειν. 

χαὶ νῦν ἐμαυτὸν ἐπιτρέπω σοι τουτονὶ 1145 τηρῶ γὰρ ἑχάστοτ᾽ αὖ-- 
᾿ γερονταγωγεῖν κἀναπαιδεύειν πάλιν. τοὺς, οὐδὲ δοκῶν ὁρῶν, ὦ 

ΚΖΕ0ω Ν. χλέπτοντας " ἔπειτ᾽ ἀναγ- 

1100 μήπω γ᾽, ἱχετεύω σ᾽, ἀλλ᾿ ἀνάμεινον, ὡς ἐγὼ ἃ χἄζω πάλιν ἐξεμεῖν 
χριϑὰς ποριῶ σοι καὶ βίον χαϑ' ἡμέραν. ἅττ᾽ ἂν χεχλόφωσί μου, 

ΔΉΜΜΟΣ. 1180 χημὸν καταμηλῶν. Ὰ 
οὐκ ἀνέχομαι χριϑῶν ἀχούων" πολλάχις ΚἌΑ4ῈΕ02 Ν. 
ἐξηπαιήϑην ὑπὸ τὲ σοῦ χαὶ Θουφάγους. τ ἅπαγ᾽ ἐς μαχαρίαν ἔχποδων. 

ἈΚ ΖΕ Ν. 4.414 ΛΝΤΟΠΏ ΖΗΣ. 
᾽ 5 53) 2. 5 ἌΣΟΝ , 2 Σ , 
ἀλλ ἀλφιτ᾽ ηδὴ σοι ποριῶ ᾿σχευασμένα. συ γ᾽) ὦ φϑορε. 

42 1ΑΝΤΟΠΩ , ΠΣ. ΚΕ Ν. 

1106 ἐγὼ δὲ μαζίσχας γε διαμεμαγμένας ὦ “ἢμ᾽, ἐγὼ μέντοι παρεσχευασμένος ᾿ 

καὶ τοὔψον ὀπτόν " μηδὲν ζλλ᾿ εἰ μὴ 'σϑιε. τρίπαλαι χάϑημαι, βουλόμενός σ᾽ εὐεργετεῖν. 
ΤΉΗ ΛΟ Σ. 41 1ΑΝΤΟΠἧΩ ΖΗΣ. 

ἀνύσατέ γυν, ὅ τι πὲρ ποιήσεϑ᾽" ὡς ἐγὼ, ἐγὼ δὲ δεχάπαλαί, γε καὶ δωδεχάπαλαι 
ὁπότερος ἂν σφῷν εὖ μὲ μᾶλλον ἂν ποιῆ, 1158 χαὶ χιλιόπαλαι καὶ πρόπαλαι, πάλαι πάλαι. 
τούτῳ παραδώσω τῆς πυκνὸς τὰς ἡνίας. ΙΗΜΜΟΣ. 

ΤΥ ἘΦ ΕΟ ΔΓΕ, ὃ. ἐγὼ δὲ προσδοχῶν γε τρισμυριόπαλαι 
1110 τρέχοιμ᾽ ἂν εἴσω πρότερος. βδελύττομαι σφὼ, καὶ πρόπαλαι, πάλαι πάλαι. 

ΔΑΜΆΑΝΤΟΠΩ ΜΗΣ. 434 1ΑΝΤΟΠΙΩ  ΖΠΗΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἀλλ ἐγω. οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δοῶσον; 
ΧΟΡΟΣ. τ} ΠΟ Σ. 

ὦ 4ῆμε, χαλήν γ᾽ ἔχεις , εἰ δὲ μὴ, φράσεις γε σύ. 
ἀρχὴν, ὅτε πάντες ἂν-- 4“... ,ΑΝΤΟΠΩΖΗΣ. . 
ϑρωποι δεδίασί σ᾽ ὡσ- . ἄφες ἀπὸ βαλβίδων ἐμέ τε χαὶ τουτονὶ, 
περ ἄνδρα τύραννον. 1160 ἵνα σ᾽ εὖ ποιῶμεν ἐξ ἴσου. 

1116 ἀλλ᾿ εὐπαράγωγος εἶ, ! ΙΠΗΠΜΟΣ. 

ϑωπευόμενός τε χαί- δρῶν ταῦτα χρή. 
ρεις χἀξαπατώμενος, , ἄπιτον. 
πρὸς τόν τε λέγοντ᾽ ἀεὶ ΦΟΙΟΚΕΩ Ν, 
χέχηνας" ὃ νοῦς δέ σον ἰδού. 

1120 παρὼν ἀποδημεῖ. ἽΠΠΟΣ. 
ΑΙΗΠΤΟ Σ. ϑέοιτ᾽ ὧν. Ἵ 

γοῦς οὐχ ἔνι ταῖς χόμαις ᾿ Ἵ421.1ΑΝΛΝΤΟΠΩ  ΛΗΣ. 

ὑμῶν, ὅτε μ᾽ οὐ φρονεῖν ὑποϑεῖν οὐχ ἐῶ. 
νομίζετ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ἑχὼν ΤΉΗΠΜΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἠλιϑιάζω, ἀλλ ἢ μεγάλως εὐδαιμονήσω τήμερον 
1120 αὐτός τε γὰρ ἥδομαι ὑπὸ τῶν ἐραστῶν νὴ “1 ἢ ̓ γὼ ϑρύψομαι. 

βούλλων τὸ χαϑ' ἡμέραν, ΚΑΕῈΕΩ Ν. 
χλέπτοντά τε βούλομαι ὁρᾷς; ἐγώ σοι πρότερος ἐκφέρω δίφρον. 
τρέφειν ἕνα προστάτην " 4.1.1 ΔΝ ΤΟΠῸῺΩ ΠΗ͂Σ. 

τοῦτον δ᾽, ὅταν ἢ πλέως, 1106 ἀλλ᾿ οὐ τράπεζαν, ἀλλ ἐγὼ προτεραίτερος. 
1130 ρας ἐπάταξα. Κ΄4ῈΕ0 Ν. ᾿ 

ΧΟΡΟΣ. ἰδοὺ φέρω σοι τήνδε μαζίσκην ἐγὼ 
χοὔτω μὲν ἂν εὖ ποιοῖς, ἐχ τῶν ὀλῶν τῶν ἐχ' Πύλου μεμαγμένην. 
εἴ σοι πυχνότης ἔνεστ᾽ 4.1. ΔΑΝ ΤΟΠΩ ΛῊΗΣ. 
ἐν τῷ τρόπῳ, ὡς λέγεις, ἐγὼ δὲ μυστίλας μεμυστιλημένας 

1111 --- 1180. ΞξξξΞ 1181 --- 1150, ὑπὸ τῆς ϑεοῦ τῇ χειρὶ τὐλεφ αντίνῃ- 



ἐν τε ΟΣ. 

1170 ὡς μέγαν ἄρ᾽ εἶχες, ὦ πότνια, τὸν δάκτυλον. 

ΚΙ.Ε - Ν. 

ἐγὼ δ᾽ ἔτνος γε πίσινον εὔχρων χαὶ καλόν" 
ἐτόρυνε δ᾽ αὖϑ᾽ ἡ Παλλὰς ἡ Πυλαιμάχος. 

421 ΝΤΟΠῸΩ ΖΠΣ. 

ὦ 4ῆμ᾽, ἐναργῶς ἡ ϑεός σ᾽ ἐπισκοπεῖ, 
χαὶ νῦν ὑπερέχει σου χύτραν ζωμοῦ πλέαν. 

ΤΉΜΜΟΣ. 

117ὅ οἴει γὰρ οἱχεῖσϑ᾽ ἂν ἔτι τήνδε τὴν πόλιν, 
εἰ μὴ φανερῶς ἡμῶν ὑπερεῖχε τὴν χύτραν; 

ΚΑΈΩ Ν. 
τουτὶ τέμαχός σούδωχεν ἡ «Ῥοβεσιστράτη. 

Ὁ ΧΟ ΘΚ ΖΎΎΙΣ. 

ἡ δ᾽ Ὀβοιμοπάτρα γ᾽ ἑφϑὸν ἐκ ζωμοῦ χρέας 
χαὶ χόλιχος ἠνύστρου τε καὶ γαστρὸς τόμον. 

ΤΗΜΜΟ Σ. 

1180 χαλῶς γ᾽ ἐποίησε τοῦ πέπλου μεμνημένη. 
ΚΕ Ν. 

ἡ Τορ»ολόφα σ᾽ ἐχέλευε τουτουὶ φαγεῖν 
ἐλατήρος, ἵνα τὰς ναῦς ἐλαύνωμεν καλῶς. 

στ 442“. ΤΑ ΛΤΤΟΠΩ ,4Π6Σ. 

λαβὲ καὶ ταδί νυν. Ν 
ΖΦΠΙΜΟ Σ. 

χαὶ τί τούτοις χρήσομαι 
τοῖς ἐντέροις; 

4. ΔΑ ΝΤ ΟΠ ΖΗΣ. 

ἐπίτηδες αὔτ᾽ ἔπεμννέ σοι 

1186 εἰς τὰς τριήρεις ἐντερόνειαν ἡ ϑεός " 
ἐπισχοπεῖ γὰρ περιφανῶς τὸ ναυτιχόν. 
ἔχε χαὶ πιεῖν χεχραμέγνον τοίκ καὶ δύο. 

ΤΉΗΜΙΠΟΣ. 

ὡς ἡδὺς, ὦ Ζεῦ, χαὶ τὰ τρία φέρων χαλῶς. 
4.1.1... Ν ΤΟΠῶ «1 ΠΣ. 

ἡ Τριτογεγὴς γὰρ αὐτὸν ἐνετριτώγισεν. 

Κα Ν᾿. 

1190 λαβέ γυν πλαχοῦντος πίονος παρ᾽ ἐμοῦ τόμον. 
Ζ2.2..57.Ὁ1 ΤΟΠΩ ΤΗΣ. 

ἐμοῦ δ᾽ ὅλον γε τὸν πλαχοῦντα τουτογί. 
ΚΕ Ν. 

ἀλλ οὐ λαγῷ᾽ ἕξεις ὁπόϑεν δῷς" ἀλλ ἔγω. 

τ ΖΦ ΖΌΖΌΝ ΠΕΘΙΒῸ ΖΈΡΣ: 

οἴμοι" πόϑεν λαγῷά μοι γενήσεται; 

2 
Ζτ0 

ὦ ϑυμὲ, νυνὶ βωμολόχον ἔξευρέ τι. 

ΚΖΕῸΩ Ν. 

ἘΠ ὁρῷς τάδ᾽, ὦ χαχόδαι μον; 

εὐνβμλδξσίαν ΤΟΠΩ ΠΣ. 

ὀλίγον μοι μέλει" 
ἐχειγοιὶ γὰρ ὡς ἔμ᾽ ἔργονται. 

ΚΈΕΏΩ ἝΝ. 

τίνες ; 

ΧΩ ΘΙ ΡΩΚΖΒΗΣΙ 

πρέσβεις ἔχοντες ἀργυρίου βαλάντια. 
Κ.ΖΕ2Ω2 Ν. 

ποῦ ποῦ; 

...2955. ΣΝ ΣΟ ΖΎΠΣ. 

Ι , ς “ " - ω ὦ “]ημίδιον, ὁρᾷς τὰ λαγῷ᾽ ἅ σοι φέρω; 

κα, γ.16' 

». , Ἷ ε ΄ 
1200 οἴμοι τάλας, ἀδίχως γε τἄμ᾽ ὑφήοπασας. 

Ἷ ᾿ “-“ , Α ΄, 

τί δέ σοι τοῦτ᾽; οὐχ ἐάσεις τοὺς ξέγους; 

1280 φράζων, ὑφ᾽ οὗ χρεὼν ἔμ᾽ 

Σ. 

4.2.΄1.Ζ242ΝΤΟΠΩΖΗΣ. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, χαὶ σὺ γὰρ τοὺς ἐκ Πύλου. 

ΤΉΠΠΟΣ. 

εἴπ᾽, ἀντιβολῶ, πῶς ἐπενόησας ἁρπάσαι; 
4253. 1ΑΛΝΤΟΠΩ ΛΗ Σ. 

τὸ μὲν νόημα τῆς ϑεοῦ, τὸ δὲ χλέμμ᾽ ἐμόν. 

ΚΕ Ν. 

ἐγὼ δ᾽ ἐχινδύνευσ᾽. 
“2.2. αΙ͂ ΝΤ ΟΖ} Σ. 

ἐγὼ δ᾽ ὠπτησά γε. 
ΤΠ ΙΜΟ Σ. 

1205 ἔπιϑ᾽" οὐ γὰρ ἀλλὰ τοῦ παραϑέντος ἡ χάρις. 
ΚΕ Ν. 

οἴμοι χαχοδαίμων, ὑπεραναιδευϑήσομαι. 

4.114 ΝΤ ΟΠ. ΖΗ Σ. 

τί οὐ διαχρίνεις, Ζῆμ᾽, ὁπότερός ἔστι νῷν 
ἀνὴρ ἀμείνων περὶ σὲ χαὶ τὴν γαστέρα; 

ΤΠΜΟ Σ. 

τῷ δῆτ᾽ ὧν ὑμῶς χρησάμενος τεχμηρίῳ 
1210 δόξαιμι χρίγνειν τοῖς ϑεαταῖσιν σοφῶς; 

ΑΙ ΙΛΙΑΝΤΟΠΟΩ ΛΗΣ. 

ἐγὼ φράσω σοι. τὴν ἐμὴν κίστην ἰὼν 
ξύλλαβε σιωπῇ, καὶ βασάνισον ἅττ᾽ ἔγι, 
χαὶ τὴν Πκαφλαγόνος " χἀμέλει χριγεῖς καλῶς. 

ΤΠΠΙΠΟ Σ. 

φέρ᾽ ἴδω, τί οὖν ἔνεστιν; 
43.1.14 ΝΤἼΠΟΠΩΖΗΣ. 

οὐχ ὁρᾷς χεγὴν 

1215 ὦ παππίδιον; ἅπαντα γάρ σοι παρεφόρουγ. 
ΖΗ 10Ὸ Σ. 

αὕτη μὲν ἡ χκίστη τὰ τοῦ δήμου φρονεῖ. 
41. ΔΑΝ ΤΉΟΠΟΩ ΤΗΣ. 

βάδιζε γοῦν καὶ δεῦρο πρὸς τὴν Παφλαγόνος. 

ὁρᾷς τάδ᾽; 
ΤΉΠΙΟΣ. 

οἴμοι τῶν ἀγαϑῶν,, ὅσων πλέα. 

ὅσον τὸ χρῆμα τοῦ πλακοῦντος ἀπέϑετο" 
1220 ἐμοὶ δ᾽ ἔδϑωχεν ἀποτεμὼν τυνγουτονί. 

“3... 2.1 ΝΤΟΠΟΩ.ΖΗΣ. 

τοιαῦτα μέντοι καὶ πρότερον εἰργάζετο ς 

σοὶ μὲν προσεδίδου μιχρὸν ὧν ἐλάμβανεν, 

ἑαυτῷ παρετίϑει τὰ μείζονα. 

ΖΠ710Ὸ Σ. 

ὦ μιαρὲ, χλέπτων δή μὲ ταῦτ᾽ ἐξηπάτας; 

1225 ἐγὼ δέ τυ ἐστεφάνιξα τ 1 

ΚΖΕΩ 

ἐγὼ δ᾽ ἔχλεπτον ἐπ᾽ ἼπῸ γε τῇ πόλει. 
ΖΉΜΜΟ Σ. 

χατάϑου ταχέως τὸν στέφανον, ἵν᾿ ἐγὼ τουτῳὶ 

αὐτὸν περιϑῶ. 
4.21.1 ΔΑΝ ΤΤΟΠΩ ΜΗΣ. 

χατάϑου ταχέως, μαστιγέα. 
Κ4ΕῺΩΝ. 

οὐ δῆτ᾽, Ἐτε μοι χφησμός ἔστι Πυϑιχὸς 
ἡττᾶσϑαι μόνου. 

4.1. 1ΑΝΤΤΟΠῺ ΖΗΣ. 

τοὐμόν γε φράζων ὄνομα καὶ λίαν σαφῶς. 
Κ.ΈΕΩ Ν. 

χαὶ μήν σ᾽ ἐλέγξαι βούλομαι τεχμηρίῳ, 

εἴ τι ξυνοίσεις τοῦ ϑεοῦ τοῖς ϑεσφάτοις. 

αὐτὸς δ᾽ 

585, 



1806 ἈΡΕΞΠΟΦΑΝΟΝ ΕΝ 

χαΐί σου τοσοῦτο πρῶτον ἐχπειράσομαι" 

1236 παῖς ὧν ἐφοίτας ἐς τίνος διδασχάλου; 
43 ἀπ Ν ΓΘ ΖΉΓΣ. 

ἐν. ταῖσιν εὔστραις κονδύλοις ἡρμοττόμην. 
Ἀ“ΕΩ Ν. , 

πῶς εἶπας; ὥς μοὺ χρησμὸς ἅπτεται φρεγῶν. 
ἐξεῦ τὉ 
ἐν παιδοτρίβου δὲ τίνα πάλην ἐμάνθανες; 

“ΙΖ ΝΕ ΧΗΣ. 

χλέπτων ἐπιορκεῖν καὶ βλέπειν ἐναντία. 
πὸ 18}. ΝΟ. 

1240 ὦ «δοῖβ᾽ “Ἄπολλον «4ὐχιε, τί ποτέ μ᾽ ἐργάσει; 

τέχνην δὲ τίνα ποτ᾽ εἶχες ἐξανδοούμενος; 
42“ 1Α ΝΤ ΟΠ 24. Σ. 

ἡλλαντοπώλουν χαὶ 
ΚΖΕΩ Ν. 

τὸς 

422 4ΝΤΟΠΩ ΠΗΣ, 
χαὶ βινεσχκόμην. 

ΚΕ Ν. 

οἴμοι καχοδαίμων" οὐκέτ᾽ οὐδέν εἶμ᾽ ἐγώ. 
λεπτή τις ἐλπίς ἐστ᾽ ἐφ᾽ ἧς ὀχούμεϑα. 

1245 χαί μοι τοσοῦτον εἶπέ" πότερον ἕν ἀγορᾷ 
ἠλλαντοπώλεις ἐτεὸν ἢ ̓ πὶ ταῖς πύλαις; 

4.22 ΛΝ ἸὙΤΌὍΟΠΟΩ ΖΗΣ. 

ἐπὶ ταῖς πύλαισιν, οὗ τὸ τάριχος ὦνγίον. 

Κ ΖΕ Ν. 

οἴμοι πέπρακται τοῦ ϑεοῦ τὸ ϑέσφατον. 
χυλίνδετ᾽ εἴσω τόνδε τὸν δυσδαίμονα. 

1260 ὦ στέφανε, χαίρων ἄπιϑι, χαί σ᾽ ἄχων ἐγὼ 
λείπω" σὲ δ᾽ ἄλλος τις λαβὼν χεχτήσεται, 

χλέπτης μὲν οὐχ ἂν μᾶλλον, εἰτυχὴς δ᾽ 
.“.,.,.,1.Ζ,..ΔῈ;ΤΡ ΘΟ ΠΏ ΖΈΕΣ. 

Ἑλλάνιε Ζεῦ, σὸν τὸ γνιχητήριον. 
ΤΙΗΜΟΣΘΕΝΗ͂Σ, 

ὦ χαῖρε χκαλλίγιχε, 
1265 ἀνὴρ γεγένησαι δι᾿ ἐμέ" χαί σ᾽ αἰτῶ βραχὺ, 

ὅπως ἔσομαί σοι «ρανὸς ὑπογραφεὺς διχῶν. 

ΖΙΠΙΤΟΣ. 

ἐμοὶ δέ γ᾽ ὅ τι σοι τοὔνομ᾽ εἴπ᾽. 
“4“.3.1ΑΝΤΟΠΩ ΔΠΣ. 

᾿“Ζγοράχριτος " 
χρινόμενος ἐβοσχόμην. 
ΠΟ Σ. 

᾿4γοραχρίτῳ τοίνυν ἐμαυτὸν ἐπιτρέπω, 
χαὶ τὸν Παφλαγόνα παραδίδωμι τουτονέ, 

4“.5..21΄4ΝΤ ΟΠ 711 Σ.-. 

1200 χαὶ μὴν ἐγὼ σ᾽, ὦ Δῆμε, ϑεραπεύσω χαλῶς, 

ὥσϑ᾽ ὁμολογεῖν σε μηδέν᾽ ἀνθρώπων ἐμοῦ 
ἰδεῖν ἀμείνω τῇ Κεχηναίων πόλει. 

ΧΟΡΟΣ, 

τί χάλλιον ἀρχομένοισιν 

ἴσως. 

χαὶ μέμνησ᾽ ὅτι 

5 9 -. ῖ 

ἐν ταγορᾷ γαρ 

ἢ καταπαυομένοισιν 

1206 ἢ ϑοᾶν ἵππων ἐλατῆρας ἀείδειν, μηδὲν ὃς “4υ- 

σίστρατον, 
ι , ᾿ αγον ἘΣ - ες ’ ἼΩΝ Θούμαντιν τὸν ὠνέστιον αὖ λυπεῖν ἕχουση 

[ 

καρδίᾳ; 

1270 χαὶ ὁ γὰρ οὗτος, ὦ φίλ ΤΑ ΠΟ λοΝν ἀεὶ πεινῆ, 9ϑα-- 

λεροῖς δαχρύοισιν 

1204 --- 289. ΞξΞ 1290 -- 1315. 

σᾶς ἁπτόμενος φαρέτρας. Πυϑῶνι ἐν δίᾳ χακῶς 

: “πένεσϑαι. τον ἢ 

λοιδορῆσαι τοὺς πονηροὺς οὐδέν ἐστ᾽ ἐπαβϑσς 
1275 ἀλλὰ τιμὴ. τοῖσι χρησεοιος. ὅστις εὖ λογίζεται. 

εἰ μὲν οὖν ἄνϑρωπος, ὃν δεῖ πόλλ᾽ ἀκοῦσαι 

χαὶ χαχὰ, 

αὐτὸς ἣν ἔνδηλος, οὐκ ἂν ἀνδρὸς ἐμνήσϑην φίλου. 
γῦν δ᾽ ᾿“ρίγνωτον γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐ; ἐπίσταται, 
ὅστις ἢ τὸ λευχὸν οἶδεν ἢ τὸν ὄρϑιον νόμον. 

1280 ἔστιν οὖν ἀδελφὸς αὐτῷ τοὺς τρόπους οὐ συγ- 

γενὴς, 
“ἀριθοῦέη: πονηρός. ἀλλὰ τοῦτο μὲν καὶ βού- 

λεται" 

ἐστὴ δ᾽. οὐ μόνον πονηρὸς, οὐ γὰρ οὐδ᾽ ὧν 
ἠσϑόμην, ζ 

οὐδὲ παμπόνηρος, ἀλλὰ χαὶ προσεξ εὐρηχέ τι. 

τὴν 7: αὑτοῦ γλῶτταν αἰσχραῖς ἡδοναῖς λυ- 

ἐαὐηξε τα 

128ὅ ἐν χασαυρίοισι λείχων τὴν ἀπόπτυστον δρόσον, 

χαὶ μολύνων τὴν ὑπήνην, καὶ κυκῶν τὰς ἐσχάρας, 
καὶ Πολυμνήστεια ποιῶν, καὶ ξυνὼν Οἐωνίχῳ, 

, ἊΣ. - 2 ν ᾿ 

ὅστις οὖν τοιοῦτον (γνδρα μὴ σφόδρα βδελύττεται, 
οὔ ποτ᾽ ἐκ ταὐτοῦ μεϑ᾽ ἡμῶν πίεται ποτηρίου, 

1290 ἢ πολλάχις ἐννυχίαισι 

φροντέσι συγγεγένημαι, 

χαὶ διεζήτηχ᾽ ὁπόϑεν ποτὲ φαύλως ἐσϑέεε Κλεώ- 
γυμος. ἷ 

1296 φασὶ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐρεπτόμενον τὰ τῶν ἐχόν- 
των ἀνέρων 

οὐχ ἂν ἐξελϑεῖν ἀπὸ τῆς σιπύης " τοὺς δ᾽ ἀντι- 

βολεῖν ἂν ὁμοίως " 

ἴθ᾽ ὦ ἄνα, πρὸς γονάτων, ἔξελϑε καὶ σεν 90} 

τῇ τραπέζῃ. 

1300 φασὶν ἀλλήλαις ξυνξ ελϑεῖν τὰς τριήρεις εἷς λόγον, 

χαὶ μίαν λέξαι τιν᾽ αὐτῶν» ἥτις ἣν Ἔπτυ- 3 

οὐδὲ πυνϑάνεσϑε ταῦτ᾽, ὦ παρϑένοι ; 
πόλει; 

τὰν τῇ 

φασὶν. αἰτεῖσθαί τιν᾽ ἡμῶν ἑχατὸν ἐς ἀπρε εθενα 
ἄνδρα μοχϑηρὸν πολίτην, ὀξίνην Ὑπέοβολον" 

1306 ταῖς δὲ δόξαι δεινὸν εἶναι τοῦτο κοὺκ ἀνασχετὸν, 
καΐ τιν" εἰπεῖν, ἥτις ἀνδρῶν ἦσσον οὐκ ἐληλύϑει . 

ἀποτρόπαι᾽, οὐ δῆτ᾽ τ γ᾽ ἄρξει ποτ᾽ ; ἀλλ᾽ 
ἐάν με χοῆ; 

ὑπὸ τερηδόνων σαπεῖσ᾽ ἐνταῦϑα καταγηράσομαι ᾿ 

οὐδὲ Ναυφάντης γε τῆς Ναύσωνος, οὐ δῆτ᾽, ὦ 
ἌΕΟΝΣ 

1310 εἴπερ ἐχ πεύχης γε “χὀγὼ χαὶ ξύλων ἐπηγνύμην. 

“ἣν δ ἀρέσχη ταῖτ᾽ ᾿4ϑηναίοις, χαϑῆσθϑαξ μοι 
δοχεῖ ἜΗΝ 

εἷς τὸ Θησεῖον πλεούσαις ἢ ̓πὶ τῶν σεμνῶν ϑεῶν. 

οὐ γὰρ ἡμῶν γε στρατηγῶν ἐγχανεῖται τῇ πόλει" 
ἀλλὰ πλείτω χωρὶς αὐτὸς ἐς κόρακας, εἰ βούλεται, 

ἐν αἷς ἐπώλει τοὺς λύχνους, χα- 
ϑελχύσας. 

- ΓΟΡΆΑ͂ΚΡΙ͂ΤΟΣ. 

χαὶ στόμια κλείειν, καὶ μαρτυριῶν 
ἀπέχεσϑαι, 

χαὶ τὰ δικαστήρια συγχλείειν, οἷς ἡ πόλις ἥδε 

; γέγηϑεν, 
εὐτυχέαισιν παιωνέζειν τὸ 

θέατρον. 

1316 τὰς σχάφας, 

εὐφημεῖν χρὴ 
Ν 

ἐπὶ χαεναῖσιν δ᾽ 

᾿ 
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ΣΧ ΘΟΡΟΟΣΣ 
-- 

ἘΣΞΣ 

ΠΚΘΣΡῚ ἈΚ ΡΤΊΎΟΣ. 
ΝΥ “« . ἦ 

ὦ ταῖς ἱεραῖς φέγγος ᾿Αϑήναις καὶ ταῖς νήσοις 1345 εἶτ᾽ ἐξαπατήσας σ᾽ ἀντὶ τούτων ᾧχετο. 
ἐπίχουρε; 

1320 τέν᾽ ἔχων φήμην ἀγαϑὴν ἥκεις, ἐφ᾽ ὅτῳ χνισῶ-- 
μεν αγυιϊας; 

ΑΓΙΓΟΡΆΑΚΡΙΤΟΣ. 
τὸν “Δῆμον ἀφεψήσας ὑμῖν χαλὸν ἐξ αἰσχροῦ 

σεποίηζε 

ΧΟ Φ Ο Σ. 

χαὶ ποὺ ᾽στιν γῦν, ὧ ϑαυμαστὰς ἐξευρίσχων 

ἐπινοίας; 

Ὁ ΟΥΡΟ ΙΡΙΡΈΘΙΕΣ: 

ΤΠΙΜΟ Σ. 

τί φῆς;. 
ταυτί μ᾽ ἔδρων, ἐγὼ δὲ τοῦτ᾽ οὐκ ἠσϑόμην; 

ΑΓΟΡΆΚΡΙΤΟ Σ. 
. ΡΣ ΞΕ Ἢ 395 ᾿ 

τὰ δ᾽ ὠτά γ᾽ ὧν σου νὴ 4 ἐξεπετάννυτο 
ὥσπερ σχιάδειον χαὶ πάλιν ξυνήγετο. 

ΤΉΠῸΟ Σ. 

οὕτως ἀνόητος ἐγεγενήμην χαὶ γέρων; 

ΠΥ ΟΘΡΟ ΚΟΙΒΤ ΞΟ, 

ἐν ταῖσιν Ἰοστεφάνοις οἰχεῖ ταῖς ἀρχαίαισιν 1860 χαὶ νὴ 40 εἴ γε δύο λεγοίτην ῥήτορε, 

ϑήναις.. 

τς 

πῶς ἂν ἴδοιμεν; ποίαν τιν᾽ ἔχει σχευήν; ποῖος 

γεγένηται; - 

«ΣΡ ΖΕ ΙΤ ΟΣ. 

ὁ μὲν ποιεῖσθαι ναῦς μαχρὰς ὁ δ᾽ ἕτερος αὖ 

χαταμισϑοφορῆσαι τοῦϑ᾽, ὁ τὸν μισϑὸν λέγων 

τὸν τὰς τριήρεις παραδραμὼν ἂν ᾧχετο. 
οὗτος, τί χύπτεις ; οὐχὶ κατὰ χώραν μενεῖς; 

ΑἸ ΠΓΜΤΣΣ. 

1325 οἷός περ “Ἰριστείδιη πρότερον καὶ ἡιλτιάδη ξυν-- 1368 αἰσχύνομαί τοι ταῖς πρότερον ἁμαρτίαις. 

ἐσίτει. 

ὄψεσθε δέ" χαὶ γὰρ ἀνοιγνυμένων ψόφος ἤδη 
᾿ τῶν προπυλαίων. 

ἀλλ ὀλολύξατε φαινομέναισιν ταῖς ἀρχαίαισιν 
ϑήναις 

χαὶ ϑαυμασταῖς καὶ πολυύμνοις, ἵν᾽ ὃ χλεινὸς 1360 

“μος ἐνοιχεῖ. 

ος ΟΣ ΣῈ 
τ Α ῳ κ᾿ 5 ͵ ᾿ » - ὠ ταὶ λιπαραὶ καὶ Ἰοστέφανοι χαὶ ἀριζηλωτοι 

᾿ϑῆναι, 
1380 δείξατε τὸν τῆς Ἕλλαάδος ὑμῖν καὶ τῆς γῆς τῆσδε 

μόναρχον. 

ΠΡ ΚΕΡΕΊΦΟΣ.: 

ὅδ᾽ ἐκεῖνος ὁρᾶν τεττιγοςφόρας, ἀρχαίῳ σχήματι, 
Γ λαμπρὸς, 

» - - δ ν - ᾿ 

οὐ χοιρινῶν οζων, ἀλλὰ σπονδῶν, σμύρνῃ χα- 
ταλειστος. 

ΕΟ ΡΌΟΣΣ: 
- ᾿ χαῖρ᾽, ὦ βασιλεῦ τῶν Ἑλλήνων" χαΐ σοι τας 
Σ οοιιεν ἡμεῖς. 

- ᾿ ᾿ 9! « , - 

τῆς γὰρ πόλεως ἄξια πράττεις καὶ τοῦ Παρα-- 
ϑῶνι τροπαίου. 

ΖΓ ΤΕΙΟΣΣ, 
τ Ε] - ν -οΣ΄ἷ΄» 

1386 ὦ φἰλτατ᾽ ἀνδρῶν, ἐλθὲ δεῦο᾽, ᾽4 
ὅσα μὲ δέδοαχας ἀγάϑ᾽ 

] 
| 
] 
| 

γοράχριτε. 
ἀφεινήσας. 

-“Φ  ΘΣ ΡΟ ΘΡ ΟἿΣ: 

ἐγώ; 
Ἢ 5 Τ᾽ ΕῚ πὶ  Υ ι ’ 

ἀλλ, ὦ μέλ, οὐχ οἰσϑ᾽ οἷος ἡσϑ᾽ αὐτὸς πάρος, 

οὐδ᾽ οἱ᾽ ἔδοας " ἐμὲ γὰρ νομίζοις ἂν ϑεόν. 
) ΤΉΗΙΜΟ Σ. 

τί δ᾽ ἔδοων πρὸ τοῦ, κάτειπε, καὶ ποῖός τις ῆ; 

 ΓΟΡΑ ΚΡΥΙΌΘΙΗΣΣ 

1310 πρῶτον μὲν, ὁπότ᾽ εἴποι τις ἐν τὴηχχλησίᾳ, 
ὦ Δῆμ᾽, ἐραστής εἶμι σὸς φιλῶ τέ σε 
χαὶ χήδοιαί σου χαὶ προβουλεύω μόνος, 
τούτοις ὁπότε χοήσαιτό τις προοιμίοις, 

ἀνωρτάλιζες χἀχερουτίας. 

ΧΓΕΓΠΗΓΌΟΣ.: 

ἐγώ; 

ΦΡΟΡΕΟΚΡΙΠΟΟΣΣ: 

ἀλλ οὐ σὺ τούτων αἴτιος, μὴ φροντίσης. 
ἀλλ οἵ σὲ ταῦτ᾽ ἐξηπάτων. νυνδὶὲ φράσον" 

ἐών τις εἴπη βωμολόχος ξυνήγορος " 
οὐχ ἔστιν ὑμῖν τοῖς διχασταῖς λφιτα, 

εἰ μὴ καταγνώσεσϑε ταύτην τὴν δίκην" 
τοῦτον τί δράσεις, εἰπὲ, τὸν ξυνήγορον ; 

ΙΉΜΟΣ. 
{ρας μετέωρον ἃς τὸ βάραϑρον ἐμβαλῶ, 
ἐχ τοῦ λάρυγγος ἐχχρεμάσας “Ὑπέρβ 30λογ. 

7 ΣΟΙ ΡΟ ΚΟΡῚ ΣΟ. 

τουτὶ μὲν ὀρϑῶς καὶ φρονίμως ἤδη λέγεις " 

1806 τὰ δ᾽ ἄλλα, φέρ᾽ ἴϑω, πῶς πολιτεύσει φράσον. 

ΤΠΠΟ Σ. 

πρῶτον» μὲν ὁπόσοι ναῦς ἐλαύνουσιν μαχρὰς, 
χαταγομένοις τὸν μισϑὸν ἀποδώσω ᾿γτελῆ. 

7 1 Ὁ ΖΒ ΤΟΣ. 

ὑπολίσποις πυγιδίοισιν ἐχαρίσω. 

ΖΦΠΟΙ͂Ο Σ. 

ἔπειϑ'᾽ ὁ πολίτης ἐντεϑεὶς ἐν καταλόγῳ 

πολλοῖς γ᾽ 

1370 οὐδεὶς κατὰ σπουδὰς μετεγγραφήσεται, 

ἀλλ ὥσπερ ἣν τὸ πρῶτον ἐγγεγράψεται. 

ΓΟΡΑ͂ΚΡΙΤΟ Σ. 

τοῦτ᾽ ἔδαχε τὸν πόρπαχα τὸν Κλεωγύμου. 

ΖΔΉΗΠῸΟ 5. 

οὐδ᾽ ἀγοράσἀγένειος οὐδεὶς ἐν ἀγορᾷ. 

ΑΙΓΟΡΔΑΚΡΙΤΟ Σ. 

ποῦ δῆτα Κλεισϑένης ἀγοράσει καὶ Στράτων ; 

ΗΟ Σ. 

1876 τὰ μειράχια ταυτὶ λέγω, τἀν τῷ μύρῳ, 
δὲ στωμυλεῖται τοιαδὲ χαϑήμενα" 
σοφός γ᾽ ὁ Φαίαξ, δεξιῶς τ᾽ οὐκ ἀπέϑανε. 
συνερχτιχὸς γάρ ἔστι χαὶ περαντιχὸς, 
χαὶ γνωμοτυπικπὸς χαὶ σαφὴς καὶ χρουστιχὸς, 

1380 χαταληπτιχός τ᾿ ἄριστα τοῦ ϑορυβητικοῦ. 

“ΦΓΟΡΑΆΑΚΡΙΤΟΣ. 

οὔχουν χαταδαχτυλιχκὸς σὺ τοῦ λαλητιχοῦ; 



568 ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ἹἹΠΠΗΣ. 

᾿ ΙΉΙΤΟΣ. νῦν οὖν ἐγώ σοι παραδίδωμ᾽ εἰς τοὺς ἀγροὺς 

μὰ 47, ἀλλ΄ ἀναγχάσω χυνηγετεῖν ἐγὼ 1296 αὐτὰς ἰέναι λαβόντα. 

τούτους ἅπαντας, παυσαμένους ψηφισμάτων. ΤΗΜΙΟΣ. 

4ΓΟΡΑ͂ΚΡΙΤΟΣ. ἵ ἷ τὸν δὲ Παφλαγόνα, “ 
ἔχε νυν ἐπὶ τούτοις τουτονὶ τὸν ὀκλαϑδίαν, ὃς ταῦτ᾽ ἔδρασεν, εἴφ᾽ ὅ τε ποιήσεις χαχόν. 

1386 χαὶ παῖδ᾽ ἐνόρχην, ὅσπερ οἴσει τόνδε σοι" νααονονα εΉ κς 
χῶν που δοκὴ σοι. τοῦτον ὀχλαδέαν ποέεξι. 

᾿ ἢ γ2δι », ὝνΡ' Ἅ4 ΟῚ ΤΞᾺ ᾿ ι οτος, ἥνδαι 
ΖΉΜΟΣ οὐδὲν μέγ᾽ ἀλλ ἢ τὴν ἐμὴν ἕξει τέχνην " 

ἐπὶ ταῖς πύλαις ἀλλαντοπωλήσει μόνος, 
μακάριος ἐς τἀρχαῖα δὴ καϑίσταμαι. φριρς ΜΗ ἀν πιο Ἵ 

δ Ὑτν τὰ χυνειὰ μιγγὺς τοις ὀνείοις πραγμασίιν, 

4ΤΟΡΆΑΚΡΙΤΟΣ. 1400 μεθύων τε ταῖς πόρναισι λοιδορήσεται, 
φήσεις γ᾽, ἐπειδὰν τὰς τριαχοντούτιδας χἀχκ τῶν βαλανείων πίξται τὸ λούτριον. 
σπονδὰς παραδῶ σοι. δεῦρ᾽ ἴϑ᾽ αἱ Σπονδαὶ ταχύ. 

ὶ ᾿ ᾿ ΙΉΜΟΣ. 
ΠΟ Σ. ὑδὴ, ἄν 39. 3 , Γ ᾿Η 39 2, 

εὖ γ᾽ ἑπενοησας οὑπέρ ἔστιν ἄξιος, 
1890 ὦ Ζεῦ ἐμηϑ'. ὡς χαλαί" πρὸς τῶν ϑεῶν , : ᾿ 

Ὁ ΖΕ φο λυ μη Ὁ ὉοΙς ἘΟΘῈ ΠΟ ᾽ πόρναισι χαὶ βαλανεῦσι διαχεχραγέναι, 
2)». 2 - Φ 

ξεστιν αὐτῶν χατατριαχοντουτίσαι; 3 : τ Ἢ ἐξέστ' 0 τῷ χαί σ᾽ ἀντὶ τούτων ὃς τὸ πρυτανεῖον καλῶ 
-»- ΕΝ ΞῚ ᾿ ’ Ξ 

πῶς ἔλαβες αὐτὰς ἔτεον; 1406 ἐς τὴν ἕδραν ϑ᾽, ἵν᾽ ἐχεῖνος ἦν ὃ φαρμαχός. 
“ΤΟΡΑ͂ΚΡΙ͂ΤΟΣ. ἕπου δὲ ταυτηνὲ λαβὼν τὴν βατραχίδα" 

οὐ γὰρ ὃ Παφλαγὼν κπὠχεῖνον ἐχφερέτω τις ὡς ἐπὶ τὴν τέχνην, 
ἀπέχρυπτε ταύτας ἔνδον, ἵνα σὺ μὴ λάβοις; ἵν᾽ ἴδωσιν αὐτὸν, οἷς ἐλωβᾶϑ'᾽, οἱ ξένοι, 

"». 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΝΕΦΕΛΑΙ. 

ΑΒΘ Ὁ ΡΑΙΜ ἈΠΞΕΘΣ. ΡΟΣ ΘΊΓΑ 

ΣῈ ΡΤ ΤΙΣ. ΤΤΙΚΖΤΟΘΣΣ ΦΟΤΌΟΙΣ. 

«“.ΕἸΖΔΙΠΠΊΙΖΗΣ. ΖΦ ΖΤΚΟΣ ΖΟΤΌΟΣ. 

ΘΙ ΡΕΤΊΟΣΝ ΣΙ ΡῈ ΙΖ ΟΥ. ΠΑ͂ΣΙΑ͂Σ,, δανειστής. 

ΜΠ ΑΘΠΊ ΔΙ ΣΩΚΡΟΑΤΟΥΣ. ΑἸΠΥΝΙΑ͂Σ, δαγειστής. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΠΕ ΎΣ. 
Π 

ΧΟΡΟΣ ΝΕΦΕΜΖΩΝ. ΟΧΆΑΙΡΕΦΩΝ. 

ὙΠ ΘΠ ὩΣ ΙΟΣ. 
3 Ὁ 8 -»Ψν -Ὁ 3 ᾿ “Ὁ [ὦ ς “ {΄ ὁ δρᾶμα τὸ τῶν Νεφελῶν χατὰ ΖΣωχράτους γέγραπται τοῦ φιλοσόφου ἐπίτηδες ὡς χαχοδιδασχαλοῦντος 

4 ὕ 2 ; -Ἅ - ᾿ ΨΝ ; ἰέ ι Ψ " ΟῚ Φ᾽ ΕῚ τοὺς νέους ᾿ϑηνησι, τῶν χωμιχῶν πρὸς τοὺς φιλοσόφους ἔχοντων τινὰ ἀντιλογίαν " οὐχ, ὥς τινες, δὲ 
" , ᾿ “ Α ΄ ε ι ᾿ἀρχέλαον τὸν Πῆακεδόνων βασιλέα, ὅτι προὔκρινεν αὐτὸν ᾿Δριστοφάνους. ὁ χορὸς δὲ ὃ κωμικὸς εἰσήρχετο 

ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ τῷ νῦν λεγομένῳ λογίῳ. χαὶ ὅτε μὲν πρὸς τοὺς ὑποχριτὰς διελέγετο, εἷς τὴν σχηνὴν 

ἑώρα" ὅτε δὲ ἀπελθόντων τῶν ὑποχοιτῶν τοὺς ἀναπαίστους διεξήει, πρὸς τὸν δῆμον ἀπεστρέφετο" χαὺ 
- - ᾿ Ξ Α - ’ π τ ΄ 

τοῦτο ἐχαλεῖτο στροφή. ἡν δὲ τὰ ἰαμβεῖα τετράμετρα. εἶτα τὴν ἀντίστροφον ἀποδόντες, πάλιν τετράμε- 
᾿ “τ᾿ - » “ , ες , 

τρον ἐπέλεγον ἴσων στίχων. ἣν δὲ περὶ τὸ πλεῖστον ιΞ΄. ἐχαλεῖτο δὲ ταῦτα ἐπιρρήματα. ἡ δὲ ὅλη πάρο- 

δος τοῦ χοροῦ ἐχαλεῖτο παράβασις. ᾿Δριστοφάνης ἐν ᾿Ιππεῦσιν, 

ἢν μέν τις ἀνὴρ τῶν ἀρχαίων κωμῳδοδιδάσχαλος, ὃς ἡμᾶς - 
32 [2 “, ἢ» Α Α 2 - 

ἠνάγκαζε λέξοντας ἔπη πρὸς τὸ ϑέατρον παραβῆγκαι. 

ΠΣ 

«Ῥασὶ τὸν ᾿Δ“ριστοφράνην γράψαι τὰς Νεφρέλας ἀναγχασϑέντα ὑπὸ ᾿Ανύτου καὶ ἤῆελήτου, ἵνα διασχέ- 

ψαιντο ποῖοί τινες εἶεν ᾿4ϑηναῖοι χατὰ Σωκράτους ἀκούοντες. ηὐλαβοῦντο γὰρ, ὅτι πολλοὺς εἶχεν ἐρα- 

στὰς, χαὶ μάλιστα τοὺς περὶ ᾿“λκιβιάδην, οὗ καὶ ἐπὶ τοῦ δράματος τούτου μηδὲ νικῆσαι ἐποίησαν τὸν ποιη-- 

τήν. ὁ δὲ πρόλογός ἔστι τῶν Νεφελῶν ἁρμοδιώτατα καὶ δεξιώτατα συγχείμενος. πρεσβύτης γάρ ἐστιν 

ἀγροιχος ἀχθόμενος παιδὺὴ ἀστικοῦ φρονήματος γέμοντι καὶ τῆς εὐγενείας εἰς πολυτέλειαν ἀπολελαυκότι. ἡ 
-" -᾿ ΄ὕ} [τ ἘΣ Α τ κ ͵΄ ς 7 “ - ΄ 

γὰρ τῶν ᾿Δλχμαιωνιδῶν οἱχία, ὅϑεν ἣν τὸ πρὸς μητρὸς γένος ὃ μειρακίσχος, ἐξ ἀρχῆς, ὡς φησιν ρόδο- 
΄ Ἂ . 2 ΄ ἣ , ι » , Η 

τος, τεϑριπποτρόφος ἦν, χαὶ πολλὰς ἀνηρημένη νίχας, τὰς μὲν Ὀλυμπίασι, τὰς δὲ Πυϑοῖ, ἐνίας δὲ ᾿1σϑ-- 
Ξῷ 2 » Ὁ -  Ὰ ε - ε " 7) ἘΣ - 

μοῖ χαὶ Νεμέφ καὶ ἐν ἄλλοις ἀγῶσιν. εὐδοκιμοῦσαν οὖν ὁρῶν ὁ γεαγνίσχος ἀπέχλινε πρὸς τὸ ἦϑος τῶν 

πρὸς μητρὸς προγόνων. 

ΠΤ {7 

1Π]ρεσβύτης τις Στρεψιάδης ὑπὸ δανείων καταπονούμενος διὰ τὴν ἱπποτροφίαν τοῦ παιδὸς, δεῖται τού- 

του, φοιτήσαντα ὡς τὸν Σωχράτην μαϑεῖν τὸν ἥττονα λόγον, εἴ πως δύναιτο τὰ ἄδιχα λέγων ἐν τῷ διὲ- 

- 

ῬΟΕΤΑΕ ΒΟ6ΟΕΈΝΙΟΙ͂. 72 



[570 ᾿ς ρα ἀξ 9. 6. ἘΠ’ ΞΟ ΣΣ 

χαστηρίῳ τοὺς χρήστας γιχᾶν χαὶ μηδενὶ τῶν δανειστῶν μηδὲν ἀποδοῦναι. οὐ βουλομένου δὲ τοῦ μειρα-- 

χίσχου, διαγνοὺς αὐτὸς ἐλϑὼν μανϑάνειν, μαϑητὴν τοῦ Σωχράτους ἐκκαλέσας τινὰ διαλέγεται. ἐχλυϑείσης 

δὲ τῆς διατριβῆς, οἵ τε μαϑηταὶ κύκλῳ καϑήμενοι πιναροὶ συγορῶνται καὶ αὐτὸς ὃ Σωκράτης ἐπὶ κρεμά- 
, »"ὝὟἬ , - - - ϊ “ ’ ϑρας αἰωρούμενος καὶ ἀποσχοπῶν τὰ μετέωρα  ϑεωρεῖται. μετὰ ταῦτα τελεῖ παραλαβὼν τὸν πρεσβύτην, 

χαὶ τοὺς νομιζομένους παρ᾽ αὐτῷ ϑεοὺς, ᾿Δέρα, προσέτι δὲ χαὶ «Αἰϑέρα καὶ Νεφέλας χαταχαλεῖται. πρὸς 

δὲ τὴν εὐχὴν εἰσέρχονται Νεφέλαι ἐν σχήματι χοροῦ καὶ φυσιολογήσαντος οὐκ ἀπιϑάνως τοῦ Σωχράτους 

ἀποκαταστᾶσαι πρὸς τοὺς ϑεατὰς περὶ πλειόνων διαλέγονται. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν πρεσβύτης διδασκχόμε-- 

γος ἐν τῷ φανερῷ τινὰ τῶν μαϑημάτων γελωτοποιεῖ" χαὶ ἐπειδὴ διὰ τὴν ἀμαϑίαν ἐκ τοῦ φροντιστηρίου 

ἐχβάλλεται ἄγων πρὸς βίαν τὸν υἱὸν συνίστησι τῷ Σωχράτει. τούτου δὲ ἐξαγαγόντος αὐτῷ ἐν τῷ ϑεάτρῳ 

τὸν ἄδικον καὶ τὸν δίκαιον λόγον, διεαγωγισϑεὶς ὁ ἄδικος πρὸς τὸν δίκαιον λόγον, καὶ παραλαβὼν αὐτὸν 
εὖ ΞΔ , ᾿ ’ ΟῚ ς ᾿ Ν ;) ΕῚ , - ΄ Α 

ὃ ἄδικος λόγος ἐχδιδάσκει. χομισάμεγος δὲ αὐτὸν ὃ πατὴρ ἐχπεπονημένον ἐπηρεάζει τοῖς χοήσταις, καὶ 
«ς κ ΕῚ “΄ , ᾿" κ 4 ᾿ ᾽ ᾿ ᾿Ὶ ᾿ Α Α « Α »ο- 

ὡς χατωρϑωχὼς, εὐωχεῖ παραλαβων. γενομένης δὲ περὶ τὴν ευωχίαν ἀντιλογίας, πληγᾶς λαβὼν ὑπὸ τοῦ 
᾿Ὶ Α εἴ « 7 « .Ὶ - Ἃ «“ , Ἁ ᾿) ς δὴ - ε«» Ἴ 

παιδὸς βοὴν ἵστησι, χαὶ προσχαταλαλούμεγνος ὑπὸ τοῦ παιδὸς ὅτι δίκαιον τοὺς πατέρας ὑπὸ τῶν υἱῶν ἂἀν-- 
᾿ «ς -, ᾿ ι Α Α ελ ᾿ 5 «ς , Ξ ἢ Ψ ἌΣΡΟΝ δε τιτύπτεσϑαι, ὑπεραλγῶν διὰ τὴν πρὸς τὸν υἱὸν σύγχρουσιν ὃ γέρων, κατασχάπτει καὶ ἐμπίπρησι τὸ φρογ- 

΄ - “ο΄ Ά κ ΄-ὖ Ξ- ’ - 

τιστήριο» τῶν Σωχρατιστῶγ. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν παγυ δυνατῶς πεποιημένων. 

17...  ΣΠῸΣ ἜΣ 

Πατὴρ τὸν υἱὸν σωχρατίζειν βούλεται" 

χαὶ τῆς περὶ αὐτὸν ψυχρολογίας διατριβὴ 

ἱχαγὴ., λόγων ἀπόγοια πρὸς τοὐναντέον. 

χορὸν δὲ Νεφελῶν ὡς ἐπωφελῆ λέγων, 

καὶ τὴν ἀσέβειαν Σωχράτους διεξιών " 

ἄλλαι ϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς . . κατηγορίαι πικραὶ, 

καὶ τῶν μαϑητῶν εἷς πατραλοίας ἐχτόπως. 

εἶτ᾽ ἐμπυρισμὸς τῆς σχολῆς τοῦ “Σωκράτους. 

Τὸ δὲ δρᾶμα τοῦτο τῆς ὅλης ποιήσεως χάλλιστον εἶναί φησι χαὶ τεχνικώτατον.. 

«δ πρῶται Νεφέλαι ἐν ἄστει ἐδιδάχϑησαν ἐπὶ ἄρχοντος Ἰσάρχου, ὅτε Κρατῖνος μὲν ἐνίκα Πυτίνῃ, 

᾿“Ἱμειψίας δὲ Κόννῳ. διόπερ ᾿ἀριστοφάνης διαρριφϑεὶς παραλόγως φήϑη δεῖν ἀναδιδάξας τὰς δευτέρας ἀπο-- 

μέμφεσθαι τὸ ϑέατρον. ἀποτυχὼν δὲ πολὺ μᾶλλον καὶ ἐν τοῖς ἔπειτα οὐχέτι τὴν διασχευὴν εἰσήγαγεν. 

αἱ δὲ δεύτεραι Νεφέλαι ἐπὶ ᾿ἀμειγνίου ἄρχοντος. 

Τοῦτο ταυτόν ἔστι τῷ προτέρῳ. διεσχεύασται δὲ ἐπὶ μέρους ὡς ἂν δὴ ἀναδιδάξαι μὲν αὐτὸ τοῦ ποιη-- 

τοῦ προϑυμηϑέντος, οὐκέτι δὲ τοῦτο δι᾿ ἣν ποτε αἰτίαν ποιήσαντος. καϑόλου μὲν οὖν σχεδὸν παρὰ πᾶν 

μέρος γεγενημένη διόρϑωσις. τὰ μὲν γὼρ περιήρηται, τὰ δὲ πέπλεχται, καὶ ἐν τῇ τάξει χαὶ ἐν τῇ τῶν 

προσώπων διαλλαγῇ μετεσχημάτισται. ἃ δὲ ὁλοσχερῆ τῆς διασχευῆς τοιαῦτα ὄντα τετύχηχεν, αὐτίκα ἡ πα- 

ράβασις τοῦ χοροῦ ἤμειπται, καὶ ὅπου ὃ δίκαιος λόγος πρὸς τὸν ἄδικον λαλεῖ, καὶ τελευταῖον ὅπου χαίε-- 

ται ἡ διατριβὴ Σωχράτους. 

Τὴν μὲν χωμῳδίαν χαϑῆκε κατὰ Σωκχράτους, ὡς τοιαῦτα νομίζοντος, καὶ Νεφέλας χαὶ ᾿Ζέρα καὶ τέ 

γὰρ ἀλλ ἢ ξένους εἰσάγοντος δαίμονας. χορῷ δὲ ἐχρήσατο Νεφελῶν πρὸς τὴν τοῦ ἀνδρὸς κατηγορίαν, καὶ 

διὰ τοῦτο οὕτως ἐπεγράφη. διτταὶ δὲ φέρονται Νεφέλαι. οἱ δὲ κατηγορήσαντες Σωκράτους ἸΠέλητος καὶ 

ΘΙ. ΤΟΥ ΜΩΓΙΣΤΡΟΥ͂. 
2; 2 ἂς. , , , 
«Ἄνυτος καὶ Πῆέλητος Σωκράτει τῷ Σωφρονίσκου βασχήναντες χαὶ αὐτὸν μὴ δυνάμενοι βλάψαι ἀργὺ-- 

ριον ἱκανὸν ᾿Δριστοφάνει δεδώχασιν, ἕνα δρᾶμα χατ᾽ αὐτοῦ συστήσηται. καὶ ὃς πεισϑεὶς γέροντά τινὰ 

Στρεψιάδην χαλούμενον ἐπλάσατο ὑπὸ χρεῶν πιεζόμενον, ἃ δὴ ἀνηλώχει περὶ τὴν τοῦ παιδὸς φῬδειδιππί- 



π δὲ 5 τ ΣῚ 511 
] 
Ϊ ε ’ [ ᾿ [ἐ δ, ἰ ι-ι» ε » ᾿" Ψ. ᾿ ᾿ ᾿ δου ἱπποτροφίαν. οὕτω δὲ τουτων ἔχοντων, μὴ ἔχων ὁ Στρεψιάδης τί ποιήσει περὶ τὰ χρέα, βουλεύεται 

προσαγαγεῖν τῷ Σωχράτει τὸν ἑαυτοῦ παῖδα, ἵνα παρ᾽ αὐτοῦ τὸν ἄδιχον μάϑῃ λόγον, χαὴὶ οὕτω τοὺς 

δϑαγειστὰς ἀποχρούσηται. Φειδιππίδης μὲν οὖν, πολλὰ δεηϑέντος τοῦ πατρὸς, προσελθεῖν οὐκ ἐπείσϑη. 

ἀποτυχὼν δὲ ὁ πρεσβύτης τῆς ἐπ᾽ ἐχείνου ἐλπίδος χαὶ οὐκ ἔχων ὅστις χαὶ γένηται, εἷς δεύτερον εἶδε 
-»"Ὕ 3 νι - ς , γ.ΩῸ27 9 ΕῚ 3} « 2 νι ΄ -- 

πλοῦν. οὐδὲν γὰρ τῆς ἡλικίας φροντίσας οὐδ᾽ ἐνθυμηϑεὶς εἴ τισιν ἄτοπος δόξειεν ἀνὴρ ἐπὶ γήραος οὐδῷ 

μανϑάνειν χαϑάπερ χομιδὴ νέος ἀογόμενος, ἀλλ᾽ εἰς ἕν ἀφεωραχὼς μόνον ἐκεῖνο, ἐὰν ὥρα οἷό “γῃ-- ὑ : Φ᾽᾿ ζοίθ μμυθ ΘΟ νον ον ρεωραχῶς ἡ “ε17}20Ὸ 9 αρα οἷος τὲ γένη 

ται τοὺς δανειστὰς διὰ πειϑοῦς ἀποστερῆσαι τὰ χρήματα, αὐτὸς πρόσεισι τῷ Σωκράτει. οὐχ ἔχων δὲ ὑπη- 

ρετοῦντα τῇ νοήσει τὸν νοῦν, ἀλλὰ τοιοῦτος ὧν οἷς ἐμάνθανεν, οἷος καὶ πρὶν τῆς παιδείας ἐφῆφϑαι, αὐ-- 

τὸς μὲν ἀπέγνω παιδεύεσθαι, προσελθὼν δὲ τῷ παιδὶ καὶ αὖϑις πολλαῖς πέπειχε ταῖς δεήσεσιν ἕνα τῶν 
Ν »Σ΄-΄ " ’ , ε “ - τ" 

Σωχράτους ὁμιλητῶν γενέσϑαι. ὃ δὲ χαὶ γέγονε χαὶ μεμάϑηκε. συνίσταται δὲ τὸ δρᾶμα ἔκ χοροῦ Νεφε- 
--Ὁ ὉΔΕ εὐ ,) -" ᾿ [2 Ὶ Ά ’ ’ ΡῈ 

λῶν. ἔχει δὲ κατηγορίαν τοῦ Σωχράτους, ὅτε τοὺς συνήϑεις ϑεοὺς ἀφεὶς καινὰ ἐνόμιζε δαιμόνια, ᾿Δέρα 

χαὺ Νιεφέλας καὶ τὰ τοιαῦτα. 

ΠΕΣ, 

ΤΙρεσβύτης τις Στρεψιάδης ὑπὸ δανείων καταπονούμενος διὰ τὴν ἱπποτροφίαν τοῦ παιδὸς δεῖται τού- 

του φοιτήσαντα εἷς τὸν Σωχράτην μαϑεῖν τὸν ἄδικον λόγον, ὅπως μηδενὶ τῶν δανειστῶν μηδὲν ἀποδώσῃ. 

μὴ βουλομένου δὲ τοῦ παιδὸς εἰσέρχεται αὐτός. καὶ μὴ δυνάμενος μαϑεῖν διὰ τὸ γῆρας ἐχδιώχεται. ὑπο- 

στρέψας δὲ χαὶ τῷ υἱῷ πείσας ἤγαγεν αὐτὸν τῷ Σωχράτει, ὃς χαλέσας τὸν δίκαιον λόγον καὶ ἄδικον καὶ 

αἵρεσιν τῷ νέῳ δοὺς ἐχλέξασϑαι, διδάσκει ἐκεῖνον τὸν ἄδιχον λόγον. μαϑὼν δὲ ὁ υἱὸς ὅπερ ἐβούλετο ὁ 

πατὴρ χαὶ τὴν παχύτητα ἐχείνου χαταγγνοὺς τύπτει τὸν πατέρα αὐτὸν ἑστιῶντα. ὁ δὲ ἀλγήσας διὰ τὴν τοῦ 

παιδὸς ἀσέβειαν ἀπελϑὼν χατακαίει τὸ φροντιστήριον, νομίσας Σωχράτην αἴτιον τῆς ἀσεβείας τοῦ παιδὸς 

εἶναι. χατηγορεῖ δὲ ἐνταῦϑα τοῦ Σωχράτους ὡς ἀσεβοῦς καὶ ξένους ϑεοὺς ἐπεισάγοντος, ἀφέντος τοὺς συν-- 

ἤϑεις. ἐπιγράφεται δὲ Νεφέλαι, διότι παρεισάγεται χορὸς Νεφελῶν ὁμιλῶν Σωχράτει, ἃς ἐνόμιζε ϑεὰς, 

ὡς ᾿Δοιστοφάνης χατηγορεῖ. ὃ γὰρ ᾿“Ανυτος χαὶ Πῆέλητος φϑονοῦντες Σωχράτει καὶ μὴ δυνάμενοι ἄλλως 

βλάψαι ἢ φανερῶς κατηγορῆσαι μεγάλου ὄντος, ἱχανὸν ἀργύριον δεδώχασιν ᾿“ριστοφάγει ταύτην τὴν κω- 

μῳδίαν χατ᾽ ἐχείνου γράψαι. τὰ δὲ πρόσωπα Στρεψιάδης, «Ῥειδιππίδης, μαϑητὴς Σωχράτους, «Σωχράτης, 

᾿χορὸς Νεφελῶν, δίχαιος λόγος, ἄδιχος λόγος, Πασίας δαγειστὴς, μάρτυς. 

πραπου 

.........,....».»Ψ...............Ἅ.....Ἅ...-. 



ὉΠ ΠΡΙΤΟΙ ΝΌΒΙΤΝΗ ΒΌΙΤΊΟΝΕ. 

(ἔχ οοτηιηθηΐαίοηθ 46 Αὐἰβίορ!δπῖ5 ἔταστηθηξ5 ἢ. 18 --- 23.) 

Ἰλιὰς Νιιίδίιιπι οἀϊίοποα ὀχ  ἶθθθ ἐδβίοϑ Ρτδοίοῦ 
Αἰ1ο5. Βα θητιβ ἀπὸ ογαυ ϑϑίπιοϑ, Ετδίοβ θοαὶ οἵ 
ΑἸΠοηδθῖμ,, ὙΠῸΝΒ ἴῃ γοίθυϊβ σοιποράϊαθ [νϊβίουϊα 
ΧΙ μ16 γογβαίοϑ, Εαγτ ΡΥΪπηαπι σοπβίαί ἀῸομί6 
ἴϑδυομο 1} ΒΟ ἔπ|586. ῥγοαιιοίαιη.., ΟἹ γ πρὶ 15 
τ ἀΘ ΠΟ ΠΡ ΘΒΙ πη 6. ΔΠΠ0 ΡὈΥΝΠῸ.. Β51ΟΟΘΒΒΙ ΤΠ 15 
4πᾶπΔ Ροθέα β5ρϑύδγογαί 1[6]161 : ῥυπα δηΐπ Ργᾶ6- 
τη δά (γί Ργίηδιη οἵ, «πιὰθ ἴῃ οοσπδίο Νιὶ- 
θὰ5 δΙριπθηΐο γοιβαία δϑί, Οὐμπηῖμ Απιρϑῖδθ 1π|- 
ἀϊοιπμ Βοπέθη 15. συ ἀο]αία, τ] τἥπητι5 Ιοοῖ5 ΑΑυ]- 
Βίορ δ] ἀαίπβ. Οἴιᾶπι πιά 101} «πιὰθ νἱ ἀο αίαν ἴμϊ- 
«ππΐίθηι «πππιηλ ΘΙ ΑΥ Ιου [ουγοί. Αὐἱϑίορῃδμθα., ἴῃ 
ΡᾶγΑθ 51 Ὑ Ἔβρϑυιηι, «πᾶπι [ἀρτΐαμ Ργοχίμηο ρΡοϑί 
ΝαΡ6 5. ἀππο ἀτοοπίθ Αἰπΐηΐα ἀοοιί, σρθοίαίογιπη 
δοσιβαν Βορβοίπ ἀἰθ, «πὶ ἱπρθηϊοϑῖβ δὲ Βα} 6111- 
θὰ ΤΥ ΘΗ 5 51115 πιβίτα ργοίϊμππη βίδίιουθ ποβοῖγἱβ- 
5θηΐ., ἴ δηΐη οπμμἷπο 46 ροθϑὶ 81 δἀιηοάτπη 
ἹΠΔΘΉΪΠ06. Βθμϑῖί Αὐβίορμαμπθβ, 16 Νιθα5 ργδθοῖ- 
Ριο ἴῃ ἸΙοοο διδθιΐ556 υἱάδίθσ τὶ πο τϊγαηάιπη 
511 ρΡοθέδιι, ποι δ᾿ θοία 506 [ἈΡ|186 Δ] 1 4πᾶη40 1η6- 
ΠογΘ οἵ ἔογίιπια ἀοοθημάαθ, πουᾶπι δϑιπητα 8]1- 
«πού ρμδγέθιιβ τατδίδ ρᾶγαβθ6. δἰ οηθη, «86 
Θἔ181 Ἡ1ΠΠ10 5 ροΙ δέ, Εἰ Ὑ6γῸ τηδοηορο 6 ἀπ 1{6- 
ἔπ 81} ΠΠΠΓΠΙ8 1} 1} ΒΟΘΠΔ1 ργΟΙοτ, 6 {πᾶ ΓΤ 
«πᾶ Εγδίοϑίθηΐβ {πουϊέ βοιίθηία οχ βοο] το δά 
Υ. 52. οορποϑοιίιν, ᾿Ερατοσθένης δέ φησι Καλ- 
λίμαχον ἐγκαλεῖν ταῖς διδασκαλίαις, ὅτι φέρου-- 
σιν ὕστερον τρίτῳ ἔτει τὸν Παριχᾶν τῶν Νε- 
φελῶν, σαφῶς ἐνταῦϑα εἰρημένου ὅτε πρότερον 
χκαϑεῖται. λανϑάνει δ᾽ αὐτὸν, φησὶν, ὅτι ἐν 
μὲν ταῖς διδαχϑείσαις οὐδὲν τοιοῦτον εἴρηκεν, 
ἐν δὲ ταῖς ὕστερον διασχευασϑείσαις εἶ λέγεται, 
οὐδὲν ἄτοπον. αἵ διδασκαλίαι δὲ δῆλον ὅτι τὰς 
διδαχϑείσας φέρουσι. Αργραιοῖ οχ μιἷς Εταίο- 
Βίμθηθιη ΝΡ 65 δίθγαια ἰηΐοϑι: ἀγαιπαία ἀδίδακτα τὸ- 
{π|1556.. {π8}1ἃ πο ἢ ρϑῖιοα ἔπϑυτιέ οοτηϊοούιι, Ἡϊιΐς 
ϑάνθυβα ἔγοηΐθ στϑριιρηδέ ϑουϊρίου Ἰσηοίτιϑ. ΘΙΓΡῚ ΠΗ ΘΗ 
τς ἴῃ »ΒδκΚονῖ δάἀϊίοπθ «ἰπίτη Ὠτππθγαίτιτ, 
““ριστοφάνης ἀπορριφϑεὶς παραλόγως φήϑη 
δεῖν ἀναδιδάξας τὰς δευτέρας ἀπομέμφεσθαι 
τὸ ϑέατρον. ἀποτυχὼν δὲ πολὺ μᾶλλον καὶ 
ἐν τοῖς ἐπειτὰ οὐχέτι τὴν διασχευὴν εἰσήγαγεν. 
αἱ δὲ δεύτεραι Νεφέλαι ἐπὶ ᾿“μεινίου ἄρχοντος. 
«ποσί ΘΟΗΘΘΗ ΓῈ υἱάθίτπη εἶν ἰάθιη δἴγθ δἰπιβ 
«π|| δῃποίδ 061 Οδέθυι θουπορίδμπι βουρεῖί δά 
Υ.91, τρεῖς μναῖ διφρίσκου χαὶ τροχοῖν “μυνίᾳ, 

Ἔα τ τσ νον σὁἔὄοἔοὃὁνδοΠοΠέἘἔΠὸτττἔὌτοτ τ τ τ στ 

---.-Ἅ ὠἐτὦτΠπκ“κφ.φ«““.κ.ν.ν.ν.................. 

ὉΠΡῚ ἀτοποπίοια. Δπηϊπΐαπι ποίατί οχί πα, ϑοά 
βαθο ἀθ {8ϑι]18 ᾿ξδθυτμη 1} ΘΟΘΠ 81} ΟΟΠΠ 558 ΠΔΙΓα- 
(10 ΔΙΊ ΙΘΟΥΊΠΠ ΘΥΓΟΙ 6556 ὙἹάΘίτπια., «(μπι] ΠΙδὶ 6 Χ 
ΡΓάγα ὙΘΥ5τι5 11{ππ||5 1 Θ ΡΥ αἴθ! 6. ΟΥἹΡΊ οι ἰγαχιί, 
Βᾶμηο δἤδηι οατιϑϑᾶμι μα τ6 μοί, «πιο «αιπη ἴῃ 
πίγααιθ ρᾶγαραβὶ, οἱ Ὗ δβρϑσται οἵ βϑοιμάδειη 
Νυβθίπμι, βρθοίαίογοϑ γϑρυθμθηάοσο (ἀπομέμᾳε- 
σϑαι τὸ ϑέατρον) νἱάδγομέ ροδίαιη, Δ΄ εβραβ, 4πᾶ6 
ΔΙΌ Πμομΐα Δηΐηΐα ἀοοία 68. οπὶ δ] ίογὰ ΝΕ τ] 
οὐ πομθ οοπέπηάεγθηξ, «πι86 ΠΕ πι8 1 ΒΟΘΠ81 
Ρτοάιποία {ιἰ ἤθο γμοίεβέ δηΐα οἰ γιηρϑα!β πππάθπο- 
ΠΒΘΘΘΠμΔ6. στ {πᾶιίτπι [αοία Πα ου}: 46 «π0 
ἀϊχιε Ἡφυιπᾶμπηιβ ἴῃ ρῥταθίδιομο ν. ΧΙ, δρά 
αθο Ρ] αν ῖθι5. ρούβθίμιὶ αἰλθασα ἃΡ πος ]ο60 πιάϊ- 
οδμητι5.. τ|01 1Ππ4 ἐδῃίτπη ἀοθηάπιη Π0}}}5 δϑί αὐ ἃ]- 
ογτι5. δά ρῥυ]ογθιη δα] πμθὴ δῶμ {π|556 οδίθπάα- 
γητι8 ΤΑΙ] 0Ώ 61}, τί Τϑοίθ ἰδματιδια μονα ἔδρεία ἴῃ 
Ἰηάῖοθηι ἀτδιηδίτππι τϑίοισὶ μοΐπου!. [ἃ γϑῖὸ 46- 
πιοηδίγαίΐι πο εϑέ ἀπΠ|Π0116. Ρτεᾶθίοι δ {π|ᾶπὶ 
«ποά ρϑύδβθαβῖ5 δρϑυίθ πούϑ δϑέ, δἰϊαπι 1 815 [ἃ- 
θα186 ραυίθιια πο ρῥϑῖιοᾶ ταϊίαΐα 6556 παυγαΐ 50110- 
ον δύριπηθηί Βαρίππ!, τοῦτο ταῦυτόν ἐστι τῷ 
προτέρῳ, διεσχεύασται δὲ ἐπὶ μέρους ὡς ἂν 
δὴ ἀναδιδάξαι μὲν αὐτὸ τοῦ-ποιητοῦ προϑυμη- 
ϑέντος, οὐχέτι δὲ τοῦτο δι᾽ ἣν ποτε αἰτίαν 
ποιήσαντος. καϑόλου μὲν οὖν σχεδὸν παρὰ πᾶν 
μέρος γεγενημένη διόρϑωσις: τὰ μὲν γὰρ πε-] 
οιήρηται, τὰ δὲ πέπλεκται, καὶ ἐν τῇ τάξει 
καὶ ἐν τῇ τῶν προσώπων διαλλαγῇ μετεσχημά-- 
τισται. ἅ δὲ ὁλοσχερῆ τῆς διασκευῆς τοιαῦτα 
ὄντα τετύχηκεν, αὐτίχα ἢ παράβασις τοῦ χο- 
ροῦ ἤμειπται, καὶ ὅπου ὁ δίχαιος λόγος πρὸς τὸν 
ἄδικον λαλεῖ, καὶ τελευταῖον ὅπον καίεται ἢ 
διατριβὴ Σωχράτους. Ὑ]άεοίαν δαΐοπι δάϊῆο 
ΡΓΙοΙ δάιποάτμ τηδίτι6 6Χ τηϑηΐθιι5 μοχΐηθτ ουᾶ-᾿ 
Ὠὰ 556 : Ὠ81] δὲ ρουραᾶϊοα ϑᾶςᾳαθ ἀπθία, ἔγαοιπθπία 
5. Υβιΐ {πιᾶ6 δά δᾶμι τοίογδηίι δὲ βομ16] ἰδη- 
{π| πρότεραι Νεφέλαι ἀϊδονία, πιθππογδπίιπς δραά 
Αἰβομδοϑιπη Γ. Ρ. 171 6. 01 «τ ΔρΡΡΟΘΒΠῚ πτμγέ 
γούβι5 «πιοΐδιι δἰΐϑια. πη ἴῃ ΒΟ ϊ5 ΝΌΡΙι5 
δχϑίαπί, Βυτποκίο δἰ ἴβαιθ γο] προτέραις τὰ δευ- 
τέραις πυυπίανα γ6] Αὐβμϑηδθιμ Ἰπθμουΐαθ ᾿αρϑτι5 
ΔύΡιιΘγΘ ῥ]δοιμ. Οἐΐ πο οὐρίίαββα υἱάθμίιι' 
ΑἸΠΒομδθιμι βουίαϑβθ ὨΪΜ1 αἰ ἐπ 5] οΉΠΠ σαγ 6 γο] τι1556 
«πᾶ 56, {πππὶ 11 βου θοῦοί, ῥυϊοσιμ τ θπτμι 
ΘΧΘρΪαι γοίβαθϑθ.. δἰίθεδυι) ΠῸ ἱΠΒΡΘΧΙίβ56: 



ΠΕ ὈΌΡΙΠΙΟΙ ΝΌΒΙΌΜ ΕὈΙΤΙΟΝΕ. 

«πη πηοάτι 51 8101 δευτέρας ποτηϊπδέ, τηϊη 6 
ΒΘ τι πο δαάθιι 1 ῬΥΙΟΤΊΡτα ἸΘοία {π|556.. «παοά 
ΠΘΟΘΟΒΘΓΙΟ 5ιπη6 16 ἀθρθηΐ «π| Βυτηοκι! οοπβαοίδη- 
{τι ΟΡΙ]ομθ. (τὰ ργδϑίογθα 46 ΝΈΡΙΡτι5. οἱτ- 
οὐ δΥτιέτ ἔγΓαοτη θα οὐ ἤδης 50] πη οαιιβϑαπι δά 
Ρυούθι δ ΠΟ 61 τ ἰεγιμπίτ", «ποά 1. ΡοΒίθυ 016, 
4πᾶ6 5: ρ6 6 ϑέ, ΠῸἢ. 5ιη Ἰηγθηΐα. [π «Π|0Ὸ ΘΘΠΘΙΘ 
ἔχοι] ταί ]θοίτι οϑὲ ππᾶμλ ΤΌΘ ᾽ν 5 51 4 ΘΥγ8ἢ- 
ἄιπ τἱὰ. Ναηι «πππ ρα Ναί δ "10. οἴμ 
ἰοΐ 4115. σΟΠΆΪΟΙ {ἀ}0}}}15. ᾿έουουϊέ. ρογά ΠΠ0 116 6ϑὲ 
ἀἸἰβοουηοῦα «πιὰ σοῦ ααϊάνθ ππθ ΠΟ Δ 6 ΘΥΓΟΓΘ ΘΧ 
ἸΝΌΡΙΡιιβ δἰ] θυ ΘΥΔΙμμδί1οῖ, ὙὟ 6] ]οπλ5 ἰοἑττιτ 
οἸμμἶα ἴαπίτ ἃ δχίοιπμα βρθοίθ ϑιιὰ βαβθθγθηΐ 
ΘΟ ϑη δίϊοη «πδηΐίπλ 41 ἃΡ ῬΠοίΐο ὙΘΥΒΊΙ5 
βθυγαίαιβ δϑί ἴπ Ἰοχῖοο Ρ. 898, 11, Πάρνης: 
τὸ ὅρος θηλυκῶς" 

Ἔς τὴν -“Πάρνηϑ᾽ ὀργισϑεῖσαι φοοῦδαι κατὰ 
τὸν “υκαβηττόν. 

“Ἱριστοφάνης Νεφέλαις. καὶ ἑξῆς. Οἰοά ἀϊοῖϊέ 
καὶ ἑξῆς, νἱᾷουῦῖὶ ρμοίεθϑέ δά νβϑυβιπη [αν] δ6 5 ρ61- 
51{15 βρθοίαϑϑθ 328, 

βλέπε γυν δευρὶ πρὸς τὴν Πάρνηϑ᾽ " ἤδη 
γάρ δρῶ χατιούσας 

ἡσυχῆ αὐτάς. 
ΘΧ «πιὸ σομϑοιμιουδίπι τπγιπηςπιθ ἴῃ ὈΥΐπιᾶ ΘΟ ΠΠΠ016 
γούβιμ ᾿δοίτππμη ἔτπ|556. (ὐδέθυιπῃ «πιοά δά 5ουιρίι- 
ΤᾺΠῚ ὙΘΙΒΙΒ 1{{π|5 αἰ ηθέ, Πθοθϑϑϑυῖα ΘΠ] ΘΠ Δ{10 
εϑέ χαὶ τὸν “υχαβηττόν : εἰδὶ [οτίθ Ῥαγποιμιὶ 
ΒῈΡΟΥπροδιιτθ. {|| Γωγοαϊοίία5. «πιοιπδατποάιμι 
Ρεο 5588. 

Μπ5. οοτία Βαροτὶ ροϑϑαιΐ «πᾶ τα. 
Υ. πηνίον γτοίιι!, πηνίον: ζῶον διοιον χώ- 
γωπι. ““ριστοφάνης Νεφέλαις 

Κείσεσϑον ὥσπερ πηνίω βινουμένω, 
ἀντὶ τοῦ δηροί, σχύπτει “γὰρ τοὺς περὶ Χαιρε- 
φῶντα εἰς ξηρότητα καὶ" ἀσθένειαν. Ἐδοὶα 
οὶ δα Νιθ)65, ἴῃ «πιὰ ΟΠ ΔΘυ ΡΠ Οἢ 15 «πδθά δ: 
Ραγέββ διιξ. 8} 8015 {ἀρ 11}5 Δουγαίιο {π|{. 1 
ἜΡΙΝ ΘΧδρΊἑαίτιμα ἩΠΠπ|1 6556 ΠΟΥΙΠΤΙΒ : Οὐ 51 1041 
᾿ΘΥΤΟΓΘ. μιδιιά ἀπι|016 οίΐδι 5. ο] αϑία Ῥδοὶβ ἴῃ οο- 
᾿ἄϊοθ επείο δά νυν. 847. ἀθ Ῥμουτηΐομθ βου 0511, 
αὐτοῦ; μέμνηται ὃ χωμιχὸς ἐν Ἱππεῦσι (ν. ὅ65.) 
χαὶ Νεφέλαις χαὶ Βαβυλωνίοις, Νιδε5 ὑγὸ [ωυ- 
δ ϑίγαία (ν. 804.) ποῃιίμδηβ. 26 (]ιδουθρμοηίθ 
αὐπέθ πὶ Ὑθέμϑί! 5Ό 0111 δά Ρ]ίομθμι διιοίου ᾿. 331. 
ἥῷ ΒΘΚΚοΥ., «π|1 βέπά!οβα σοηαϑῖνι «πιὰ6 οο- 
τοὶ 1η (ΠΔουθρμοηίθι ἀϊοίθυϊα 1θοϊϑβθηΐ, «δί- 
(που πομηηδί ΑὐἹϑίορ!δηῖα ἔαθι785. ταϊᾶπ 506 Υ- 
56) Ατυεβ. ρεγάϊίαβ τ65. Τ᾽ ]πηθβθθηβοθ, Πγὰ- 
τηϑίϑα, Ηογα5Β. 51 ἰδιπθ γογὰ τοί ΘιηάἊαθ, ροτ- 
5ΡΙοιπη οί Ὑϑυϑι] 1}Π1 Ὑἱχ 1 8118 {πᾶ Θχίγθιηδ 
Ναθίθσ ρματία Ἰοοι ἔπ556. Βυθυῖια {ταρτηθ- 
᾿ἰἔππι, ἔοτίαθθθ οχ ρδύαθαϑδὶ διιπιρίι), 56 υαυί 
ΔΙΜδπδοιιϑ ΧΙ. ν. 479 ςο. χοτυλίσχος δὲ καλ εἴται 
ὃ ἱερὸς τοῦ “Πιονύσου χρατηρίσχος καὶ οἷς χέον- 
ται οἱ μύσται, ὡς Νύκανδρός φησιν ὃ Θυα- 
τειρηνὸς, παρατιϑέμενος τὸ ἐκ Νεφελῶν “4ρι- 
ἱστοφάνους.,, Πηδὲ στέψω χοτυλίσκους. “ Τα 
γερὰ οὐ μετὸν αὐτῷ εχ ΝΌΡΙΡιι Ρτοβίαπί δρτιά 
᾿Βιίάαπι ἴὰ ἢ. ν. Ὄχρ!οαία μὲν οὐχ ἐξὸν αὐτῷ. 
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ϑϑά 1άθηι μετὸν αὐτῷ δχ ἘΣ οἸ οοἰαζειβασιπη υ, 694. 
ΠΟΙ ΒΙΘΉΔΥΪ ἴῃ τ, μετόν, Νδο ἀιυρθιίαίίομθ υδοῖιὰ 
5: 4πᾶ6 ἃραά ΑΜ αἰ Ποἰβέαμι ΒΘΚΚΟΥΙ Ἰδριμηΐτιν 
ν». 989, 1. ζυμήσα Ὁ: “Τριστοφάν. ης Νε- 
τϑιυηοις οἱ ν».106, 2. κόλασμα: “Πριστοφά- 
γης Νεφέλαις. Ῥάστιμι Θαπη. δΔΟοιΓἴτι5 116 οΎΔπ- 
Τηδίϊοιι9 οϑί, «1, μ6 ἴδῃ) 8118 ΟΟΙΠΙΠ ΘΗΊΟΥ ΘΙ. 

Ρ- 97. 14. Ἐἐκπερδικίσαι αἰ} οχ Ἐο]οβἰαζιιβίβ, 
«ποά ἰορῖναν 1 ἴῃ Αὐὴριιβ νυ. 778. ἐπανορϑώσασϑαι 
Ρ. 96, 2ὅ. οχ Τθϑιορ] ον] αΖιι515., δι δά [,ν- 
ἘΣ ΠΤ Σ γϑύϑιπη 28. ῬΕΡΠΠοΥΘ γἱἀθίαν, τ 1 

Βοάϊα 16 ο τ’ ἐπανορϑώσαιμεν ἂν ὑμᾶς. χατα- 
λαλεῖν Ρ- 102, 15. εχ Γῆρᾳ, «τοά οδχβίαί ἴῃ 
Ἀδηΐβ, ἴῃ Γη , δυιΐθηι [ουίαββθ πο Ἰδοίπιπηι. ἔα. 
ὑβολίας ἄρτους Ρ..111. Ἴ. ὃχ Πελαργοῖς, «ποά 
84 Γεωργοὺς μοίϊι5 δ πθὸ γἹἀθριίτι;, 51 ΑἸ]ι6- 
ὨΆΘΊΠ) ΟΟΙΠρΡδ 5 ΠΠ. Ρ. 111 "». ΠΙιὰά νϑῖο γ]δη6 
Ππηρου 6 4} «παϊθυιβάδι 1ἀοέϊπ, «ποά δά ἀΐγθυβϑμι 
ΠΘ5010 4πᾶπι βουρίπγαιη Νυθίθμα σούϑιια 1068. 
(Πηλεὺς ἔλαβε διὰ τοῦτο τὴν μάχαιραν) τος 
Ἰουσαηΐ ΠΟΙ γοῦρα ῥ.. 428, 8. 1 η λέως μά- 
χαιρα: παροιμία" ταύτην. ἀναγράφει καὶ ὶ “Χ1ρι-- 
στοφάν ης οὕτως" μέγα φρονεῖ εἄλλον ἢ Πη- 
λεὺς ἐν τῇ μαχαίρῃ. 6ΘΧ ἴρδθο διηΐπι γερο ἄνα- 
γράφει ρου δϑί ΠΟ ΘΟ}, (πιϊ ΡΟΐϊπ5 

κεχρῆσϑαι ἀδθ τιογὸ ἀϊοθηάιτι5 [τπ55θ6ὲ. 564 ουδη- 
11 οτ1ΠΔ 465] ΔΙῚ ΔΥΙϑίορΒδμ θη, {π|| ἴῃ ΠΡτῸ ἀ6 
ἀμέτροις παροιμίαις ἀφ ρτογουθῖο 1110 υἱἀθίιμ" ὁχ- 

Ροϑιῖ586. Νοὴ πιδοὶθ 500} δά ΤὨθοοῦ Ὗ,, 
118. 1ΠΠπ|5 τιϑιι5. δϑέ,), ἐ; ὙΠῸ ἐγ: ἀντὶ τοῦ 
ἔτυπτε καὶ ἐξέδειρε. καὶ ἀΠριστοφάνης, πέδει 
τὰς πλευρὰς καὶ ᾿ἐκάϑηρεν. Ῥεογηθηΐξ ἤδος δά 
ΝΝυήνίπιπι γ. 1379. χἀπειτ᾽ ἔφλα μὲ κἀσπόδει 
κἄπνιγε χἀπέτριβεν. οὐ αἀδουιρία {πἰξ σου} ἐς 
σπόδει ΘΧΡΠΟα 1 οαπιδδᾶ οΥαπηηδίοἱ Δηηοίδο τὰς 
πλευρὰς ἐχάϑηρε. ἤααῃς ἰαπάτπιαπι ρΡοδίαθ γουθαὰ 
ΔΙΏΡΊΌΧτια. οϑέ Ππηρου τ5 ΒΟ ΠΟ δία, 51π}1115 [,668- 
ΡΘπΟ. οὐ ΠΡ 6]]}ππ θΘη6 ἴδοις Πθυμιδημτ5 «πιοά 
Θἄογθ ποι ἀθάϊοηῃδίιϑ οϑέ. ἴῃ Δρρϑηάϊοο ΠΡῚῚ 46 
ϑγαμηηδίϊοα τδθοᾶ ρΡ. 858 ---591. δέ δϑηΐ δά 
1185 «πιδοϑίϊομοϑ τι116 «αἰδιι5 πιοάϊα ᾿πϑρίγο- 
Υἱηΐ ΡΥ ΔΙ ΔΊ1ΟΙ ΟΟΘ 0556. 

ο΄ αηρογοβί ἴᾶπὶ ἀλτιὶ 46 ὈΥΟΥΡτ5.. τιί [ουτιέ, 
ΝΌΡΙΡιι5 {ταριηθηΐτπ, {πὸ «ππππὰ 0 ΔΙ πά ἃ} πὰς 
[Ἀθ1ἃ ΔΙ1θη 5. ΠΥ ΘΗΙῚ ΘΧΙΒΙΠΠΊΘΙ.. τ] πτι ἔτ80- 
ἰαπάϊμ τοϑούναυῖ. Ῥγοάϊπι ἀπίθμι 1ΠΠπ4 οϑί Ὁ 
Πίορθπθ Γ δυο ἴῃ Ρῥυϊηοΐρῖο υἱΐαθ ϑοογαῖβ (1], 
18. ,, ΟἸΠΠΙΚ Ἰοοῖμῃ σΠΕτας ΡΓΘέϊπμ εδέ δΡροιΐ ἴῃ- 
ἸΘρΎ ΤΠ. “Σωκράτης “Σωφρονίσκου μιὲν ἦν υἱὸς 
λιϑουργοῦ καὶ Φαιναρέτης μαίας, ὡς καὶ Πλά- 
των ἂν Θεαιτήτῳ φησὶν, “ϑηναῖος, τῶν δή- 
μων ᾿λωπεχῆϑεν. ἐδόκει δὲ συμποιεῖν Εὖρι- 
πίδῃ. ὅϑεν Τηνησίλοχος οὕτω φησὶ, Φρύγες 
ἐστὶ καιγὸν δρᾶμα τοῦτ᾽ Εὐριπίδου, ᾧ Σω- 
κράτης τὰ φρύγανα δποτίϑησι. " “καὶ πάλιν 
», Ευριπίδης σωχρατογόμφους. “ χαὶ Καλλίας 
Πεδήταις 

α. τί δὴ σὺ σεμνὴ καὶ φρονεῖς οὕτω μῆ κα; 
Ε β. ἔξεστι γάρ μοι" “Σωχράτης γὰρ αἴτιος. 
““ριστοφάνης Νεφέλαις 
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,511 ΠΕ ΌΡΙΙΟΙ ΝΌΒΙΌΜ ΒΌΙΤΙΟΝΕ. 

Εὐριπίδης δ᾽ ὃ τὰς τραγῳδίας ποιῶν 
᾿ ΣΡΑΥΤΑ » Ἁ ᾿ 

τὰς περιλαλούσας οὑτὸς ἐστι τὰς σοφᾶς. 

᾿Δίαρπαιη ἰᾶθο οἰ θηβίοιμθμι. 60 παρθηί «πιο «αἰ 6Χ 

᾿Αὐἱβίορβαμθ αἰδυτιλίιη" υθύβϑιιβ αἰ θπὶ υἱἀθηίαπ" ἃ} 

θ᾿ ορθμ5 Ῥγοροϑιίο, «πὶ γϑίθυιι οομ] οὐ 6 5{1- 

τοι α πος σαϊέ σοιμριοΡαγθ., ἔπαυριάθιι. ἴὰ ἐγὰ- 

φ 6 4115. βου! θβη 5. πομη1}}}} ἃ» ϑοοταίθ 6556 δάϊα- 

ἔπη. Οὐοά «πη ᾿μ.6}} χ᾽ βδοί Ὑ᾿ Δ᾽ οἰκθιδῦαιθ. ἴῃ 

Ῥϊαίεῖῦ6. 46 Ἐυιιρὶ 415. ἐταριαθηίθ Ρ. 14. Εὐρι- 

πίδου οοττῖοὶ ἐπι, οαΐπ8 ἴΙ000 Ρτορία5. δά οοά!- 

οὐ βογρίατιπι Εὐριπίδη) Ρομΐ Ροίαἴθ58. 111 δῃὶ- 

τηδάγουίοσυ. ΜΠ σοῖο πἰγάσιιθ ρῥγδοροϑίθιἃ 

οοττοοίϊο υἱάείαν. ουνιηθαία Αἰθηῖθ πα ορὶ- 

πἷο, 6Χ ἰηίππα «πᾶ6 Θοονα οἴη Εαπτρι46 τπίου- 

οδϑϑῖς πϑοθϑϑιπάϊηθ οὐία,, ἱγαϑίοιπα. ἴῃς Θ᾽ ΘΠ 15 

Γαθυϊαγιπα ἀγριπθη 5. οἱ ἤπρθηάῖ8. πη υῖρι5. 5οὺ- 

τηομϊθιιθάπθ ροΥΒΟΠΔΙΓΠ1.. 4π|ᾶ5. ῬἾτπ8. 150 νι] ο- 

ϑορβαπίοϑβ ἱπίγοδιιοθραί, ϑοογαίῖ5. τπιὲϊ ορϑγὰ οἵ οοι- 

5“Π1ο: «ιοά ρῥγαθίου οοπηΐοοϑ ἃ" [1ΟρΘη6 τηθπιογᾶ- 

ἰο5 ἄϊοογα υἱάοίι Απρμᾶμθα ἀρὰ ΑἸδοπᾶθιμμ 

ΤΥ͂. ν. 184 ο. ὃ τὰ κεφάλαια συγγράφων Ἑύρι-- 

πίδῃ. 564 ἱπίοργαθ {γὰρ α 85 [πιυῖρι 41 [θοῖθθθ 

ὡ οογαίοπι πο ἀἰχὶΐ φαϊδάσδην π6ὸ ρΡοίταξ ρυοθθαθ1- 

Ἰΐον οοπιηληἶδοῖ 46 ποιαῖπο ἃ]0 ΡοΘϑ1 σα] ἄθ ἃ΄1θη0. 

Νοαιο Ναβίθθα. ξαθιΐδθ Θοη51}10 γϑυϑιιβ 1Π1 οοηγθ- 

αἰππΐί, 5'γο αυιρίάθμη. βῖνθ ϑοογαίθμπν ΠΟΙ ΠΔΙῚ 

᾿αππαμι5. Ναια ἔδυ! ρ᾽ 415 ραγίθϑ τιῷ ἴῃ αἰίογα 6α1- 

᾿ἴομβ μ1Π186 παέ,, 18, 51 1 ῬΥΪπηὰ Ειι5βθη,, δ8}}0- 

᾿Ἰαίας 6556 υἱχ ογά!θ}}6 νἱἀθίαγ. ϑοοιαί5 δαίθην 

Ῥδύϑομδο πιοηβί πη ἀαθ ἄτιο5. ζαιέτη ἱπυθο0 ἀρίοσ 

πὰ ας ἴἈΡι1α Ιοο05. δἰίδυιιπι τὶ 4ἃ}» ἀϊβοῖρι!ο 

Θιορϑίαάϊ οβίθηἐτιτ, αἰέθειιπι αὉ1 Θγθρϑίαάοβ 

Ῥμάρρίάθ ἷῃ ϑοογαίί5 βοβοίδπι ἰηίχοάιιοϊέ. 

Ουουύῖαι ποτ ΘΟΠΘΥιΠΐ. Νᾷιὰ ἃ ἀϊβοῖριο 

᾿ἀύίδοηι Ζιος πιοάο ἀδβίρμαυ: Ῥούτι556. ΤΠ] ΔΟΊ {111} 

ΕΣ [ο116 πὰ δμΐματαν ἰπάἀποοῖς Θέγθρϑίδάν διι- 

θην Ρϑυβομᾶθ {ΠΟΥ 5. 8110 πιοάο Ῥοίϊτιϑ ΘοοΙ θη 

ῬπάρΡΙ 41 οοταμιποπάαγα σοηγθηϊέ «πᾶπιὶ {1 8]» 

Επιιρί ἀϊ5 βοοϊδίαία ἀποίυϑ δδί. ἔπι δῃΐπι μοθβίῃ 

δοιηϊπαίι: Θἰτορβία θυ νυ. 1571. 1578... «1 ἴῃ 
Θοογαίο 181} αἰ πιά ορθοίαλ οἱ δά πηϊγαίτπ' «πιᾶπι 50- 

Ϊ 

ἘΐαῈ ἰοίζα βαί5. ἸΙάομθαθ ταὐμλ Ὑἱάθηέια σδπ8--, 
586. 6556 τ΄ὶ'Ἢ σούϑιιβ {105 ἁ΄ππ4θ «πιᾶπα ὁχ ΝΈΆΡΙΡυ5. 

Θχοουρίοβ 6556 ϑχίβίιμηθηιν,, ὙἹάΘου 6 ΘΥΓΟΥῚΒ5. ΟΥἿ τὶ 

᾿σίποια ἰἴίὰ Ῥο556. ἀθηηοηβίγασθ Ἠ1}}} τὰῦ ἀυ1ἰα10- 
᾿ εἷς το ππαπαίι. Οαοά 1ΐα ἔδοίανα τ Ὁ 110 6χορ- 
ἀϊαν ρυύαυβϑπηο ρϑοοαΐο [10.615 --- ἤθᾷαθ. θη] 
ἸΠτανυϊούιπη θατ 6556. οαΐρᾶτη. ΠῚ ρογϑιδάθο --- 
«ὦ ἃ]1αε5. ἰαμααδμι Δί μμοβἰϊοοῖ., οοτηῖοι ᾿πᾶπ 1. 

βίο ἴθ αἰτδιψαθ ρατγίθπι ἀϊδραίαμα! [ἀου]α-, 

δια : οἰπη ἔὐπιεῖρί 48 «πα ἀροδΐ τϑύταμ οαταΐί 50: Π]οοί.. 

γϑβῖριιθ, (ούγες ἐστὶ χαινὸν δρᾶμα τοῦτ᾽ Εὐ- 
οιπίδου  ᾧ καὶ Σωχράτης τὰ φρύγανα ὑποτί- 
ϑησιν, 811π4 ἴῃ ναὸ οαιι55α δὐτἀ 1 πΘο] θη α 6 
οἱ ἱπηρουϊαθ ἀοοιμπηθηί Υἱχ οὐ 1016. (ποά 
{πΆ16 510 δοϑίϊμηαγο Πἰοοΐ οχ υἱᾶ {ὑπιυῖρ1 415, «πᾶ: 
ἴ οοἄάϊοο ΜθἀἸο] θηϑ1 ᾿μγθηίαια δοομδντι δά ϊ- 
(Ἰοη] δἀπιηχῖς ΠΟ] τ 5] οτιβ ἡ. 195. δοχεῖ αὐτῷ χαὶ 
σωκράτης ὃ φιλόσοφος καὶ μνησίλοχος συμπε- 
ποιηχέναι τινὰ, ὡς φησὶ τηλεχλείδης. μνησί- 
λοχος δὲ ἐκεῖνος φρυγικόν τι δρᾶμα καινὸν εὑ-- 
οιπίδῃ καὶ σωχράτης ὑποτίϑησιν. (δυιᾶθ. οἴπα 
Πιορθηθ. ᾿ἰδοούὸ τιίΊ νἱδθίπιν οοάϊοθ 50. σομρᾶ- 
γαία οἵ 11 ποθι ἰού οἱ υἹοϊβϑ πη. δοοιρππηΐ. 
᾿ὰποπάδμα διέθου ϑιιΐ 1(ὰ τ οἱ Ῥῆγυροϑ διπο- 
γΘαΠΐ1.) ΤηΘΥΪ0 ἴᾶπι ἃ} Ὗ δΙοίκαπαιίο 1ῃ ἀπριία- 
(ἰομθι γοοϑίϊ πθπθ ἴῃ φρυγάνοις, «πιὰ8 ϑοοιᾶ- 
(65 ΒΠΡΡΟΠΟΙ6 ἋἀἸοἴτπι. «ἰἀππᾶπὶ Ῥ δ Θ5141: ἴηγο- 
πἰθηΐοϑ, οἱ ἀδ [αβιυΐα ἃΡῚ δρρᾶιδθαί πο ἴᾶπι 60}- 
[δοία, 564 «πᾶ6 ἢτπ0 1ρϑῖπη. ἔουίαθθθ ἴῃ δθάϊ- 
Ριι5 ἔἀπιυρι 415. ἴῃ. βοθμᾶ ΘΟΙΒΡΕΟΙ5.. Ρυϑθρδγθίτπι. 
14 διΐῃι ργορίου ριδθβο 5. τπιϑιππ θη ρουα ὕπο-- 
Ι τίϑησι ᾿ἈΘοθβϑαγίπιμη οϑί, ΔΙ] ΥἹΣ 5815. ἀρίτιπι 
᾿Ταίϊαχτπῃ. 
᾿ΟΟΙΒΘΙΠ υἱάθιηιπ ᾿ὰς 

Τηνησίλοχός ἐστ᾽ ἐκεῖνος, ὃς φρύγει τι δρᾶμα 
καινὸν 

ξ 

Εὐριπίδῃ, καὶ Σωχράτης τὰ φρύγαν ὑπο-ἢ 
τίϑησιν. 

ΤΆ]οιν 1ο πι {ππ|ιπὶ ἴῃ 5. γουϑῖθιθ 56 Ρύ86- 
βἰΐουῖε ΠΙοροπ65., «π|5. ἰαμάοθιι δὰ 51 Ἰουμαίθ τι 
46 οδίθυῖβ πάθι δἱ βϑοισῖια ᾿ὰροα 32 «μιὰ ]}1ἃ 
«{πᾶθ680. δ: ργοχίμια {1 χαὶ πάλιν,,, Εὐριπί- 
δης σωχρατογόμφους “3 πιο μἷς «ποααθ πη- 
ΠΊΔ 5 5565. ΠΑ] μα. ΠΙορθηΐβ.. «πὶ 6χ ἀϊ5- 
165. Ροθίδθ ΘΙ Υ159. (πιᾶ6 ᾿π πιηῖπη οὐ ϑηΐ {{Ρ"- 
τηθηΐτπ οοδοΙΘηΐδη4ἃ. ἄπο δχίπι τ {αρθηΐδ, 
δἰίθυιιν. θϑι ἰδία σομουμϑίπ, Ευριπίδης 
σωχρατογόμφους, δ]ίοιτι Δἀάϊο περιλαλούσας 
οδίίδθηιλ χιὰ ϑιρουίϊογα 11οθηΐα 1ηἰουροϊαίιπ τὸ- 
ἰταοίο ἰπὸ Ἰθμπαίθ ζἀριστοφάνης Νεφέλαις, 
«ποά ἀριιᾷ βουρίογθ. οἱ δτπὰ ἀθρθοί 1ορΘ 65 

᾿ 84 Ἰοηρα ἃ]18ην τη} ΡΟ πὲ, Προ ἱρί{τ 
᾿βαπί γοῦρὰ γμοθίδθ, βῖγεα Τ6]6011415. 8611, «ποά 
᾿ Τηΐηπι5. ΓΟ 116 ἄπο, (8186 

Εὐριπίδης δ᾽ ὃ τὰς τραγῳδίας ποιῶν 
τὰς σωχρατογόμφους οὗτός ἐστι τὰς σοφάς. 
αν δηΐμ μ6 ϑβθιγαίο περιλαλούσας {ογϊ 

γούϑιι ἰπἰν βίαίπαα τὰς σωχρατογόμφους: 
᾿{π|88 πηΐϊϑούα ἰογοί δ γϑίουϊς. οομιοθάϊαθ Υἱ Ρ]αη6 
᾿οαὐίατα ὐπιριἀϊ5 [αρυϊαυ. ἀθβουρο. ΝΙΒΗ 
ἶιο ἰδοῖππέ ἐπιὰθ ἃ1101 ἀβ {ὐιπΊρ1415 λαλιᾷ ἐγὰ- 
ἀιυμίπι. 

Τὰ υγοῦοὸ ομληΐᾶ ᾿θηΐϑοππδ σοτγδθοίζομθ]. 

νι... τοι ἐμρϑω ὐρήδολονε,κοθεωρνς, 



Οὐοά [8.6 116 ργδουϊάθγδμιν ἔργ «πὶ ἴῃ ὉΠ ΘΓῸ 
ΠΠῸ Το] ἀἄδ6 ἐταριθηίο βογυαία ἔ᾽οθομῖ5. ΠΡτο- 
τῖπ ΒΟΓΙρίατα (ΘΥΙΣ ὑϑύϑτιβ πῃ Θϑβοιΐ [0 1- 
{πὶ τὰς σωκχρατογόμφους, 14 ἰρδιπὰ Ηθυμῖδη- 
Ὡϊπ 6556. Δρθχιπὴ υἱάθο ἴἢ Θουθοϊα ΘΘΗΒΙΠ ἃ, 
«πὸ ἀθ ΠροΙο. τηδὸ σία! 1. ἀϊαν} 5. ΡΒ μβ1- 
"5 ἃ. 1829, το]. ᾿. νυ. 1628. 1624. Οἱ 
«ποά ἱπογοά 6. 501 υἱάουὶ αἱ 1 ορθηθη ΘΧ 
Δἰΐοσο., «πἰθῦλ ΘΡῸ δίδίτ!. Ὑθίϑιι σωχρατογύμ-- 

φοῦὺς ανιι βιββθ, τὖ 5110 5] περιλαλούσας τε παι 
ἔαοοτεί, 1άθην τ ]μ] «ποάτιο οὐοαὶ Ὁ ΠΘΠ16 ΡΟ556. 
Υἰδῖπὴ δγαΐ: 

Βοά, «ποά ἰιδιιά ρᾶ.}10 ἀΐνδυϑιμιι δϑί, Π᾿ορθμθιιὶ 

ὈΌΡΙΠΙΟΙ ΝΌΒΙΌΜ ἘΡΙΤΙΟΝΕ. 510 

αὐ ἢ ἢ ΒΝ ἢ αὐ δ, 
4ιὰθ ἀϊβιθοία ᾿πυ θη ἶθδοί σΟΔΡΊ δα 6 ΠΘΒΟΙΥ 1556. 
Ἐὰ σνϑῦοὸ ποίπιθ πα 1 ΠΙορομοι σοπίθοίτἃ 
οϑέ, «αὶ ἴθ ΒΠΡΟΙοΘ Το θοἄδ6 ἔαρι ηθηΐο 51- 
π||ν ἀπ δὶ ΘΥΓΟΥΘΙ. ΘΟΠΗΪΒΙ . ὩΘίπιΘ ἰάοηθα γὰ- 
" ἴομα ἀοφέϊιία. υἱ θη π8 ἐπ 5018 νἱὰ ριοβρα- 

! 

| 

ΡΙΠίον πε πν Ροβθ6 τιράθ ἰϑυιηνὰ ἰδία “70ι- 
στοφάνης Νιεεφέλαις νομονῖϊέ, «πιοά δχ που ϊουο 
«πιοάδηι ἐ6 τοθιβ ϑοογδίβ Ἔχοουρίο ἔπιὸ ἀβοθηα τ, 
«προιῃδάιηοάίιι Ρϑι] 19 δηίθ δ ΘΟ πομηθ οχ 
ἼοἸθοΠἄδθ σϑυθὶβ πὰ Ἰοοιπμ. ΔΙ ἰογθηὶ δυθοίϊπῃ 
Θαμπι8 ΟΡ Οδτιβδᾶ!) ΡΙῸ Ρορίαθ ποιμῖπα [38}}1- 

«πϑπποῦ θην πὸ ᾿ΟΟ ΘΟ ΙΘΟΘΓΆΙ). 1 {ππὴλ Θδΐς 



Ν προ Φ. ἢ 

ΣΤΡΕΨΙΆἍ4ΗΣ. 

ὙΠ. 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ γρῆμα τῶν νυχτῶν ὅσον 
ἀπέραντον. οὐδέποϑ'᾽ ἡμέρα γενήσεται; 
χαὶ μὴν πάλαι γ᾽ ἀλεχτρυόγος ἤκουσ᾽ ἐγώ" 

ὅ οἱ δ᾽ οἰχέται δέγκουσιν - ἀλλ᾿ οὐκ ἂν πρὸ τοῦ. 
ἀπόλοιο δῆτ᾽, ὦ πόλεμε, πολλῶν οὕνεχα, 
ὅτ᾽ οὐδὲ κολάσ᾽ ἔξεστί μοι τοὺς οἰχέτας. 
ἀλλ οὐδ᾽ ὁ χρηστὸς οὑτοσὶ γνεαγίας 
ἐγείρεται τῆς νυχτὸς, ἀλλὰ πέρδεται 

10 ἐν πέντε σισύραις ἐγκεχορδυλημένος. 
ἀλλ εἰ δοκεῖ, δέγκωμεν ἐγχεχαλυμμένοι. 
ἀλλ᾿ οὐ δύναμαι δείλαιος εὕδειν δακνόμενος 
ὑπὸ τῆς δαπάνης χαὶ τῆς φάτνης καὶ τῶν χρεῶν, 

διὰ τουτονὶ τὸν υἱόν. ὁ δὲ χόμην ἔχων 
15 ἱππάζεταί τε καὶ ξυγωριχεύεται 

ὀνειροπολεῖ ϑ᾽ ἵππους" ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι, 
ὁρῶν ἄγουσαν τὴν σελήνην εἰχάδας" 
οἱ γὰρ τόκοι χωροῦσιν. ἅπτε, παῖ, λύχνον, 
κἄχφερε τὸ γραμματεῖον, ἵν" ἀναγνῶ λαβὼν 

20 ὁπόσοις ὀφείλω καὶ λογίσωμαι τοὺς τόκους. 

φέρ᾽ ἴδω, τί ὀφείλω; δώδεχα μνᾶς Πασίᾳ. 
τοῦ δώδεχα μνᾶς Πασίᾳ; τί ἐχρησᾶμην; 
ὅτ᾽ ἐπριάμην τὸν χοππατίαν. οἴμοι τάλας, 

εἴθ᾽ ἐξεχόπην πρότερον τὸν ὀφϑαλμὸν λίϑῳ. 
«ΦΕΙΖΩΙΠΠΙΖΕ Σ. 

25 «Φίλων, ἀδιχεῖς " ἔλαυνε τὸν σαυτοῦ δρόμον. 
ΣΊΎΡΗΕΨΙΖΖΗΣ. 

τοῦτ᾽ ἔστι τουτὶ τὸ χαχὸν ὅ μ᾽ ἀπολώλεχεν" 
ὀνειροπολεῖ γὰρ καὶ χκαϑεύδων ἱππικήν. 

«ΕἸΙΖΔΙἊΠΠΊΙΖΗΣ. 

πόσους δρόμους ἐλᾷ τὰ πολεμιστήρια; 
ΣΤΡΕΜΨΠΆΑ͂ΖΗ Σ. 

ἐμὲ μὲν σὺ πολλοὺς τὸν πατέρ᾽ ἐλαύνεις δρόμους. 

80 ἀτὰρ τί χρέος ἔβα με μετὰ τὸν Πασίαν; 
τρεῖς μναῖ διφρίσχου καὶ τροχοῖν ᾿Αμυγίᾳ. 

“ΦΕΙΖΦΙΠΠΙΜΊΗ Σ. 

ἄπαγε τὸν ἵππον ἐξαλίσας οἴχαδε. 
ΣΊΤΡΕΨΊ,ΆΖΖΗΣ. 

ἀλλ), ὦ μέλ᾽, ἐξήλικας ἐμέ γ᾽ ἐκ τῶν ἐμῶν, 
ὅτε καὶ δίχας ὥφληκα χἄτεροι τόκου 

85 ἐνεχυράσασϑαί φασιν. 

“ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἐτεὸν, ὦ πάτερ, 
τί δυσκολαίγεις καὶ στρέφει τὴν νύχϑ'᾽ ὅλην; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
δάχνει μὲ δήμαρχός τις ἐκ τῶν στρωμάτων. 

ΨῬΕΙΔΙΠΠΙΖΔΗΣ. 
ἔασον, ὦ δαιμόνιε, καταδαρϑεῖν τί με. 

ΣΤΡΕΏΧΠΑΠΖΠΗΣ. 

σὺ δ᾽ οὖν χάϑευδε" τὰ δὲ χρέα ταῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτι 

40 ἐς τὴν χειραλὴν ἅπαντα τὴν σὴν τρέψεται. 
«(ρϑῦ. 

εἶϑ᾽ ὥφελ ἧ προμνήστρι᾽ ἀπολέσϑαι χαχῶς, 
ἥτις μὲ γῆμ᾽ ἐπῆρε τὴν σὴν μητέρα " 

ἐν γὰρ Ἵ ἄγροικος ἥδιστος βίος, 

εὐρωτιῶν, ἀκόρητος, εἰχῆ κείμενος, 
46 βρύων μελίτταις καὶ προβάτοις χαὶ στεμφύλοις. 

ἔπειτ᾽ ἔγημα Μεγαχλέους τοῦ Πεγακλέους 
ἀδελφιδὴν ἄγροικος ὧν ἐξ ἄστεως, 
σεμνὴν, ΤΟΙ ΡΟ ὉΠ ἐγκεκοισυρωμέγην. 
ταύτην ὅτ᾽ ἐγάμουν, συγκατεκλινόμην ἐγὼ 

80 ὄζων τρυγὸς, τρασιᾶς, ἐρίων περιουσίας, 

ἡ δ᾽ αὖ μύρου, χρόχου, καταγλωττισμιάτων, 
δαπάνης, ὉΠ τους Κωλιάδος 9, Τενετυλλίδος. 
οὐ μὴν ἐρῶ 1: ὡς ἀργὸς ἦν, ἀλλ᾽ ξσπάϑα. 
ἐγὼ δ᾽ ἄν αὐτῇ ϑοϊμάτιον δεικνὺς τοϑδὲ 

δὅ πρόφασιν ἔφασκον, ὦ γύναι, λίαν σπαϑᾷς. 
ΘΕΡΑΠΩ Ν. 

ἔλαιον ἡμῖν οὐκ ἔνεστ᾽ ἐν τῷ λύχνῳ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ τὸ 
οἴμοι" τί γάρ μοι τὸν πότην ἧπτες λύχνον; 
δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽, ἵνα χλάης. 

ΘΕΡΑΠωΩ Ν.- 

διὰ τί δῆτα κλαύσομαι; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὅτι τῶν παχειῶν ἐγνετίϑεις γ Ὁ, ὑλυ οὐοτς 
60 μετὰ ταῦϑ᾽, ὅπως νῷν ἐγένεϑ'᾽ υἱὸς οὑτοσὶ, 

ἐμοί τε δὴ καὶ τῇ γυναιχὶ τἀγαϑῆ, 
ὙΠῸ) τοὐνόματος δὴ ̓ ντεῦϑεν ἐλοιϑορούμεϑα" 
ἥ μὲν γὰρ ἵππον ΤΟρυττ ἡ πρὸς τοὔνομα, 
Ξάνϑιππον ἢ Χάριππον ἢ ἢ Καλλιππίδην, 

θὅ ἐγὼ δὲ τοῦ «πάππου ᾿τιϑέμην ἐδ ον 
τέως μὲν οὖν ἐχρινόμεϑ'᾽" εἶτα τῷ χρόνῳ 
“οιγῇ Ἵ Π}}6} κἀϑέμεϑα «ΡῬειδιτιπίδην. 
τοῦτον» τὸν υἱὸν τ ρθευοθο: ἐχορίζετο, 
ὅταν σὺ μέγας ὧν ἅρμ᾽ ἐ ΟΣ: πρὸς πόλιν, 

719 ὥσπερ ὙΠ) 1:7. ξυστίδ᾽ ἔχων. ἐγὼ δ᾽ ἔφην, ] 
ὅταν μὲν οὖν τὰς αἶγας ἐκ τοῦ «Ῥελλέως, 
ὥσπερ ὃ πατήρ σου, διφϑέραν ἐνημμένος. 
ἀλλ οὐκ ἐπίϑετο τοῖς ἐμοῖς οὐδὲν λόγοις, 
ἀλλ ἵππερόν [ου Ἔτεῦ τ τῶν χρημάτων. 

76 γῦν οὖν ὅλην τὴν νύχτα φροντίζων, ὁδοῦ 
μίαν εὗρον ἀτραπὸν δαιμονίως ὑπερφυῶ, 
ἣν ἢν ἀναπείσω ἰἰλύσνυ, σωϑήσομαι. 

ἀλλ ἐξεγεῖραι πρῶτον αὐτὸν βούλομαι. 
πῶς δῆτ᾽ ἂν ἥδιστ᾽ αὐτὸν ἐπεγείραιμι; πῶς; 

80 Φειδιππίδη, «Ῥειδιππίδιον. 

ἐρυῦυ Αι ΤΗΜΊΖΗΣ. 

τί, ὦ πάτερ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
κύσον μὲ καὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν δεξιάν. 
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“ῬΕΙΖΦΙΠΠΙΖΗΣ. 116 νικᾶν λέγοντά φασι τἀδικώτερα. 

ἐδού. τέ ἔστιν; ἢν οὖν μάϑης μοι τὸν ἰΐδικον τοῦτον λόγον, 
ΣΤΡΕΙΙΑ͂ ΠῊ Σ: ἃ νῦν ὀφείλω διὰ σὲ, τούτων τῶν χρεῶν 

εἶπέ μοι, φιλεῖς ἐμέ; οὐχ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενί. 
: “ΦΕΙΖΙΠΠΊΙΠΗΣ. ΦΕΙΠΙΠΠΙΠΗΣ. 
γὴ τὸν Ποσειδῶ τουτονὶ τὸν ἵππιον. οὐχ ἂν πιϑοίμην" οὐ γὰρ ἂν τλαίην ᾿δεῖν 

ΣΙΟΟΡΊΒ ΓΙᾺ ΖΗ Σ. 120 τοὺς ἱππέας τὸ χρῶμα διαχεκναισμέγος. 
μή μοί γε τοῦτον μηδαμῶς τὸν ἵππιον" , ΣΤΡΕΨΙΑΖΗΣ. 

8ὅ οὗτος γὰρ ὁ ϑεὸς αἴτιός μοι τῶν χαχῶν. οὐκ ἄρα μὰ τὴν Ζήμητρα τῶν γ᾽ ἐμῶν ἔδει, 
ϑη)0. "») -» ᾿ 3. 3) - ἌΡ 9 9 Ὑἵ 2 οἰ τον υςν τυ κε ΄ 
"1 τὸς ἐκ τῆς χαρδίας μ΄ ὁγτως φιλεῖς, δη αὐτὸς 1... ο ζύχιος θυ ὦ σαμφόρας" 

ὦ παῖ. -πιϑοῦ. ἀλλ ἐξελῶ σ᾽ ἐς χόραχας ἐχ τῆς οἱχίας. 
ΞΕΙΖΙΠΠΙ4ΠΣ. «ΕΙΖΙΠΠΙΖΗΣ. 

τί οὖν πίϑωμαι δῆτά σοι; ἀλλ οὐ περιόψεταί μ᾽ ὁ ϑεῖος Πῆεγαχλέης 
ΣΟ ΒΕ ΠΡΙΚΤΖΊΜΕΙΙΣ, ᾿ 126 ἄνιππον. ἀλλ εἴσειμι, σοῦ δ᾽ οὐ φροντιῶ. 

ἔχστρεψον ὡς τάχιστα τοὺς σαυτοῦ τρόπους, ΣΥΡΡΕΡΙΜΠΟΩΣΙ 
καὶ μάνϑαν᾽ ἐλϑὼν ἂν ἐγὼ παραινέσω. ἀλλ οὐδ᾽ ἐγὼ μέντοι πεσών γε χείσομαι " 

“ῬΕΙΖΔΙΠΠΙΖΗΣ.:. ἀλλ εὐξάμενος τοῖσιν ϑεοῖς διδάξομαι 

90 λέγε δὴ, τί χελεύεις ; αὐτὸς βαδίζων εἰς τὸ φροντιστήριον. 
ΣΤΡῈ ΨΙΑ͂ΖΗΣΣ. πῶς οὖν γέρων ὧν χἀπιλήσμων καὶ βοαδὺς. 

χαί τι πείσει; 180 λόγων ἀχριβῶν σχινδαλάμους μαϑήσομαι; 
“ΕΙΔΩΙΠΠΙΖΗΣ. ἡτητέον. τί ταῦτ᾽ ἔχων στραγγεύομαι, 

πείσομαι, ἀλλ οὐχὶ χόπτω τὴν ϑύραν; παῖ, παιδίον. 
.Κγὴ τὸν Ζ4ιόνυσον. ΜΑΘΗΊΗΣ. 

ἘΣΙΙΒΕ ΙΖ ΗΣ. τς βάλλ ἐς κόραχας" τίς ἐσϑ᾽ ὁ χόψας τὴν ϑύραν; 
δεῦρό νυν ἀπόβλεπε. ΣΙΡΕΜΨΙΆΑΠΗΣ. 

ὁρᾷς τὸ ϑύριον τοῦτο χαὶ τῴχίδιον; «Ῥείδωγνος υἱὸς Στρεψιάδης Κικυνγόϑενγ. 
“ΦΕΙΖΠΙΠΠΙΖΗ Σ. ΜΠΩΑΘΠΤΉΗΣ. 

ὁρῶ. τί οὖν τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐτεὸν, ὦ πάτερ; 135 ἀμαϑής γε νὴ 4{᾽, ὅστις οὑτωσὶ σφόδρα 

ΣΡ ΒΥΣ ΤΌ ΤΥΡΙΙΙΣ: ἀπεριμερίμνως τὴν ϑύραν λελάκτικας. 
ψυχῶν σοςφῶν τοῦτ᾽ ἐστὶ φροντιστήριον. χαὺ φροντίδ᾽ ἐξήμβλωχας ἐξευρημένην.. “΄ 

96 ἐνταῦϑ'᾽ ἐνοιχοῦσ᾽ ὥνδοες οἱ τὸν οὐρανὸν ΣΤΡΕΜΨΙΔΑ͂ΠΖΗΣ. 
λέγοντες ἀναπείϑουσιν ὡς ἔστιν πνιγεὺς σύγγνωθί μοι" τηλοῦ γὰρ οἰχῶ τῶν ἀγρῶν. 
πίστιν περὶ ἡμᾶς οὗτος, ἡμεῖς δ᾽ ἄνϑρακχες. ἀλλ εἰπέ μοι τὸ πρᾶγμα τοὐξημβλωμένον. 
οὗτοι διδάσχουσ᾽, ἀργύριον ἢν τις διδῷ, ΜΑΘΗΤΗΣ. 
λέγοντα γιχᾶν χαὶ δίχαια χὥδικα. 110 ἀλλ οὐ ϑέμις πλὴν τοῖς μαϑηταῖσιν λέγειν. 

ΨΕΙΖΙΠΠΙΖΗΣ. ΣΙΤΙΡΗΙΖΖΗΣ. 

100 εἰσὶν δὲ τίγες ; λέγε νυν ἐμοὶ ϑαρρῶν" ἐγὼ γὰρ οὑτοσὶ 
ΣΤΡΕ.ΜΙΟ.“ΖΗΣ. ἥχω μαϑητὴς εἷς τὸ φροντιστήριον. 

οὐχ οἶδ᾽ ἀχριβῶς τοὔνομα" ΜΑΘΗΤΗΣ. 
μεριμγοςφροντισταὶ χαλοί τε χκἀγαϑοί. λέξω. νομίσαι δὲ ταῦτα χρὴ μυστήρια. 

ΦΕΙΖΦΙΠΠΙΖΗΣ. ἀνήρετ᾽ ἄρτι Χαιρειφῶντα Σωχράτης 
αἱβοῖ, πονηροί γ᾽, οἶδα. τοὺς ἀλαζόνας, 1416 ινύλλαν ὁπόσους ἅλλοιτο τοὺς αὑτῆς πόδας" 
τοὺς ὠχριῶντας, τοὺς ἀνυποδήτους λέγεις" ϑαχοῦσα γὰρ τοῦ Χαιρεφῶντος τὴν ὀφρῦν 

ὧν ὃ χαχοδαίμων Σωχράτης καὶ “Χαιρεφῶγ- ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τὴν Σωχράτους ἀφήλατο. 

ΣΙ ΡΕ ΤΆ ΖΗΣ. ΣΤΡΕΨΙΆΑΜΗΣ. 

"ον. ῆ, σιώπα" μηδὲν εἴπῃς γήπιον. πῶς δῆτα τοῦτ᾽ ἐμέτρησε; 
ἀλλ εἴ τι κήδει τῶν πατρῴων λφίτωμ, ν ΜΑΘΗΤΗ͂Σ. 

τουτω» γέγου μοι, Οσγχγασάμενος τὴν ἐππική,. δεξιώτατα. 

«ΦΕΙΣΡΕΙΤΒΙΓΓΩΣ: 
χηρὸν διατήξας, εἶτα τὴν ψύλλαν λαβὼν 

150 ἐνέβαψεν εἷς τὸν χηρὸν αὐτῆς τὼ πόδε, 
χᾷάτα ψυγείση περιέφυσαν Περσικαί. 

ταύτας ὑπολύσας ἀνεμέτρει τὸ χωρίον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ τῆς λεπτότητος τῶν φρενῶν. 

οὐκ ἄν μὰ τὸν “ιόνυσον, εἰ δοίης γέ μοι 
τοὺς φασιαγοὺς οὗς τρέφει ““εωγόρας. 

ΣΟ ὡΣ Ἷ. Ζ.2593.Π| Σ. 

110 79", ἀντιβολῶ σ᾽, ὦ φίλτατ᾽ ἀνθρώπων ἐμοὶ, 
ἐλθὼν διδάσκου. 

«ΤΕ ΤΙΙΙΙ Ζ Η͂ΞΣ-. 

χαὶ τί σοι μαϑήσομαι; ΜΑΘΗΤΗ͂Σ. 

ΞΡΈ ΨΙ ΑΖΗ Σ. τί δῆτ᾽ ἂν, ἕτερον εἰ πύϑοιο Σωχράτους 

εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς φασιν ἄμφω τὼ λόγω, 1566 φρόντισμα; 
τὸν “ρείττον᾽, ὅστις ἐστὶ, χαὶ τὸν ἥττονα. ΣΤΡΕΨΙΆΖΗΣ. 

τούτοιν τὸν ἕτερον τοῖν λόγοιν, τὸν ἥττονα, ποῖον; ἀντιβολῶ, κάτειπέ μοι- 

ἘΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΊΟΙς 78 
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ΠΑΘΗΤΗ͂Σ. 
ἀνήρετ᾽ αὐτὸν Χαιρεφῶν ὃ Σφήττιος 
ὁπότερα τὴν γνώμην ἔχοι, τὰς ἐμπίδας 

χατὰ τὸ στόμ᾽ ἄδειν, ἢ κατὰ τοὐρροπύγιον. 

ΣΤ͵ΤΡΕ ΨΥΖ ΖΗ Σ. 

τί δῆτ᾽ ἐχεῖνος εἶπε περὶ τῆς ἐμπίδος; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

100 ἔφξασχεν εἶναι τοὔντερον τῆς ἐμπίδος 

στεγόν" διὰ λεπτοῦ δ᾽ ὄντος αὐτοῦ τὴν πγοὴν 
βίᾳ βαδίζειν εὐϑὺ τοὐρροπυγίου " 
ἔπειτα κοῖλον πρὸς στενῷ προσχείμεγον 
τὸν πρωχτὸν ἠχεῖν ὑπὸ βίας τοῦ πνεύματος. 

ΣΤΡΕΨΙΖΆ4ΠηΠ:Σ. 

1606 σάλπιγξ ὃ πρωχτός ἔστιν ἄρα τῶν ἐμπίδων. 
ὦ τρισμαχάριος τοῦ διεντερεύματος. 
ἢ ὁᾳδίως φεύγων ὧν ἀποφύγοι δίκην 
ὅστις δίοιδε τοὔντερον τῆς ἐμπίδος. 

ΠΑΘΗΤΗ Σ. 

πρώην δέ γε γνώμην μεγάλην ἀφῃρέϑη 
170 ὑπ᾿ ἀσχαλαβώτου. 

ΣΤΡΕΨΙΑΖ4ΗΣ. 

τίνα τρόπον; χάτειπέ μοι. 

ΠΆΑΘΠΤΉΗΣ. 

ζητοῦντος αὐτοῦ τῆς σελήνης τὰς ὁδοὺς 
χαὶ τὰς περιφορὰς, εἶτ᾽ ἄνω κεχηνότος 

ἀπὸ τῆς ὀροφῆς νύχτωρ γαλεώτης χατέχεσεγν. 

ΣΤΡΕΨΊΤΙ,Ζ4.4Π:Σ. 

ἥσϑην γαλεώτῃ χαταχέσαντι ΣΣωχράτους. 

ΜΑΘΠΊΠΕΣ. 

176 ἐχϑὲς δέ γ᾽ ἡμῖν δεῖπνον οὐκ ἦν ἑσπέρας. 

ΣΙΤΙΡΕΨΙΖΖΔΗΣ. 

εἶεν" τί οὖν πρὸς τἄλφιτ᾽ ἐπαλαμήσατο; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

κατὰ τῆς τραπέζης χαταπάσας λεπτὴν τέφραν, 
χάμνψας ὀβελίσχον, εἶτα διαβήτην λαβὼν, 
ἐχ τῆς παλαίστρας ϑοϊμάτιον ὑφείλετο. 

ΣΤΡΕΦΨΙ.Ζ“4ΖΗΣ. 

180 τί δῆτ᾽ ἐχεῖνον τὸν Θαλῆν ϑαυμάζομεν; 
ἄγνοιγ᾽ ἄνοιγ᾽ ἀνύσας τὸ φροντιστήριον, 
χαὶ δεῖξον ὡς τάχιστά μου τὸν Σωχράτη. 

μαϑητιῶ γάρ" ἀλλ᾿ ἄνοιγε τὴν ϑύραν. 

ὠ Ἡράχλεις, ταυτὶ ποδαπὰ τὰ ϑηρία; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

18ὅ τί ἐθαύμασας; τῷ σοι δοχοῦσιν εἰχέγαι; 

: ΣΡ ΤΙΓΙΣ: 

τοῖς ἐχ Πύλου ληφϑεῖσι, τοῖς “αχωνικοῖς. 
ἀτὰρ τέ ποτ᾽ ἐς τὴν γῆν βλέπουσιν οὑτοιί; 

ΜΑΘΠΤΗΣ. 

ζητοῦσιν οὗτοι τὰ κατὰ γῆς. 
ΣΤΡΕΦΨΙΑΠΖΗΣ. 

βολβοὺς ὥρα 
ζητοῦσι. μή νυν τουτογὶ «φροντίζετε" 

190 ἐγὼ γὰρ οἶδ᾽ ἵν᾽ εἰσὶ μεγάλοι χαὶ καλοί. 

τί γὰρ οἵδε δρῶσιν οἵ σφόδρ᾽ ἐγχεχυφότες; 
ΜΜΑΘΠΤΗΣ. 

οὗτοι δ᾽ ἐρεβοδιφῶσιν ὑπὸ τὸν Τάρταρον. 
ΣΤΡΕΦᾧΨΤΙΟΑΖ ΖΗ Σ. 

τί δῆϑ᾽ ὁ πρωχτὸς ἐς τὸν οὐρανὸν βλέπει; 

Αι. ΒΤ ΓΤ ΧΟ ΦΡΑΑΝ ΠΟΤΈ 5 

ΜΠ ΑΘΠΤΗ Σ. 

αὐτὸς χαϑ'᾽ αὑτὸν ἀστρονομεὶῖν διδάσκεταιν 
196 ἀλλ᾽ εἴσιϑ'᾽, ἵνα μὴ ᾽κεῖνος ἡμῖν ἐπιτύχη. 

ΣΡ ΕΓΖ ΤΙΣ. 

μήπω γε, μήπω γ᾽" ἀλλ᾿ ἐπιμεινάντων, ἵνα 
αὐτοῖσι. χοινώσω τι πραγμάτιον ἐμόν. 

ΜΜΆΑΘΠΤΊΤΠΗ.Σ. 

ἀλλ οὐχ οἷόν τ᾽ αὐτοῖσι πρὸς τὸν ἀέρα 
ἔξω διατρίβειν πολὺν ἄγαν ἐστὶν χρόνον: 

ΣΥΓΒΟ ΤΑΖ 5 ἘΠΕ 

᾿ 200 πρὸς τῶν ϑεῶν, τί γὰρ τάδ᾽ ἐστίν; εἰπέ μοι. 
ΠΑ ΘΠΊΗΣ. 

ἀστρονομέα μὲν αὑτηί. [ 
ΣΤΡΕΨΙΆΑΆΖΗΣ. 

τουτὶ δὲ τέ; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

γεωμετρία... 

ΣΙΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

τοῦτ᾽ οὖν τί ἐστι χρήσιμον; 
ΜΠΆΑΘΠΤΊΗΣ. 

γῆν ἀναμετρεῖσϑαι. 
ΣΙΡΕΨΑΊΖΖΊΙΗΣ.: 

πότερα τὴν χληρουχιχήν;" 
ΠΆΑΘΗΤΉΗ Σ. 

οὔκ, ἀλλὰ τὴν σύμπασαν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΆΑΠΖΗΣ.:. 

ἀστεῖον λέγεις. 1. 
206 τὸ γὰρ σόφισμα δημοτικὸν καὶ χρήσιμον." 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 
αὕτη δέ σοι γῆς περίοδος πάσης. ὁρᾷς; 
αἵδε μὲν .4ϑῆναι. 

ΣΤΡΕΜΙ,ΖΖ4ΖΗΣ. 

[ τί σὺ λέγεις ; οὐ πείϑομαι, 
ἐπεὶ διχαστὰς οὐχ ὁρῶ χαϑημένους. 

ΜΑΘΠΤΉΗ Σ. 

ὡς τοῦτ᾽ ἀληϑῶς ᾿ΑἉττικὸν τὸ χωρίον. 
ΣΤΡΕΨΧΨΙΖΔΜΖΜΗΣ. 

210 χαὶ ποῦ Κιχυνγῆς εἰσὶν οὑμοὶ δημόται; 
ΜΑΘΗΤΉΣ. 

ἐνταῦϑ'᾽ ἔνεισιν. ἡ δέ γ᾽ Εὐβοι᾽, ὡς ὁρᾷς, 
ἡδὺ παρατέταται μαχρὰ πόρρω πάνυ. 

ΣΤΡΕΨΙΆἍΖ4Η Σ. ᾿ 

οἶδ᾿" ὑπὸ γὰρ ἡμῶν παρετάϑη καὶ Περικλέους. 

ἀλλ ἡ «Ταχεδαίμων ποῦ ᾽στιν; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ὅπου ᾿στίγν; αὑτηί. 
ΣΤΡΕΤΨΙΜΖ4Π ::Σ. 

215 ὡς ἐγγὺς ἡμῶν. τοῦτο πάνυ φρονγτίζετξ, 
ταύτην ἀφ᾽ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν πόρρω πάνυ. 

ΜΜΑΘΗΊΤΠ:ΕΣ. 

ἀλλ οὐχ οἷόν τε νὴ 4". 
ΣΤΡΕΦΙΆΑ͂ΖΗΣ. 

οἰμώξεσϑ'᾽ ἄρα. 

φέρε τίς γὰρ οὗτος οὑπὶ τῆς χρεμάϑρας ἀνήρ; 
ΜΑΘΠΊΠΕΣ. 

αὐτός. 
ΣΤΡΕΙΡΙΑΖΗΣ. 

τίς αὐτός; 
ΜΑΘΠΗΠΤΗΣ. 

“Σωχράτης. 



ΝΟ Ε 

ΣΊ ΡΟ ΌΙΓΜἥΖΗΣ, 
τ ΄ 
ω «Σωχρατες. 

220 79᾽ οὗτος, ἀναβόησον αὐτόν μοι μέγα. 
ΜΑΘΗΤΉΣ. 

ἫΣ . 
αὐτὸς μὲν οὖν σὺ χάλεσον" οὐ γάρ μοι σχολή. 

ΣΒΌΕΣ ΠΟ ΕΓΟΣΙ: 
Ἐπ Σ ΚΝ ὦ “Σώχρατες, 
ω «Σωχρατίδιον. 

τ Υ  ΠΤ δ ΓΙΞΣΣ 

τί μὲ χαλεῖς, ὠφήμερε; 
ΡΟ Ψ ΠΕΖΟΣΙ ΠΩΣ: 

πρῶτον μὲν ὃ τι δοῷς, ἀντιβολῶ, χάτειπέ μοι ἘΝ μ οςς; ἐλύκοελον, ἐζό μοι, 

ἘΣ ΚΟ ΎΓΤΕΣΣ Νν 

328 ἀεροβατῶ χαὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 
ΣΡ Ὁ Ζ Ζ{Π:Σ: 

ἔπειτ᾽ ἀπὸ ταρροῦ τοὺς ϑεοὺς ὑπερφρογεῖς, 
ἀλλ οὐχ ἀπὸ τῆς γῆς, εἴπερ. 

πῷ ΚΟ ΡΥ ΕΙ͂ΟΣ, 

οὐ γὰρ ἐν ποτε 
ἐξεῦρον ὀρϑῶς τὰ μετέωρα πράγματα, 

ι ΄ . Η ᾿ 
εἰ μὴ χρεμάσας τὸ νόημα καὶ τὴν φροντίδα 

280 λεπτὴν καταμίξας εἷς τὸν ὅμοιον ἀέρα. 
οὐδ. Ὁ Ἢ , ΄ 2 

εἰ δ᾽ ὧν χαμαὶ τἄνω χάτωϑεν ἐσχόπουν, 
ΕῚ 27 ΕῚ Ὅτ 2 ι ον ἐς δ, ᾿ 

οὐχ ἂν ποϑ' εὗρον" οὐ γὰρ αλλ ἡ γῆ βίᾳ 

ἕλχει πρὸς αὑτὴν τὴν ᾿χμάδα τῆς φροντίδος. 

πάσχει δὲ ταυτὸ τοῦτο χαὶ τὰ χάρδαμα. 

ΣΕ ΡΟΣ ΣΕ 
; 

286 τί φής; 
ἡ φροντὶς ἕλκει τὴν ᾿χμάδ᾽ εἷς τὰ χάρδαμα; 
ἴϑι νυν, χατάβηϑ'᾽, ὦ Σωχρατίδιον, ὡς ἐμὲ, 
ἕνα μὲ διδάξης ὥνπερ οὕνεχ᾽ ἐλήλυϑα. 

ἘΣ ΕΖ ΤΕΙΣ. 
ἣΣ. ΄ ηλϑὲς δὲ χατὰ τί; 

ΣΙΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

βουλόμενος μαϑεῖν λέγειν. 
240 ὑπὸ γὰρ τόχων γρήστων τε δυσχολωτάτων 

ἄγομαι, φέρομαι, τὰ χρήματ᾽ ἐνεχυράζομαι. 
ἘΣ ΕΟ ΡΟΖ ΨΜΕΙΟΣ. 

, 2 « , Ἁ 2ὕὔ » 

ποϑεν δ᾽ ὑπόχρεως σαυτὸν ἔλαϑες γενόμενος; 
ΤΟ ΖΙ ΖΕ ἜΠΟΣ 

7 2 ΄ ς ᾿ ᾿ ΗΕ Ὶ 

γόσος μ᾽ ἐπέτριννεν ἱπιπιχὴ, δεινὴ φαγεῖν. 

ἀλλά μὲ δίδαξον τὸν ἕτερον τοῖν σοῖν λόγοιν, 
246 τὸν μηδὲν ἀποδιδόντα. μισϑὸν δ᾽ ὅντιν᾽ ἂν 

’ Ψ “ ͵ ᾿Ὶ ’ 

πράττῃ μ᾽ ὀμοῦμαί σοι χαταϑήσειν τοὺς ϑεούς. 

ΣΕ Ἢ ΕΙΣ. 
- ᾿ ΕῚ - ’ - ᾿ « 
ποίους θεοὺς ὁμεῖ σὺ; πρῶτον γὰρ ϑεοὺὶ 
ἡμῖν γνόμισμ᾽ οὐχ ἔστι. 

ΣΙΎΔΡΥΡΑΓ  ΖΓΓΟΣ, 

τῷ γὰρ δμνυτ᾽; ἢ 
σιδαρέοισιν, ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ; 

Σ΄ ΤΊΠῸΣ: 

250 βούλει τὰ ϑεῖα πράγματ᾽ εἰδέναι σαφῶς 

ἅττ᾽ ἐστὶν ὀρϑῶς; 

Ὁ ὙΕΡ ΡΟ ΤΙ ΖΙΈΕΞ, 

γὴ 41, εἴπερ ἔστι γε. 
ἘΣ ΠΟ ΤΎΓΣ. 

“αὶ ξυγγενέσϑαι ταῖς Νεφέλαισιν ἐς λόγους, 

ταῖς ἡμετέραισι δαίμοσιν ; 
ΦΊΕΡΙΕ ΙΖ ΖΗ Σ. 

μάλιστά γε. 

Ξ ΞΘ Ὁ ΞΘ ΈΒΞΕΕΕ ΕΞ ϑναν αϑεν θεν σον ον «ΡΝ 

Φ, ΦΈΡ Ὁ ΤῸ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

κάϑιζε τοίνυν ἐπὶ τὸν ἱερὸν σκίμποδα, 

ΣΤΡΕΜΙΠΜΆΠΜΗΣ. 

296 ἰδοὺ χάϑημαι. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
τουτονὶ τοίνυν λαβὲ 

τὸν στέφανον. 
ΣΊΙΡΗΡΙΖΖΗΣ, 

ἐπὶ τί στέφανον ; οἴμοι, Σώχρατες, 
ὥσπερ μὲ τὸν ᾿ϑάμανϑ᾽ ὅπως μὴ ϑύσετε. 

ΣΟ ΚΟΡ ΤΊΉΣΣΣ 

οὔκ, ἀλλὰ ταῦτα πάντα τοὺς τελουμέγους 

ἡμεῖς ποιοῦμεν. 
ΣΤΡΕΨΊΙ,Μ4ΠηΣ. 

εἶτα δὴ τί χερδανῶ; 
ΣΙΘΟΛΟΡΣΤ {ΠΣ 

200 λέγειν γενήσει. τρίμμα., χρόταλον, παιπάλη. 
ἀλλ ἔχ᾽ ἀτρεμί. 

ΣΙΥΤΟΡ ΕΣ ΟΙ «..Ζ ῚΓΣ. 

᾿ μὰ τὸν 4 οὐ ψεύσει γέ με" 
καταπαττόμενος γὰρ παιπάλη γενήσομαι. 

ὩΣ ΟὟ ΠΟ ΖΓΊΓῚΣ. 

εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσβύτην καὶ τῆς εὐχῆς ὑπα- 
χούειν. 

ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ἀμέτρητ᾽ ᾿Ζὴο, ὃς ἔχεις τὴν 
γῆν μετέωρον, 

20ύ λαμπρός τ᾽ «Αἰϑὴρ, σεμναί τε ϑεαὶ Νεφέλαι 
βοοντησιχέραυγοι, 

ἄρϑητε, φάγητ᾽, ὦ δέσποιναι, τῷ φροντιστῇ 

μετέωροι. 
ΣΤΡΕΨΙΖΠΖΗΣ. 

μήπω μήπω γε, πρὶν ἂν τουτὶ πτύξωμαι, μὴ 
χαταβρεχϑώ. 

τὸ δὲ μηδὲ χυγὴν οἴχοϑεν ἐλϑεῖν ἐμὲ τὸν χαπο- 
δαίμον᾽ ἔχοντα. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἔλθετε δῆτ᾽, ὦ πολυτίμητοι Νεφέλαι, τῷδ᾽ εἰς, 

ἐπίδειξιν " 

270 εἴτ᾽ ἐπ᾿ Ὀλύμπου χορυφ αἷς ἱεραῖς χιονοβλήτοισι 
χάϑησϑε, 

εἴτ᾽ ᾿Ωχεανοῦ πατρὸς ἐν χήποις ἱερὸν χορὸν 
; ἵστατε Νύμφαις, 

εἴτ᾽ ὥρα Νείλου προχοαῖς ὑδάτων χρυσέαις ἀρύ-- 
τεσϑε πρόχουσιν, 

ἢ Παιῶτιν λίμνην ἔχετ᾽ ἢ σχόπελον γιφύεντα 
ηίμαντος " 

ὑπαχούσατε δεξάμεναι ϑυσίαν καὶ τοῖς ἱεροῖσι 
χαρεῖσαι- 

ΧΟΡΟΣ. 

276 ἀέναοι Νεφέλαι, 

ἀρϑῶμεν φανεραὶ δροσερὰν φύσιν εὐάγητον, 
πατρὸς ἀπ᾿ Ὡχεανοῦ βαρυαχέος 
« »" ᾿ ᾿ Ν 

ὑψηλῶν ὀρέων χορυφὰς ἐπὺ 

280 δενδροοχόμους, ἵνα 

τηλεφανγεῖς σχοπιὰς ἀφορώμεϑα, 
χαρπούς τ᾿ ἀρδομέναν ἱερὰν χϑόνα, 

χαὶ ποταμῶν ζαϑέων χελαδήματα, 
καὶ πόντον χελάδοντα βαρύβρομο» " 
27 ᾿ ΄ γ , ᾿χ 2δό ομμα γὰρ αἰϑέρος ἀχάματον σελαγείταν 

278 --- 290. -Ξ-Ξ- 299 --- 513, 
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580. ΑΡΙ 

μαρμαρέαις ἐν αὐγαῖς. 

ἀλλ ἀποσεισάώμεναι νέφος ὄμβριον 

ἀϑανάτας ἰδέας ἐπιδώμεϑα 
290 τηλεσχύπῳ ὄμματι γαῖαν. 

νῷ Ὁ 5 ἍΤΙΣ. 

ω μέγα σεμναὶ Νεφέλαι, φανερῶς ἠχούσατέ μου 
χαλέσαντος. 

ἤσϑου φωνῆς ἅμα χαὶ βροντῆς μυχησαμένης 

ϑεοσέπτου; 

ΣΙ ΡΕ  Ι ΖΗΣ. Ι 

χαὶ σέβομαΐ γ᾽, ὦ πολυτίμητοι, καὶ βούλομαι 
ἀνταποπαρδεῖν 

οὕτως αὐτὰς τετρεμαίγω χαὶ 
πεφόβημαι," 

295 χεὶ ϑέμις ἐστὶν, νυνί γ᾽ ἤδη, κεὶ μὴ ϑέμις ἐστὶ, 
χεσείω. 

ΣῺ ΚΡΑΨΙΠΣ. 

οὐ μὴ σκώψει μηδὲ ποιήσεις ἅσεερ 
μόνες οὗτοι; 

μέγα γάρ τι ϑεῶν κινεῖται σμῆ-- 

Ἁ Ν ΄ 

πρὸς τὰς βροντὰς 

ε γε Ρὰ οἱ τουγοδαί-- 

- ἀλλ εὐφήμει 
γος ἀοιδαῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

παρϑένοι ὀμβοοςόροι, 
900 ἔλθωμεν λιπαρὰν χϑόνα Παλλάδος, εὐανδρον γῶν 

Κέχροπος ὀψόύμεναι πολυήρατον " 
οὗ σέβας ἀρρήτων ἱερῶν, ἵνα 

μυστοδόχος δόμος 
ἐν τελεταῖς ἁγίκις ἀναδείχνυται, 

806 οὐρανίοις τε ϑεοῖς δωρήματα, 
ναοί ϑ᾽ ὑννερεφεῖς καὶ ἀγάλματα, 
καὶ ποόσοδοι μακάρων ἱερώταται, 

εὐστέφρανοί τε ϑεῶν ϑυσίαι ϑαλίαι τε, 
810 παντοδαπαῖς ἐν ὥραις, 

ἢρέ τ᾿ ἐπερχομένῳ Βρομία χάρις, 

εὐχελάδων τὰ χορῶν ἐρεϑίσματα, 
χαὶ Μιοῦσα βαρύβρομος αὐλῶν. 

ΣΤΡΕΥΤΙΆΑ,ΖΗΣ. 

πρὸς τοῦ Διὸς ἀντιβολῶ σε, φράσον, τίνες εἴσ᾽, 

ω Σώκρατες, αὑται 

αἱ φϑεγξάμεναι τοῦτο τὸ σεμγόν; μῶν ἡρῷναί 
τινές εἶσιν ; 

Σ ΟΥΚΟΨ ΤΕΣ. 

ἥκιστ᾽, ἀλλ᾽ οὐράνιαι Νειρέλαι, μεγάλαι ϑεαὺ 
ἀνδοάσιν ἀργοῖς" 

αἵπερ γνώμην καὶ διάλεξιν χαὶ γοῦν ἡμῖν πα- 
ρἕχουσι 

ατείαν σαὶ περίλεξιν χὰ 

315 

καὶ τξρ ὑ χροῦσιν χαὶ χα-- 
τάληνιν. 

ΡΟ ΘΈΡ  5. ΔΓΤΙΣ, 
2 ΄ 3 δυσὶ ᾿ Ω.2 Ὁ , 
ἀχουσασ᾽ αὑτῶν τὸ φϑέγμῳ ἡ ψυχή 

’ 

ἐίθὺυ 717 0ΤΉ τ αι. 

ων 5 5) ΟῚ 

ταῦτ αο 

ΤΟΦΑΝΟΥΣ ᾿ 

| 
Ϊ 
᾿ 

820 χαὶ λεπτολογεῖν ἤδη ζητεῖ χαὶ περοὺ χαπγοῦ στε-- 
γνολεσχεῖν, 

χοαὺ γνωμιδίῳ γνώμην νύξασ᾽ ἑτέρῳ λόγῳ ἀντι-- 
λογῆσαι" 

ε! 3 » 

ὥστ᾽, εἴ πως ἔστιν. ἰδεῖν αὐτὰς ἤδη φανερῶς 
ἐπιϑυμῶ. 

ΣΟ ἸΠΎΠΣ. 

βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν ΤΙῈαάρνηϑ᾽" 
ς 

ὁρῶ χατιούσας 
ἤδη γὰρ 

ς Ἐ »-ὋὉΌ΄ 2 ’ 

ησυχὴ αὕτας. 

β 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

φέρε, ποῦ; δεῖξον. 
ΣΩΚΡΆΤΗΣ. ἢ 

χωροῦσ᾽ αὗται πάνυ πολλαὶ, 
826 διὰ τῶν κοίλων καὶ τῶν δασέων, αὗται πλάχιαι. 

ΣΊΙΤΡΕΨΙΆΑΖΩΙΣ. 
τ ᾿ τί τὸ χρῆμα; 
ως οὐ χαϑορῶ. 

ΣΡ ΖΓ ΈΕΙΕΣ. 

παρὰ τὴν εἴσοδον. 

ΦΣ,Ί ΡῸ 1 107 0 ἘΓῸΣΣ 

ἤδη νυνὶ μόλις οὕτως. 
ΣΟ Χ0 7 ἘΠῚΣΣΕ 

γῦν γέ τοι ἤδη χαϑορᾷς αὐτὰς, εἰ μὴ λημᾷς κο-- 
λοκύνταις. 

πον μη ἉΠ4.11ΠΣ. 

γὴ Δί ἔγωγ᾽, ὦ πολυτίμητοι, πώντα γὰρ ηδὴ 
κατέχουσι. 

ΣΙ ΡΟ ΜΟΡΠῸΣΣ 

ταύτας μέντοι σὺ ϑεὰς οὔσας οὐκ ἴδης οὐδ᾽ 
ἐνόμιζες; 

ΣΤΡΕΨΙΆ “ΖΗ. 

830 μὰ “10, ἀλλ ὁμίχλην χαὶ δρόσον αὐτὰς ἡγούμην 
χαὶ χαπνὸν εἶναι. 

ΣΩΣΚΡΟΨΈΓΕΣ. 

οἶσϑ' ὁτιὴ πλείστους αὗται βό- 
σχουσι σοφιστὰς, 

ϑουριομάντεις, Ἰατροτέχνας ) σφραγιδονυχαργο-" 
κομήτας, : ᾿ 

κυχλίων τὲ χορῶν ἀσματοκάμπτας, ἄνδρας με- 

τεωροφέναχας, 

οὐδὲν δρῶντας βόσχουσ᾽ ἀργοὺς, 
μουσοποιουσι- 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
885 ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐποίουν ὑγρῶν Νεφελᾶν στρεπταιγλᾶν 

δάϊον δρμὰν, 
πλοχάμους θ᾽ ἑχατογχεφράλα Τυφῶ,, πρημαινού-- 

σας τὲ ϑυέλλας, 

εἶτ᾽ ἀερίας, διερὰς, γαμψοὺς οἰωνοὺς ἀερονηχεῖς., 
ὕμβοους ὃ’ ὑδάτων δροσερῶν Νεφελᾶν" εἶτ᾽ 

ΕῚ οὐ γὰρ μὰ 41ὲ 

[χὰ ν. ἢ 

ὁτι ταῦτας 

ἀντ᾽ αὐτῶν χατέπινον 
κεστρᾶν τεμάχη μεγαλῶν ἀγαϑᾶν, κρέα τ΄ ὀρνί- 

ϑεια χιχηλᾶν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ' 

810 διὰ μέντοι τάσδ᾽ οὐχὶ δικαίως; 
ΣΎΝ ΨΚ ΕΙΣ: 

λέξον δὴ μοι, τέ παϑοῦσαι, 
Νεφέλαι γ᾽ εἰσὶν ἀληθῶς, ϑνηταῖς εἴξασι 

γυναιξίν ; 

οὐ γὰρ ἐκεῖναί γ᾽ εἰσὶ τοιαῦται. 
ΣΙ ΚΟ ΑΗ: 

φέρε, ποῖαι γάρ τιγές εἶσιν ; 
ΣΤΡΕΙ Ἢ ΖΗ Σ. 

οὐκ οἶδα σαφῶς" εἴξασιν γοῦν ἐρίοισιν πεπτα- 
μένοισι; 

ν μὰ Δί᾽, οὐδ᾽ ὁτιοῦν " αὗται δὲ 

ὁῖνας ἔχουσιν. 

ΣΟΚΡΆΤΗΣ. 

846 ἀπόχριναί νυν ἅττ᾽ 
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ξισίξο 

Ν ϑυ δ ΓΝ 
χούγνυ γυγαιξὶγ 

Ἂν Ὑ 

ἂν ἔρωμαι. 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΊΜΗΣ. 

λέγε γυν ταχέως ὅ τι βούλει. 

Ι 



ΝΕ Φ 

ΞΩΚΧΒΆΑΈΤΈΙΣ. 

ἤδη ποτ᾽ ἀναβλέψας εἶδες γεφέλην Κενταύρῳ 
ὁμοίαν 

Ἁ ΄ ΒΑ ’ σι ’, 

ἢ παρδάλει ἡ λύχῳ ἢ ταύρῳ; 

ΣΥΝ ΣΤ ΑΨ: 

γὴ -1{ ἔγωγ᾽. εἶτα τί τοῦτο; 
ΣΟ ΟΣ ΚΤ ΟΡ. 

γίγνονται πάνϑ᾽ ὅ τι βούλονται . χῴτ᾽ ἣν μὲν 
ἴδωσι κομήτην, 

τη τινὰ τῶν λασίων τούτων, οἰόγπερ τὸν 
Ξενοφάντου, 

860 σχώπτουσαι τὴν μανίαν αὐτοῦ Κενταύροις ἤκα- 
σαν αὑτάς. 

ΣΡ ΡΥ; ΕΣ ΙΕΕΙΕΣς 

τί γὰρ, ἢν ἅρπαγα τῶν δημοσίων χατίδωσι Σί-- 
μωνα,, τί δοωσιν; 

ΣΥῸΣ Ζ 111.. 

ἀποφαίγουσαι τὴν φύσιν αὐτοῦ λύχοι ἐξαίφνης 
ἐγένοντο. 

ΣΟ. ΕΣ 2. 4 Ὴ}γ- 
Ἐν , ἐπ ᾿ Ρ 

ταῦτα Κλεωνυμον αὗὑται τὸν δίψε- 
σπιν χϑὲς ἰδοῦσαι, 

ε΄. ᾿ "»Ὥ-Ὁ 2 » Α Φφ 23 

ὅτε δειλότατον τοῦτον ἑώρων, ἔλαφοι διὰ τοῦτ 
ἐγένοντο. 

ὭΣΙ -- ΩΚΡΑ͂ ΌΓΓΩΣ: 

- " 77 

ταῦτ᾽ ἀρὰ, 

1 866 χαὶ νῦν γ᾽ ὅτι Κλεισϑένη εἶδον, δοῷς, διὰ τοῦτ᾽ 
ἰ ἐγένοντο γυναῖχες. 

ΣΣ Τρ ἀν ῬωΣι 
χαίρετε τοίνυν, ὦ δέσποιναι" καὶ γῦν, εἴπερ 

τινὶ χαλ λῳ; 

᾿ οὐραγομήχη δήξατε χἀμοὶ φωνὴν, ὦ παμβασίλειαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαῖρ᾽, ὦ πρεσβῦτα παλαιογενὲς, ϑηρατὰ λόγων 
φιλομούσων " 

σύ τε, λεπτοτάτων λήρων ἱερεῦ ἄξζε πρὸς Ι δίς 1. ζ 3 ο, ρος 
' ἡμᾶς ὃ τι γορῆζεις " 

3 . Ἁ 27 ᾽ [ ΄ Ἑ - - 

860 οὐ γαρ ἂν ἄλλῳ γ᾽ ὑπαχούσαιμεν τῶν γνῦν με- 

ἱ τεωροσοφιστῶν 

πλὴν ἢ Προδίχῳ, τῷ μὲν σοφίας καὶ γνώμ "ἢ ] ΝΣ Πρ. 9 ἢ ἐ Ρ ς Ζ60ν 4“ ἣ ἧς 

οὕνεχα,, σοὶ δὲ, 

ὅτε βρενϑύει τ᾽ ἐν ταῖσιν ὁδοῖς χαὶ τὠφϑαλμὼ! 
παραβάλλεις, | 

κἀνυπόδητος χαχὰ πόλλ ἀνέχει χἀφ᾽ ἡμῖν σε-} 
μνοπροσωπεῖς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ὦ Γῆ τοῦ φϑέγματος, ὡς ἱερὸν χαὶ σεμνὸν χαὶ; 

ΓΕ ΤῊΝ 

ΣΦ ΚΟ ΤΙΣ; 

866 αὑται γάρ τοι μόναι εἰσὶ ϑεωί" τὔλλα δὲ πάντ᾽ 
ἐστὶ φλύαρος. 

ΣΡ; ΦΡῚ, Ζ ΤΙῊΣ, 

ὁ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν, -(έρε, πρὸς τῆς Γῆς, οὑλύμ-- 
ἰ πιος οὐ ϑεός ἔστιν; 

' ΣΟ ΩΡ, ἃ ΤΈΩΣ, 
Ι ποῖος Ζεύς ; οὐ μὴ ληοήσεις " οὐδ᾽ ἔστι Ζεύς. 

' ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
! 

“---οὐνοτοτο 

; τί λέγεις συ 
κ ν 5» 2 

τουτὶ γάρ ἔμοιγ ἀπόφηγαι πρῶ--' 

τον ἁπάντων. 

ἀλλὰ τίς 

] 
, Ἡ 

ὕει; ; 

| 

581. ἘΠ ἂν Δ κ᾿ 

ΣΙ ΚΥΡΥΖΨΙΕΓΕΣΣ 

αὗται δή που" μεγάλοις δέ σ᾽ ἐγὼ σημείοις 
αὐτὸ διδάξω. 

ποῦ γὰρ πώποτ᾽ ἄνευ Νεφελῶν ὕοντ᾽ 
ἤδη τεϑέασαι; 

καίτοι χρὴν αἰϑοίας ὕειν αὐτὸν, ταύτας δ᾽ 
δημεῖν. 

ΣΥΤΡΕΨΙἍΊΗ Σ. 

νὴ τὸν ᾿ἡπόλλω, τοῦτό γέ τοι τῷ γυνὶ λόγῳ εὖ 
προσέφυσας" 

καίτοι πρότερον τὸν “10 ἀληϑῶς ᾧμην διὰ χο-- 
σκίνου οὐρεῖν. 

ἀλλ ὅστις ὁ βροντῶν ἔστι φοάσον " 

ποιεῖ τετοεμαίΐν ει. 

ΣΟ ΟΡ ΎΎΓΟΡΕΣ: 

876 αὗται βροντῶσι χυλινδόμεναι. 

ΦΊΡΕΨΡΙΖΖΗΣ. ᾿ 

τῷ τρόπῳ, ὦ πάντα σὺ τολμῶν; 
ΣΩΚΡΩΖΎΤΤΕΣ. 

ὅταν ἐμπλησϑῶσ᾽ ὕδατος πολλοῦ χἀναγχασϑῶσι 
φέρεσϑαι, 

κατακοημγάμεγαι πλήρεις ὄμβρου δι᾽ ἀνάγκην, 
εἶτα βαρεῖαι 

εἰς ἀλλήλας ἐμπίπτουσαι ῥήγνυνται καὶ πατα- 
γοῦσιν. 

ΣΊΤΡΕΨΙΆΑ͂ΖΗΣ. 

ὁ δ᾽ ἀναγχάζων ἐστὶ τίς αὐτὰς, οὐχ ὃ Ζεὺς, 
ὥστε φέρεσϑαι; 

ΣΟ ΡΥ ΌΕΓΣ: 

880 ἥχιστ᾽, ἀλλ᾿ αἰϑέριος δῖνος. 
ΣΙ ΡΒ ΨΆΤΕ :Γ ΕΣ: 

αἴϊνος ; τουτέ μ᾽ ἐλελήϑη, 

870 Φέρε; 

ΕΣ 
{({7π0-- 

τοῦτό ιιε 

ἀλλ ἀντ᾽ αὐτοῦ δΖίϊνος νυνὶ 

βασιλεύων. 
ἀτὰρ οὐδέν πω περὺ τοῦ πατάγου καὶ τῆς βρον- 

τῆς μ᾽ ἐδίδαξας. 

ΚΡΑΤΕΙ͂Σ. 
3 3 ᾿ : τ᾽ ͵ « Α 

οὐκ ἠχουσώς μου τὰς Νεφέλας ὕδατος μεστὰς 

ὁ Ζεὺς οὐκ ὦν, 

0) 
“-- “ὦ 

ὅτι φημὶ 
ϑ ’ ΕῚ ΕἸ ΄ - ν ι 
ἐμπιπτούσας εἰς ἀλλήλας παταγεῖν διὰ τὴν πυ- 

χνότητα; 

ΣΊΡΕ ΙΖΟΤΗΣ. 

886 φέρε τουτὶ τῷ χρὴ πιστεύειν; 
ΟΣΟΣΚΙΡ ΤΗΣ. 

ἀπὸ σαυτοῦ ᾽γώ σε διδάξω 
- ΄ὕ δ 

ἤδη ζωμοῦ 1]αναϑηναίοις ἐμπλησϑεὶς εἰτ᾽ ἐτα- ἔ 
θαχϑης 

στέ. χαὶ χλόνος ἐξαίφνης αὐτὴν διεε- τὴν γαστέρα, χαὶ χλόνος ἐξαίφνης αὐτὴ 
’ 

χορχορύγησεν; 
ΣΟ ΧΟΡΟΣ ΦΙΟΜ ΤΎΆΓΣ, 

. κ - ’ 

γὴ τὸν ᾿“πόλλω, χαὶ δεινὰ ποιεῖ γ᾽ εὐθύς μοι, 
χαὺὶ τεταραχτῶν 

ΕἾ ᾿ νόος “΄"Ν}) » κ ν 
χώσπερ βοοντὴ τὸ ζωμίδιον παταγεῖ καὶ δεινὰ 

ΧΕ ΚΟΚΟΙΞΗ “ 

890 ἀτρέμας πρῶτον παππὰξ παππὰξ ξ, χἄπειτ᾽ 
γει παπατπιιὰξ, 

χώταν χέζω, κομιδῆ βοοντῷ παπαπαππὰξ, ὥσπερ 
ἐχεῖγαι. 

ΣΤΡ ΕΣ ΤΑ ΦΊΈΓΣ. 
᾿ ΠΝ κ᾿ σχέιναι τοίνυν ἀπὸ γαστριδίου τυγγουτουν 
πέπορδας " 

,ὔ 

ἐπα-! 

-ιι-.-------.---τ-΄΄ ᾿ΠΠΠρθπρππρΘρῤρῤᾷῤ  ιιι. --ἴ-ᾷς-ς-ςς-ς-- ----- --ςςςς----------. 



ὅ82 

27 ᾿" -» 

τὸν δ᾽ ἀέρα τόνδ᾽ οντ᾽ ἀπέραντον, πῶς οὐχ 
εἰχὸς μέγα βροντῶν; 

ιν» Ψ,ῃ, α Ρ Γ ΕῚ Τ 2 Ὑ}} η1 ν Ἢ 4 

ταῦτ ἄρα χαὺ τὠγομίατ ἀλλήλοιν, βροντὴ χαὶ 
ι ε ν 

πορδὴ. ομοίω. 

ἘΠ ΡΝ ΖΟΩΖΙΙ Σ. 

895 ἀλλ᾿ ὁ κεραυνὸς πόϑεν αὖ φέρεται λάμπων πυρὶ, 
τοῦτο δίδαξον, 

Α ΄ ’ . « - 3 Α "Ὁ 

χαὶ χαταφρύγει βάλλων ἡμᾶς, τοὺς δὲ ζῶντας; 
περιφλύει. 

τοῦτον γὰρ δὴ φανερῶς ὁ Ζεὺς ἵησ᾽ ἐπὶ τοὺς 
ἐπιόρχους. 

ΣΟΌΚΡΟΎΤΊΣ. : 

χαὶ πῶς, ὦ μῶρε σὺ χαὶ Κρονίων ὄζων καὶ βε;- 
χεσέληγε, 

εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρχους, πῶς οὐχὶ Σίμων᾽ 
ἐνέπρησεν 

Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον; καίτοι σφόδρα 
γ᾽ εἴσ᾽ ἐπίοοκοι" 

τὸν αὑτοῦ γε νεὼν βάλλει χαὶ Σούγιον 
ἄχρον ᾿ϑηνέων 

χαὶ τὰς δοῦς τὰς μιεγάλας " τί μαϑών; οὐ γὰ “(ἡ τὰς 6 ς τὰς ἐ γαλ ς μα ᾿" ον 769) 

λ -Ὁ 3 Ὁ" 

δὴ δοῦς γ᾽ ἐπιορκεῖ. 

ΣΆ. ΡΨΨΙ.ΗΠΣ. 
τὴ ΞῸυ 3.ϑ κα ΣῈ ἢ ᾿" ᾿ ᾿ 

οὐκ οἱδ᾽." ἀτὰρ εὖ σὺ λέγειν φαίνει. τί γάρ ἔστιν 

δῆϑ᾽ ὁ χεραυγός; 

ἸΟλΟΣ ἼΝ ΕΙΣ: 

ὅταν εἷς ταύτας ἄνεμος ξηρὸς μετεωρισϑεὶς χα- 
ταχλεισϑῆ, 

405 ἔνδοϑεν αὐτὰς ὥσπερ κύστιν φυσῷ, χἔπειϑ'᾽ ὑπ᾽ 

ἀ00 οὐδὲ 

ἀλλὰ 

ἜΤΟΣ -- 

5) ’ 

ἀγάγχης 
ς» ΝῚ ΑΔ Σ ψ»φ- 2 δὶ Α ᾿Ὶ κ 

ῥηξας αὐτὰς ἕξω φέρεται σοβαρὸς διὰ τὴν πυ- 
,’ 

, χγοτητα, 
[4 ᾿Ὶ - ἐπ τ ͵ΑΡῚ κ᾿ “- Ἐπ τὴ πὴ ς κ 

ὑπὸ τοῦ ῥοίβδου χαὶ τῆς ῥύμης αὐτὸς ἑαυτὸν 
χαταξαίωγ. 

ὭΣ 2676} 78) ΤΠ 102. 2 ἼΛΙΟΣ 
,25 ϑ Α »ΟὃὋ- ᾿ - » ξ΄ Υ) 

γη “1, ἐγὼ γοῦν ἀτεχνῶς ἔπαϑον τουτί ποτε 
Ζιασίοισιν. 

7 , - , ἘΣ 

ὠπτῶν γαστέρα τοις συγγενέσιν, χ(τ 

ἀμελήσας " 
« 2 “ἦἷ ΓΝ 

10 ἡ δ᾽ ἀρ᾽ ἐφυσῶτ᾽, εἶτ᾽ 

πρὸς αὐτὼ 
3 ΄ 7) 

τὠφϑαλμώ μου προσετίλησεν χαὺ χατέχαυσεν τὸ 
προσωπσογ. 

ΧΟΡΟΣ. 
ΩΣ - ἥ ΄ ἿΣ 
ὦ τῆς μεγάλης ἐπιϑυμήσας σοφίας, ὠὥνϑρωπε, 

παρ᾽ ἡμῶν, 
ὡς εὐδαίμων ἐν ᾿4“ϑηναίοις χαὶ τοῖς “Ἤλλησι γε- 

γήσξει. 
Α συμ Σ ὑ φοοντιστὴς χα 

οον ἔνεστιν 
416 ἐν τῇ ψυχῆ, χαὶ μὴ χάμγνεις μήϑ᾽ ἑστὼς μήτε 

βαδίζων, 
’ ε »"Ὺ, 2) Γ ΄, ΤῊΣ ΟῚ 2 - ᾿ -΄᾿ 

μητὲ ριγῶν ὕχϑει λίαν, μήτ᾽ ἀριστᾶν ἐπιϑυμεῖς, 
Ρ 2 2 , κι ΄» κι -" 32) οἴνου τ ἀπέχει χαὶ γυμνασίων χαὶ τῶν αλλων 

2 »ἫἵἉ 

οὐκ ἔσγων͵ 

ἐξαίφνης διαλαχκήσασα 

- 
2 

. Ζα 
Α Α ’ ’, εἰ μνήμων 8 ὑ τὸ ταλαίπω- 

ὠνοήτων, 
καὶ βέλτιστον τοῦτο νομίζεις, ὅπερ εἰχὸς δεξιὸν 

2 Ὗ 

ἀγνόρα, 
“ , . »-“ο , 

γιχᾶν πράττων χαὶ βουλεύων χαὶ τῇ γλώττῃ πο-- 
Δ' [ 

’᾿"- λεμίζων; 

Αὶ ΒΕ ΤῸ Φ ΟΝ Υ Σ 

ΣΊΡΕΨΙΖΖΗΣ., 

420 ἀλλ ἕνεκέν γε ψυχῆς στερρᾶς δυσχολοχοίτου τὲ 

μερίμνης, 
χαὶ φειδωλοῦ καὶ τρυσιβίου γαστρὸς καὶ ϑυμι- 

βοεπιδείπγου, 
3 ἀμέλει ϑαροῶν, οὕνεχα τούτων ἐπιγχαλχεύειν 

παρέχοιμ᾽ ἄν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἄλλο τι δῆτ᾽ οὖν γνομιεῖς ἤδη ϑεὸν οὐδένα πλὴν 
ἅπερ ἡμεῖς, 

τὸ Χάος τουτὶ καὶ τὰς Νεφέλας καὶ τὴν γλῶτ- 
ταν. τρία ταυτί; 

ΦΈΡΕ ΑΙΑ͂ ΖΦΓΕΓΣ. 

458 οὐδ᾽ ἂν διαλεχϑείην γ᾽ ἀτεχνῶς τοῖς ἄλλοις, 
οὐδ᾽ ἂν ἀπαντῶν" 

οὐδ᾽ ἂν ϑύσαιμ᾽, οὐδ᾽ ἂν σπείσαιμ᾽, οὐδ᾽ ἐπι- 
ϑείην λιβανωτόν. 

ΧΟ ΡΙΘΕΣ: 

λέγε νυν ἡμῖν ὃ τι σοι δρῶμεν ϑαρρῶν, ὡς οὐκ 
ἀτυχήσεις, 

ἡμῶς τιμῶν καὶ ϑαυμάζων καὶ ζητῶν δεξιὸς εἶναι. 
ΣΤΡΕΟ ΙΑ 531 Σ. 

ἘΣ γ , [ο »λἙὧ᾽ 

ὦ δέσποιναι, δέομαι τοίνυν ὑμῶν τουτὶ πάνυ 

μιχρὸν, 

430 τῶν Ἑλλήνων εἶναί με λέγειν ἕἑχατὸν σταδίοισιν 
ὥριστον. [ 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ ἔσται σοι τοῦτο παρ᾽ ἡμῶν ὥστε τὸ λοι-- 
πόν γ᾽ ἀπὸ τουδὲὴ : 

ἐν τῷ δήμῳ γνώμας οὐδεὶς νικήσει πλείονας ἢ σύ. 
ΣΙΤΡΕῸΠΖῊΗΣ, 

μή μοί γε λέγειν γνώμας μεγάλας" οὐ γὰρ 
τούτων ἐπιϑυμῶ, 

ἀλλ ὅσ᾽ ἐμαυτῷ στρεψοδιχῆσαι χαὶ τοὺς χρή-- 
στας διολισϑεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

48ὅ τεύξει τοίνυν ὧν ἱμείρεις " οὐ γὰρ μεγάλων ἐπι-- 
ϑυμεῖς. : 

ἀλλὰ σεαυτὸν παράδος ϑαρρῶν τοῖς ἡμετέροις 

προπόλοισι. 
ΣΤΡΗΕΜΨΙ449ηΣ. 

δράσω τοῦϑ᾽ ὑμῖν πιστεύσας" ἡ γὰρ ἀνάγκη 
με πιέζει 

διὰ τοὺς ἵππους τοὺς χοππατίας καὶ τὸν γόώμον, 
ὃς μ᾽ ἐπέτριψεν. 

γῦν οὖν χρήσϑων ὃ τι βούλονται. 

4ἀλπ0 τουτὶ τό γ᾽ ἐμὸν σῶμ᾽ αὐτοῖσιν 
παρέχω τύπτειν, πεινῆν, διψῆν, 
αὐχμεῖν, ῥιγῶν, ἀσκὸν δαίρειν, 
εἴπερ τὰ χρέα διαφευξοῦμαι, 

τοῖς ἀνθρώποις τ᾽ εἶναι δόξω 
ἀλό ϑρασὺς, εὔγλωττος, τολμηρὸς, ἴτης, 

βδελυρὸς, ψευδῶν συγπολλητὴς, 
εὑρησιεπὴς, περίτριμμα διχῶν, 
χύρβις, κρόταλον, χίναδος, τρύμη, 
μάσϑλης, εἴρων, γλοιὸς, ἀλαζὼν, 

4ἀδ0 χέντρων, μιαρὸς, στρύφις, ἀργαλέος, 
ματτυολοιχός. 

ταῦτ᾽ εἴ μὲ χαλοῦσ᾽ ἁπαντῶντες, 

δρώντων ἀτεχνῶς ὃ τι χρήζουσιν " 



[ να 
χεὶ βούλονται, 

466 νὴ τὴν Ζ]ἡμητο᾽ ἕξ μου χορδὴν 
τοῖς (φροντισταῖς παραϑέντωνγ. 

ΧΟΡΟ Σ. 

λῆμα μὲν πάρεστι τῷδέ γ᾽ 
Ω γ᾽ [2 «ε 

οὐχ ἄτολμον, ἀλλ ἕτοιμον. ἴσϑι δ᾽ ὡς 
- ᾿ Ἅ1ι Ὁ ΞοῦΣ 75 Ε , Ἶ 

ταῦτει μαϑὼν παρ᾽ ἐμοῦ χλέος οὐραγόμηχες 
4600 ἐν βροτοῖσιν ἕξεις. 

ΣΤΡΕῈΨΙ,ΆΠῊΗ Σ. 

τί πείσομαι; 

.-- 

ΧΥΘΙΡΙΘΩΣ. 

τὸν πάντα χρόνον μετ᾽ ἐμοῦ 
ζηλωτότατον βίον ἀνθρώπων διάξεις. 

ΣΡ ΠΡ ΧΈΣΕΓΩΣ,: 

4θὅ ἀρά γε τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐγώ ποτ᾽ 
-; 
οψομαι; 

ΧΟΡΟΣ. 
ὥστε γε σοῦ πολλοὺς ἐπὶ ταῖσι ϑύραις 

ἀεὶ χαϑῆσϑαι, 

470 βουλομένους ἀναχοινοῦσϑθϑαέτε χαὶ ἐς λόγον ἐλϑεῖν, 
πράγματα χἀντιγραφὰς πολλῶν ταλάντων 

475 ἄξια σῇ φρενὶ συμβουλευσομένους μετὰ σοῦ. 
ἀλλ ἐγχείρει τὸν πρεσβύτην ὃ τι περ μέλλεις 

προδιδάσκειν, 

καὶ διαχίγει τὸν γοῦν αὐτοῦ, χαὶ τῆς γνώμης 
: : 
ἀποπειρῶ. 

ΣΟ ΣΧ, ΤΙΣ. 

ἄγε δὴ, χάτειπιέ μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρόπον, 
ἕν᾿ αὐτὸν εἰδὼς ὅστις ἐστὶ μηχανὰς 

480 δὴ ᾽πὶ τούτοις πρὸς σὲ χαινὰς προσφέρω. 
ἘΠΕ ΒΥΖ ΕΙΣ, 

τί δέ; τειχομαχεῖν μοι διανοεῖ, πρὸς τῶν ϑεῶν; 
Στ ρκ ον 2. ΡΣ. 

οὔ, ἀλλὰ βοαχέα σου πυϑέσϑαι βούλομαι, 
εἰ μγημογιχὸς εἶ. 

ΣΙ ΕΠ 2. 21 ΠΣ. 

δύο τρόπω γὴ τὸν «Τα " 

ἢν μέν γ᾽ ὀφείληταί τέ μοι, μνήμων πάνυ" 
486 ἐὰν δ᾽ ὀφείλω, σχέτλιος, ἐπιλήσμων πάνυ. 

ΣΟ ὙΠ ΠΊΎΓΡΕΣ. 

ἔνεστι δῆτά σοι λέγειν ἐν τῇ φύσει; 
ΣΤΡΕΨΊΙΊΖΖΗΣ. 

λέγειν μὲν οὐχ ἔνεστ᾽, ἀποστερεῖν δ᾽ ἔγι.- 
ΣΟΥ ΡΕΑΤ ΤΙΣ. 

πῶς οὖν δυνήσει μανϑάνειν; 

ΣΦ ΙΡΙΡΊΙ ΦΧ ΖΓ ΤΙΣ, 

ἀμέλει, χαλῶς. 
ΣΟΝΜΩΡΣ ΤΟ ΤΣ: 

ἄγε νυν ὅπως, ὅταν τι προβάλωμαι σοφὸν 
490 περὶ τῶν μετεώρων, εὐθέως ὑφαρπάσει. 

᾿ ΡΟ ΡΥΤΟΖΙΤΙΣΣ, 

τί δαί; χυνηδὸν τὴν σοφίαν σιτήσομαι; 
ΣΙ ΚΖ ΓΌΏΤῈΣ- 

ὄγϑρωπος ἀμαϑὴς οὑτοσὶ χαὶ βάρβαρος, 

δέδοιχά σ᾽, ὦ πρεσβῦτα, μὴ πληγῶν δέη. 
φέρ᾽ ἴδω, τέ δοᾷξς, ἤν τίς σε τύπτη; 

ΣΙ ΘΙ ΤΟΧΘΕΓΩΣ, 

τύπτομαι, 
496 καπειτ᾽ ἐπισχὼν ὀλίγον ἐπιμαρτύρομαι, 

εἰτ᾽ αὐϑις ἀξ οἣ διαλιπὼν δικάζομαι. 

πο πλαρ πσο  νΠνο,  ὅὍὃὕᾧ.....ϑϑρρὡὡ ὡς ει, νυ εξι λον, νους, τε 0 ωρς- ---ςς 

Φλ ἀ' ΟΛΥ αὶ ἢ’: ὅ832 

ὩΣ εἶ ΟΖ Σὸ 

ἴϑι γυν, χατάϑου ϑοϊμάτιον. 
ΣΙΡΕΙ.ΣΙΆΑΖΙΕΙΣΣ. 

᾿ ἠδίχηχά τι; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ γυμνοὺς εἰσιέναι νομίζεται. 
ΣΤΙΡΕΦΨΙΆΑΖΗΣ. 

ἀλλ οὐχὶ φωράσων ἔγωγ᾽ εἰσέρχομαι. 
ΣΟ.» ΠῚ ΊΤΖΟΣ. 

ὅ00 χατάϑου. τί ληρεῖς ; 

ΣΙ ΤΟΙ ΕΣ ΤΟ ΖΦ ΤΣ. 

εἰπὲ δή νύν μοι τοδί" 
ἢν ἐπιμελὴς ὦ χαὶ προϑύμως μανϑάγω, 
τῷ τῶν μαϑητῶν ἐμφερὴς γενήσομαι; 

ΣΩΚΡΆΤΗ Σ. 

οὐδὲν διοίσεις Χαιρεφῶντος τὴν φύσιν. 
ΣΤΡΕ "1 ,4Ζ4 ΗΣ. 

οἴμοι χαχοδαίμων, ἡμιϑνὴς γενήσομαι. 
ΣΟ Κ ΡΟ ΤΙ͂ΩΣ. 

ὅ06 οὐ μὴ λαλήσεις, ἀλλ ἀκολουϑῆήσεις ἐμοὶ 

ἀνύσας τι δευοὶ ϑᾶττον ; 
ΣΤΡΕΤΨΠΙΖΖΗΣ. 

ἐς τὼ χεῖρέ νυν 
δός μοι μελιτοῦτταν πρότερον" ὡς δέδοικ᾽ ἐγὼ 
εἴσω καταβαίνων ὥσπερ εἷς Γροφωγίου. 

ὩΣ Ὁ Μ 1 Ἱ ἘΓῸΣ: 

χώρει" τί χυπτάζεις ἔχων περὶ τὴν ϑύραν; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅ10 ἀλλ ἴϑι γαίρων τῆς ἀνδρείας 
οὕνεχα ταύτης. 
εὐτυχία γένοιτο τὰν-- 
ϑρώπῳ, ὅτι προήχων 
ἐς βαϑὺ τῆς ἡλικίας, 

δ1ὅ γεωτέροις τὴν φύσιν αὖὑ- 
τοῦ πράγμασιν γχρωτίζεται 

σαὶ σοφίαν ἐπασχεῖ. 
ὦ ϑεώμενοι, χατερῶ πρὸς ὑμᾶς ἐλευϑέρως 
τἀληθῆ, νὴ τὸν «“Ἰιόνυσον τὸν ἐχϑρέψαντά με. 

ὅ20 οὕτω νιχήσαιμί τ᾽ ἐγὼ χαὶ νομιζοίμην σοφὸς, 
ὡς ὑμᾶς ἡγούμενος εἶναι ϑεκτὰς δεξιοὺς 

χαὶ ταύτην σοφώτατ᾽ ἔχειν τῶν ἐμῶν χωμῳδιῶν, 
πρώτους ἠξίωσ᾽ ἀναγεῦσ᾽ ὑμᾶς, ἢ παρέσχε μοι 
ἔργον πλεῖστον" εἶτ᾽ ἀνεχώρουν ὑπ᾽ ἀνδρῶν 

φορτιχῶν 

ὅ2ὅ ἡττηϑεὶς, οὐκ ἄξιος ὧν" ταῦτ᾽ οὖν ὑμῖν μέμ-- 

ἷ φομαι 
τοῖς σοφοῖς, ὧν οὕνεχ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽ ἐπραγμα- 

τευόμην. 
ἀλλ οὐδ᾽ ὥς ὑμῶν ποῦ’ ἑἕχὼν προδώσω τοὺς 

δεξιούς. 

ἐξ ὅτου γὰρ ἐνθάδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν, οἷς ἡδὺ καὶ 
λέγειν, 

7 ’ 

ὁ σώφρων τε χὠ χαταπύγων ἄριστ᾽ ἠχουσάτην, 
΄ . »ἦ᾿ δ᾽ “» ’ 

ὅ80 χἀγὼ, παρϑέγος γὰρ ἔτ᾽ ἡ, χοὺὐχ ἐξὴν πω μοι 
τεχεῖν, 

ἐξέϑηχα, παῖς δ᾽ ἑτέρα τις λαβοῦσ᾽ ἀνείλετο, 
ες -Ἂ" ΄“ γι μ . ὑμεῖς δ᾽ ἐξεϑροέινατε γενναίως χἀπαιδεύυσατε 

’ ἐλᾶν ΕῚ « Ξ ’ ΒΩ 2 

ἐχ τούτου μοι πιστὰ παρ᾽ ὑμῖν γγώμης ἔσϑ' 
ὡ 

ὅρκια. 
- ΟΝ ὙΤῚ ,; - 2 ἜΘ ΕΣΟΩ ΓΕΡῸ 7 

γῦν οὖν ᾿Ηλέχτραν κατ᾽ ἐχείγην ἥδ᾽ ἡ κωμῳδία 
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ὅ85 ζητοῦσ᾽ ἠλϑ᾽, ἤν που ᾿πιτύχη ϑεαταῖς οὕτω σο-! 
φοῖς " 

ἤνπερ ἴδη, τἀδελφοῦ τὸν βό-- 
στρυχον. 

γνώσεται γὰρ, 

ὡς δὲ σώφρων ἐστὶ ιρύσει σχέψασϑ'᾽" ἥτις πρῶτα 
μὲν 

ι ῈΣ , 
οὐδὲν ηλϑὲ δαψαμένη σχύτινον καϑειμένον, 

- 2) Ὁ ἢ : ἐρυϑρὸν ἐξ ἄκρου, παχὺ τοῖς παιδίοις ἵν᾽ ἢ, 
γέλως " 

ὅ40 οὐδ᾽ ἔσχωψε τοὺς φαλαχροὺς, οὐδὲ χόρδαχ᾽ 
εἵλκυσεν, 

οὐδὲ πρεσβύτης ὁ λέγων τἄπη τῇ βακτηρίᾳ 

τύπτει τὸν παρόντ᾽, ἀφανίζων πονηρὰ σχώμματα, 
οὐδ᾽ εἰσῆξε δᾷδας ἔχουσ᾽, οὐδ᾽ Ἰοὺ Ἰοὺ βοᾷ, 
ἀλλ᾽ αὑτὴ καὶ τοῖς ἔπεσιν πιστεύουσ᾽ ἐλήλυϑεν. 

ὅ46 χἀγὼ μὲν τοιοῦτος ἀνὴρ ὧν ποιητὴς οὐ κομῶ, 
οὐδ᾽ ὑμῶς ζητῶ ᾿ξαπατᾶν δὶς χαὶ τρὶς ταῦτ᾽ 

εἰσάγων, 
ἀλλ ἀεὶ καινὰς ἰδέας εἰσφέρων σοφίζομαι, 
οὐδὲν ἀλλήλαισιν ὁμοίας καὶ πάσας δεξιός" 

ὃς μέγιστον ὄντα Κλέων᾽ ἔπαισ᾽ εἰς τὴν γαστέρα, 
ὅ80 χοὐχ ἐτόλμησ᾽ αὖϑις ἐπεμπηϑῆσ᾽ αὐτῷ κειμένῳ. 

οὗτοι δ᾽, ὡς ἅπαξ παρέδωχεν λαβὴν Ὑπέρβολος, 

τοῦτον δείλαιον χολετρῶσ᾽ ἀεὶ καὶ τὴν μητέρα. 
27 Α Α Ὁ , ἊΣ 

Ευπολις μὲν τὸν ῆαριχκαν πρωτιστον παρείλχυσεν 

ἐχστρέψας τοὺς ἡμετέρους Ἱππέας κακὸς χαχῶς, 
δδ6 προσϑεὶς αὐτῷ γραῦν μεϑύσην τοῦ χόρδαχος οὕ-- 

γεχ᾽, ἣν 
- ; , ΕῚ [Δ Α -Ὁ »᾽Σ 

“Τουσίχος πάλαι πεποίηχ᾽, ἡν τὸ κῆτος ἡσϑιεν. 

εἰϑ᾽ Ἕρμιππος αὐὖϑις ἐποίησεν εἰς “Ὑπέρβολον, 
ἄλλοι τ᾽ ἤδη πάντες ἐρείδουσιν εὶς Ὑπέρβολον, 
τὰς εἰχοὺς τῶν δ χελεθνν τὰς ἐμὰς μιμούμε ἕψοι. 

660 ὅστις οὖν τούτοισι γελᾷ, τοῖς ἑμοῖς μὴ χαιρέτω " 
Βαὶ 3. 09 ν . » - 2 ᾿ Ω9 οὐ ἢν δ᾽ ἐμοὶ χαὶ τοῖσιν ἐμοῖς εὐφραίνησϑ'᾽ εὑρη-᾿ 

μασιν, 
ξ 2 τ - ἐς τὰς ὥρας τὰς ἑτέρας εὖ φρονεῖν δοχήσετε. 

ὑψιμέδοντα μὲν ϑεῶν 
- ’ Ἁ 

Ζῆνα τύραννον ἐς χορὸν 
ὅθ6 πρῶτα μέγαν χικχλήσχω " 

τόν τὲ μεγασϑενῆ τριαίνης ταμέαν, 
γῆς τε χαὶ ἁλμυρᾶς ϑαλάσσης ἄγριον μοχλευτὴν " 

καὶ μεγαλώνυμον ἡμέτερον πατέρ᾽, 

ὅ70 “ἰϑέρα σεμνότατον, βιοϑρέμμονα πάντων" 
τόν θ᾽ ἱππονώμαν, ὃς ὑπερ-- 
λάμπροις ἀχτῖσιν χατέχει 
γῆς πέδον, μέγας ἐν ϑεοῖς 
ἐν ϑνητοῖσί τε δαίμων. 
τ ’ « “ ᾿ “ 576 ὦ σοφώτατοι ϑεαταὶ, δεῦρο τὸν νοῦν πρόσχετε. 
ἠδιχημέναι γὰρ ὑμῖν μεμφόμεσϑ' ἐναντίον " 
πλεῖστα γὰρ ϑεῶν ἁπάντων ὠφελούσαις τὴν 

πόλιν, 

δαιμόνων ἡμῖν μόναις οὐ ϑύετ᾽ οὐδὲ σπένδετε, 
αἵτινες τηροῦμεν ὑμῶς. ἢν γὰρ ἡ τις ἔξοδος 

ὅ80 μηδενὶ ξὺν νῷ, τότ᾽ ἢ βροντῶμεν ἢ ψακχάζομεν. 
ΕἾΈ ΠῚ ΤΟΥ ϑεοῖσιν ἐχϑρὸν βυρσοδέψην Παφλαγόνα, 
ἡνίχ ηἠρεῖσϑε στρατηγὸν, τὰς ὀφρῦς συνηγομεὲν 

χἀποιοῦμεν δεινά" βροντὴ δ᾽ ἐρράγη δι᾽ ἀστρα-] 
σῆς" 

ἡ σελήνη δ᾽ ἐξέλειπε τὰς ὁδούς" ὁ δ᾽ ἥλιος 
663 --- ὅ94. ΞΞ- 595 --- 626. 

ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΎΥ 

ὅ85 τὴν ϑρυαλλίδ᾽ εἰς ἑαυτὸν εὐθέως ξυνελχύσας 

οὐ φανεῖν ἔφασχεν ὑμῖν, εἰ στρατηγήσει Κλέων. 
ἀλλ ὅμως εἵλεσϑε τοῦτον. φασὶ. γὰρ Φυσβαυλέοοη! 

τῆδε τῇ πόλει προσεῖναι, ταῦτα ΗΕ τοὺς 

ϑεοὺς 

ἅττ᾽ ἂν ὑμεῖς ἐξαμάρτητ᾽ οὐδ υσὴὸ γἰάτεῦρι τρέ- 
Ἴτξιγ. 

890 ὡς δὲ χαὶ τοῦτο ξυνοίσει. ῥᾳδίως διδάξομεν. 
ἢν Κλέωνα τὸν λάρον δώρων ἑλόντες καὶ χλοπῆς, 
εἶτα φιμώσητε τούτου τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα, 
αὖϑις ἐς τἀρχαϊον ὑμῖν, εἴ τι χἀξημάρτετε, 
ἐπὶ τὸ πλτιο) τὸ πρᾶγμα τῆ πόλει συνοίσεται. 

896 ἀιιφρί μοι. αἶτε, «Ῥοῖβ᾽ ἄναξ 

Ζλιε, Κυνϑίαν ἔχων 

ὑνικέρατα πέτραν " 
ἥ τ᾽ Ἐφέσου μάχαιρα πάγχρυσον ἔχεις 

600 οἶχον, ἐν ᾧ χόραι σε «Φυδῶν μεγάλως σέβουσιν" 
ἢ τ᾽ ἐπιχώριος ἡμετέρα Φεὸς, 
αἰγίδος ἡνίοχος, πολιοῦχος ᾿ϑάνα" 
ΤΠῈαρνασίαν ϑ᾽ ὃς κατέχων 
πέτραν σὺν πεύχαις σελαγεῖ 

6006 Βάχχαις Ζ]΄ελφίσιν ἐμπρέπων, 
χωμαστὴς “]ιόνυσος. 
ἡνίχ᾽ ἡμεῖς δεῦρ᾽ ἀφορμᾶσϑαι παρεσχευάσμεϑα, 
ἡ “Σελήνη συντυχοῦσ᾽ ἡμῖν ἐπέστειλεν φράσαι, 
πρῶτα μὲν χαίρειν ᾿4ϑηναίοισι καὶ τοῖς ξυμ-- 

μάχοις " 
610 εἶτα ϑυμαίνειν ἔφασχε" δεινὰ γὰρ πεπονϑέναι, 

ὠφελοῦσ᾽ ὑμᾶς ἅπαντας, οὐ λόγοις, ἀλλ᾽ ξα-- 
φανῶς. 

πρῶτα μὲν τοῦ μηνὸς εἰς δᾷδ᾽ οὐχ ἔλαττον ἢ 

δραχμὴν, ; 
ὥστε χαὶ λέγειν ἅπαντας ἐξιόντας ἑσπέρας, 
μὴ πρίη, παῖ, δᾷδ᾽, ἐπειδὴ φῶς Σεληναίης καλόν. 

61ὅ ἄλλα τ᾽ εὖ δρᾶν φησιν, ὑμᾶς δ᾽ οὐκ ἄγειν τὰς 
ἡμέρας 

οὐδὲν ὀρϑῶς, ἀλλ᾿ ἄνω τε χαὶ κάτω κυδοιδοπᾶν "» 
ὥστ᾽ ἀτπιειλεῖν φησιν αὐτῇ τοὺς ϑεοὺς ἑχάστοτε 
ἡνίκ᾽ ἂν ψευσϑῶσι δείπνου. κἀπίωσιν οἴκαδε, 
τῆς ἑορτῆς μὴ τυχόντες κατὰ λόγον τῶν ἡμερῶν. 

620 χᾷάϑ᾽ ὅταν ϑύειν δέη, στρεβλοῦτε καὶ διχάζετε" 

πολλάκις δ᾽ ἡμῶν ἀγόντων τῶν ϑεῶν ἀπαστίαν, 
ἡνέχ᾽ ἂν πενϑῶμεν ἢ τὸν έμνον᾽ ἢ ΖΣαρπη-- 

δόνα, 

σπένδεϑ᾽ ὑμεῖς χαὶ γελᾶτ᾽" ἀνϑ᾽ ὧν λαχὼν 
“Ὑπέρβολος 

φπ ε - 2 2 τ Ἑ » τ 

τῆτες ἱερομνημογεῖν, χαπειϑ ῃυὑῷ᾽ ἡμῶν τῶν 

ϑεῶν 
θ26 τὸν στέφανον ἀφηῃρέϑη" μᾶλλον γὰρ οὕτως εἴσεται 

χατὰ σελήνην ὡς ἔγειν χρὴ τοῦ βίου τὰς ἡμέρας. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

μὰ τὴν “Ἱναπνοὴν, μὰ τὸ Χάος, μὰ τὸν Ἴέρα, 

οὐχ εἶδον οὕτως ἄνδρ᾽ ἄγροικον οὐδένα 
οὐδ᾽ ἄπορον οὐδὲ σκαιὸν οὐδ᾽ ἐπιλήσμονα" 

630 ὅστις σχαλαϑυρμάτι᾽ ἄττα μικρὰ μανϑάνων, 
“« 2 2 , Α - Ἐ [«., Α 

ταῦτ᾽ ἐπιλέλησται πρὶν μαϑεῖν " ὁμὼς γὲ μὴν 

αὐτὸν χαλῶ ϑύραζε δευρὶ πρὸς τὸ φῶς. 

ποῦ “Στρεψιάδης; ἔξει τὸν ἀσχάντην λαβών. 
ΣΙΡΕΨΙΆΖ4Η Σ. 

ἀλλ οὐχ ξῶσί μ᾽ ἐξενεγχεῖν οἱ κόρεις. 



ΣΕ ΚΕ ΖΥΠΗ͂Σ. 

686 ἀνύσας τι χατάϑου, καὶ πρόσεχε τὸν γοῦν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἰδού. 

ΣΊΘΟΥΚΟΡΒΥΖΕΖΕΡΡΣ:. 

ἄγε δὴ, τί βούλει ποῶτα νυνὶ μανϑάνειν 
ὧν οὐκ ἐδιϑάχϑης πώποτ᾽ οὐδέν; εἰπέ μοι. 
πότερα περὶ μέτρων ἢ περὶ ἐπῶν ἢ δυϑμῶν; 

ΣΡ ΓΟΑΛΕΡΩΣῚ 

περὶ τῶν μέτρων ἔγωγ᾽" ἔναγχος γάρ ποτε 
640 ὑπ᾿ ἀλφιταμοιβοῦ παρεχόπην διχοινίχῳ. 

β ΣΕ ΟΛΠΛΕΡΟΣ. ΨΈΓΕΣ.: 

οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτῶ σ᾽, ἀλλ᾿ ὅ τι χάλλιστον μέτρον 
ἡγεῖ" πότερον τὸ τρίμετρον ἢ τὸ τετράμετρον; 

ΣΤΡΕΌΙ,ΖΖΗ Σ. 

ἐγὼ μὲν οὐδὲν πρότερον ἡ μιεχτέου. 
ΣΕ ΚΕ ΈΕΡΟΣ. 

οὐδὲν λέγεις, ὠνϑοωπε. 
ΣΟ ΕΜ ΧΡΖΎΓΈΕΡΣ. 

περίδου νυν ἐμοὶ, 
646 εἰ μὴ τετράμετρόν ἔστιν ἡμιεχτέον. 

ΕΣΥΟΥΛΘΡ. ΖΡ ΉΣΣ 

ἐς χόραχας, ὡς ἄγροιχος εἶ χαὶ δυσμαϑής. 
ταχὺ δ᾽ ἂν δύναιο μανϑάνειν περὶ δυϑιμῶν. 

ΣΤ ΟΡΙΡ ΟΡ ΤΙ ΈΓΕΣ. 

τί δὲ ἐε᾽ οὐρα αν οὗ δυϑιιοὶ πρὸς τἄλφιτα; 
ΣΥΝ ΚΕΡ.Ζ ἘΠ ΤΠῸΣ. 

πρῶτον μὲν εἶναι χομψὸν ἐν συνουσίᾳ, 
660 ἐπαΐονϑ᾽ ὁποῖός ἐστι τῶν δυϑμῶν 

χατ᾽ ἐνόπλιον, χὠώποῖος αὖ χατὰ δάχτυλον. 
ΣΕ ΘΙ ΡΈΕΙ ΖΤΨΙΕΣ. 

χατὰ δάχτυλον; νὴ τὸν 4 ἀλλ οἶδ᾽. 
ΣΥΟΟΡΥΒΊΡΙΕΣ: 

εἰπὲ δη. 
» ΣΤΡΕΨΙΩΖΖΗΣ. 

τίς ἄλλος ἀντὶ τουτουὶ τοῦ δαχτύλου; 

πρὸ τοῦ μὲν, ἔτ᾽ ἐμοῦ παιδὸς ὄντος, οὑτοσί. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

θ66 ἀγρεῖος εἰ καὶ σχαιός. 
ΞΡ ΕΖ ΨΙΣ, 

οὐ γὰρ, φζυρὲ, 

τούτων ΑΡΕΝΣ μανϑάνειν οὐδέν. 

ΣΟ ΚΕΡ ΖΎΚΤΕΡΕΣ. 
τέ δαί; 

Ξ ΤΡ ΨΩΜΖΡΗΣ. 

ἐχεῖν᾽ ἐχεῖνο, τὸν ἀδιχώτατον λόγον. 

ΣΦ ΟΚΕΡ ΖΊΡΕΙΓΣ. 

ἀλλ ἕτερα δεῖ σε πρότερα τούτων μαγνϑάνειν, 
τῶν τετραπόδων ἅττ᾽ ἐστὶν ὀρϑῶς ἄρρενα. 

ἘΞ 1 ΤΟΎ ΤΈΣ. 

660 ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἔγωγε τἄρρεν᾽, εἰ μὴ μαίνομαι" 
“ριὸς, τράγος, ταῦρος, χύων, ἀλεχτρυών. 

ΞΟ ΚΡ ἽΣΈΓΣ. 

ὁρᾷς Ὁ πάσχεις; τήν τε ϑήλειαν καλεῖς 

ἀλεχτρυόνα χατὰ ταὐτὸ χαὶ τὸν ἄρρεγα. 

ΕΣ ΡΊΡΙ ΓΖ ΓΗ. 

πῶς δή; φέρε. 

ΣΟΥ ΚΟΡΕΚΤ ΈΓΩΣΕ 

πῶς; ἀλεχτρυὼν πκἀλεχτρυών. 

ΡΟΕΤ ΔΕ 5ΟΕΝΙΟΙ. 

Ν ΦΥ͂ ΦΑ Ὁ ΟΛῪ αἱ ἢ. 

ΣΙΡΕΨΙΖΖΗΣ. 

6θό νὴ τὸν Ποσειδῶ. νῦν δὲ πῶς μὲ χρὴ χαλεῖν; 
ἜΣ ΟΣ (δ Ὁ 2 7 ἼΖΓΟΣΣ 

ἀλεχτρύαιναν, τὸν δ᾽ ἕτερον ἀλέχτορα. 
ΣΤΡΕΨΙΖΖΗΣ. 

ἀλεχτρύαιναν; εὖ γε νὴ τὸν ᾿Δέρα" 
ὥστ᾽ ἀντὶ τούτου τοῦ διδάγματος μόνου 
διαλφιτώσω σου χύχλῳ τὴν χάρδοπον. 

ΣΙΘΑΡ ΟΡ ΡΣ: 

Ο7Ο ἰδοὺ μάλ᾽ αὖϑις τοῦϑ᾽ ἕτερον. τὴν κάρδοπον 
ἄροενα χαλεῖς, ϑήλειαν οὖσαν. 

ΣΙΡΕΨΙΩΑΖΗΣ. 

: τῷ τρόπῳ 
ὥρρενα καλῶ ᾽γὼ χάρδοπον; 

ΣΩΚΡΑΤῊΣ. 

μάλιστά γε, 
ὥσπερ γε καὶ Κλεώνυμον. 

ΣΙΡΕΨΙΆΑ͂ΖΗΣ. 

πῶς δή; φράσον. 
ΣΟΣΙΘΡΕΖΊΎΊΠΙΣ. 

ταυτὸν δύναταί σοι κάρδοπος Κλεωνύμῳ, 
ἘΣ ΣΡ ΠῚ Π ΖΙΕΓΕΣ. 

67ὅ ἀλλ, ὠγάϑ'᾽, οὐδ᾽ ἦν χάρδοπος Κλεωνύμῳ, 
ἀλλ ἐν ϑυείᾳ στρογγύλη ᾽γεμάττετο. 
ἀτὰρ τὸ λοιπὸν πῶς μὲ χρὴ καλεῖν; 

ΣΟΣΚΕΡΕΖ ΤΕΣ. κ 
ὅπως; 

τὴν χαρδόπην, ὥσπερ καλεῖς τὴν Σωστράτην. 
ΣΤ ΕΣ ΙΖ ἜΡΕΣ. 

τὴν χαρδόπην ϑήλειαν; 
ΣΩΚΡΑΤΉΣ. 

ὀρϑῶς γὰρ λέγεις. 
ΣΟΓΡΕΨΡΟΙΖΖΙΗΣ. 

680 ἐχεῖνο δ᾽ ἥν ἂν, καρδόπη, Κλεωνύμη. 
ΣΙ ΚΟ ΤΙΣ: 

ἔτι δή γε περὶ τῶν ὀνομάτων μαϑεῖν σε δεῖ, 
ἅττ᾽ ἀρρεν᾽ ἐστὶν, ἅττα δ᾽ αὐτῶν ϑήλεα. 

Σ͵ΙΡΕΨΟΙΩΖΖΗ Σ. 

᾿ ἔγωγ᾽ ἃ ϑήλε᾽ ἐστίν. 
ΣΟΙ ΙΘΘΕΖ ΊΎΓΣ: 

εἰπὲ δή. 
ΣΤΡΕΌΤΓΙΑΖΗΣ. 

«ὐδιλλα, «Ῥίλιννα, Κλειταγόρα, “ημητρία, 
ΣΟ ΡΆΡΙΙΣ: 

686 ἄρρενα δὲ ποῖα τῶν ὀνομάτων; 
ΣΤ ΒΙΕΚΈΣΤΕ ΖΙΈΡΕΣ, 

μυρία. 

«Ριλόξενος, Μελησίας, ᾿Δμυγίας. 

ΣΩΚΡΩΤΉΗΣ. 

ἀλλ, ὦ πονηρὲ, ταῦτά γ᾽ ἔστ᾽ οὐκ ἄρρενα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
οὐχ ἄρρεν᾽ ὑμῖν ἐστιν; 

ΣΟ ΚΟΒΖΊΎΝΗΣΣ, 

οὐδαμῶς γ᾽, ἐπτεὺ 

πῶς ἂν χαλέσειας ἐντυχὼν ᾿Δμυνίᾳ; 

ἀλλ οἵ. 

ΣΊΤΡΕΨΨΙἊΕΑΣ ΕΙΣ: 

690 ὅπως ἄν; ὡδὶ, δεῦρο δεῦρ᾽, ᾿Δμυνία. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὁρᾷς; γυναῖκα τὴν ᾿Δμυνίαν καλεῖς. 

74 
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ΣΤΡΙΕΨΙΆΑΖΠΙΣ. ' 
οὔχουν διχαίως ἥτις οὐ στρατεύεται; 

ἐξ πάντες ἴσμεν μανϑάνω; 
ΣΙ ΚΡΌΊΊΙΙΣ. 

οὐδὲν μὰ “1, ἀλλὰ χαταλχλινεὶς δευρὶ 
ΣΙΡΕΨΙΆΑ͂ΖΜΗΣ. 

ἀτὰρ τί ταῦϑ᾽ 

τί δρῶ; 

ΣΟ ΚΡΑΤΊΙΙΣ. 

695 ἐχφρόντισόν τι τῶν σεαυτοῦ πραγμάτων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
μὴ δῆὴϑ'᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἐνθάδ᾽" ἀλλ᾿ εἴπερ γε χρὴ, 
χαμαί μ᾽ ἔασον αὐτὰ ταῦτ᾽ ἐχφροντίσαι. 

ΣΟ ΟΡ ΕΣ 

οὐχ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἀλλα. 
ΣΤΙΡΙΗΜΙΜΆΗΣ. 

χαχοδαίμων ἐγὼ, 
οἵαν δίχην τοῖς χόρεσι δώσω τήμερον. 

ΧΟΡΟΣ. 

700 φρόντιζε δὴ χαὶ διάϑρει, 
σαυτὸν 

στρόβει πυκνώσας. 

ταχὺς δ᾽, ὅταν εἷς ἄπορον πέσης, 
ἐπ᾿ ἄλλο πήδα 

706 νόημα φρενός" ὕπνος δ᾽ ἀπέστω γλυχύϑυμος 
οἰ ματῶν.- 

ΣΤΡΗ ἃ 1.53.4 ΠΣ. 

707 ἰατταταῖ ἱαττιιταῖ. ἐ 

ΧΟΡΟΣ. 

τί πάσχεις; τί χάμνεις; 

ΣΤΡΕΨΠΙΠΔΖΠ“ΠΣ. 

ἀπόλλυμαι δείλαιος" ἐκ τοῦ σχίμποδος 

710 δάχνουσί μ᾽ ἐξέρποντες οἱ Κορίγϑιοι, 

καὶ τὰς πλευρὰς δαρδάπτουσιν 

πάντα τρόπο» τὲ 

χαὶ τὴν ψυχὴν ἐχπίγουσιν, 
χαὶ τοὺς ὄρχεις ἐξέλχουσιν, 

᾿χαὶ τὸν πρωχτὸν διορύττουσι», 
716 χαΐί μ᾽ ἀπολοῦσιν». 

ΧΟΡΟΣ. 

μή νυν βαρέως ἄλγει λίαν. 
ΣΤΡΕΟ4Ζ“ΠΣ. 

κεαὼ πῶς; ὅτε μου 
φροῦδα τὼ χρήματα, φρούδη χροιὰ, 
φοούδη ψυχὴ, φρούδη δ᾽ ἐμβάς" 

720 χαὶ πρὸς τούτοις ἔτι τοῖσι χαχοῖς 
φρουρᾶς ζδων 

ὀλίγου φροῦδος γεγένημαι. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὗτος, τί ποιεῖς; οὐχὶ φροντίζεις; 
ΣΤΡΕΜΙΆΑΜΗΣ. 

ἐγώ; 

γὴ τὸν Ποσειδῶ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

χαὶ τί δῆτ᾽ ἐφοόντισας ; 

ΣΤΡΕΨΙΖ44Ζη Σ. 

725 ὑπὸ τῶν κόρεων εἴ μού τι περιλει(ϑήσεται. 
ΣΟ ΚΡΑΤΊΓΣ. 

ἀπολεῖ κἀκιστ᾽. 
ΣΊΤΡΕΨΕΙΑ͂ ΧΦ ΠΣ. 

ἀλλ᾽, ὠγάϑ᾽, ἀπόλωλ ἀρτέως. 

700 ---- 706. Ξξ 80ά --- 810. 

ἈΡΑῚΞΤΙΘ ΦΟΝ Ὁ ΨῈΣ 
..... 

ἜΘ ΕΜΟ  ΔΤΤΟΣ, 

οὐ μαλϑακιστέ᾽, ἀλλὰ περικαλυπτέα- 
ἐξευρετέος γὰρ νοῦς ἀποστερητιχὸς 
χἀπαιόλημ᾽. 

ΣΙ ΣΙΣΙΓΤΓΣ. 

οἴμοι, τίς ὧν δῆτ᾽ ἐπιβάλοι 

720 ἐξ ἀρναχίδων γνώμην ἀποστερητρίδα; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

φέρε νυν, ἀϑρήσω πρῶτον, ὅ τι δρᾷ, τουτονί. 
οὗτος, χαϑεύδεις; 

Σὰ ΡΝ 5.5. ΖΓ ΤΙΣ. 

μὰ τὸν ᾿ἡπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ. 

ἢ ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ἔχεις τι; 

ΣΤΡ ΣΟ. 

μὸ “40 οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽. 
ΣᾺΣ ΧΟΡ ΠΕΤΙΣ: 

οὐδὲν πάνυ; 
ΣΤΡ ΥΩ ΓΕΙΕΣ. 

οὐδέν γε πλὴν ἢ τὸ πέος ἐν τῇ δεξιᾷ. 
ΣΙ ΚΠ ΕΙΣ: 

725 οὐκ ἐγκαλυψάμενος ταχέως τι φρὸντιεῖς ; 

ΣΤΡΕ ΨΙΖΊΗΣ. 

περὶ τοῦ; σὺ γάρ μοι τοῦτο φράσον, ὦ Σώ- 
“ρατὲς- 

ΣῺ ΚΙΡΟ ΤΟΤΙΕΣ 

αὐτὸς ὃ τι βούλει πρῶτος ἐξευρὼν λέγε. 
ΣΤΡΕἊΨΙΆΑΜ“ΠΕ. 

ἀχήχοας μυριάχις ἁγὼ βούλομαι, 
περὶ τῶν τόχων, ὅπως ἂν ἀποδῶ μηδενί, 

ΣΙ ΚΡ ΠΟ ΌΤΙΣ. 

74079ι γυν, χαλύπτου χαὶ σχάσας τὴν φροντίδα 
λεπτὴν χατὰ μιχρὸν περιφρόνει τὰ πράγματα, 

᾿ὀρϑῶς διαιρῶν χαὶ σχοπῶν. 

ΣΊΡΕ Ἅ“1.. ΤῊ Σ. 

οἴμοι τάλας. 
ΣῸ ΚΡ ΕΣ: 

ἔχ᾽ ἀτρέμα" κἂν ἀπορῆς τι τῶν νοημάτων, 
ἀφεὶς ἄπελϑε" χῴτα τὴν γνώμην πάλιν 

715 χίνησον αὖϑις αὐτὸ χαὶ ζυγώϑρισον. 

ΣΤΡΕΙΖ44ΠΣ. 

ὦ Σωχρατίδιον φίλτατον. 
ΣΟ ΚΡΟΤΎΤΕΣ. 

τί, ὦ γέρον; 

ΣΤΡΕΧΙΖΠ4η:Σ. 

ἔχω τόχου γνώμην ἀποστερητιχὴήν- 
ΣΙ ΚΡΆΤΗΣ. 

ἐπίδειξον αὐτήν. 

ΣΤΡΗΕἝΜΙΠΆΑΖΠ ΄ Σ. 

εἰπὲ δή νύν μοι τοδί" 
γυγαῖχα φαρμαχίδ᾽ εἰ πριάμενος Θετταλὴν,, 

750 καϑέλοιμι νύκτωρ τὴν σελήνην, εἶτα δὴ 
αὐτὴν χαϑείρξαιμ᾽ ἐς λοφεῖον στρογγύλον, 

ὥσπερ κάτοπτρον, κᾷτα τηροίην ἔχων, 
ΣΟ ΚΟ  ΤΙΠΣΣ 

τί δῆτα τοῦτ᾽ ἂν ὠφελὴήσειέν σ᾽; 
ΣΙΡΕΨΙΆΑΖΙΗΣ: 

ὃ τι; 

εἰ μηκέτ᾽ ἀνατέλλοι σελήνη μηδαμοῦ, 
755 οὐκ ἂν ἀποδοίην τοὺς τόκους. 



ΝΣ ἃ ΠΟ Ἃ 11: 

ΣΥΦΕΚΓΟΟΓΙΣ. 

ὁτιὴ τέ δή; 
ΕΣ Ί ΘΙ ΡΤ ΤΙΣ. 

ὁτιὴ κατὰ μῆνα τἀογύριον δανείζεται. 
ΣΩ ΛΚΡΑ ἌΜΕ, 

εὖ γ᾽" ἀλλ ἕτερον αὖ σοι τὐθοριρλῖο τι δεξιὸν, 
εἴ σοι γράφοιτο πεντετάλαντός τις δίκη, 
ὅπως ἂν αὐτὴν ἀφανίσειας εἰπέ μοι. 

ΣΤΡΕΨΙΑ,ΦΗΣ 
760 ὅπως; ὅπως; οὐχ οὐδ᾽: ἀτὰρ ζητητέον. 

: ΣΘΡΙΚΟΡ ΚΓ ΤῈΣ: 

μή νυν περὶ σαυτὸν εἶλλε τὴν γνώμην ἀεὶ, 
ἀλλ᾿ ἀποχάλα τὴν φροντίδ᾽ εἰς τὸν ἀέρα, 
λινόδετον ὥσπερ μηλολόνϑην τοῦ ποδός. 

ΣΎ 0ΓΙΕΓΟΣ: 

εὕρηκ᾽ ἀφάνισιν τῆς δίζης σοφωτάτην, 

766 ὥστ᾽ αὐτὸν ὁμολογεῖν σ᾽ ἐμοί. 
ΣΟ ΡΟΤΊΎΓΗ ΕΣ: 

ποίαν τινά; 

ΕΣ ΘΈΣΙ ΙΓ ΖΙΎΕΙ͂ΩΣ. 

ἤδη παρὰ τοῖσι φαρᾳ ομαχοπώλαις τὴν λίϑον 
ἀμ α ἑόραχας, τὴν καλὴν, τὴν διαφανῆ, 

ἀφ᾽ ἧς τὸ πῦρ ἅπτουσι; 
ΣΟΥ ΚΟ ν ͵  ΤΓΕΣ. 

τὴν ὕαλον λέγεις ; 

ἘΣ ΤΣ ΤΣ ΤΟΤΕ ΖΓ ΉΟΣΣΙ 

ἔγωγε. φέρε, τί δῆτ᾽ ἂν, εἰ ταύτην λαβὼν, 
770 ὁπότε γράφοιτο τὴν 35 ὁ γραμματεὺς, 

ἀπωτέρω στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον 

τὰ γράμματ᾽ ἐχτήξαιμι τῆς ἐμῆς δίχης; 
ΣΟ Κ ΡΥΣΎΓΗΣΣ. 

σοφῶς γε νὴ τὰς Χάριτας. 

ΣΤΙΡΕΙΡΙΆΑΖ“Η Σ. 

οἴμ᾽ ὡς ἥδομαι 
ὅτε πεντετάλαντος διαγέγραπταί μοι δίκη. 

Στ ΟΡ ΟΓΎΓΟΣΙ 

775 ἄγε δὴ ταχέως τουτὶ ξυνάρπασον. 
ἘΣΣΙ ΙΓΟ ΣΤΈΗΙΣ. 

τὸ τί; 

ΕΞ ΦΕΡΕ .͵ΓῸΣ: 

ὅπως ἀποστρέψαις ἂν ἀντιδίχων δίχην, 
μέλλων ὀφλήσειν, μὴ παρόντων μαρτύρων. 

ΣΎ ΤΆΞΗ Σ. 

φαυλότατα καὶ ῥᾷστ᾽. 

ΣΦ ΦΊΎΡΟΤΎΓΣ. 

εἰπὲ δή. 

ΣΊΡΕ ΤΊ ΕΙΣ. 

χαὶ δὴ λέγω. 

εἰ πρόσϑεν ἔτι μιᾶς ἐνεστώσης δίχης, 

780 πρὶν τὴν ἐμὴν χκαλεῖσϑ'᾽, ἀπαγξαίμην τρέχων. 

ΣΦ ΟΣΡΣΤ Ύ ΤΩΣ, 

οὐδὲν λέγεις. 

ΣΡ ΕΙΟΣΕΡΕΣ: 

γὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγ᾽, ἐπεὶ 
οὐδεὶς χατ᾽ ἐμοῦ τεϑνεῶτος εἰσάξει δίχην. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ὑθϑλεῖς " ἄπερρ᾽, οὐκ ἂν διδαξαίμην σ᾽ ἔτι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ὁτιὴ τί; ναὶ πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ Σώχρατες. 

ΣΙ ΚΡ ΕΓΌΓΟΣ: 

785 ἀλλ᾿ εὐθὺς ἐπιλήϑει σύ γ᾽ ἅττ᾽ ἂν χαὶ μάϑης" 
ἐπεὶ τέ νυνὶ πρῶτον ἐδιδάχϑης; λέγε. 

ΣΤ ΡΟ ΓΖ ΤΙΣ. 

φέρ᾽ ἴδω, τί μέντοι πρῶτον ἦν; τί πρῶτον ἦν; 
τίς ἦν ἐν ἣ ματτόμεϑα μέντοι τἄλφιτα; 

οἴμοι; τίς ῃν; 

ΣΟ {ΧΚΙΣ. 

οὐχ ἐς κόραχας ἀποφϑερεῖ, 

790 ἐπιλησμότατον καὶ σκαιότατον γερόντιον; 
ΣΥΝ ΤΙ ΔΨ ΊΙΆΕΙΩΣ: 

οἴκους τί οὖν δῆϑ᾽ ὁ χαχοδαίμων πείσομαι ; 

ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι μὴ μαϑὼν ἘΣ 

ἀλλ, ὦ Νεφέλαι, χρηστόν τι συμβουλεύσατε. 
: Ὁχ ΘΥΡΩΟΣΣ. 

ἡμεῖς μὲν, ὦ πρεσβῦτα, συμβουλεύομεν, 
796 εἴ σοί τις υἱός ἐστιν ἐχτεϑοαμμένος, 

πέμπειν ἐχεῖνον ἀντὶ σαυτοῦ μανϑάνειν. 
ΕΣ ΤΡ ἘΕΕΣ. 

ἀλλ ἔστ᾽ ἔμοιγ᾽ υἱὸς καλός τε χἀγαϑός" 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐϑέλει γὰρ μανϑάνειν, τί ἐγὼ πάϑω; 
ΧΟΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἐπιτρέπεις; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

εὐσωματεῖ γὰρ καὶ σφοιγῷ, 
800 χἄστ᾽ ἐκ γυναιχῶν εὐπτέρων τῶν Κοισύρας. 

ἀτὰρ μέτειμί γ᾽ αὐτόν" ἣν δὲ μὴ ϑέλη, 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐχ ἐξελῶ ᾽κ τῆς οἰχίας.. 

ἀλλ᾽ ἐπανάμεινόν μ᾽ ὀλίγον εἰσελϑὼν χρόνον. 
ΧΟΡΟΣ. 

αἰσθάνει πλεῖστα δι᾽ ἡμᾶς ἀγάϑ᾽ αὐτίχ᾽ 
ἕξων 

806 ἄρ᾽ 

μόνας ϑεῶν; ὡς 

ἕτοιμος ὅδ᾽ ἐστὶν ἅπαντα δρᾶν 

ὅσ᾽ ἂν χελεύης. 
810 σὺ δ᾽ ἀνδοὸς ἐκπεπληγμένου καὶ φανερῶς ἐπῃο- 

μένου 
γνοὺς ἀπολάψεις, ὃ τι πλεῖστον δύνα, 

ταχέως" φιλεῖ γάρ πως τὰ τοιαῦϑ'᾽ ἑτέρᾳ τρέ- 
πεσϑαι- 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

τ-- οὔτοι μὰ τὴν Ὁμίχλην ἔτ᾽ ἐνταυϑὶ μενεῖς" 
815 ἀλλ ἔσϑι᾽ ἐλθὼν τοὺς ΜΙεγαχλέους κίονας. 

«“ΕΙΖΔΙΠΠΙΖ4Π Σ. 

ὦ δαιμόνιε, τί χρῆμα πάσχεις, ὦ πάτερ; 
οὐκ εὖ φρονεῖς μὰ τὸν “Ζ]΄α τὸν Ὀλύμπιον. 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΠΗΣ. 

ἰδού γ᾽ ἰδοὺ 4 Ὀλύμπιον " τῆς μωρίας " 
τὸ “]ἰα νομίζειν, ὄντα τηλιχουτονί. 

«“ῬΕΙΖΙΠΙΠΙΖΗ Σ. 

820 τί δὲ τοῦτ᾽ ἐγέλασας ἐτεόν; 

ΣΤΡΕΤΙΙΑ͂ΖΗ Σ. 

ἐνθυμούμενος 
ὅτι παιδάριον εἶ χαὶ φρονεῖς ἀρχαϊχά. 
ὅμως γε μὴν πρόσελϑ᾽, ἵν᾽ εἰδῆς πλείονα, 
“καί σοι φράσω πρᾶγμ᾽ ὃ σὺ μαϑὼν ἀνὴρ ἔσει. 
ὅπως δὲ τοῦτο μὴ διδάξεις μηδένα. 

“ΕΙΖΙΠἊΠΠΙΖΗΣ. 

825 ἰδού" τί ἔστιν; 
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ΦΊΙΨΕΙΥΡΓΆΑΖΗΣ. 

ὦμοσας γυνὶ “έα. 

“ΕΙΖΔΙΠΠΙΠΗΣ. 
ἔγωγ᾽. 

ΣΤΡΕΨΙΖΠΖΗΣ. 

ὁρᾷς οὖν ὡς ἀγαϑὸν τὸ μαγϑάνειν; 
οὐχ ἔστιν, ὦ Φειδιππίδη, Ζεύς. 

«““ΕΙΠΙΠΠΙΖΔΗΣ. 

ἀλλὰ τίς; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Αἴϊνος βασιλεύει, τὸν “10 ἐξεληλαχώῶς. 

« ΕΙΔΙΠΙΠΙΠΖΗ Σ. 

αἰβοῖ, τί ληρεῖς; 

ΣΤΡΕΜΨΙΆΑ͂ΠΖΠΗΣ. 

ἴσϑι τοῦϑ'᾽᾽ οὕτως ἔχον. 
ΨΨΕΙΔΙΠΙΠΠΊΙΠΗΣ. 

880 τίς φησι ταῦτα; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

“Σωχράτης ὃ ήλιος 
καὶ Χαιρεφῶν, ὃς οἶδε τὰ ψυλλῶν ἴχνη. 

ΨΕΙΖΜΙΠΠΊΙΖΔΗΣ. 

σὺ δ᾽ εἰς τοσοῦτο τῶν μανιῶν ἐλήλυϑας 
ὥστ᾽ ἀνδοάσιν πείϑει χολῶσιν; 

ΣΤΡΕΨΙΑ͂Ζ ΠΟ. 

εὐστόμει, 
καὶ μηδὲν εἴπης φλαῦρον ἄνδρας δεξιοὺς 
καὶ νοῦν ἔχοντας" ὧν ὑπὸ τῆς φειδωλίας 
ἀπεχείρατ᾽ οὐδεὶς πώποτ᾽ οὐδ᾽ ἠλείψατο. 
οὐδ᾽ εἰς βαλανεῖον ἦλϑε λουσόμενος" σὺ δὲ 
ὥσπερ τεϑνεῶτος καταλόει μου τὸν βίον. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐλϑὼν ὑπὲρ ἐμοῦ μάγνϑανγε. 

ΞΕΙΖΙΠΠ1Μ4ΗηΣ. 
ὥ “" 37 

840 τί δ᾽ ἂν παρ᾽ ἐκείνων χαὶ μάϑοι χρηστόν τις ἃν; 
ΣΡ ΤΟΙ ΖΓ ΓΕ. 

ἄληϑες; ὅσαπερ ἔστ᾽ ἐν ἀνθρώποις σοφά" 
γγώσει δὲ σαυτὸν ὡς ἀμαϑὴς εἶ χαὶ παχύς. 
ἀλλ ἐπαγνάμεινόν μ᾽ ὀλίγον ἐνταυϑὶ χρόνον. 

““ΕΙΖΠΙΠΠΙΖΗΣ. 

οἴμοι, τί δράσω παραφρογοῦντος τοῦ πατρύς; 

846 πότερον παρανοίας αὐτὸν εἰσαγαγὼν ἕλω, 

ἢ τοῖς σοροπηγοῖς τὴν μανίαν αὐτοῦ φράσω; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. . 
φέρ᾽ ἴδω, σὺ τοῦτον τίνα νομίζεις ; εἶπέ μοι. 

“ΞΕΙΔΙΠΠΙΖΉΗΣ. 
3 ’ 

ἀλεχτρυογα. 

ΣΙΤΡΕΨΙΖΠΗΣ. 

χαλῶς γε. ταυτηνὶ δὲ τί; 

«0ΕΙΖΦΔΙΠΠΙΖΗ Σ. 

ἀλεχτρυόν᾽. 

ΣΤΡΙΨΙΆΑΠΖΉΗΣ. 

ἄμφω ταὐτό; χαταγέλαστος εἶ. 
8650 μή γυν τὸ λοιπὸν, ἀλλὰ τήνδε μὲν καλεῖν 

ἀλεχτρύαιγαν,, τουτονὶ δ᾽ ἀλέχτορα. 

ΨΦΕΙΖΔΙΠΠΙΖΗΣ. 
Ρ} ’ χω ΟὟ κὸν ᾿ “3. δ 

ἀλεχτρύυαιναν; ταῦτ᾽ ἔμαϑες τὰ δεξιὰ 
-» κ 27 . Ἁ -» 

εἴσω παρελθὼν ἄρτι παρὰ τοὺς γηγενεῖς; 

ΣΎΡΕΨΡΕΆΑΖΊΗΓΣ. 

χἄτερά γε πόλλ᾽" ἀλλ᾽ ὃ τε μάϑοιμ᾽ ἕχάστοτε, 
858 ἐπελανϑαγόμην ἂν εὐθὺς ὑπὸ πλήϑους ἐτῶν. 

ΕΙΔΙΠΠΙΖΗΣ. 

διὰ ταῦτα δὴ καὶ ϑοϊμάτιον ἀπώλεσας; 
Ὁ ΧΟΡ ΙΓ ΙΗΙΣ. 

ἀλλ οὐκ ἀπολώλεχ᾽, ἀλλὰ χαταπεφρόντιχα. 
“ὩΕΙΩΠΙΠΠἊΠΙΖΔΉΗΣ. 

τὰς δ᾽ ἐμβάδας ποῖ τέτροφας, ὠνόητε σύ; 
ΣΎΡΗ ΡΜ ΕΑΟΎΕΣΕ 

ὥσπερ Περικλέης εἷς τὸ δέον ἀπώλεσα. 
860 ἀλλ᾽ ἴϑι, βάδιζ᾽, ἴωμεν" εἶτα τῷ πατρὶ 

πειϑόμενος ἐξάμαρτε" χάγω τοί ποτὲ 
οἷδ᾽ ἐξέτει σοι τραυλίσαντι πιϑόμενος, 
ὃν πρῶτον ὀβολὸν ἔλαβον ᾿Ηλιαστικὸν, 
τούτου ᾽πριάμην σοι Ζιασίοις ἁμαξίδα, 

: «ῬΕΙΖΜΙΠΠΙΖΗΣ. 

866 ἢ μὴν σὺ τούτοις τῷ χρόνῳ ποτ᾽ ἀχϑέσει. 
ΣΊΡΕ ΙΕΙΟΜΕΙΣΣ 

ΝΥ ὩΦ Ὁ φ Ἷ 

εὖ γ᾽ ὅτι ἐπείσϑης. δεῦρο δεῦο᾽, ὦ “Σώκρατες, 
ἔξελϑ᾽" ἄγω γάρ σοι τὸν υἱὸν τουτονὶ, 
ἄκοντ᾽ ἀναπείσας. δ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
| γηπύτιος γάρ ἐστ᾽ ἔτι, 

καὶ τῶν χρεμαϑρῶν οὐ τρίβων τῶν ἐνθάδε. 
“ΨΕΙΜΙΠΠΙΠΗΣ. 

870 αὐτὸς τρίβων εἴης ἂν. εἰ κρεμαιό γε. 
ΣΕ 5.1 ΞΙΕΗΙΕΣΕ 

οὖκ ἐς χόραχας; χαταρῷ σὺ τῷ διδϑασχάλῳ; 
ΣΩΚΡΙΩ͂  ΉΣΣΕ 

ἰδοὺ χρέμαι᾽, ὡς ἠλίϑιον ἐφϑέγξατο 
χαὶ τοῖσι χείλεσιν διερρυηκόσιν. 
πῶς ἂν μάϑοι ποϑ' οὗτος ἀπόφευξιν δίχης 
ἢ χλῆσιν ἢ χαύνωσιν ἀναπειστηρίαν; 

χαίτοι ταλάντου τοῦτ᾽ ἔμαϑεν Ὑπέρβολος. 
ΣΙΟΡΕ ΣΝ ΕΓΙΣ.. 

ἀμέλει, δίδασχε: ϑυμόσοφός ἔστιν φύσει" 
εὐθύς γέ τοι παιδάριον ὃν τυννουτονὲ 

ἔπλαττεν ἔνδον οἵχίας ναῦς τ᾽ ἔγλυφεν, 
880 ἁμαξίδας τε σχκυτίνας εἰργάζετο, 

χὰκ τῶν σιδίων βατράχους ἐποίει πῶς δοχεῖς. 

ὅπως δ᾽ ἐχείνω τὼ λόγω μαϑήσεται, 
τὸν χρείττον᾽, ὅστις ἐστὶ, χαὶ τὸν ἥττονα, 
ὃς τἄδιχα λέγων ἀνατρέπει τὸν χοείττονα " 

886 ἐὰν δὲ μὴ, τὸν γοῦν ἄδικον πάσῃ τέχνης. 
ΣΟ ΡΟΣ. 

αὐτὸς μαϑήσεται παρ᾽ αὐτοῖν τοῖν λόγοι». 
ΣΤΡΕΧΨΠΙΑΆΑΖΗΣ:. 

ἐγὼ δ᾽ ἀπέσομαι" τοῦτο γοῦν μέμνησ᾽, ὅπως 
πρὸς πάντα τὼ δίκαι᾽ ἀντιλέγειν δυνήσεται. 

Ζ111Κ.210 Σ. 

χώρει δευρὶ, δεῖξον σαυτὸν 
890 τοῖσι ϑεαταῖς, χαίΐίπερ ϑρασὺς ὧν. 

᾿ἀ ἜΠΟΣ, 
ἴϑ᾽ ὅποι γρήζεις. πολὺ γὰρ μᾶλλόν σ᾽ 
ἐν τοῖς πολλοῖσι λέγων ἀπολῶ. 

4 ΚΑ4{10 Σ. 

ἀπολεῖς σύ; τίς ὧν; 

ἌΖ4ΙΚΟΣ. 
λόγος. 

ΖΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

ἥττων γ᾽ ὧν. 
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4ΦΉΑ11ΠΚ0 Σ. 

ἀλλά σε νιχῶ, τὸν ἐμοῦ χρείττω 
895 φάσκοντ᾽ εἶγαι. 

ΖΙΚΟΔ ΓΟΘΙΣ: 

τέ σοφὸν ποιῶν; 
5. 2. ΕΊΚ ΟΣ: 

γνώμας χαιγὰς ἐξευρίσχων. 

ΣΙΟΙΧΚΟ ΤΟΣ: 

ταῦτα γὰρ ἀνϑεῖ διὰ τουτουσὶ 
τοὺς ἀνοήτους. 

“4.41Κ0 Ξ. 

οὔκ, ἀλλὰ σοφούς. 
ΣΠΕΙΚΟΣΕΙΛΟΙΣΣ 

ἀπολῶ σὲ χαχῶφ- 
ΘΙ ΚΚΟΘῈΣ: 

900 εἰπὲ, τι ποιῶν: 
| ΖΕ ΤΕ ΕΕΟΣΣΣ: 

τὰ δίχαια λέγων, 
ΕΕΙ͂ΘΟ Σ. 

ἀλλ ἀνατρέιννω ᾽γαῦτ᾽ ἀντιλέγων" 
οὐδὲ γὰρ εἶναι πάνυ φημὶ δίκην. 

ΖΦΠΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

οὐχ εἶναι φής; 
ΣΤ ΙΘΘΣΣ. 

(φέρε γὰρ, ποῦ ᾽στιν; 
Ζ411.1Κ.410 Σ. 

παρὰ τοῖσι ϑεοῖς. Ε 

“ΖΦ 1ΊΟΘΙΣ. 

πῶς δῆτα δίχης οὔσης ὃ Ζεὺς 
906 οὐχ ἀπόλωλεν τὸν πατέρ᾽ αὑτοῦ 

δήσας; 
ΖΡ ΤΟΙΣ. 

αἰβοῖ, τουτὶ χαὶ δὴ 
χωρεῖ τὸ χαχόν" δότε μοι λεκάνην. 

οὐδεὶς ἐϑέλει τῶν μειραχίων" 

| ΑΔΙΚΟΣ. 
τυφογέρων εἰ χἀνάρμοστος. 

ὙΓΚΑ͂ΤΟΣ. 

χαταπύγων εἰ χἀναίσχυντος. 
Ὁ ΖΕΚΟΣ. 

910 δόδα μ᾽ εἴρηκας. 

ΚΠ ΠΚΟΨΤΟΘΕΣ. 

ἷ χαὶ βωμολόχος. 
ΚΞ ΣΟΓΊΚΟΘΙΣ.: 

χρίγεσι στεφαγοῖς. 
72, ἘΙΕΖΈΠΟΣΣ, 

χαὶ πατραλοίας. 

ΖΓ ΘΣ,: 

χουσῷ πάττων μ᾽ οὐ γιγνώσζεις. 

ΖΓΡΊΒΚΕ . ΠΟΘῈΣ. 

οὐ δῆτα πρὸ τοῦ γ᾽, ἀλλὰ μολύβδῳ» 

| ΤΠ 
γὺν δέ γε χόσμος τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐμοίς 

' ΤΊ ΤΟΙΣ, 
916 ϑρασὺς εἶ πολλοῦ. 

ΑΖ41ΚΟΣ. 
σὺ δέ γ᾽ ἀρχαῖος- 

Ζ41Κ.410 Σ. 

διὰ σὲ δὲ φοιτᾶν 

χαὶ γνωσϑήσει ποτ᾽ ᾿1ϑηναίοις 

οἷα διδάσχεις τοὺς ἀνοήτους. 

ὩΣΕΙΚΊΘΕΣ: 

920 αὐχμεῖς αἰσχοῶς. 
ΖΘ ΓΘ ΣῈ 

σὺ δέ γ᾽ εὖ πράττεις. 
χαίτοι πρότερόν γ᾽ ἐπτώχευες, 
Τήλεφος εἶναι Πυσὸς φάσχων, 
ἐκ πρνοιδίου 

γνώμας τρώγων Πανδελετείους. 
4 Π41Κοὸ Σ. 

926 ὦμοι σοφίας ἧς ἐμινήσϑης. 
ΣΕ ΟΘΣΣ: 

ὦμιοι μανίας τῆς σῆς, πόλεώς 8, 
ἥτις σὲ τρέφει 

λυμαινόμεγνον τοῖς μειραχίοις. 
ΠΣ ΚΟ ΣΣΣ 

οὐχὶ διδάξεις τοῦτον Κοόνος ὦν. 

ΣΟ ΙΟΞΑΘΟΣΣ: 

980 εἴπερ γ᾽ αὐτὸν σωθῆναι χρὴ 
χαὶ μὴ λαλιὰν μόνον ἀσχῆσαι. 

ΙΕ ΟἿΣΙ 

δεῦρ᾽ ἴϑι., τοῦτον δ᾽ ἔα μαίνεσϑαι. 
ΣΙ ΚΟΜ ΤΟΥΣ: 

κλαύσει, τὴν χεῖρ᾽ ἢν ἐπιβάλλης. 
ΟΣ: 

παύσασϑε μάχης καὶ λοιδορίας. 

938 ἀλλ ἐπίδειξαι 

σύ τε τοὺς προτέρους ἅττ᾽ ἐδίδασχες, 
σύ τε τὴν χαινὴν 
παίδευσιν, ὅπως ἂν ἀκούσας σφῷν 

ἀντιλεγόντοιν χρίνας φοιτῷ. 
4111.410 Σ. 

δοᾶν ταῦτ᾽ ἐϑέλω. 
Α41 ΚΟ Σ. 

χάγωγ᾽ ἐϑέλω. 
ΧΟΡΟΣ. 

940 φέρε δὴ πότερος λέξει πρότερος; 
“4 411ΚΟῸ Σ. 

τούτῳ δώσω" 
χᾷτ᾽ ἐχ τούτων ὧν ἂν λέξη 

δηματίοισιν χαιγνοῖς αὐτὸν 

χαὶ διανοίαις χατατοξεύσω. 

θάδτὸ τελευταῖον δ᾽, ἣν ἀναγρύζῃ, 
τὸ πρόσωπον ἅπαν χαὶ τὠ φϑαλμὼ 
χεντούμενος ὥσπερ ὑπ᾽ ἀνϑρηνῶν 
ὑπὸ τῶν γνωμῶν ἀπολεῖται. 

ὙΧΟΟΣΡ ΟἿΣ. 

θά νῦν δείξετον τὼ πισύνω τοῖς περιδεξίοισι 

λόγοισι καὶ φροντίσι χαὶ γνωμοτύποις μερίμναις, 
, - ΄ γ , ’ ὁπότερος αὐτοῖν λέγων ἀμείνων φανήσεται. 

966 γῦν γὰρ ἅπας ἐνθάδε χίγδυνος ἀνεῖται σοφίας, 
- 
ς 

ἘΣ 

969 ἀλλ ὦ πολλοῖς τοὺς πρεσβυτέρους ἤϑεσι χρη- 

στοῖς στεφρανώσας, 
960 δῆξον φωνὴν ἥτινι χαίρεις, χαὶ τὴν σαυτοῦ 

φύσιν εἰπέ. 
Ζ41Κ.110 Σ. 

λέξω τοίνυν τὴν ἀρχαίαν παιδείαν, ὡς διέκειτο, 

949 --- 958. ---- 1024 --- 1029. 

ἧς πέρι τοῖς ἐμοῖς φίλοις ἔστιν ἀγὼν μέγιστος. 

ἷ 
ἢ 

Ἷ 
ἢ 
Ϊ 
! 
ῇ 
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ὅτ᾽ ἐγὼ τὰ δίχαια λέγων ἤνϑουν καὶ σωφροο-᾿ καὶ τοῖς αἰσχροῖς. ἐῶρν ωναμὸ κἂν σχώπτῃ τίς 
συνὴ γνενομιστο. » φλέγεσθαι" 

πρῶτο» μὲν ἔδει παιδὸς φωνὴν γρύξαντος μη- τ τῶ» ϑάχωνγν τοῖς πον μέθας ὑπανίστασϑαι 
δέν᾽ ἀχοῦσαι" προσιοῦσιν, 

εἶτα βαδίζειν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς εὐτάκτως εἰς χι- καὶ μὴ περὶ τοὺς σαυτοῦ γονέας σχαιουργεῖν, 
ϑαριστοῦ ἄλλο τε μηδὲν 

96ὅ τοὺς κωμήτας γυμνοὺς ἀϑρόους, κεὶ χσριμνώδη 
χατανίφοι. 

τ - Ὁ. ΄ αὖ προμαϑεῖν «σμ᾿ ἐδίϑασχεν., τὠὦ μηρὼ 
μὴ ξυνέχοντας, 

ἢ Παλλάδα περσέπολιν δεινὰν, 
τι βοαμα, 

’, ε ͵ ει ᾿" 

ἐντειναμένους τὴν ἁρμονίαν, ἣν οἱ πατέρες πα- 
,θέδωχαν. 

εἰ δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ' ἢ χάμψειέν τινα 
ι ν ἐ 

χαμπὴν, 

ΦΔ 5 
ἑετ 

ἢ Τηλέπορόν 

971 οἵας οἱ νῦν τὰς χατὰ «Ῥρῦνιν ταύτας τὰς δυσχο--] 

λοχάμπτους, 

ἐπετρίβετο τυπτόμενος πολλὰς ὡς τὰς Πούσας 
ἀφανίζων. 

ἐν παιδοτρίβου δὲ χκαϑίζοντας τὸν μηοὸ»ν ἔδει 
προβαλέσθαι 

τοὺς παῖδας, ὅπως τοῖς ἔξωϑεν μηδὲν δείξειαν 

ἀπηνές " 
αὖ πάλιν αὖϑις ἀνισταμένους συμψῆσαι, 

χαὶ προνοεῖσθαι 

εἴδωλον τοῖσιν ἐρασταῖσιν τῆς ἥβης μὴ καταλεί- 
πειν. 

ἠλείψατο δ᾽ ἂν τοὐμφαλοῦ οὐδεὶς παῖς ὑπένερ-- 
ϑὲν τότ᾽ ὧν, ὥστε 

976 εἶτ᾽ 

- ᾿ - ε΄ , 

τοῖς αἰδοίοισι δοόσος καὶ χνοῦς ὥσπερ μηλοισιν] 
ἐπήνϑει" 

οὐδ᾽ ἂν μαλαχὴν φυρασάμενος τὴν ΤΟΥΣ πρὸς 
τὸν ἐραστὴν 

980 αὐτὸς ἑαυτὸν προαγωγεύων τοῖς ὀρϑαλμοῖς ἐβά- 
διζεν, 

οὐδ᾽ ἂν ἑλέσϑαι δειπνοῦντ᾽ ἐξῆν κεφάλαιον τῆς 
ῥδαφανῖδος, 

οὐδ᾽ ἂν ἄνηϑον τῶν πρεσβυτέρων ἀρ πα ΣΕΙΣ οὐδὲ 

ΠΣ 

οὐδ᾽ οὐδὲ χιχλίζειν, οὐδ᾽ ὀψοφαγεῖν, ἴσχειν 
τὼ πόδ᾽ ἐναλλαᾶξ. 

ΑΖΙΚΟΣ. 

ἀρχαῖά γε χαὶ “Πιπολιώδη καὶ τεττίγων ανά-- 
μέεστα, 

98ὅ καὶ Κηκείδου καὶ Βουφονίων. 
ΖΔΙΚΑ͂ΙΟ Σ. 

ἀλλ οὖν ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐχεῖνα, 
ἐξ ὧν ἄνδρας Μίσραϑωνομάχας ἡμὴ παίδευσις 

ἔϑρενψεν. 
σὺ δὲ τοὺς γῦν εὐθὺς ἐν ἱματίοις προδιδάσκχεις 

ἐντετυλίχϑαι" 
ὥστε μ᾽ ἀπάγχεσϑ᾽, ὅταν ὀρχεῖσϑαι Παναϑη- 

γναίοις δέον αὐτοὺς 
4 Ἴ " - ε ἊΝ ΄ Η τῷ - 

τὴν ἀσπίδα τῆς χωλῆς προέχων ἀμελὴ τῆς Τρι- 

τογενξίης. 
᾿ “- τ » 

990 πρὸς ταῦτ᾽, ὦ μειράκιον, θαρρῶν ἐμὲ τὸν κρείτ- 
τω λόγον αἱροῦ" 

χἀπιστήσει μισεῖν ἀγορὰν χαὶ βαλανείων ἀπέ- 
᾿ς Ζεσϑαι 

996 αἰσχρὸν ποιεῖν, ὅτι τῆς Αἰδοῦς μέλλεις τάγαλμ᾽ 
ἀναπλάττειν" 

εἰς ὀρχηστρίδος εἰσάττειν, 

ταῦτα χεχηνὼς, 
μήλῳ βληϑεὶς ὑπὸ πορνιδίου, τῆς εὐχλείας ἀ ἀπο-- 

ἐτο ἵγα μὴ πρὸς 

ϑραυσϑῆς " 

μηδ᾽ ἀντειπεῖν τῷ πατρὶ μηδὲν, μηδ᾽ Ἰαπετὸν 
καλέσαντα 

μνησιχαχῆσαε τὴν ἡλιχίαν, ἐξ ἧς ἐνεοττοτρο-- 

: φήϑης. 
ι ἘΈΜΕΡΑΙΕ 4 ἽΠΚΟΣ. 

1000 εἰ ταῦτ᾽, ὦ μειράκιον, πείσει τούτῳ, νὴ τὸν 
ΑΙιόνυσον 

τοῖς Ἱπποχράτους υἱέσιν εἴξεις, χαί σε χαλοῦσι 
βλιτομάμμαν. 

ΙΚΑΆΑ͂ΤΙΟΣ. 

ἀλλ οὖν λιπαρός γε χαὶ εὐανϑὴς ἐν γυμνασίοις 
ὑπ το ς 

οὐ στωμύλλων χατὰ τὴν ἀγορὰν τριβολεχτρά-- 

πελ᾽, οἰάπερ οἱ γῦν, 

οὐδ᾽ ἑλχόμενος περὶ πραγματίου γλισχραντιλο-- 
γεξεπιτρέπτου " 

1006 ἀλλ᾽ εἰς ᾿“χκαδήμειαν χατιὼν ὑπὸ ταῖς μορίαις 
ἀποϑρέξει 

᾿ ΄ -.- , 

στεφανωσάμενος χαλάμῳ λευχῷ μετὰ σώφρονος 
ἡλιχιώτου, 

μίλακος ὄζων καὶ ἀπραγμοσύνης καὶ λεύχης φυλ- 
- ’ 

; ᾿ λοβολουσης, 
ει ᾿ « , Ν, 

ἤρος ἐν ὥρᾳ χαίρων, ὁπόταν πλάτανος πτελέᾳ 
τνιιϑυρίζη. 

ἢν ταῦτα ποιῇς ἁγὼ φράζω, 
1010 καὶ πρὸς τούτοις προσέχης τὸν γοῦν, 

ξεις ἀεὶ στῆϑος λιπαρὸν, 

χοοιὰν λευχὴν, μους ὭΣ Τὰ 

γλῶτταν βαιὰν, συγὴν μεγάλ η»Ἅ, 

πόσϑην μικράν. 

1016 ἢν δ᾽ ἅπερ οἱ νῦν ἐπιτηδεύης, 

πρῶτα μὲν ἕξεις χροιὰν ὠχρὰν, 

ὠμοὺς μικροὺς, στῆϑος λεπτὸν, 
γλῶτταν μεγάλην, πυγὴν μιχρὰν, 

κωλὴν μεγάλην, ψήφισμα μαχρὸν, 
χαΐί σ᾽ ἀναπείσξι 

1020 τὸ μὲν αἰσχρὸν ἅπαν χαλὸν ἡγεῖσϑαι, 

τὸ χαλὸν δ᾽ αἰσχοόν" 
χαὶ πρὸς τούτοις τῆς ᾿Αντιμάχου 

χαταπυγοσύνης ἀναπλήσει. 
᾿ ΧΟΡΟΣ. 

1024 ὦ χαλλίπυργον σοφίαν κλεινοτάτην ἐπασχῶν, 

ὡς ἡδύ σου τοῖσι λόγοις σῶφρον ἔπεστιν ἄνϑος. 
εὐδαίμονες δ᾽ ἦσαν ἄρ᾽ οἱ ζῶντες τότ᾽ ἐπὶ τῶν 

προτέρων. 
1080 πρὸς οὖν τάδ᾽, ὦ χομψοπρεπῆ μοῦσαν ἔχων, 

δεῖ σε λέγειν τε χαινὸν, ὡς εὐδοχίμηχεν ἁνήρ. 
δεινῶν δέ σοι βουλευμάτων ἔοιχε δεῖν πρὸς 

Ἐν 
αὐτὸν, 
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1086 εἴπερ τὸν νδο᾽ ὑπερβαλεῖ καὶ μὴ γέλωτ᾽ ὁφ- 
λήσεις. 

ΤΩ ΦἿΣ, 

χαὶ μὴν πάλαι γ᾽ ἐπνιγόμην τὰ σπλάγχνα, χἀ- 
πεϑύμουν 

- ’ ,«-. 

ἅπαντα ταῦτ᾽ ἐναντίαις γνώμαισι. συνταράξαι. 
ΓῪ Ὶ ε Α ’ 2 ᾿»] Ἁ 5» ΄ 

ἐγὼ γὰρ ἥττων μὲν λόγος δι αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐχλήϑην 
- Ἐξ ͵ ᾿ Ε 

ἐν τοῖσι (φοοντισταῖσιν. ὅτι πρώτιστος ἐπενόησε 

1010 καὶ τοῖς νόμοις χαὶ ταῖς δίχαις τἀναντί ἀντιλέξαι. 
- - ν. , 2’ , 

χαὶ τοῦτο πλεῖν ἢ μυρίων ἔστ᾽ κξιον στατήρων, 

αἱρούμενον τοὺς ἥττονας λόγους ἔπειτα νιχᾶν. 

2 ΝῚ ε κ - ’ Ά ᾿ 

οὐδ᾽ ηδὺς ἐν τοῖς στρώμασιν τὴν νύχτα παγ- 

γνυχίζειν " 

1070 γυνὴ δὲ σιναμωρουμένη χαίρει" σὺ δ᾽ εἴ χρό- 
γισιπος. 

, ν κν ’ - - 

σχέψαν γαρ, ὦ μειράχιον, ἂν τῷ σωφρονεῖν 
εἴ 

(παντα 

ἅνεστιν, ἡδονῶν ὃὲ ὅσων μέλλεις ἀποστερεῖσϑαι. 
παίδων, γυνκιχῶν, χοττάβων, ὄψων, πότων. 

χαχασμῶν. 

᾿ Χαίτοι τί σοι ζὴν ἄξιον, τούτων ἐὰν στερηϑῆς; 
1076 εἶεν. πάρειμ᾽ ἐντεῦθεν ἐς τὰς τῆς φύσεως ἀ- 

σχέψαι δὲ τὴν παίδευσιν ἡ πέποιϑεν ὡς ἐλέγξω " 
ὅστις σε ϑεομῷ φησι λοῦσϑαι πρῶτον οὐχ ξάσειν. 

1045 καίτοι τίνα γνώμην ἔχων ψέγεις τὰ ϑερμὰ λουτρά; 
“1 ΕἸ ΘΣΖΤΙΘΙΣ: 

ἘΣ κ Ω , 9 τ ἢ ΟΣ Τῳ 3) 
ὁτιὴ χάκιστόν ἔστι χαὶ δειλὸν ποιεῖ τὸν ἀνδρα. 

ΑΖΠΚΩΟΣ. 
,ὕ 5 " μ ΄ »» , 3 

ἐπίσχες" εὐθὺς γάρ σὲ μέσον ἔχω λαβὼν αφυχτον. 
τῶν τοῦ “]ιὸς παίδων τίν᾽ 
3) Ἀν 5} 
ανδο᾿ ἄριστον 

χαί μοι φοάσον, 

εἰπὲ, χαὶ πλείστους πόνους 
πονῆσαι; 

ν ἘΠ ΕΓ ΚΣ ΚΘΕΣ. 

1060 ἐγὼ μὲν οὐδέν “Ποαχλέους βελτίον ἔνδοα χρίνω. 
ΖΕ ΒΊΚΟΘΙΣΣ:. 

ποῦ ψυχρὰ δῆτα πώποτ᾽ εἶδες Πράχλεια λουτρά; 

ψυχὴν νομίζεις, 

, , 5: 
χαΐτοι τίς ἀνδρειότερος ἢν; 

ΖΦ ΙΠΚΌΆΓΟ:Σ. 
“-“ 2 3 Α -,᾽κ᾿ 2 -- ταῦτ᾽ ἐστὶ ταῦτ᾽ ἐχεῖνα, 

εὶ »Ὕ Ρ ΟἸΕΚᾺ Ἄν τς , , 
ἐς τῶν νεανίσχων ἀεὶ δι᾿ ἡμέρας λαλουντων 

ἱπλῆρες τὸ βαλανεῖον ποιεῖ, κενὰς δὲ τὰς παλαί- 
στρας. 

| 72. ΕΤΟΥΣ 

1066 εἶτ᾽ ἐν ἀγορᾷ τὴν διατριβὴν ψέγεις" ἐγὼ δ᾽ 
ἐπαινῶ. 

5 ι ι ἊΣ ε' 3902 3.2 5ι , εἰ γὰρ πονηρὸν ἡν, Ὅμηρος οὐδέποτ᾽ ἂν ἐποίει 
εν τ, 7 2 ᾿ ὉΝ Εν. . " 

τὸν Νέστορ᾽ ἀγορητὴν ὧν οὐδὲ τοὺς σοφοῦυς 
ἅπαντας. 

5) - - ᾿ - 

ὥνειμι. δῆτ᾽ ἐντεῦϑεν εἷς τὴν γλῶτταν, ἣν ὁδὴὲ μὲν 
͵ - Α ΄ - 

οὔ φησι χρῆναι τοὺς νέους ἀσχεῖν, ἐγὼ δὲ φημί. 
- ἘΣ « - 

1060 χαὶὺ σωφρονεῖν αὖ φησὶ χρῆναι" δύο καχὼ με- 
γίστω. ᾿ 

ἐπεὶ σὺ διὰ τὸ σωφρονεῖν τῷ πώποτ᾽ εἶδες ἤδη 
Ξ Ψ, , ΓᾺΡ 

ἀγαϑὸν τι γενόμενον, φράσον, χαί μ᾽ ἐξέλεγ-: 
ξον εἰπών. 

2, ΤΚΟΞΤ ΤΟΣἿΣ. 

πολλοῖς. ὃ γοῦν Πηλεὺς ἔλαβε διὰ τοῦτο τὴν 
μάχαιραν. 

ΖΦ 1 ΘΟ: 

μάχαιραν; ἀστεῖόν γε κέρδος ἔλαβεν ὃ κακο- 

" δαίμων. 

1006 Ὑπέρβολος δ᾽ οὐχ τῶν λύχνων πλεῖν ἢ τάλαντα 
| πολλὰ 

εἴληφε διὰ πονηρίαν, ἀλλ᾽ οὐ μὰ “4 οὐ μά- 
χαιραν.- 

ΣΠΠΙΘΣῚ  ΟἹἿΣΞ 

χαὶ τὴν Θέτιν γ᾽ ἔγημε διὰ τὸ σωφρονεῖν ὁ Πηλεύς. 
Ἷ 9 ΚΟ .Σ. 

πρό 2 λ κῴναν ,ἐδ᾽ ᾽ ἄον ἃ 2, 3.2. ΕῚ ᾿ 
Ζ“ῳτ σπολιπουσα 46 αυτον ωχετ ου γαρ ΉηΨ» 

ὑβριστὴς 

γάγκας. 
4 3. “͵ , τ“ Ἃ ; 
ἥμαρτες, ἠρᾶσϑης, ἐμοίχευσάς τι, χᾷτ᾽ ἐληφϑης" 
ΕῚ ΄ ΕῚ ᾿ . Τ ΄ 3 ᾿ 
ἀποόλωλας" ἀδυνατος γὰρ εἰ λέγειν. ἐμοὶ ὃ 

ὁμιλῶν, 

χοῶ τῇ φύσει, σχίρτα, γέλα, νόμιζε μηδὲν αἷ- 

σχοόν. 
ν " ΒΑ ᾿ « ι »Ὸ9 3 - Α 

μοιχὸς γὰρ ἣν τυχὴῆς ἀλοὺς, ταῦ ἀντερεῖς πρὸς 
αὐτὸν, 

1080 ὡς οὐδὲν ἠδίχηχας" εἶτ᾿ εἰς τὸν 42 ἐπανενεγχεῖν, 
χἀχεῖνος ὡς ἥττων ἔρωτός ἔστι χαὶ γυναιχῶν " 

χαίτοι σὺ ϑνητὸς ὧν ϑεοῦ πῶς μεῖζον ἂν δύναιο; 

ΣΟΡΘΘΘΙΟΣ, 

τέ δ᾽ ἢν δαφανιδωϑὴ πιϑόμεγνός σοι τέφρᾳ τε 

τιλϑῆ; 

ἕξει τίνα γνώμην λέγειν, τὸ μὴ εὐρύπρωχτος 
εἰναι; 

ΚΊΙΚΙΟΟΣ. 

1085 ἢν δ᾽ εὐρύπρωχτος ἡ, τί πείσεται χαχόν ; 

ΣΙ ΟΘΤΤ ΟΣ. 

τί μὲν οὖν ἂν ἔτι μεῖζον πάϑοι τούτου ποτέ; 

ΖΡΕΚΌΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἐρεῖς, ἣν τοῦτο νικηϑῆς ἐμοῦ; 

: 2) ἹΕΙΕΣΤΠΟΙΣ. 

σιγήσομαι. τί δ᾽ ἄλλο; 
ΠΣ ΤΚΟΣ.: 

φέρε δή μοι φράσον " 
συνηγοροῦσιν ἐκ τίγων; 

ΓΤΓΙΚΖΓΟΣ. 

1090 ἐξ εὐρυπρώχτων. 
ὙΠ ΓῚΚ ΟΣ, 

πείϑομαι. 

τί δαί; τραγῳδοῦσ᾽ ἐκ τίνων; 

5“ ΓΙ ΤΟΣ. 

ἐξ εὐρυπρώχτων. 

43.2.1 ΟΣ. 

εὖ λέγεις. 

δημηγοροῦσι δ᾽ ἐκ τίνων; 
' Ζ1.Κ-4.10Ὸ Σ᾿. 

ἐξ εὐρυπρώχτωνγ. 

“4.411ΚῸ Σ. 

ἄρα δῆτ᾽ 
1096 ἔγνωχας ὡς οὐδὲν λέγεις; 

χαὶ τῶν ϑεατῶν ὁπότεροι 

πλείους σχόπει. 
ΑΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

καὶ δὴ σχοπῶ. 

“44:1Κ0Ο0 Σ. 

τί δηϑ᾽ ὁρᾷς; 
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ΦΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

σιολὺ πλείονας, γνὴ τοὺς ϑεοὺς, 

τοὺς εὐρυπρώχτους " τουτονὶ 
1100 γοῦν οἶδ᾽ ἐγὼ χἀχεινονὶ 

χαὶ τὸν χομήτην τουτογί. 
ΔΑΖΙΚΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἐρεῖς; 

ΖΦ ΊΤΚΆΑ͂ΤΟΣ.: 

ἡττήμεϑ᾽, ὦ χινούμενοι, 
πρὸς τῶν ϑεῶν δέξασϑέ μου 
ϑοϊμάτιον, ὡς 

ἐξαυτομολῶ πρὸς ὑμᾶς. 
ΞΟ 5.1 ΤΟΤΓΙΣ. 

1105 τί δῆτα; πότερα τοῦτον ἀπάγεσϑαι λαβὼν. 
βούλει τὸν υἱὸν, ἢ διδάσχω σοι λέγειν; 

ΣΙ ΡΉ ΙΖ ΣΓΗΙΣ. 

δίδασχε χαὶ χόλαζε, χαὶ μέιμνησ᾽ ὅπως 
εὖ μοι στομώσεις αὐτὸν, ἐπὶ μὲν ϑᾷτερα 
οἵαν διχιδίοις, τὴν δ᾽ ἑτέραν αὐτοῦ γνάϑον 

1110 στόμωσον οἵαν ἐς τὰ μείζω πράγματα. 
ΣΠΟΣΚΌΡΟΖ ΗΣΣ: 

ἀμέλει, χομιεῖ τοῦτον σο(ριστὴν δεξιόν. 
ΣΤ ΡῈ ΨΤΙΩΖΗ Σ. 

ὠχρὸν μὲν οὖν ἔγωγε καὶ καχοδαίμονα. 
ΧΟΡΟΣ. 

χωρεῖτέ νυν. οἴμαι δέ σοι ταῦτα μεταμελήσειν. 

1116 Τοὺς χριτὰς ἃ χερδανοῦσιν, ἣν τι τόνδε τὸν, 
χορὸν 

ὠφελῶσ᾽ ἔκ τῶν διχαίων, βουλόμεσϑ᾽ ἡμεῖς 
φράσαι. 

πρῶτα μὲν γὰρ, ἢν νεῶν βούλησϑ᾽ ἐν ὥρᾳ τοὺς 
ἀγροὺς, 

ὕσομε» πρώτοισιν ὑμῖν, τοῖσι δ᾽ ἄλλοις ὕστερον. 

εἶτα τὸν καρπόν τε καὶ τὰς ἀμπέλους φυλάξομεν, 
1120 ὥστε μήτ᾽ αὐχμὸν πιέζειν μήτ᾽ ἄγαν ἐπομβρίαν. 

ἢν δ᾽ ἀτιμάσῃ τις ἡμᾶς ϑνητὸς ὧν οὔσας ϑεὰς, 
προσχέτω τὸν γοῦν, πρὸς ἡμῶν οἷα πείσεται 

χαχὰ, 
λαμβάνων οὔτ᾽ οἶνον οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ἐχ τοι 

χωρίου. ᾿ 

ἡνίχ᾽ ἂν γὰρ αἵ τ᾿ ἐλᾶαι βλαστάνωσ᾽ αἵ τ᾽ ἄμ- 
᾿ πέλοι, 

1125 ἀποχεκόψονται " τοιαύταις σφενδόναις παιήσομεν. 
ἢν δὲ πλινϑεύοντ᾽ ἴδωμεν, ὕσομεν καὶ τοῦ τέ- 

γους 
τὸν χέραμον αὐτοῦ χαλάζαις στρογγύλαις συν- 

τοίψομιεν. 

κἂν γαμῇ ποτ᾽ αὐτὸς ἢ τῶν ξυγγενῶν ἢ τῶν 
φέλων, ῖ 

ὕσομεν τὴν νύχτα πᾶσαν" ὥστ᾽ ἴσως βουλήσεται 
1130 ἂν ἐν «Αἰγύπτῳ τυχεῖν ὧν μᾶλλον ἢ κρῖναι 

χαχῶς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

πέμπτη, τετρὰς, τρίτη, μετὰ ταύτην δευτέρα, 

εἶϑ᾽ ἣν ἐγὼ μάλιστα πασῶν ἡμερῶν 
δέδοικα καὶ πέφρικα χαὶ βϑδελύττομαι, 
εὐθὺς μετὰ ταύτην ἔστ᾽ ἔνη τε καὶ νέα. 

113ὅ πᾶς γάρ τις ὑμνυσ᾽, οἷς ὀφείλων τυγχάνω, 
ϑείς μοι πρυτανεῖ᾽ ἀπολεῖν μέ φησι χαξολεῖν, 

ἐμοῦ μέτρι᾽ ἄττα χαὶ δίχαι᾽ αἰτουμένον " 

Ὸ , ᾿ ἿᾺ « ᾿ » 
ὦ δαιμόνιε, τὸ μέν τι νυνὶ μὴ λάβης, 

τὸ δ' ἀναβαλοῦ μοι, τὸ δ ἄφες“, οὔ φασίν ποτε 
1140 οὕτως ἀπολήψεσϑ᾽, ἀλλὰ λοιδοροῦσί με 

ὡς ἄδιχός εἶμεν, χαὶ διχάσασϑαί φασί μοι- 

νῦν οὖν δικαζέσϑων" ὀλίγον γάρ μοι μέλει, 
εἴπερ μεμάϑηχεν εὖ λέγειν «Ῥειδιππίδης. 

τάχα δ᾽ εἴσομαι χόψας τὸ φροντιστήριον. 
1145 παῖ, ἡἠμὶ, παῖ παῖ. 

ΣΥΘΚΟΡ ΈΡΒΕΙΟΣΣ 

Στρενψιώδην ἀσπάζομαι. 
ΣΤΡ ΓΕ ΣΊΞΕΙΣ: 

χὥζγωγέ σ᾽" ἀλλὰ τουτονὶ πρῶτον λαβέ" 
χρὴ γὰρ ἐπιϑαυμάζειν τι τὸν διδάσκαλον. 

καί μοι τὸν υἱὸν, εἰ μεμάϑηχε τὸν λόγον 
ἐκεῖνον, εἴφ᾽, ὃν ἀρτίως εἰσήγαγες. 

ΣᾺΣ ΚΡΡΥΌΜΣΣ 

1150 μεμάϑηχεν. 
' ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

εὖ γ᾽, ὦ παμβασίλει᾽ ᾿Ζ4παιόλη. 
ΣΊΩ ΚΡ  ΈΡΣ.: 

ὧστ᾽ ἀποφύγοις ἂν ἥντιν᾽ ἂν βούλη δίκην. 
ΣΤΡ ΡΞ  ΡΕΙΕΣ. 

κεὶ μάρτυρες παρῆσαν, ὅτ᾽ ἐϑδανειζόμην; 

ΣῸ ΚΙΡΟ ΠΕΣ: 

πολλῷ γε μᾶλλον, χὰν παρῶσι χίλιοι. 
ΣΤΙΡΕΙῪΖΟΠΟΙΣ: 

βοάσομαί τἄρα τὰν ὑπέρτονον 
1188 βοάν. Ἰὼ, χλάετ᾽ ὠβολοστάται, 

αὐτοί τε χαὶ τἀρχαῖα καὶ τόκοι τόχων" 
οὐδὲν γὰρ ἄν μὲ φλαῦρον ἐργάσαισϑ'᾽ ἔτι" 
οἷος ἐμοὶ τρέφεται 
τοῖσδ᾽ ἐνὶ δώμασι παῖς, 

1160 ἀμᾳφήχει γλώττη λάμπων, 
πρόβολος ἐμὸς, σωτὴρ δόμοις, ἐχϑροῖς βλάβη, 
λυσανίας πατρῴων μεγάλων καχῶν" 

ὃν χάλεσον τρέχων ἔνδοϑεν ὡς ἐμέ. 
1166 ὦ τέχνον, ὦ παῖ, ἔξελϑ᾽ οἴχων, 

ἄϊε σοῦ πατρός. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὅδ᾽ ἐχεῖνος ἀνήρ. 

ΣΤΡΕΨΙΆΑ͂ΠΗΣ. 

ὦ φίλος, ὦ φίλος. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

ἄπιϑε λαβὼν τὸν υἱόν. 
ΣΤΡΕΨΙΖ4ΉΗΣ. 

ξὼ Ἰὼ τέχνον. 
1170 ἰοῦ ἰοῦ. 

ὡς ἥδομαί σου πρῶτα τὴν χροιὰν ἐδών. 
γῦν μέν γ᾽ ᾿Ἰδεῖν εἶ πρῶτον ἐξαρνητιχὸς 
χἀντιλογιχὸς, χαὶ τοῦτο τοὐπιχώριον 
ἀτεχνῶς ἐπανϑεῖ, τὸ τί λέγεις σύ; χαὶ δοχεῖν 

1175 ἀδικοῦντ᾽ ἀδιχεῖσθαι χαὶ καχουργοῦντ', οἶδ᾽ ὅτι. 

ἐπὶ τοῦ προσώπου τ᾽ ἐστὶν ᾿“ττιχὸν βλέπος. 

μῦν οὖν ὅπως σώσεις μ᾽, ἐπεὶ κἀπώλεσας: 
“ΕΙΖΦΔΙΠἊΠΠΙΖΗΣ. 

φοβεῖ δὲ δὴ τέ; -.- 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΖ4ΗΣ. 

τὴν ἕνην τὲ χαὶ νέαν. 
᾿ ΕΙΔΖΙΠΠΙΔ4ΗΣ. 

ἔνη γάρ ἔστι χαὶ νέα τις ἡμέρα; 



ΣΤΡΕΨΙ,ᾺΖ4ΠΣ. 

1180 εἰς ἣν γε ϑήσειν τὰ πρυτανεῖά φασί μοι. 

«ῬΕΙΑΙΠΠΙΠΙΠΗ Σ. 

μέ᾽ ἡμέρα γένοιτ᾽ ἂν ἡμέραι δύο. 

: ΣΙΡΕΨΙἉΆΙΓΙΕ. 
οὐκ ἂν γένοιτο; 

«ῬΕΙΜΙΠΠΙΖΗΣ. 

αὑτὴ γένοιτ᾽ ἂν γραῦς τὲ χαὶ νέα γυνγή- 
ΣΣ ΖΡ ΓΟ ΖΙΤΙΣ:. 

1186 καὶ μὴν νενόμισταί γ᾽. 

ΕΙΩΠΙΠΠἊΠΙΠΖΗΣ. 

ἴσασιν ὀρϑῶς ὃ τι νοεῖ. 
ΣΊΡΕΨΥΙΩΖΖΗΣ. 

᾿ γοεῖ δὲ τέ; 

“ΕΙΔΖΔΙΠΠΙΖΗΣ. 

ὁ Σόλων ὃ παλαιὸς ἦν φιλόδημος τὴν φύσιν. 
ΣΤΡΕΨΙΖΖΉΗΣ. 

τουτὶ μὲν οὐδέν πω πρὸς ἔνην τε χαὺὶ νέαγ. 
ΞΨΕΙΠΙΠΠἊΠΙΜΖΗΣ. 

ἐχεῖνος οὖν τὴν κλῆσιν εἰς δύ᾽ ἡμέρας 
1190 ἔϑηχεν, εἴς γε τὴν ἔνην τε χαὶ γέαν, 

ἕν᾽ αἱ ϑέσεις γίγνοιντο τῇ νουμηνίᾳ. 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΜΊΗΣ. 

ἕνα δὴ τί τὴν ἔνην προσέϑηχεν; 

ΦΙΗΕΙΗΙΠΠἊΠΙΜΗΣ. 

ἵν᾽, ὦ μέλε, 
παρόντες οἱ φεύγοντες ἡμέρᾳ μιᾷ 

πρότερον ἀπαλλάττοινϑ᾽ ἑχόντες, εἰ δὲ τ 

1196 ἕωϑεν ὑπαγνιῷντο τῇ νουμηνέᾳ- 

ΣΤΡΕΨΓΙΆΑΊΗΣ. 

πῶς οὐ δέχονται δῆ᾽α τῇ νουμηνίᾳ 
ἀρχαὶ τὰ πρυτανεῖ᾽, ἀλλ᾿ ἔνη τε χαὶ νέᾳ; 

«ΨΕΙΖΙΠΠἊΠΙΔΖΗΣ. 

ὅπερ οἱ προτένϑαι γὰρ δοκοῦσί μοι ποιεῖν" 
ἵν᾽ ὡς τάχιστα τὰ πρυτανεῖ᾽ ὑφελοίατο, 

1200 διὰ τοῦτο προὐτένϑευσαν ἡμέρᾳ μιᾷ. 

ἘΣ 1 Ὁ 1. 22}... ΤΙΣ: 

εὖ γ᾽, ὦ χακοδαίμονες, τί χάϑησϑ᾽ ἀβέλτεροι, 
ἡμέτερα χέρδη τῶν σοφῶν, ὄντες λίϑοι, 
ΕῚ ν ’ 27 Ε - 

ἀριϑμὸς, πρόβατ᾽ ἄλλως, ἀμφορῆς νενησμένοι; 

ὥστ᾽ εἰς ἐμαυτὸν χαὶ τὸν υἱὸν τουτονὶ 
1206 ἐπ᾿ εὐτυχίαισιν ἀστέον μοὐγκώμιοκ. 

μάχαρ ὦ Στρεψίαδες, 

αὐτός τ᾽ ἔφυς ὡς σοφὸς, 
χοῖΐον τὸν υἱὸν τρέφεις, 
φήσουσι δή μ᾽ οἱ φίλοι 

1210 χοὶ δημόται 

ζηλοῦντες ἡνίχ᾽ ἂν σὺ γιχῷς λέγων τὰς δίχας. 
ἀλλ εἰσάγων σὲ βούλομαι πρῶτον ἑστιᾶσαι. 

ΠΟΤ ΞΤΣΣ 

εἶτ᾽ ἄνδρα τῶν αὑτοῦ τι χρὴ προϊέναι; 
1215 οὐδέποτέ γ᾽, ἀλλὰ χρεῖττον ἦν εὐθὺς τότε 

ἀπερυϑροιᾶσαι μᾶλλον ἢ σχεῖν πράγματα, 
ὅτε τῶν ἐμαυτοῦ γ᾽ ἕνεχα νυνὶ χρημάτων 
ἕλχω σὲ χλητεύσοντα, χαὶ γενήσομαι 
ἐχϑρὸς ἔτι πρὸς τούτοισιν ἀνδοὶ δημότῃ. 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΙΟΙς 

ΝΥ Ελλτῷ ἡ ἘΡ ἃ ΑΞ καὶ ἃ ̓  ὅ93 

- 2 “ " 

ἀπολοῦσ᾽ ἄρ αὔϑ᾽ οἱ ϑέντες - οὐ γὰρ ἔσϑ' ὅπως 

- , τ ὶ ΄ . ᾿] Ὁ 

πῶς γαρ; εἰ μὴ πέο γ ἅμα 

οὐ γὰρ, οἶμαι, τὸν νόμον 

1220 ἀτὰρ οὐδέποτέ γε τὴν πατρίδα καταισχυνῶ 
ζῶν, ἀλλὰ χαλοῦμαι Στρεψιάδην 

ΣΙΡΕΩΙΆΠΗΣ. 

τίς οὑτοσί; 
ΤΠΑ͂ΣΙΑΣ. 

ἐς τὴν ἔνην τὲ χαὶ νέαν. 

ΣΙΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

μαρτύρομαι, 

ὅτι ἐς δύ᾽ εἶπεν ἡμέρας. τοῦ χρήματος; 
ἩΓΊΣΤΕΙΣ. 

τῶν δώδεχα μνῶν, ἃς ἔλαβες ὠνούμενος 

122ὅ τὸν ψαρὸν ἵππον. 
ΣΡ ΓΑΊΗΣ. 

ἵππον; οὐχ ἀχούετε, 
ὃν πάντες ὑμεῖς ἴστε μισοῦνϑ᾽ ἱππικήν. 

ΠΑά.Σ14Σ. 

χαὶ νὴ «41 ἀποδώσειν γ᾽ ἐπώμνυς τοὺς ϑεούς. 

ΣΤΡΕΨΙΑ.Α͂ΖΠΗ Σ. 

μὰ τὸν “10. οὐ γάρ πω τότ᾽ ἐξηπίστατο 
«Ῥειδιππίδης μοι τὸν ἀκατάβλητον λόγον. 

ἙΓΟΣΤΟΙ͂ΟΣ, 

1280 νῦν δὲ διὰ τοῦτ᾽ ἔξαρνος εἶναι διαγοεῖ; 
ΣΤΡΕΏΡΙΆΑΠΖΗΣ. 

τί γὰρ αλλ ἂν ἀπολαύσαιμι τοῦ μαϑήματος; 
ΨΓΟΥΖΣΊΤΟΣ. 

καὶ ταῦτ᾽ ἐϑελήσεις ἀπομόσαι μοι τοὺς ϑεούς ; 

ΣΊΡΕ. ΙἍ ΠΗ Σ. 

ποίους ϑεούς ; 

ΠΑ ΣΤΑ͂Σ. 

τὸν 4ία, τὸν Ἑομὴῆν, τὸν Ποσειδῶ. 

ΣΤΡΕΨΙΆΔΑΠΊΗΣ. 

νὴ “4έα, 

1286 χὰ » προσχαταϑείην γ᾽, ὥστ᾽ ὀμόσαι, τριώβολον. 

ΓΑ ΣΤΑ͂Σ. 

ἀπόλοιο τοίνυν ἕνεχ᾽ 

ΣΤΡΕΧΨΠΙΆΠΗΣ. 

ἁλσὶν διασμηχϑεὶς ὀναιτ᾽ ἂν οὑτοσί. : 

ἩΓΕ ΈΞΙΕΑ͂Σ. 

οἴμ᾽ ὡς καταγελᾷς. 
ΣΤΡΕΜΨΙΔΆΑ͂ΠΗΣ. 

ἕξ χόας χωρήσεται. 

ΠΑ͂ΣΙΖΣ. 

οὔ τοι μὰ τὸν “κα τὸν μέγαν χαὶ τοὺς ϑεοὺς 
1240 ἐμοῦ χαταπροίξει. 

ΣΤΡΕΜΙΖΖΉΠ:Σ. 

ϑαυμασίως ἤσϑην ϑεοῖς, 

καὶ Ζεὺς γέλοιος ὀμνύμενος τοῖς εἰδόσιν». 

ὙΠ ΣΎΉΣΙΣ, 

ἥ μὴν σὺ τούτων τῷ χρόνῳ δώσεις δίκην. 
ἀλλ εἴτ᾽ ἀποδώσεις μοι τὰ χρήματ᾽ εἴτε μὴ, 

ἀπόπεμιψον ἀποχρινάμενος. 

ΣΙΡΕΙΡΆ“ΗΣ. 

ἔχε γυν ἥσυχος. 

1246 ἐγὼ γὰρ αὐτίκ᾽ ἀποχρινοῦμαί σοι σαφῶς. 

ΤΕΣ ΤΟΙΣ: 

τί σοι δοχεῖ δράσειν; 

ΜΆΡΤΥΣ. 

ἀποδώσειν μοι δοχεῖ. 

3 Υ » 

ἀναιδείας ἔτι. 

..................-«Ἅὕ.ὕ.....“- 
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594. ἈΡΕΣΑΙ Ὁ ΦΙᾺ ΔΨ ΟῚ ΩΣ 

ΣΙΡΕΏΧΧΤΑΆΖΗΣ, 
-» 3 ἰχ ε “- 5 , μ λέ 

ποῦ σϑ' οὗτος ἀπαιτῶν μιξὲ τἀργύριον; Δέγξ,, 

τουτὶ τί ἔστι; : 

ἹΓΑΣΙΤΟΣ. 

τοῦϑ᾽ ὃ τι ἐστί; κάρδοπος. 

ΣΙΡΕΌΙΖΜΖΗΣ. 

ἔπειτ᾽ ἀπαιτεῖς τἀργύριον τοιοῦτος ὦν; 
1250 οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενὶ, 

ὅστις καλέσειε χάρδοπον τὴν χαρϑδόπην. 
ΕΠΖΈΞΣΊΕΟΑ͂Σ. 

οὐχ ὥρ᾽ ἀποδώσεις; 
ΣΤΡΕΟΣ ΙΖ ΉΗΠΣ. 

οὔχ, ὅσον γέ μ᾽ εἰδέναι. 
οὔχουν ἀνύσας τι ϑῶᾶττον ἀπολιταργιεῖς 

ἀπὸ τῆς ϑύρας; 
ΤΕ ΣΙ. 

ἄπειμι, καὶ τοῦτ᾽ ἴσϑ'", ὅτι 
1295 ϑήσω πρυτανεῖ᾿, ἢ μηκέτι ζῴην ἐγώ. . 

ΣΤΡΙ 51.4.41 11Σ. 

προσαποβαλεῖς ἄρ᾽ «ἰτὰ πρὸς ταῖς δώδεξα. 

χαίτοι σε τοῦτό γ᾽ οὐχὶ βούλομαι παϑεῖν, 
ὁτιὴ ᾽κάλεσας εὐηϑιχῶς τὴν χάρδοπογ. 

ΑΠΙΥΝΙ.4 Σ. 

ΣΙ ΠΤ ΠῚ ΤΊΤΓΣ. 

ἕα. ὃ 

[1200 τίς οὑτοσί ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ ϑρηνῶν; οὔ τί που 
τῶν Καρχίνου τις δαιμόνων ἐφϑέγξατο ; 

ΠΙΎΥΝΙἕ“ΖΣ. 

τί δ᾽ ὅστις εἰμὶ, τοῦτο βούλεσϑ᾽ εἰδέναι; 
ἀνὴρ καχοδαίμων. 

ΣΊΎΡΕ ΓΖ ΜΉ. 

χατὰ σεαυτόν γυν τρέπου. 
᾿Ξ ΠΥ ΜΈ, Σ. 

ὦ σχληοὲ δαῖμον, ὦ τύχαι ϑραυσάντυγες 

1205 ἵππων ἐμῶν" ὦ Παλλὰς, ὡς μ᾽ ἀπώλεσας. 
ΣΊΡΕ ΓΖΞΨΗΣ. 

᾿ 

| 
Ι 

Ἰώ μοί μοι. 

' 

τί δαί σε Ἰληπόλεμός ποτ᾽ εἴργασται καχόν; 
ΔΠΠΓΥΝΙ.4Σ. 

μὴ σχῶπτέ μ᾽, ὦ τῶν, ἀλλά μοι τὰ χρήματα 
τὸν υἱὸν ἀποδοῦγαι χέλευσον ἅλαβεν, 
ἄλλως τὲ μέντοι χαὶ χακῶς πεπραγότι. 

ΣΎΡΗΕΌΨΨΕΑΣΖΊΕΗΣ. 

1270 τὰ ποῖα ταῦτα χρήμαϑ'᾽; 
ΑΜΥΝΙΆΑΣ. 

ἁδανείσατο. 
ΣΙΡΕΦΨΤΙΑΖΗ ἜΣ. 

χαχῶς (ρ᾽ ὄντως εἶχες, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοχεῖς. 
1. ΙΝ 12. : 

ἵππους ἐλαύνων ἐξέπεσον γὴ τοὺς ϑεούς. 
ΣΟΡΕ ΤΙ ΖΦ ΝΈΕΣ. 

τί δῆτα ληρεῖς ὥσπερ ὠπ᾽ ὄνου χαταπεσώγ; 
ΔΠΜΜΓΥΝΙΑΑΣ. 

ληρῶ, τὰ χρήματ᾽ ἀπολαβεῖν εἶ βούλομαι; 

ΣΤΡΕΨΙΆΑΖΗΣ. 

1276 οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως σύ γ᾽ αὐτὸς ὑγιαίνεις. 

ΑΦΠΠῪΔΝΙ.4:Σ. 

τί δαί; 

ῤ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
τὸν ἐγχέφαλον ὥσπερ σεσεῖσϑαί μοι δοκεῖς. 

ΑΠΙΎΥΜΝΙΑ͂Σ. 

σὺ δὲ νὴ τὸν Ἑρμῆν προσχεχλήσεσϑαί γέ μοι, 
εἰ μάποδώσεις τἀργύριον. 

ΣΡ ΤΆ ΣΟΙ. 

χατειπέ γυν, 
ὸν ἀεὶ τὸν “κα 
ἢ τὸν ἥλιον 

ἕλκειν κάτωϑεν ταὐτὸ τοῦϑ᾽ ὕδωρ πάλιν; 
ὶ ΦΠΜΜῪΥΝΊΙΑ͂Σ. 

οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ὁπότερον, οὐδέ μοι. μέλει. 
ΣΊΎΤΡΙ ΤΡ ΖΕ ΕΈΡΕΣ, 

πῶς οὖν ἀπολαβεῖν τἀργύριον δίχαιος εἰν 

εἰ μηδὲν οἶσϑα τῶν μετεώρων πραγμάτων; 
ΔΑΜΎΝΙΑΣ. 

1286 ἀλλ εἰ σπανίζεις, τἀργυρίου μοι τὸν τόχον 
ἀπόδος γεν ι 

᾿ 

ποτέρα γομίζεις χαὶν 

1280 ὕειν ὕδωρ ἑκχάστοτ᾽., 

ΣΎΡΕΨΕΥΙ ΟΡΤΙΓΕΣ.: 

τοῦτο δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ τόχος τί θηρίον; 
ΔΠΜΠΥΝΙΑ͂Σ. 

" 9 5) )» ὉἈ κ - 4 4 ε , 

τί δ᾽ αλλὸ γ᾽ ἢ χατὰ μῆνα καὶ χαϑ' «ημέραν 
᾿ " ΄ ΕῚ ’ ἌΣ ον , ον πλέον» 4) ον... 

Ὁπορρέογτος τοῦ γρονγου; 
ΣΤΡΕΙΞ ΖΉΣΕΙΣ 

καλῶς λέγεις. 

1290 τί δῆτα ; τὴν ϑάλατταν ἔσϑ'᾽ ὅτι πλείονα 
νυνὶ γομίζεις ἢ πρὸ τοῦ; 

πα ΝΑ Σϑὶ 'ῳ δον 
μὰ «Τ᾿, ἀλλ ἴσην. 

οὐ γὰρ δίχαιον πλείον᾽ εἶναι. 
ΣΙ ΡΣ  ΦΟΊΟΕΙΕΣΣ: 

χῴτα πῶς 
[ ᾿ Ξ ν 5. ὃχ , 

αὕτη μὲν, ὦ χαχόδαιμον, οὐδὲν γίγνεται 

ἐπιρρεόντων τῶν ποταμῶν πλείων, σὺ δὲ 
129ὅ ζητεῖς ποιῆσαι τἀργύριον πλεῖον τὸ σόν; 

οὐχ ἀποδιώξει σαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας; 

φέρε μοι τὸ κέντρον. 
ΔΠΙΥΜΝΙΩΑ͂Σ. 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
ΣΤΡΕΨΙΜΩΙ͂ΗΣ. 

ὕπαγε, τί μέλλεις; οὐχ ἐλᾷς, ὦ σαμφόρα; 
ΑΠΜΤΥΝΙ.ἅΣ. 

ταῦτ᾽ οὐχ ὕβρις δῆτ᾽ ἐστίν; 
ΣΎ ΤῊ ΓΖ ΙΕΕΣΣ 

ζξεις; ἐπιαλῶ 
παν αν φα ττΉν τε, 

1800 χεντῶν ὑπὸ τὸν πρωχτόν σὲ τὸν σειρι(ρόρον. 
φεύγεις; ἔμελλον σ᾽ ἄρα χινήσειν ἐγὼ 
αὐτοῖς τροχοῖς τοῖς σοῖσι καὶ ξυνωρίσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 
- ᾿ » ς 

οἷον τὸ πραγμάτων ἐρᾶν φλαύρων" ὃ γὰρ 
γέρων ὅδ᾽ ἐρασϑεὶς 

1806 ἀποστερῆσαι βούλεται 

τὰ χρήμαϑ' ἁδανείσατο " 
2 » 2). εἱ ΕῚ , 

χοὺκ ἔσϑ' πως οὐ τήμερον 

λήψεταί τι πρᾶγμ᾽, ὃ τοῦ-- 
τον ποιήσει τὸν σοφιστὴν Ἔ 

1810 ὧν πανουργεῖν ἠἤοξατ᾽, ἐξαίφνης λαβεῖν κα- 
χόν τι. 

πεν Α ϑι τῳ ἃ ράφι, ἐ3 ἐονρῦν, οἵ 
οἶμαι γὰρ αὐτὸν αὐτίχ᾽ εὑρήσειν ὃπερ 
πάλαι ποτ᾽ ἐπέζει, 

1308 --- 1810. Ξξξε 1811 --- 1320. 

᾿χετουρρευκὸ τος ταὶκυνάερσροόδε κά συν κἰδαι σειν υθησις παν πλμέρνν να αφῆων, ΝΑ ον φρο νασφνανο ἐλβῦνηνφοῖν «αὶ ευμροσύς μα ῆειυαναξ ῶαξ., ΒΑΕΙΟΕΘΟΘ ΕΘ ΕΞΞΞΞΒΕΞΞΈΞΈΕΕΞΕΣ 



Ν ΘΕ ὦ 4Εὸ Α' ἌΤΙ : 598 

εἶναι τὸν υἱὸν δειγόν οὗ 
γνώμας ἐναντίας λέγειν 

1316 τοῖσιν διχαίοις, ὥστε νγι-- 
χῶν ἅπαντας οἷσπερ ἂν 
ξυγγένηται, χἂν λέγη παμπόνηρ᾽. 

5 αν δ 1320 ἔσως δ᾽ ἴσως βουλήτεται χίζρωνον αὐτὸν εἶναι. 
ΣΧ ΕΣ ΟΖ ΓΙ: 

ἰοὺ ἰού. 
ὦ γείτονες χαὶ ξυγγενεῖς χαὶ δημόται, 
ἀμυνάϑετέ μοι τυπτομένῳ πάσῃ τέχνη. 
δίλροι ἀπ ν τ χειαλῆς χαὶ τῆς 7. ον: 

1826 ὦ μιαρὲ, τύπτεις τὸν πατέρα; 

 ΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ, 

φήμι᾽, ὧ πάτερ. 

ΣΠΤΡΙΕΤΡΙΙΖΕΓΙΕΣ, 

ὁρᾶϑ᾽ ὁμολογοῦνϑ᾽ ὅτι μὲ τύπτει. 
“ΨΕΙΖΦΙΠΠΙΙΜ“ΗΣ. 

καὶ μάλα. 

ἘΣ ΣΙ ἃ ΤΑΙ ΖΓ ΤΣ. 

ὦ μιαρὲ χαὶ πατραλοῖα χαὶ τοιχωρύχε. 
«ῬΕΙΔΩΛΙΠΠΙΖΠΣ. 

αὐϑίές με ταὐτὰ ταῦτα χαὶ πλείω λέγε. 
ἀρ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι χαίρω πόλλ᾽ ἀκούων χαὶ χαχώ; 

ΣΤΡΕΙΡΙἊΑὩ.σ,ΆΣ. 

1380 ὦ λαχχκόπρωχτε. 
“ΦΙΙΠΑΙΠΠΙΖΗΣ. 

πάττε πολλοῖς τοῖς ῥόδοις. 

Ξ ΣΊΤΡΕΧΤΙΠΙΆΑ͂ΖΗΣ. 

τὸν πατέρα τύπτεις; 

«ΕΙΖΠΙΠΠἊΠΙΠΙ͂ΗΣ. 

καἀποφανῶ γε γὴ «Ἴέα 
ὡς ἐν δίχη σ᾽ ἔτυπτον. : 

ΣΤΡΕΜΙΠΆΑΖΠΗΣ. 

ὦ μιαρώτατε, 

χαὶ πῶς γένοιτ᾽ ὧν πατέρα τύπτειν ἐν δώτη; 

“ἷΦ,ΕΙΩΙΙΠΠΙΖΗΣ. 

ἔγωγ᾽ ἀποδείξω, χαί σε νικήσω λέγων. 
ΣΙΤΙΡΕΜΙΆΑ͂ΜΖ“ΗΣ. 

1335 τουτὶ σὺ γιχήσεις ; : 
“ῬΙΕΙΖΩΙΠΠΙΖΗ Σ. 

πολύ γε καὶ ὁᾳδίως. 
ἑλοῦ δ᾽ ὁπότερον τοῖν λόγοιν βούλει λέγειν. 

ΣΎΡΕΙ ΖΓ ΤΣ. 

ποίοιν λόγοιν; 
«ΕΙΖΙΠΠΙΖΗΣ. 

τὸν χρείττον᾽, ἢ τὸν ἥττονα; 
ΣΡ. 1 ΣΤΈΓΟΣ, 

ἐδιδαξάμην μέντοι σε νὴ Δ᾽, ὦ μέλε, 
τοῖσιν διχαίοις ἀντιλέγειν, εἰ ταῦτά γε 

1340 μέλλεις ἀναπείσειν, ὡς δίχαιον χαὶ χαλὸν 

τὸν πατέρα τύπτεσϑ᾽ ἐστὶν ὑπὸ τῶν υἱέων. 
«ΦΟΠΙΖΙΠΙΠ ΙΖΠΗΣΣ. 

ἀλλ᾽ οἴομαι μέντοι σ᾽ ἀγναπείσειν, ὥστε γε 
] οὐδ᾽ αὐτὸς ἀχροασάμενος οὐδὲν ἀντερεῖς. 

; ΣΊΡΕ ΨΕΖΖΡΗΣ. 

καὶ μὴν ὅ τι χαὶ λέξεις ἀκοῦσαι βούλομαι. 
ΧΟΘΙΘΙ: 

1346 σὸν ἔργον, ὦ πρεσβῦτα, φροντίζειν ὅπη 

τὸν ἄνδρα χρατήσεις, 
1315. 1352. --Ξ- 1391 --- 1398. 

ὡς οὗτος, εἰ μή τῳ ᾽πεποίϑειν, οὐχ ἂν ἣν 
οὕτως ἀχόλαστος. 

ἀλλ ἔσϑ᾽ ὅτῳ ϑρασύνεται" 
1360 δῆλον τὸ λῆμ᾽ ἐστὶ τἀνϑοώπου. 

ἀλλ ἐξ ὅτου τὸ πρῶτον ἤρξαϑ' ἡ μάχη γενέσϑαι 

ἡδὴ λέγειν χρὴ πρὸς χορόν" πάντως δὲ τοῦτο 
δράσεις. 

ΣΊΡΕ ΣΤ Θ ἜΑ ΖΊΎΣ. 

χαὶ μὴν ὅϑεν γε πρῶτον ἠρξάμεσϑα λοιδορεῖσθαι 

ἐγὼ φοάσω" ᾽πειδὴ γὰρ εἱστιώμεϑ', ὥσπερ ἴστε, 
1856 πρῶτον μὲν αὐτὸν τὴν λύραν λαβόντ᾽ δ γηΣ “ρδ- 

λευσα | 

ἀσ σαι Σιμωνίδου μέλος, τὸν χριὸν, ὡς ἐπέχϑη. 

ὃ δ᾽ εὐϑέως ἀρχαῖον εἰν" ἔφασκε τὸ κιϑαρίζειν 
ἄδειν τὲ πίνονϑ', ὡσπερεὶ χάχρυς γυναῖχ᾽ ἀλοῦσαν. 

“ΕΙΜΠΜΙΠ ΖΗ Σ. 

εὐθὺς χρῆν σ᾽ ἄρα τύὐπτεσϑαί τε 
χαὶ πατεῖσϑαι, 

1800 ζδειν χελεύονϑ'᾽᾽, ὡσπερεὶ τέττιγας ἑστιῶντα; 
ΣΟΙ ΕΣ. 

τοιαῦτα μέντοι καὶ τότ᾽ ἔλεγεν ἔνδον, οἷάπερ νῦν, 
καὶ τὸν Σιμωνίδην ἔφασχκ εἶναι χαχὸν ποιητήν. 

Ε ι , 
ου γαρ τότ᾽ 

9) δὶ [2 ἐς δ) 2 [4 2 ’ Ἁ -ΡὝἪ 

ΣΕ) μόλις μὲν, ἀλλ θμωὼς ἡνεσχομην τὸ πρῶτον" 

ἔπειτα, δ᾽ ἐχέλευσ᾽ αὐτὸν ἀλλὰ μυρρίνην λαβόντα, 

1δ0ό τῶν Αἰσχύλου λέξαι τί μοι" χᾷϑ᾽ οὗτος εὐθὺς 

εἶπεν, 
ἐγὼ γὰρ «ΑἹσχύλον νομίζω πρῶτον ἐν ποιηταῖς 
ψόφου πλέων, ἀξύστατον, στόμιαχα, χρημνο- 

ποιὸν; 
κἀνταῦϑα πῶς οἴεσϑέ μου τὴν χαρδίαν ὀρεχϑεῖν; 
ὅμως δὲ τὸν ϑυμὸν δακὼν ἔφην, σὺ δ᾽ ἀλλὰ 

τούτων 
1370 λέξον τι τῶν νεωτέρων, ἅττ᾽ ἐστὶ τὰ σοφὰ ταῦτα. 

ὁ δ᾽ εὐθὺς ἦσ᾽ Εὐριπίδου δῆσίν τιν᾽, ὡς ἐχίνει 
ἀδελφὸς, ὠλεξίχαχκε, τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφήν. 
χἀγὼ οὐκέτ᾽ ἐξηνεσχύμην, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξαράττω 
πολλοῖς χαχοῖς χαϊσχροῖσι" κάτ᾽ ἐγντεῦϑεν, οἷον 

εἰχὸς, 

137ὅ ἔπος πρὸς ἔπος ἠρειδόμιεσϑ'" εἶϑ' οὗτος ἐπαναπηδᾷ, 

κἄπειτ᾽ ἔφλα με κἀσπόδει χἄπνιγε κἀπέτριβεν. 
“ΕΙΖΩΙΠΠΙ4Η Σ. 

οὔχουν δικαίως, ὅστις οὐκ Εὐριπίδην ἐπαινεῖς, 
σοφώτατον ; 

ΣΤΡΕΨΙΜΖΗΣἉ. 

σοιφώτατόν γ᾽ ἐχεῖνον, ὦ τί σ᾽ εἴπω; 
ἀλλ αὖϑις αὖ τυπτήσομαι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

γὴ τὸν “1, ἐν δίχη γ᾽ ἂν. 
ΣΤΡΕΨΙΆΑἍΖΉΗ Σ. 

1380 χαὺ πῶς διχαίως ; ὅστις ὠναίσχυντέ σ᾽ ἐξέϑρειψα, 
αἰσϑανόμενός σου πάντα τραυλίζοντος, ὃ τι 

γοοίης. 

εἰ μέν γε βοῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέσχον ; 
μαμμᾶν δ᾽ ἂν αἰτήσαντος ἧκόν σοι (ἔθου ἂν ἄρτον" 

χακχᾶν δ᾽ ἂν οὐκ ἔφϑης φράσαι, χἀγὼ λαβὼν 

θύραζε 

1885 ἐξέρερον ἂν χαὶ προὐσχόμην σε" σὺ δ᾽ ἐμὲ 
νῦν ἀπάγχων 

βοῶντα καὶ χεχραγόϑ᾽ ὅτι 
χεζητιῴην, οὐκ ἔτλης 



ΑΒΙΞΎΥΎ οἷ ἈΝ ΝΙΘΩΣ 

ἔξω ᾿ξενεγχεῖν, ὦ μιαρὲ, 

ϑύραζέ μ᾽, ἀλλὰ πνιγόμενος 
1390 αὐτοῦ ᾿ποίησα καχχῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οἰκί γε τῶν νεωτέρων τὰς καρδίας 
πηδῶν, ὃ τι λέξει. 

2 
“) 
4 

εἰ γὰρ τοιαῦτά οὗτος ἐξειργασμένος 

λαλῶν ἀναπείσει, 
139ὅ τὸ δέρμα τῶν γεραιτέρων λάβοιμεν ἂν 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐρεβίνϑου. 
σὸν ἔργον, ὦ καινῶν ἐπῶν κινητὰ καὶ μοχλευτὰ, 
πειϑώ τινα ζητεῖν, ὅπως δόξεις λέγειν δίκαια. 

“ΕΙΔΙΠΠΙΜΖΉΗΣ. 

ὡς ἡδὺ χαινοῖς πράγμασιν χαὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν, 

1400 χαὺ τῶν χκαϑεστώτων γόμων ὑπερφρογνεῖν δυ- 
γασϑαι. 

Α Α 4 -» - ’ 

ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν ἱππιχῇ τὸν νοῦν μόνο» προσ- 
εἶχον, 

οὐδ᾽ ἂν τρί᾽ εἰπεῖν ῥήμαϑ'᾽ οἷός τ᾽ ἡ πρὶν ἔξα- 
μαρτεῖν" 

νυνὶ δ᾽ ἐπειδή μ᾽ οὑτοσὶ τούτων ἔπαυσεν αὐτὸς, 
γνώμαις δὲ λεπταῖς καὶ λόγοις ξύνειμι καὶ με-- 

ρέμναις, 

1406 οἶμαι διδάξειν ὡς δίχαιον τὸν πατέρα χολάζξειν. 
ἔ ΣΡ ΙΣΤ ΖΣΤΉΗΣ. 

ἵππευε τοίνυν νὴ «“1{᾿, ὡς ἔμοιγε κρεῖττόν ἔστιν 
ἵππων τρέφειν τέϑριππον ἢ τυπτόμενον ἐπιτοι- 

βῆναι- 

“ΕΙΜΙΠΠΙΔΖΗΣ. 

ἐχεῖσε δ᾽ ὅϑεν ἀπέσχισάς μὲ τοῦ λόγου μέτειμι, 
καὶ πρῶτ᾽ ἐρήσομαί σε τουτί" παῖδα μ᾽ ὄντ᾽ 

ἔτυπτες; 
ΣΤΡΕΜΙΠΜΑΠΖΗΣ. 

1410 ἔγωγέ σ᾽, εὐνοῶν τε καὶ κηδόμενος. 
“ ΕΙΦΙΠΠΙΜῊΗΣ. 

εἰπὲ δή μοι, 
οὐ χἀμέ σοι δίχαιόν ἔστιν εὐνοεῖν ὁμοίως, 
τύπτειν τ΄, ἐπειδήπερ, γε τοῦτ᾽ ἔστ᾽ εὐνοεῖν, 

τὸ τύπτειν; 
πῶς γὰρ τὸ μὲν σὸν σῶμα χρὴ πληγῶν ἀϑῷον 

εἶναι, 
τοὐμὸν δὲ μή; χαὶ μὴν ἔφυν ἐλεύϑερός γε κἀγώ. 

1415 χλάουσι παῖδες, πατέρα δ᾽ οὐ χλάειν δοχεῖς; 

φήσεις νομίζεσϑαί γε παιδὸς τοῦτο τοὔργον εἶναι; 
ἐγὼ δέγ᾽ ἀντείποιμ᾽ ἂν ὡς δὶς παῖδες οἱ γέροντες " 
εἰχὸς δὲ μᾶλλον τοὺς γέροντας ἢ νέους τι κλάειν, 
ὅσῳπερ ἐξαμαρτάνειν ἧττον δίκαιον αὐτούς. 

ΣΤΡΕΨΙΖΠΖΗΣ. 

1420 ἀλλ᾿ οὐδαμοῦ νομίζεται τὸν πατέρα τοῦτο πάσχειν. 
ΨΞΕΙΖΙΠΗΙΙΖΠ΄ Σ. 

οὔχουν ἀνὴρ ὁ τὸν νόμον ϑεὶς τοῦτον ἣν τὸ 
πρῶτον, 

ὥσπερ σὺ χἀγὼ, χαὶ λέγων ἔπειϑε τοὺς παλαιούς; 
ἧττον τί δῆτ᾽ ἔξεστι κἀμοὶ καινὸν αὖ τὸ λοιπὸν 

ϑεῖναι γόμον τοῖς υἱέσιν, τοὺς. πατέρας ἀντιτύ-- 
πτειν; 

1425 ὅσας δὲ πληγὰς εἴχομεν πρὶν τὸν νόμον τεϑῆναι, 
ἀφίεμεν, καὶ δίδομεν αὐτοῖς προῖχα συγκεχόφϑαι. 
σχέψαι δὲ τοὺς ἀλεχτρυόνας χαὶ τἄλλα τὰ βοτὰ 

ταυτὶ, 

ὡς τοὺς πατέρας ἀμύνεται" καίτοι τι διαφέρουσιν 
ἡμῶν ἐκεῖνοι, πλὴν ὅτι ψηφίέσματ' οὐ γράφουσιν; 

ΣΊΤΡΕἝΨΠΙΆΑΠ“ΗΣ:. 

1430 τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ τοὺς ἀλεχτρυόνας ἅπαντα μιμεῖ, 

οὐκ ἐσϑίεις χαὶ τὴν κόπρον κἀπὶ ξύλου χαϑεύδεις ; 

“ΕΙΩΠΙΠΠΙΠΉΗΣ. 

οὐ ταυτὸν, ὦ τῶν, ἔστιν, οὐδ᾽ ἂν “Σωχράτει δοχοίη. 

ΣΤΡΕΟΥΤΙΖΙΓΕ. 

πρὸς ταῦτα μὴ τύὐπτ᾽" εἰ δὲ μὴ, σαυτόν ποτ᾽ 
αἰτιάσει. 

ΨΨΕΙΜΙΠΠΙΠΖΗΣ. 

καὶ πῶς; 

ΣΤΡΕΨΙΖΖΗΣ. 

ἐπεὶ σὲ μὲν δίχαιός εἰμ᾽ ἐγὼ πολάζειν, 
148ὅ σὺ δ᾽, ἢν γένηταί σοι, τὸν υἱόν. 

“ΕΙΖΠΙΠΠΙΔΖΗΣ. 

ἣν δὲ μὴ γένηται, 
μάτην ἐμοὶ χεκλαύσεται, σὺ δ᾽ ἐγχανὼν τεϑνήξεις. 

ΣΤΡΕΜΠΆΑΠΗΣ. 

ἐμοὶ μὲν, ὦνδρες ἥλικες, δοχεῖ λέγειν δίχαια" 
χκἄμοιγε συγχωρεῖν δοχεῖ τούτοισι τἀπιεικῆ. 
κλάειν γὰρ ἡμᾶς εἰκός ἐστ᾽, ἢν μὴ δίχαια δρῶμεν. 

ΨΨΙΕΙΠΙΠΠΊΙΊΙΖΗΣ. 

1440 σχέψαι δὲ χἀτέραν ἔτι γνώμην. 
ΣΙΡΕΨΙΆΑ͂ΖΗΣ. 

ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι. 
Ὁ ΕΙΔΦΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἴσως γ᾽ οὐκ ἀχϑέσει παϑὼν ἃ νῦν 
πέπονϑας. 

ΣΤΡΗΕΨΙΖΦΙΙΗΣ. 

δίδαξον γὰρ τί μ᾽ ἐκ τούτων ἔἐπωφε- 
λήσεις. 

«ΦΕΙΩΙΠΠΙΠΗΣ. 

τὴν μητέρ᾽ ὥσπερ καὶ σὲ τυπτήσω. 

ΣΊΡΕ ΧΙΟΑΥΤΟΩΙΕ: 

τέ φής; τέ φὴς σύ; 
1446 τοῦϑ᾽ ἕτερον αὖ μεῖζον χαχόν. 

«ΕἸΙΠΙΠΠΙΠΗΣ. 

τί δ᾽, ἢν ἔχων τὸν ἥττω 
λόγον σὲ νικήσω λέγων 
τὴν μητέρ᾽ ὡς τύπτειν χρεών; 

ΣΤΡΕΜΙ]| ΖΗ Σ. 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽; ἢν ταυτὶ ποιῆς, 
οὐδέν σε χωλύσει σξεαυ-- 

1450 τὸν ἐμιβαλεῖν ἐς τὸ βάραϑρον 
μετὰ Σωχράτους 
χαὶ τὸν λόγον τὸν ἥττω. 
ταυτὶ δι’ ὑμᾶς, ὦ Νεφέλαι, πέπονϑ'᾽ 
ὑμῖν ἀναϑεὶς ἅπαντα τἀμὰ πράγματα. 

ΧΟΡΟΣ. 

αὐτὸς μὲν οὖν σαυτῷ σὺ τούτων αἴτιος, 
1466 στρέψας σεαυτὸν ἐς πονηρὰ πράγματα. 

ΣΤΡΕΜΨΙΖΖΗΣ. 

τί δῆτα ταῦτ᾽ οὔ μοι τότ᾽ ἠγορεύετε, 
ἀλλ ἄνδο᾽ ἄγροικον" καὶ γέροντ᾽ ἐπήρετε; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμεῖς ποιοῦμεν ταῦϑ'᾽ ἑχάστοϑ᾽ ὅντιν᾽ ἂν 
-Ὁ -Ὁ- 2, 2 ΑἹ Ὶ ᾿ 

γνγωμεν πονήρων ον ἑἐραστην πραγμάτων», 

Ά 4 

καὶ μὴν 

πῶς δή; 

ἐγὼ, 

« 



1460 ἕως ἂν αὐτὸν ἐμβάλωμεν εἷς καχὸν, 
ὅπως ὧν εἰδὴ τοὺς ϑεοὺς δεδοιχέναι. 

ΣΤΡΕΙΕΑ͂ΞΖΗΣ. 

ὦμοι, πονηρώ γ᾽, ὦ Νεφέλαι, δίχαια δέ. 
οὐ γάρ μ᾽ ἐχρῆν τὰ γρήμαϑ᾽ ἀδανεισώμην 
ἀποστερεῖν. νῦν οὖν ὅπως, ὦ φίλτατε, 

1465 τὸν Χαιρεφῶντα τὸν μιαρὸν χαὶ ΖΣωχράτη 
ἀπολεῖς, μετ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἔλϑ᾽, οἷ σὲ χἄμ᾽ ἐξη- 

Ζ τ 9 

: «ΕΙΖΔΙΠΠΙΖΉΗΣ. 

ἀλλ οὐχ ἂν ἀδικήσαιμι τοὺς διδασχάλους. 
ΣΤ ΡΕΌΙΜΗΣ. 

ναὶ ναὶ, χαταιδέσϑητι. πατρῷον “]έα. 
«ῬΕΙΩΜΙΠΠΙΖΗΣ. 

ἰδού γε “Ἰία πατρῷον" ὡς ἀοχαῖος εἰ. 

1470 Ζεὺς γάρ τις ἔστιν; 

ΣΤ ΡΕΨ«ΨΙΗΖΗ Σ. 

ἔστιν. 

ΨΕΙΔΩἉΑΙΠΠΙΠΗΣ. 

οὐκ ἔστ᾽ οὔκ, ἐπεὶ 
Δῖνος βασιλεύει, τὸν 41 ἐξεληλακώς. 

ΣΈ ΙΗ ΡΥΓΈΓΟΣΣ 

οὐχ ἐξελήλαχ᾽, ἀλλ᾿ ἐγὼ τοῦτ᾽ φόμην, 
διὰ τουτονὶ τὸν “ἵνον. οἴμοι δείλαιος, 
ὅτε καὶ σὲ χυτρεοῦν ὄντα ϑεὸν ἡγησάμην. 

“ΙΕΙΖΔΙΠΠΙΖΗΣ. 

1476 ἐνταῦϑα σαυτῷ παραφρόνει χαὶ φληνάφα. 
ΣΡ ΡΕ ΕΟ ΙΓΕΣ: 

οἴμοι παρανοίας " ὡς ἐμαινόμην ἄρα, 
ὅτ᾽ ἐξέβαλλον τοὺς ϑεοὺς διὰ Σωχράτη. 
ἀλλ, ὦ φίλ Ἑομῆ, μηδαμῶς ϑύμαινέ μοι, 

μηδέ μ᾽ ἐπιτρέψης, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε 
1480 ἐμοῦ παραγνοήσαντος ἀδολεσχίᾳ. 

χαί μοι γενοῦ ξύμβουλος, εἴτ᾽ αὐτοὺς γραφὴν 
διωχάϑω γραψάμενος, εἴϑ᾽ ὃ τι σοι δοκεῖ. 
ὀρϑῶς παραινεῖς οὐκ ἐῶν δικορραφεῖν, 
ἀλλ ὡς τάχιστ᾽ ἐμπιμπράναι τὴν οἱκίαν 

.14186 τῶν ἀδολεσχῶν. δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ Ξανϑία, 
χλίμαχα λαβὼν ἔξελϑε χαὶ σμινύην φέρων, 
χαπειτ᾽ ἐπαγαβὰς ἐπὶ τὸ φροντιστήριον 
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| τὸ τέγος χατάσχαπτ᾽, εἰ φιλεῖς τὸν δεσπότην, 
ἕως ἂν αὐτοῖς ἐμιβάλης τὴν οἰχίαν " 

1490 ἐμοὶ δὲ δᾷδ᾽ ἐνεγχάτω τις ἡμμένην, 
χάγώ τιν᾽ αὐτῶν τήμερον δοῦναι δίκην 
ἐμιοὺ ποιήσω, χεὶ σφόδρ᾽ εἴσ᾽ ἀλαζόνες. 

ΜΜΑΘΠΊΗΣ Ἅ4. 
ἰοὺ ἰού. 

ΣΙ ΡΠ ΙΆΑΖΉΗ Σ. 

σὸν ἔργον, ὦ δὰς, ἱέναι πολλὴν φλόγα. 
| ΜΑΘΗΤῊΣ Ἅ. 
.14905 ἐγνϑρωπε, τί ποιεῖς ; 

ΣΙΡΕ ΕΖ ΆΙΙΕΣ,. 

ὅ τι ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
διαλεπτολογοῦμιαι ταῖς δοχοῖς τῆς οἱχίας. 

᾿ ΜΑΘΗΤΗΣ 8. 

οἴμιοι, τίς ἡμῶν πυρπολεῖ τὴν οἰχίαν ; 
ΣΤΡΕΨΙΆΑΠΖΗΣ. 

ἐχεῖνος οὗπερ ϑοὶϊμάτιον εἰλήφατε. 
ΜΑΘΗΤΗΣ Ι. 

ἀπολεῖς ἀπολεῖς. 
ΣΤΡΕΜΙΖΜΖΔΗΣ:. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ γὰρ καὶ βούλομαι, 
1800 ἢν ἡ σμινύη μοι μὴ προδῷ τὰς ἐλπίδας, 

ἢ ̓ γὼ πρότερόν πως ἐχτραχηλισϑῶ πεσών. ' 
ΣΩΚΡΆΤΗΣ. 

οὗτος, τί ποιεῖς ἐτεὸν, οὑπὶ τοῦ τέγους; 

] 
ΣΤΡΕΨΙ,ΖΖΙΊΉΗ Σ. 

ἀεροβατῶ, καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 
Σ ΟΥΚΟΒΕΖΣΕΙΣ: 

οἴμοι τάλας, δείλαιος ἀποπνιγήσομιαι. 

ΧΑΙΡΕΦΩ Ν. 

1806 ἐγὼ δὲ καχοδαίμων γε χαταχαυϑήσομιαι. 
ΣΤΡΗΕΥΙΖΈΊΗΣ. 

τί γὰρ μαϑόντ᾽ ὃς τοὺς ϑεοὺς ὑβοιζέτην, 

καὶ τῆς Σελήνης ἐσχοπεῖσθϑον τὴν ἕδοαν; 
δίωχε, βάλλε, παῖε, πολλῶν οὕνεχα, 
μάλιστα δ᾽ εἰδὼς τοὺς ϑεοὺς αἷς ἠδίκουν. 

ΧΟΡΟΣ. 

1510 ἡγεῖσϑ᾽ ἔξω" χεχόρευται γὰρ μετρίως τὸ γὲ τή- 
μερον ἡμῖν. 



ΔΡΙΞΤΟΦΑΝΘΥΞ. ΞΦΈΙΣΕΞ, 

ΤΑ ΤΟΥ ἈΡΑΜΑΤΟΌΣ ΠΡΟ Ξ 

ΣΩΣΙΑΣ 
Ἐν ΘΓ, Σ 
Β4Ε ΑὙΚΆΈΕΩΝ. 
ΦΙ ΤῸ ΚΖΕΩΝ. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΣΦΠΚΩΝ. ἀπυττὺς- 

ΑΥΠ Ὁ 

ΚΟΥ ΩΣ Ν,. 

ΑΡΤΟΠΩ Ἅ11Σ. 

; οἰκέται «ῬΡιλοχλέωγος.- 

ΡΠΟΘΕΣΙΣ. 
(διλοκλέων ᾿ἀϑηναῖος φιλόδιχος ὧν τὴν φύσιν ἐφοίτα περὶ τὰ διχαστήριωα συνεχῶς. Βδελυκλέων δὲ ὃ 

τούτου παῖς ἀχϑόμενος ταύτῃ τῇ νόσῳ καὶ πειρώμενος τὸν πατέρα παύειν, ἐγχαϑείρξας τοῖς οἴχοις καὶ 
, “ » ε , “-.» - , »» κ δίχτυα περιβαλὼν ἐφύλαττε νύχτωρ καὶ μεϑ’ ἡμέραν. ὁ δὲ ἐξόδου αὐτῷ μὴ προχειμένης ἔχραζεν. οὗ δὲ 

συνδικασταὶ αὐτοῦ σφηξὶν ἑαυτοὺς ἀκφομοιώσαντες παρεγένοντο, βουλόμενοι διὰ ταύτης τῆς τέχνης ὑπο-- 
’ ν᾿ , 5 {πὶ ΡΣ (ἢ ᾿ " « 3 - 39 , ΕῚ ΕῚ γι 3᾽ 

κλέπτειν τὸν συνδιχαστήν" ἐξ ὧν χαὶ ὃ χορὸς συνέστηχε καὶ τὸ δοᾶμα ἐπιγέγραπται. ἀλλ΄ οὐδὲν ἡνυον 
ἐπ , “« , - , - ς , “ ᾿ 

οὐδὲ οὗτοι. πέρας δὲ τοῦ νεανίσκου θαυμάζοντος τίνος ἕνεχα ὃ πατὴρ οὕτως ἥττηται τοῦ πράγματος, 
"», ς ᾿ ἫΝ ᾿ » “ 4 ᾿ 2 δὴ , , ε ι - 3 - , ς 
ἔφη ὁ πρεσβύτης εἰναι τὸ πρᾶγμα σπουδαῖον καὶ σχεδὸν ἀρχὴν τὸ διχάζειν. ὁ δὲ παῖς ἐπειρᾶτο τας υπο-- 

’ [2 , -“ [4 - 4 ᾿ ε κ -ν Ψ 2 ψίας ἐξαίρειν τοῦ πράγματος, νουϑετῶν τὸν γέροντα. ὁ δὲ πρεσβύτης μηδαμῶς νουϑετούμεγος οὔ μεϑέξε 

τοῦ πάϑους: ἀλλ' ἀναγχάζεται ὃ νέος ἐπιτρέπειν φιλοδιχεῖν, χαὶ ἐπὶ τῆς οἰχίας τοῦτο ποιεῖ, καὶ τοῖς 
Ν 

Π ͵ ΄ ᾿ χὡ Ὶ -- -«- ’ κατὰ τὴν οἰχίαν δικάζει. καὶ δύο κύνες ἐπεισάγονται πολιτιχῶς παρ᾽ αὐτῷ χρινόμενοι" χαὶ χατὰ τοῦ φεύ-- 

γοντος ἐχφέοειν συνεχῶς τὴν ψῆφον μέλλων ἀπατηϑεὶς ἄκων τὴν ἀποδιχάζουσαν φέρει ψῆφον. περιέχει δὲ 

καὶ δικαιολογίαν τινὰ τοῦ χοροῦ ἐκ τοῦ ποιητοῦ προσώπου, ὡς σφηξὶν ἐμφερεῖς εἰσὶν οὗ τοῦ χοροῦ, ἐξ 

ὧν χαὶ τὸ δρᾶμα. οὗ ὅτε μὲν σαν γέοι, πιχρῶς ταῖς δίχαις ἐφήδοευον, ἐπεὶ δὲ γέροντες γεγόνασι, κεν-- 

τοῦσι τοῖς χέντροις. ἐπὶ τέλει δὲ τοῦ δρώματος ὁ γέρων ἐπὶ δεῖπνον καλεῖται, καὶ ἐπὶ ὕβριν τρέπεται, παὶ 

᾿χοίνει αὐτὸν ὕβοεως ἀοτόπωλις" ὃ δὲ γέρων πρὸς αὐλὸ ἡ σογησιν τρέπεται, καὶ γελωτοποιεῖ τὸ δοᾶμια Ε; οξως ὧς ἸΞ ἐ γέρων πρὸς αὐλὸν χαὶ ὄρχησιν τῷ αι, καὶ γ ρᾶμα. 

Τοῦτο τὸ δρᾶμα πεποίηται αὐτῷ οὐκ ἐξ ὑποχειμένης ὑποθέσεως, ἀλλ' ὡσανεὶ γενομένης. πέπλασται 

γὰρ τὸ ὅλον. διαβάλλει δὲ ᾿1ϑηναίους ὡς φιλοδιχοῦντας, καὶ σωφρονίζει τὸν δῆμον ἀποστῆναι δικῶν, χαὶ 

διὰ τοῦτο καὶ τοὺς διχαστὰς σφηξὶν ἀπειχάζει χέντρα ἔχουσι χαὶ πλήττουσι. πεποίηται δ᾽ αὐτῷ χαριέντως. 
37 , Π 2 - ΄ τ ᾿ - ἐδιδάχϑη ἐπὶ ἄρχοντος ᾿ἀμεινίου διὰ «Ῥιλωνίδου [ἐν τῇ πϑ' ὀλυμπιάδι]. β' ἡν. εἰς «Τήναια. καὶ ἐνέχα πρῶ-- 

τος Φιλωνίδης Προάγωγι, «“εύχων Πρέσβεσι τρίτος. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΊΙΒΟΎ, 

«Ῥιλοῦντα διχάξζειν πατέρα παῖς εἵἴρξας ἄφνω 
᾿] Ρ 2 , ΨὮ» ΕῚ ΄ 2 [τ 

αὐτὸς τ᾽ ἐφύλαττεν ἔνδον οἰχέται ὃ᾽, ὅπως 
μὴ λανϑάνῃη μηδ᾽ ἐξίη διὰ τὴν νόσον.- 
ε 3: ’ τδς. , ἌΣ ΚΑ - ἰοκ ὁ δ᾽ ἀντιμάχεται παντὶ τρόπῳ καὶ μηχανῇ. 
τῶ 23 ὔ " ’ 

εἰ οἱ συνήϑεις χαὶ γέροντες, λεγόμενοι 
-- » κει ,ὕ 

σφῆκες, παραγίνονται βοηϑοῦντες σφοδοα 
ἐπὶ τῷ δύνασϑαι χέντρον ἐνιέναι τισὶ 

: ς, ’ ε ᾿ 2 ’ οἰ 
φοονοῦντες ἵχανον. ὃ δὲ γέρων τηρουμενος 

᾿ 2 » ’ - 

συμπείϑετ᾽ ἔνδον διαδιχάζειν χαὺὶ βιοῦν, 

ἐπεὶ τὸ δικάζειν χέχριχεν ἐκ παντὸς τρόπου. 



ΩΣ Φ Η ΤΊ ἐνὶ μεν τύδον ἘΞ, 

ἘΣ Ο ὉΣῸ ΤΕΣῚ 

ύζιος, τί πάσχεις, ὦ κακόδαιμον Ξανϑία; 

Ξ.“Α͂ΝΘ14Σ. 

φυλαχὴν χαταλύειν νυκτερινὴν διδάσχομαι. 

ΞΟ ΣΎ, 
Ἔ “ -" , 

χαχὸν ἐρε ταῖς πλευραῖς τι προὐφείλεις μέγα. 
πον. ἢ ΣΟ ΞΟ ΕΙΣ ΕῚ τπ , ᾿ 

ρ΄. οἰσϑαά γ᾽ οἷον χγωδαλον φυλάττομεν; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ὅ οἶδ᾽" ἀλλ᾽ ἐπιϑυμῶ σμικρὸν ὠπομερμηρίσαι. 

ΞΟ: Ἶ 
ἊΣ , - “-- 

σὲ δ᾽ οὖν παραχινδύνευ᾽, ἐπεὶ χαὐτοῦ γ᾽ ἐμοῦ 
Α Ξο ,) [ἐ ἘΞ ’ 

πατὰ ταῖν χόραιν ὕπγοῦυ τι χαταχεῖται γλυχυ. 

ΞΆΑΝΘΙΑΣ. 
ἀλλ ἡ παραφρονεῖς ἐτεὸν ἢ χορ ΙΒ 

ἔοι οἱ οαφο ς ἑἕτέεον ἢ χορυβαγντιᾷᾳς; 

ΣΟΥ ΣΙ Σὲ 

οὔκ, ἀλλ ὕπνος μ᾿ ἔχει τις ἐκ Σαβαζίου. 
' ΞΕ ΝΜ ΘΊΥΞΊΣ, 

10 τὸν αὐτὸν ὥρ᾽ ἐμοὶ βουκχολεῖς Σαβάζιον. 
κἀμοὶ γὰρ ἀρτίως ἐπεστρατεύσατο 
Π]ῆδός τις ἐπὶ τὰ βλέφαρα νυσταχτὴς ὕπγος " 
χαὶ δὴτ᾽ ὕναρ ϑαυμαστὸν εἶδον ἀρτίως. 

: ΕΣ ΓΙ Σ. 

χάγωγ᾽ ἀληϑῶς οἷον οὐδεπώποτε. 
16 ἀτὰρ σὺ λέξον πρότερος. 

ΞΑ4άΑ͂Ν ΘΙΑ͂Σ. 

ἐδόχουν ἀετὸν 
χαταπτάμενον εἷς τὴν ἀγορὼν μέγαν πάνυ 
ἀναρπάσαντα τοῖς ὄνυξιν ἀσπίδα 

φέρειν ἐπίχαλκον ἀνεχὰς εἰς τὸν οὐρανὸν, 

κἄπειτα ταύτην ἀποβαλεῖν Κλεώνυμον. 
ΣΌΣΞΤΟΣΟΣΣ 

20 οὐδὲν ἄρα γρίφου διαφέρει Κλεώνυμος. 
πῶς δὴ, προσερεῖ τις τοῖσι συμπόταις λέγων, 
ὅτι ταυτὸν ἐν γῆ τ᾿ ἀπέβαλεν χὰν οὐρανῷ 
κἀν τῇ θαλάττῃ ϑηρίον τὴν ἀσπίδα; 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
οἴμοι, τί δῆτά μοι χαχὸν γενήσεται 

2ὅ ἰδόντε τοιοῦτον ἐνύπνιον; 
ὩΣ ΟΣ ΤΘΊΕΣ. 

μὴ «ροντίσης. 

οὐδὲν γὰρ ἔσται δεινὸν οὐ μὰ τοὺς ϑεούς. 
ΞΦ2. ΝΕ ΘΤΟΑ͂Σ. 

δεινόν γέ τοὔστ᾽ ὄνϑροωπος ἀποβαλὼν ὕπλα. 
ἀτὰρ σὺ τὸ σὺν αὖ λέξον. 

ΞΙΘΈΣΙ ΤΏΙ 

ἀλλ ἐστὶν μέγα. 

περὶ τῆς πόλεως γάρ ἔστι τοῦ σχάφους ὅλου. 
Ξ4ΝΘ΄4Σ. 

80 λέγε νυν ἀνύσας τι τὴν τρόπιν τοῦ πράγματος. 
ΣΣ ΟΣ ἸΟΊΣ: 

ἔδοξέ μοι περὶ πρῶτον ὕπνον ἐν τῇ πυχνὶ 

ἐχχλησιάζειν πρόβατα συγκαϑήμενα, 
τ , ν᾽ ΕὐΜὰΝ , Ἶ 

, 5 1}Ὁ ἑχοντὰ χαὶ τριβωνια 

χάπειτα τούτοις τοῖσι προβάτοις μοὐδόχει 
85 δημηγορεῖν φάλαινα πανδοκεύτρια, 

2) τ Ε Ἢ εἰ 

ἔχουσα φωνὴν ἐμπεπρημένης ὑός. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 
αἸβοῖ. 

: ΟΣ ΣΝ 
,»ν τί ἔστι; 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 
παῦε παῦε, μὴ λέγε" 

3} ’ ΄ - 

ζει χάχιστον τοὐνύπγιον βύρσης σαπρᾶς. 
ΣΟ ΣΕ Σ: 

ΣΟ ς . 2.) "ιν, ᾿ εἰϑ' ἡ μιαρὰ φάλαιν᾽ ἔχουσα τρυτάνην 
40 ἵστη βόειον δημόν. 

Ξ.4,.ΝΘ]Ι.4Σ. 

οἴμοι δείλαιος " 

τὸν δῆμον ἡμῶν βούλεται διιστάγαι. 
ΠΟΣΊ. 

ἐδόχει δέ μοι Θέωρος αὐτῆς πλησίον 
χαμαὶ χαϑῆσθϑαι, τὴν χες αλὴν χόραχος ἔχωγ. 

εἶτ᾽ ᾿Δλχιβιάδης εἶπε πρός με τραυλίσας " 

Δλὅ ὁλῷς; Θέωλος τὴν χεφαλὴν χόλαχος ἔχει. 

Ξ4ΝΘΙΑ͂Σ. 
3 -“ “« 3.ϑ»,μ. Δ , 9 [2 

ὀρϑῶς γε τοῦτ᾽ ᾿“λχιβιάδης ἐτραυλισεν. 
ΣΥΘΣΣΥΓΕΤΈΣΣ 

Ἵ - ΄ , οὔκουν ἐχεῖν᾽ ἀλλόχοτον, ὁ Θέωρος χοραξ 
γιγνόμενος; 

Ξ.ΝΘΙΑ͂Σ. 
ἥκιστ᾽, ἀλλ ἄριστον. 

ἘΣΟΥΣΣ. ΖΣΣ 

πῶς; 

Ξ.“ΝΘ]Ι.Α͂Σ. 

ὅπως; 
ἣν »" “- , - 

ἄνϑρωπος ὧν εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ ἐξαίφνης κόραξ" 

ὅ0 οὔχουν ἐναργὲς τοῦτο συμβαλεῖν, ὅτι 
Ἰρϑεὶς ἀφ᾽ ἡμῶν ἐς χόραχας οἵχήσεται; ἀρϑεὶς ἀφ᾽ ἣἡμ ς χκόραχας οἵχὴ ; 

ΞΡ ΟΣΣ: 

εἶτ᾽ οὐχ ἐγὼ δοὺς δύ᾽ ὀβολὼ μισϑώσομαι 

οὕτως ὑποχριγόμεγο» σοφῶς ὀνείρατα; 
ΞΑ͂ΝΘ1Ι.1Σ. 

φέρε νυν χατείπω τοῖς ϑεαταῖς τὸν λόγον, 

ὅδ ὀλίγ᾽ ἄτϑ᾽ ὑπειπὼν πρῶτον αὐτοῖσιν ταδὶ, 

μηδὲν παρ᾽ ἡμῶν προσδοχᾶν λίαν μέγα, 

μηδ᾽ αὖ γέλωτα Μεγαρόϑεν χεχλεμμένον. 
ἡμῖν γὰρ οὐκ ἔστ᾽ οὔτε χάρυ᾽ ἐκ φορμίδος 
δούλω διαροιπτοῦντε τοῖς ϑεωμένοις, 

60 οὔϑ᾽ “Πραχλῆς τὸ δεῖπινον ἐξαπατώμενος, 

οὐδ᾽ αὖϑις ἔνασελγαινόμενος Πὐριπίδης " 

οὐδ᾽ εἰ Κλέων γ᾽ ἔλαμψε τῆς τύχης χάριν; 
Ξ᾽ « δι Ἵ ’ αὖϑις τὸν αὐτὸν ἄνδρα μυττωτεύσομεν. 

ἀλλ ἔστιν ἡμῖν λογίδιον γνώμην ἔχον, 

ἘΠ ΡΨ ΠΟ: ὐποπιο τπ όσοι ΄κιιι...............ὅϑψδὉ6.ὃὄ ««0ἐἰαινι νιν 



θ00 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ε ΜΡ ΟῚ » αν 

66 ὑμῶν μὲν αὐτῶν οὐχὶ δεξιώτερον, 
, Χ πΑν [9 ὃ χωμῳϑδίας δὲ φορτικῆς σοφώτερον.) 

» ι ον  δ Α 
ἔστιν γὰρ ἡμῖν δεσπότης ἐκεινοσὶ 
ἄνω χαϑεύϑων, ὁ μέγας, οὐσιὶ τοῦ τέγους. 
οὗτος φυλάττειν τὸν πατέρ᾽ ἐπέταξε νῷν, 

70 ἔνδον χαϑείρξας, ἵνα ϑύραζε μὴ ᾿ξίη. 
ς ᾿ Ἴ ’ τς Ἂς 

γόσον γὰρ ὁ πατὴρ ἀλλόχοτον αὐτοῦ γοσεῖ, 
ει 2.42) Ἁ ὯΞ , 3 3 ἀν; ΟΝ ξ , 

ἢν οὐδ᾽ ἂν εἰς γνοίη ποτ᾽ οὐδ᾽ ἂν ξυμβαλοι, 
ΕΥ͂ ν᾿ , τ ς “ τ , 

εἶ μὴ πύϑοιϑ'᾽ ἡμῶν" ἐπεὶ τοπάζετε. 

᾿““μυνίας μὲν ὃ Προνάπους φησ᾽ οὑτοσὶ 

75 εἶναι φιλόχυβον αὐτόν" ἀλλ᾽ οὐδὲν λέγει. 
ἘΣ ΟΞ ΟΣ: 

μὰ 4, ἀλλ᾿ ἀφ᾽ 
ΞΑ,ΝΘΙΑΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ φιλο μέν ἔστιν ἀρχὴ τοῦ χακοῦ. 
ὁδὲ δέ φησι Σωσίας πρὸς “]ερχύλον 

εἶναι. φιλοπότην αὐτόν. 
ΣΟ ΣΓΑΩ͂Σ, 

οὐδαμῶς 7» ἐπεὶ 
80 αὕτη γε χρηστῶν ἐστὶν ἀνδρῶν ἡ γόσος. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 

Νικόστρατος δ᾽ αὖ φησιν ὃ Σχαμβωνίδης 
εἶναι φιλοϑύτην αὐτὸν ἢ φιλόξεγον. 

ΣΙΩΣ Σ ἸΣΤΣ: 
᾿ ᾿ » τ , 2 » »ξ 

μὰ τὸν χυν΄,. ὦ Μιχοστρατ᾽, οὐ φιλόξενος, 

ἐπεὶ χαταπύγων ἐστὶν ὃ γε «Ῥιλόξεγος. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

2 -ὠ 9 2 δ “. », 

86 ἄλλως φλυαρεῖτ᾽" οὐ γὰρ ἐξευρήσετε. 

εἰ δὴ ᾿πιϑυμεῖτ᾽ εἰδέναι. σιγᾶτε νῦν. 
φράσω γὰρ ἤδη τὴν νόσον τοῦ δεσπότου. 
φιληλιαστής ἐστιν ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ, 
ἐρῷ τε τούτου τοῦ δικάζειν, χαὶ στένει, 

90ἢν μὴ ᾽πὶ τοῦ πρώτου χαϑίζηται ξύλου. 
εἴ «ς - - ν ιν ἃ ’ 

ὕπνου δ᾽ δοᾷ τῆς νυχτὸς οὐδὲ πασπαλῆήν. 
τ , νὰ - 

ἣν δ᾽ οὖν χαταμύση χὼἂν ἄχνην, ὅμως ἐχεῖ 
ἁ νοῦς πέτεται τὴν νύχτα περὶ τὴν χλενψύδρανγ. 
ὑπὸ τοῦ δὲ τὴν ψῆφόν γ᾽ ἔχειν εἰωθϑέγναε 

96 τοὶς τρεῖς ξυνέχων τῶν δακτύλων ἀνίσταται, 
ὥσπερ λιβανωτὸν ἐπιτιϑεὶς νουμηνίᾳ. 
καὶ νὴ 4 ἣν ἴδη γέ που γεγραμμένον 

" ’ , - 3 

υἱὸν Πυριλάμπους ἐν ϑύρᾳ “Ζ΄ήμον καλὸν, 
Χ , , Χ , 

ων παρέγραιμε τλήστο 1, »»χημὸς καλὸς." 
3 ’ 2 «ι 2 2 ς , 

100 τὸν ἀλεχτρνόνα δ᾽, ὃς ηδ᾽ ἐφ᾽ ἑσπέρας, ἔφη 
ὄψ᾽ ἐξεγείρειν αὐτὸν ἀναπεπεισμένον, 

᾿ - « ω. » ’ 

παρὰ τῶν υὑπευϑυνὼν ἔχοντα χρήματα. 
Α 2 Ἁ -Φ , ’ 

εὐθὺς δ᾽ ἀπὸ δορπηστοῦ χέκραγεν ἐμβάδας, 
κἄπειτ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἐλθὼν προχαϑεύδει πρῷ πάνυ, 

106 ὥσπερ λεπὰς προσεχόμενος τῷ κίονι. 
ὑπὸ δυσχολίας δ᾽ ἅπασι τιμῶν τὴν μαχρὰν 

ὥσπερ μέλιττ᾽ ἢ βομβυλιὸς εἰσέρχεται, 
ὑπὸ τοῖς ὄνυξι χηρὸν ἀναπεπλασμένος. 

ψήφων δὲ δείσας μὴ δεηϑείη ποτὲ, 

110 ἵν᾽ ἔχοι δικάζειν, αἰγιαλὸν ἔνδον τρέφει. 
-ἫὋὉ 2 [4 ’ 

τοιαῦτ᾽ ἀλύει" γουϑετούμενος δ᾽ ἀεὶ 
» ᾿ , - τ , 

μᾶλλον δικάζει. τοῦτον οὐν φυλάττομεν 

μοχλοῖσιν ἐνδήσαντες, ὡς ἂν μὴ ᾿ξίη. 

ὁ γὰρ υἱὸς αὐτοῦ τὴν νόσον βαρέως «ρέρει. 
116 χαὶ πρῶτα {μετ λόγοισι παραμυϑούμενος 

ἀνέπειϑεν αὐτὸν μὴ ἀΟεμ τριβώνιον 

μηδ᾽ ἐξιέναι ϑύραζ᾽" ὃ δ᾽ οὐχ ἐπείϑετο. 

αὑτοῦ τὴν νόσον τεχμαίρεται. 

εἶτ᾽ αὐτὸν ἀπέλου χἀχάϑαιρ᾽, ὁ δ᾽ οὐ μάλα. 

μετὰ ταῦτ᾽ ἐχοουβάντιζ᾽" ὁ δ᾽ αὐτῷ τυμπάνῳ 
120 (ξας ἐδίχαζεν εἰς τὸ Καινὸν ἐμπεσῶν. 

ὅτε δῆτα ταύταις ταῖς τελεταῖς οὐχ ὠφέλει, 

διέπλευσεν εἷς Αἴγιναν" εἶτα ξυλλαβὼν 

γνύχτωρ κατέχλιγεν αὐτὸν εἰς ᾿᾿σχληπιοῦ " 
ὁ δ᾽ ἀνεφάνη χγεφαῖος ἐπὶ τῇ κιγκλίδι- 

125 ἐντεῦϑεν οὐχέτ᾽ αὐτὸν ἐξεφορίομεν. 

ὁ δ᾽ ἐξεδίδρασχε διά τε τῶν ὑδοορροῶν 

καὶ τῶν ὀπῶν" ἡμεῖς δ᾽ ὅσ᾽ ἦν τετρημέγα 
ἐνεβύσαμεν δαχίοισι χἀπαχτώσαμεν " 
ὁ δ᾽ ὡσπερεὶ χολοιὸς αὑτῷ παττάλους 

180 ἐνέχρουεν εἰς τὸν τοῖχο», εἶτ᾽ ἐξήλλετο. 
ἡμεῖς δὲ τὴν αὐλὴν ἅπασαν διχτύοις 
χαταπετάσαντες ἐν χύχλῳ φυλάττομεν. 
ἔστιν δ᾽ ὄνομα τῷ μὲν γέροντι «ῬΡιλοχλέων, 
γαὶ μὰ “ία, τῷ δ᾽ υἱεῖ γε τῳδὲ Βδελυχλέων, 

136 ἔχων τρόπους φρυαγμοσεμνάκους τινάς. 
ΒΙΕΑΥΚΜΖΕ Ν. 

ὦ Ξανϑία καὶ Σωσία, χαϑεύδετε; 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 
οἴμοι. 

ΣΩΣΤΙΑ͂Σ, 
τί ἔστι; 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

Βδελυχλέων ἀνίσταται. 

ΒΙΈΕΜΛΥΚΛΕΩ Ν. 
οὐ περιδραμεῖται σφῷν ταχέως δεῦρ᾽ ἅτερος; 
ὁ γὰρ πατὴρ εἷς τὸν ἱπνὸν εἰσελήλυϑεν 

140 καὶ μευσπολεῖ; τι καταδεδυχώς. ἀλλ ἄϑορει, 

κατὰ τῆς πυέλου τὸ τρῆμ᾽ ὅπως μὴ ᾿χϑύσεται" 
σὺ δὲ τῇ ϑύρᾳ πρόσχεισο. 

ΣΩΣΙΑΣ. ᾿ 
ταῦτ᾽, ὦ δέσποτα. 

ΒΙΕΖΧΥΚ ΖΕ. Ν. 

ἄναξ Πόσειδον, τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἡ κάπγη ψοφεῖ; 
οὗτος, τίς εἶ σύ; 

“1.10 Κ. 42 Ὲ ἢ Ν. 

χαπγὸς ἔγωγ᾽ ἐξέρχομαι. 
ΒΙΕΖΔΥΚΟ.Ε ὦ Ν. 

1456 χαπγός; φέρ᾽ ἴδω ξύλου τίνος σύ. 
“μΙΧΤΟΚΑΕΩΝ, 

συκχέγνου- 

ΒΙΕΑΥΚΟ.ΕΩ ΓΝ. 

γὴ τὸν “10 ὅσπερ γ᾽ ἐστὶ δοιμύτατος χαπνῶν. 
ἀτὰρ οὐκ Ἔ ἐρρήσεις γε, ποῦ ᾽σϑ᾽ ἡ τηλέα; 

δύου πάλιν - φέρ᾽ ἐπαναϑῶ σοι καὶ ξύλον. 
ἐνταῦϑαά νυν ζήτει τιν᾽ ἄλλην μηχανήν. 

150 ἀτὰο ὥϑλιός γ᾽ εἴμ᾽ ὡς ἕτερος οὐδεὶς ἀνὴρ, 
ὅστις πατρὸς νῦν Καπνίου χεχλήσομαι. 

ΣΙΩΣΣ ΕΖ. 

ἘΠῚ τὴν ϑύραν ὦϑει" πίεζέ νυν σφόδρα 
εὖ χἀνδοιχῶς " χἀγὼ γὰρ ἐνταῦϑ᾽ ἔρχομαι. 
καὶ τῆς χαταχλεῖδος ἐπιμελοῦ καὶ τοῦ μοχλοῦ" 

1856 φὐλατϑ᾽ ὅπως μὴ τὴν βάλανον ἐχτρώξεται. 
“Ι,ΔΟΚ.“Ε Ν. 

τί δράσετ᾽; οὐκ ἐχ(ρήσετ᾽, ὦ μιαρώτατοι, 
δικάσοντά μ᾽, ἀλλ᾿ ἐχφεύξεται ΖΙρακοντέδης; 

ΒΑΕ ΑΥΚ.Ε Ν. 

σὺ δὲ τοῦτο βαρέως ἂν φέροις; 



Σ᾽ ἃν ᾿π ΕΞ Σ: 

ΦΙΑΟΘΚΑΆΈΕΩΝ. 
ὃ γὰρ ϑεὸς 

μαντευομένῳ μοὔχρησεν ἐν “]΄ελφοῖς ποτὲ, 
160 ὅταν τις ἐχφύγη μ᾽, ἀποσχλῆναι τότε. 

ΒΙΕΧΥΚ.ΖΕΩ Ν. 

“Ἄπολλον ἀποτρόπαιε, τοῦ μαντεύματος. 
“Ι.10Κ.4ῈΕ Ν. 

ϑ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽, ἔχφρες με, μὴ διαρραγῶ. 
ΒΖ4ΖΈῈ“ΥΚ.Ε Ν. 

μὰ τὸν Ποσειδῶ, «Ριλοκλέων, οὐδέποτέ γε- 
ΙΖΟΚΖΕΩ Ν. 

διατρώξομαι τοίνυν ὀδὰξ τὸ δίκτυον. 
ΒΙΕΑΥΚΖΕ Ν. 

106 ἀλλ οὐχ ἔχεις ὀδόντας. 
ΦΙΖΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

οἴμοι δείλαιος " 

πῶς ἂν σ᾽ ἀπο;τείναιμι; πῶς; δότε μοι ξίφος 
ὅπως τάχιστ᾽, ἢ πινάκιον τιμητικόν. 

ΒΙΥΕΙΧΦΧΎΥΚ.“ΈῈ Ν. 

ἄνϑρωπος οὗτος μέγα τι δρασείει κακόν. 
ΨΦΙΖΟΚ.Ε Ν. 

μὰ τὸν 41 οὐ δῆτ᾽, ἀλλ᾿ ἀποδόσϑαι βούλομαι 
170 τὸν ὄνον ἄγων αὐτοῖσι τοῖς χανϑηλίοις " 

γουμηνία γάρ ἔστιν. 
Β4ΞΕ.ΥΚ.ΕΩ Ν. 

οὔχουν χἂν ἐγὼ 
αὐτὸν ἀποδοίμην δῆτ᾽ ἄν; 

ΙΛΟΚΑΈΕΩ Ν. 
οὐχ ὥσπερ γ᾽ ἐγώ. 

Β4ΙΕΖ“ΥΚΖΕΩΝ. 

μὰ 4, ἀλλ᾽ ἄμεινον. ἀλλὰ τὸν ὄνον» ἔξαγε. 
ΞΑά4ΝΘΙἉ.“Σ. 

οἵαν πρόφασιν καϑῆχεν, ὡς εἰρωνικῶς, 
175 ἵν᾽ αὐτὸν ἐχπέμψειας. 

ΘΕ ΥΩ Ν᾽: 

ἀλλ οὐκ ἔσπασεν 
ταύτη γ᾽" ἐγὼ γὰρ ἠσϑόμην τεχνωμένου. 
ἀλλ εἰσιών μοι τὸν ὄνον ἐξάγειν δοχῶ, 
ὅπως ἂν ὁ γέοων μηδὲ παραχύψῃ πάλιν. 
χάνϑων, τέ κλάεις; ὅτι πεπράσει τήμερον; 

180 βάδιζε ϑᾶττον. τί στένεις, εἰ μὴ φέρεις 

Ὀδυσσέα τιν᾽; 
ΞΑΩΑ͂ΝΘΙΑ“Σ. 

ἀλλὰ ναὶ μὰ Ζία φέρει 
κάτω γε τουτονί τιν᾽ ὑποδεδυκότα. 

ΒΖΙΕΑΥΚ.ΖΕΏΩ Ν. 

ποῖον ; φέρ᾽ ἴδωμαι. 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

τουτονί. 

Β4Ε.ΥΚΟ.ΈΕΩ Ν. 

τουτὶ τί ἦν; 

τίς εἰ ποτ᾽, ὠνθοωπ᾽, ἕτεόν; 
“9Ι.Ζ40Κ.ῈΕ02 Ν. 

Οὗτις νὴ Δία. 

Β4ἘΕ.“ΥΚ.ΖΕΩ Ν. 

186 Οὗτις σύ; ποδαπός; 
“91.30Κ.Ε2 Ν. 

Ἴϑαχος ᾿ἡποδρασιππέδου. 
ΒΖΔΖΕΚΥΚΖΕΩ Ν. 

Οὗτις μὰ τὸν 42 οὔ τι χαιρήσων γε σύ. 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙ͂ς 

ὕφελκε ϑᾶττον αὐτόν. ὦ μιαρώτατος, 
ἕν᾽ ὑποδέδυκεν " ὥστ᾽ ἔμοιγ᾽ ᾿νδάλλεται 
ὁμοιότατος χλητῆρος εἶναι πωλίῳ. 

“ΙΖΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

190 εἰ μή μ᾽ ἐάσεϑ᾽ ἥσυχον, μαχούμεϑα. 

ΒΙΕΥΚΙ,ΕΩ Ν. 

περὶ τοῦ μαχεῖ νῷν δῆτα; 

“ΨΙ.ΖΟΚ,ΖΈΕΩ Ν. 

περὶ ὄνου σκιᾶς. 

ΒΙΕΖ“ΥΚΜΖΕΩ Ν. 

πονηρὸς εἰ πόρρω τέχνης χαὶ παράβοζος. 

«“ΙΖΟ0Κ.ΖΕΩ Ν. 

ἐγὼ πονηρός; οὐ μὰ «“ἰ᾽, ἀλλ οὐκ οἶσϑα σὺ 
γῦν μ᾽ ὄντ᾽ ἄριστον" ἀλλ᾽ ἴσως, ὅταν φάγης 

196 ὑπογάστριον γέροντος ἡλιαστιχοῦ. 
ΒΙΕΑΥΚ.Ζ“ΈΕΏΩ Ν. 

ὥϑει τὸν ὄνον καὶ σαυτὸν ἐς τὴν οἱχίαν. 
ΦΙΖΟΚΖΕΩ Ν. 

ὦ ξυνδικασταὶ καὶ Κλέων, ἀμύνατε. 
ΒΙΕΑΥΚ.ΖΕΩ Ν. 

ἔνδον χέκραχϑι τῆς ϑύρας χεχλεισμένης. 
ὦϑει σὺ πολλοὺς τῶν λίϑων πρὸς τὴν ϑύραν, 

200 χαὺ τὴν βάλανον ἔιιβαλλε πάλιν ἐς τὸν μοχλὸν, 
χαὶ τῇ δοκῷ προσϑεὶς τὸν ὅλμον τὸν μέγαν 
ἀνύσας τι προσχύλιέ γ᾽. 

ΣΩΣΤΑΟΩ͂Σ. 

οἴμοι δείλαιος " 

πόϑεν ποτ᾽ ἐμπέπτωχέ μοι τὸ βώλιον; 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

ἴσως ἄνωϑεν μῦς ἐνέβαλέ σοί ποϑεν. 
ΙΣΤ Α͂Σ. 

206 μῦς; οὐ μὰ 4, ἀλλ᾽ ὑποδυόμενός τις οὑτοσὶ 
ὑπὸ τῶν χεραμίδων ἡλιαστὴς ὀροφίας. 

Ξ΄4ΑΝΘΙΑ͂Σ. 
οἴμοι καχοδαίμων,, στρουϑὸς ἁνὴρ γίγνεται" 
ἐχπτήσεται. ποῦ ποῦ ᾽στι μοι τὸ δίκτυον; 
σοῦ σοῦ, πάλιν σοῦ. 

ΒΙΕ“ΖΥΚΖΕΩ Ν. 

νὴ 4 ἥ μοι χρεῖττον ἣν 
210 τηρεῖν Σχιώνην ἀντὶ τούτου τοῦ πατρός. 

' ΣΟ ΣΈΕΟΙΣ. 

ἄγε νυν, ἐπειδὴ τουτονὶ σεσοβήχαμεν, 
κοὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως διαδὺς ἂν ἡμᾶς ἔτι λάϑοι, 
τί οὐκ ἀπεχοιμιήϑημεν ὅσον ὅσον στίλην; 

ΒΙΕΑΥΚΖΕΏΩΝ. 

ἀλλ, ὦ πονήρ᾽, ἥξουσιν ὀλίγον ὕστερον 
215 οἱ ξυνδιχασταὶ παρακαλοῦντες τουτογὺ 

τὸν» πατέρα. 
ΣΏΣΕΙ. Σ. 

τί λέγεις; ἀλλὰ νῦν ὄρϑρος βαϑύς. 
ΒΖΕ.“ΥΚΟ,ΖΕ Ν. 

νὴ τὸν 4᾽, ὀψέ τἄρ᾽ ἀνεστήχασι νῦν. 
ὡς ἀπὸ μέσων νυχτῶν γε παραχαλοῦσ᾽ ἀεὶ, 
λύχνους ἔχοντες χαὶ μινυρίζοντες μέλη 

220 ἀρχαιομελησιδωνοφρουνιχήρατα, 
οἷς ἐχκχαλοῦνται τοῦτον. 

Ὁ ΣΤΥ Σ. 

οὐχοῦν, ἢν δέη, 
ἤδη ποτ᾽ αὐτοὺς τοῖς λίϑοις βαλλήσομεν. 
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ΒΙΕΑΥΚΆΈΕΩΝ. 
ἀλλ, ὦ πονγηρὲ, τὸ γέπος ἤν τις ὀργίσῃ 

τὸ τῶν "" ρόντων, ἔαϑ᾽ ὅμοιον ΠΌΡΗΟΣ: 
225 ἔχουσι γὰρ χαὶ χέντρον ἐκ τῆς ὀσφύος 

ὀξύτατον, ᾧ χεντοῦσι, καὶ χεχραγάτες. 
πηθῶσι καὶ δδολο ιν" ὥσπερ φέψαλοι. 

ΣΌΣ ΤΟΣ, 
μὴ φροντίσῃς " ἐὰν ἐγὼ λίϑους ἐ ἔχω, 

πολλῶν δικαστῶν σφρηχιὰν διασχεϑῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

, 2ϑθ χώρει, πρόβαιν᾽ ἐρρωμένως. ὦ Κωμία, βθα-. 
| ϑύγεις; 

μὰ τὸν 41{᾽, οὐ μέντοι πρὸ τοῦ γ᾽, ἀλλ ἢσϑ᾽ 

ἱμὰς χύγειος " 
γυνὴ δὲ χρείττων ἐστὶ σοῦ Χαρινάδης βαδίζειν. 
ὦ τῶ: Κονϑυλεῦ, βέλτιστε συ πο τ; 

Εὐεργίδης ἄρ᾽ ἐστί που ᾽γταῦϑ', ἢ ΨΧάβης ὃ 

«βλυευς ; ἷ 

285 πάρεσϑ᾽, ὃ δὴ λοιπόν γ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶν, ἀππαπαῖ 
᾿ παπαιὰξ, 

ἥβης ἐχείψης; ἡνίχ᾽ ἐν ἘΔ ΟΡ) ξυνῆμεν 

φρουροῦντ᾽ ἐγώ τὲ χαὶ σύ" κᾷτα περιπατοῦντξε 

γνύχτωρ 
τῆς ἀρτοπώλιδος λαϑόντ᾽ ἐχλέψαμεν τὸν ὅλμον, 
χαϑ' ἥψομεν τοῦ χορχόρου, κατασχίσαντες αὐτόν. 

240 ἀλλ ἐγκονῶμεν, ὦνδρε ἐς, ὡς ἔσται “άχητι γυνί" 

ΟΠ λ0η δέ φασι χθημάτων ἔχειν ἅπαντες αὐτόν. 
χϑὲς οὖν Κλέων ὁ κηδεμὼν ἡμῖν ἐφεῖτ᾽ ἐν ὥρᾳ 
ἥκειν ἔχοντας ἡμερῶν ὀργὴν. τριῶν πονηρὰν 

ἐπ᾽ αὐτὸν, ὡς χολωμένους ὧν ἠϑίχησεν. ἀλλὰ 
246 ΟΣ ϑ ὦ ΕΙΝ ὦγδρες ἥλικες, πρὶν ἡμέραν γε- 

γέσϑαι. 

χωρῶμεν, ἅμα τε τῷ λύχνῳ πάντη διασχοπῶμεν, 
μή που λαϑών τις ἐμποδὼν ἡμᾶς κακόν τι δράσῃ. 

ΠΕΣ: 

“τὸν πηλὸν, ὦ πάτερ πάτερ, τουτονὶ φύλαξαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

κάρφος χαμᾶϑέν νυν λαβὼν τὸν λύχνον πρόβυσον. 
ς 1141. 

280 οὐχ, ἀλλὰ τῳδί μοι δοκῶ τὸν λύχνον τοῦ τ; 

ΧΟΡΟΣ. 
τί δὴ μαϑὼν τῷ δαχτύλῳ τὴν ϑουαλλίδ᾽ ὠϑεῖς,, 

χαὶ ταῦτα τοὐλαίου σπανίζοντος ; ὠνόητε; 

οὐ ὅν δάκγει σ᾽, ὅταν δέῃ τίμιον ἀπ 
Π.41Σ. 

εἰ νὴ Δ αὖϑις κονδύλοις γουϑετήσεϑ᾽ ἡμᾶς, 

265 ἀποσβέσαντες τοὺς λύχνους ἄπιμεν οἴχαδ᾽ αὐτοί" 

κἄπειτ᾽ ἴσως ἐν τῷ σκότῳ τουτονὶ στερηϑεὶς 
τὸν πηλὸν ὥσπερ ἀτταγᾶς τυρβάσεις βαδίζων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἤ μὴν ἐγώ σου χἀτέρους μείζονας κολάζω. 

ἀλλ᾽ οὑτοσί μοι βόρβορος φαένεται πατοῦντι" 
260 κοὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐχ ἡμερῶν τεττάρων τὸ πλεῖστον 

ὕδωρ ἀναγχαίως ἔχει τὸν ϑεὸν ποιῆσαι. 
ἔπεισι γοῦν τοῖσιν λύχνοις οὑτοιὶ μύχητες " 
φιλεῖ δ᾽, ὅταν τοῦτ᾽ ἦ, ποιεῖν ὑετὸν μάλιστα. 
δεῖται δὲ καὶ τῶν καρπίμων ἅττα μή ᾽στι πρῷα 

2θ6 ὕδωρ γενέσϑαε χἀπιπνεῦσαι βόρειον αὐτοῖς. 
τί χρῆμ᾽ οὗχ τῆς οἱχίας τῆσδε συγδιχαστὴς 

πέπονϑεν, ὡς οὐ φαίνεται δεῦρο πρὸς τὸ πλῆϑος; 

ΙΕ Ὶ 

αο 

ου᾽ μὴν πρὸ τοῦ γ᾽ ἐφολκὸς ἦν, ἀλλὰ πρῶτος ἡμῶν} 
ἡγεῖτ᾽ ἂν ἄδων «Ῥρυνίχου καὶ γάρ ἔστιν ἁνὴρ 

270 φιλῳδός. ἀλλά μοι δοκεῖ στάντας ἐνθάδ᾽, ὦνδρες,] 
ἄδοντας αὐτὸν ἐχχαλεῖν, ἣν τί πως ἀκούσας 
τοὐμοῦ μέλους ὑφ᾽ ἡδονῆς ἑρπύσῃ ϑύραζε. 
τί ποτ᾽ οὐ πρὸ ϑυρῶν φαίνετ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν ὁ γέ-! 

ρων οὐδ᾽ ὑπακούει; 

μῶν ἀπολώλεχε τὰς 
276 ἐμβάδας, ἢ προσέχοψ᾽ ὃν. 

τῷ σχότῳ τὸν δάχτυλόν που, 
εἶτ᾽ ἐφλέγμηνεν αὐτοῦ 
τὸ σφυρὸν γέροντος ὄντος; 
χαὶ τάχ᾽. ἂν βουβωνιῴη. 
ἢ μὴν πολὺ δριμύτατός γ᾽ ἦν τῶν παρ᾽ ἡμῖν, 
καὶ μόνος οὐκ ἂν ἐπείϑετ᾽, ᾿ 
ἀλλ ὁπότ᾽ ἀντιβολοίη 
τὶς, κάτω χύπτων ἂν οὕτω, 

280 λίϑον ἕψεις ; ἔλεγεν. 

τάχα δ᾽ ἂν διὰ τὸν χϑιζινὸν ἄνϑρωπον 5, 88 
ἡμᾶς διεδύετ᾽ , ' 

ἐξαπατῶν χαὶ λέγων 
- ὡς φιλαϑήναιος ἦν χὰ | 
τὰν Σάμῳ πρῶτος κατείποι; 
διὰ τοῦτ᾽ ὀδυνηϑεὶς 
εἶτ᾽ ἴσως κεῖται πυρέττων. 

285 ἔστι γὰᾳ τοιοῦτος ἁνήρ. 
ἀλλ᾽, ὠγαϑ' , ἀνίστασο μηδ᾽ οὕτως σεαυτὰν 

ἀπόνΕ, μηδ᾽ ἀγανάκχτει- 
χαὶ γὰρ ἀνὴρ παχὺς ἥχει 
τῶν προδόντων τἀπὶ Θράκης " 
ὃ» ὅπως ἐγχὺτριεῖς. 

290 ὕπαγ᾽, ὦ παῖ, ὕπαγε. 
ΠΑ ΙΣ. 

ἐϑελήσεις τί μοι οὖν, ὦ 

πάτερ; ἢν σού τι δεηϑῶ; 

ΧΟΡΟ Σ. 

πάνυ γ᾽, ὦ παιδίον. ἀλλ᾽ εἰ-- 
πὲ τί βούλει μὲ πρίασϑαι 

296 καλόν; οἶμαι δέ σ᾽ ἔθεῦν ἀ- 

ὅρεαμηνο: δήπουθεν, ὦ παῖ. 
ΠΑ͂ τος 

μὰ 4 , ἀλλ ἰσχάδας, ὦ παπ- 

πία " ἥδιον γάρ. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐχ ἂν : 

μὰ 4, εἰ χρέμαισϑέ γ᾽ ὑμεῖς. 
ἸΤΈΟΝ 

μὰ Δί᾽ οὔ τἄρα προπέμψω σε τὸ λοιπόν. 
ΧΟΡΟΣ. 

800 ἀπὸ γὰρ τοῦδέ με τοῦ μισϑαρίου 
τρίτον αὐτὸν ἔχειν αλ-- 
φιτα δεῖ καὶ ξύλα χώψον " 
σὺ δὲ σῦκα με αἷτεῖς. 

, ΠΑ͂ΙΣ. 

ἄγε γυν, ὦ πάτερ, ἢν μὴ 
τὸ δικαστήριον ἅρχων 

806 χαϑίσῃ νῦν, πόϑεν ὠνη- 

σόμεϑ᾽ ἄριστον; ἔχεις ἐλ- 
4278 --- 280. -ξΞΞ 291 --- 289. 

29] --- 808. ΞΞ 80ά --- 3516. 
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5) ἢ ἢ 5.5 ἢ ὙΕΞΣ, 

πίδα χρηστήν τινὰ νῷν ἢ 

πόρον Ἑλλὰς ἱρὸν εἰπεῖν; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀπαπαῖ, φεῦ, ἀπαπαῖ, φεῦ, 
810 μὰ 42 οὐκ ἔγωγε νῷν οἰδ᾽ 

ὁπόϑεν γε δεῖπνον ἔσται. 
ὍΣ ΑΟΤΩΣΣ 

τί μὲ δῆτ᾽, ὦ μελέα μῆτερ, ἔτικτες, 
ἵν᾽ ἐμοὶ πράγματα βόσχειν παρέχης; 

ῤ ΧΟΡΟΣ. 
ἀνόνητον ἄρ᾽ ὦ ϑυ-- 

816 λάκιόν σ᾽ εἶχον ἄγαλμα. 

ἐν ΠΑ ΙΣ. 
ἘΞ . 

πάρα γῷν στενάζειν. 
“1 210Κ.4 2 Ν. 

817 φίλοι, τήχομαι μὲν 
πάλαι διὰ τῆς ὀπῆς 

ὑμῶν ὑπαχούων. 
ἀλλ οὐ γὰρ οἷός τ᾽ ἔτ᾽ εἴμ᾽ 
ἄδειν. τί ποιήσω; 
τηροῦμαι δ᾽ ὑπὸ τῶνδ᾽, ἐπεὶ 

820 βούλομαί γε πάλαι μεϑ᾽ ὑ- 
μῶν ἐλθὼν ἐπὶ τοὺς καϑδί- 
σχους χαχόν τι ποιῆσαι. 
ἀλλ, ὦ Ζεῦ Ζεῦ, μέγα βροντήσας 

ἢ μὲ ποίησον καπνὸν ἐξαίφνης, 
8325 ἢ Προξενίδην. ἢ τὸν Σέλλου 

τοῦτον τὸν ψευδαμάμαξυν.. 

τόλμησον, ἄναξ, χαρίσασϑαΐ μοι, 
πόάϑος οἰχτείρας " 
ἢ με χεραυνῷ διατινϑαλέῳ 
σπόδισον ταχέως" 

830 χἄπειτ᾽ ἀνελών μ᾽ ἀποφυσήσας 

εἰς ὀξάλμην ἔμβαλε ϑερμήν" ᾿ 
ἢ δῆτα λίϑον μὲ ποίησον ἐφ᾽ οὗ 

τὰς χοιρίγνας ἀριϑμοῦσιν. ᾿ 

; ΧΟΡΟΣ. 

τίς γάρ ἐσϑ᾽ ὁ ταῦτά σ᾽ εἴργων 
χἀποχλείων τὰς ϑύρας; λέ- 

386 ξον" πρὸς εὔνους γὰρ φράσεις. 
1210Κ ΖΕ Ν. 

οἱμὸς υἷός. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε" καὶ γὰρ τυγχάνει 
οὑτοσὶ πρόσϑεν χαϑεύδων. ἀλλ ὕφεσϑε τοῦ 

τοῦτ᾽ ἐτόλμησ᾽ ὁ μιαρὸς χα- 
γεῖν ὃ 4ημολογοχλέων ὅδ᾽, 
ὅτι λέγεις τι περὶ τῶν νε- 
ὧν ἀληϑές. οὐ γὰρ ὧν ποϑ᾽ 

333. - 315. ΞξΞΞ 36θὅ--- 378. 

τόνου. 
ΧΟΡΟΣ. 

τοῦ δ᾽ ἔφεξιν, ὦ μάταιε, ταῦτα δρᾶν σε βού- 
λεται; 

τίνα πρόφασιν ἔχων; 
ΦΙΚΟΙΚ.ΕΩΏΝ. 

840 οὐχ ἐᾷ μ᾽, ὦνδρες, διχάζειν οὐδὲ δρᾶν οὐδὲν 
χαχὸν, 

ἀλλά μ᾽ εὐωχεῖν ἕτοιμός ἐσϑ᾽" ἐγὼ δ᾽ οὐ βού- 
λομαι. 

ΧΌΡΟΣ: 

τὰ ἜΣ ΞΗΝ -»"} ’ 
οὗτος ἁνὴρ τοῦτ᾽ ἐτόλμη- 
σεν λέγειν, εἰ 

845 μὴ ξυνωμότης τις ἢν. 
3 ΕἸ ΄ “ ᾿ στ ᾿ 

ἀλλ ἐκ τούτων ὥρα τινά σοι ζητεῖν καινὴν ἐπί- 

γοιαν, ; 

δρὸς τουδὲ χαταβῆναι δεῦρο 
ποιήσει. 

“ΨΙΖΟΚΖΈΕΩ Ν. 
ζ Ἄ ΣΡ ϑὴν ἐν ΠΩ 3). Ὁ το ε - ΕἾ 

τίς ἂν οὖν εἴη; ζητεῖϑ᾽ υμεῖς, ὡς πᾶν ἂν 

᾿ ἔγωγε ποιοίην " 

οὕτω χιττῶ διὰ τῶν σανίδων μετὰ χοιρίγης πε- 

ἥτις σε λάϑρα τὰν 

οιελϑεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

880 ἔστιν ὀπὴ δῆϑ᾽ ἥντιν᾽ ἂν ἔνδοθεν οἷός τ᾽ εἴης 
διορύξαι, 

εἶτ᾽ ἐκδῦναι δάχεσιν χρυφϑεὶς, ὥσπερ πολύμη-- 
τις Ὀδυσσεύς ; 

ΦΙΖΟΚΖΕΩ Ν. 

πάντα πέφρακχται κοὐχ ἔστιν ὀπῆς οὐδ᾽ εἰ σέρ- 
φῳῷ διαϑδῦναι. 

ἀλλ ἄλλο τι δεῖ ζητεῖν ὑμᾶς " ὁπίαν δ᾽ οὐχ ἔστι 
; γενέσϑαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέμνησαι δῆϑ᾽, ὅτ᾽ ἐπὶ στρατιᾶς κλέψας ποτὲ 
τοὺς ὀβελίσκους 

δόδϊἵεις σαυτὸν χατὰ τοῦ τείχους ταχέως, ὅτε Νάξος 
ἑάλω; 

“ΙΖΟΚΖΕΩΝ. 

οἶδ᾽" ἀλλὰ τί τοῦτ᾽; οὐδὲν γὰρ τοῦτ᾽ ἐστὶν 
ἐχείνῳ προσόμοιον. 

 ἥβων γὰρ χἀδυνάμην χλέπτειν, ἴσχυόν τ᾿ αὐτὸς 
ἐμαυτοῦ, 

κοὐδείς μ᾽ ἐιύλαττ᾽, ἀλλ᾿ ἐξῆν μοι 
φεύγειν ἀδεῶς. νῦν δὲ ξὺν ὅπλοις 

860 ἄνδρες ὁπλῖται διαταξάμενγον 
χατὰ τὰς διόδους σχοπιωροῦνται, 
τὼ δὲ δύ᾽ αὐτῶν ἐπὶ ταῖσι ϑύραις 

ὥσπερ μὲ γαλῆν κρέα κλέψασαν 
τηροῦσιν ἔχοντ᾽ ὀβελίσχους. 

ΧΟΡΟΣ. 

865 ἀλλὰ χαὶ νῦν ἐχπόριζε 
μηχανὴν ὅπως τάχισϑ'᾽" ἕ- 
ως γὰρ, ὦ μελίττιον. 

«“1Ζ0Κ.2ῈΕ Ν. 

διατραγεῖν τοίνυν χράτιστον ἐστί μοι τὸ δίχτυον. 

ἡ δέ μοι “ίχτυννα συγγνώμην ἔχοι τοῦ διχτύου. 
ΧΟΡΟΣ. 

ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστ᾽ ἄνοντος ἐς σω- 
τηρίαν. 

870 ἀλλ᾽ ἔπαγε τὴν γνάϑον. 
«““1Ζ0Κ.ῈΕ Ν. 

διατέτρωσται τοῦτό γ᾽. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε μηδαμῶς. 
ἀλλὰ τηρώμεσϑ᾽, ὅπως μὴ Βδελυκλέων αἰσϑή- 

σεται- 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν, ὦ τῶν, δέδιϑι, μηδέν " 

ὡς ἐγὼ τοῦτόν γ᾽, ἐὰν γρύ-- 
ξη τι, ποιήσω δακεῖν τὴν 

876 χαρδίαν χαὶ τὸν περὶ ψυ-- 
χῆς δρόμον δραμεῖν, ἵν᾿ εἰδῇ 
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ρας ᾿ξ ύιςς-::: Ξε τε τειοτ ο τες τ ΠΝ πὸ τς πὸ τ πο τ Ὁ 

μὴ πατεῖν τὰ 
τῶν ϑεῶν ψηφίσματα. 

ἀλλ᾿ ἐξάψας διὰ τῆς ϑυρίδος τὸ καλώδιον εἶτα 

καϑίμα , 
880 δήσας σαυτὸν καὶ τὴν ψυχὴν ἐμπλησάμενος “1ιο--Ἶ 

σχεείϑους. 

“1:10 Κ. 2 Ν. 

ἄγε νυν, ἢν αἰσϑομένω τούτω ζητῆτόν μ᾽ ἐσχα- 
λαμᾶσϑαι 

κἀνάσπαστον ποιεῖν εἴσω, τί ποιήσετε; φρά- 
ζετὲ γνυγί. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἀμυνοῦμέν σοι τὸν πρινώδη ϑυμὸν ἅπαντες κα- 

λέσαντες, 

ὥστ᾽ οὐ δυνατὸν σ᾽ εἴργειν ἔσται" τὰ τοιαῦτα 
ποιήσομεν ἡμεῖς, 

ΦΙΛΔΟΚΑΈΩΝ. 
886 δράσω τοίνυν ὑμῖν πίσυνος " καὶ μανϑάνετ᾽" ἤν, 

τι πάϑω ᾿᾽γῶ, 
ἀνελόντες καὶ κατακλαύσαντες ϑεῖναί μ᾽ ὑπὸ 

τοῖσι δρυφάκτοις. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐδὲν πείσει" μηδὲν δείσης. ἀλλ, ὦ βέλτιστε, 
χκαϑέίει 

σαυτὸν. ϑαρρῶν χἀπευξάμεγνος τοῖσι πατρῴοισι 

Ἑ4“Ι,Ι0Κ.ῈΕΩ Ν. 

ὦ ΑΑὐχε δέσποτα, γείτων ἥρως " σὺ γὰρ οἷσπερ 
ἐγὼ κχεχάρησαι, 

δϑ0 τοῖς δαχρύοισιν τῶν φευγόντων ἀεὶ καὶ τοῖς 
ὀλοφυρμοῖς" 

ᾧχησας γοῦν ἐπίτηδες ἰὼν ἐνταῦϑ᾽, ἵνα ταῦτ᾽ 
ἀχροῷο, 

χκἀβουλήϑης μόνος ἡρώων παρὰ τὸν χλάοντα κα-- 
ϑῆσϑαι. 

ἐλέησον καὶ σῶσον νυνὶ τὸν σαυτοῦ πλησιόχωρον " 
κοὐ μή ποτέ σου παρὰ τὰς κάννας οὐρήσω μηδ' 

ἀποπάρφδω. 
ΒΙΕΑΥΚ,.ΕΩ Ν. 

895 οὗτος, ἐγείρου. 

ϑεοῖσιν»-. 

] 

ΞΟΟΣΤΟΣ, 

τί τὸ πρᾶγμ᾽; 
ΒΙΙΕΑΥΚΖΕῈΕ Ν. 

ὥσπερ φωνή μέτις ἐγκεχύκλωται.. 
ΣΩΣΙΑ͂Σ. 

μῶν ὁ γέρων πη διαδύεται αὖ; 
ΒΖ4ΙΕΧΥΚΖΕΩΝ. 

μὰ “14 οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ καϑιμᾷ 
αὑτὸν δήσας. 

ΣΙ ἘΞΕΓΕΤῸΣ: 

ὦ μιαρώτατε, τί ποιεῖς; οὐ μὴ καταβήσει; 
ΒΙΙΕΑΥΚ.ΕΩ Ν. | 

ἀνάβαιν᾽ ἀγύσας κατὰ τὴν ἑτέραν χαὶ ταῖσιν, 
φυλλάσι παῖε, 

ἤν πως πρύμνην ἀνακρούσηται πληγεὶς ταῖς, 
εἰρεσιώγαις. 

ΙΖΟΚΖΕΩ Ν. 

400 οὐ ξυλλήψεσϑ᾽ ὁπόσοισι δίκαι τῆτες μέλλουσιν. 
ἔσεσθαι, 

ὦ Σμιχκυϑίων καὶ Τισιάδη χαὺ Χρήμων καὶ 

 «Ῥερέδειπνε; 
πότε δ᾽, εἰ μὴ νῦν, ἐπαρήξετέ μοι, πρίν μ᾽ 

εἴσω μᾶλλον ἄγεσϑαι; 
ΣΧ ΌΟΡΟΣ. 

εἶπέ μοι, τί μέλλομεν κινεῖν ἐχείνην τὴν χολὴν, 
ἥνπερ, ἡνίκ᾽ ἄν τις ἡμῶν ὀργίση τὴν σφηκιάν; 

406 νῦν ἐκεῖνο γνὺν ἐχεῖνο 
τοὐξύϑυμον, ᾧ κολαζό-- 

μεσϑα, χέντρον ἐντέτατ᾽ ὀξύ. 
ἀλλὰ ϑαϊμάτια βαλόντες ὡς τάχιστα, παιδία, 
ϑεῖτε χαὶ βοᾶτε, χαὶ Κλέωνι ταῦτ᾽ ἀγγέλλετε, 

410 χαὶ πελεύετ᾽ αὐτὸν ἥκειν 
ὡς ἐπ᾽ ἄνδρα μισόπολιν 
ὄντα χἀπολούμενον, ὅτι 
τόνδε λόγον εἰσφέρει, 
ὡς χρὴ μὴ διχάζειν δίχας. 

ΒΙΕΑΥΚ,ΖΈΕΘΩΝ. 

416 ὠγαϑοὶ, τὸ πρᾶγμ᾽ ἀκούσατ', ἀλλὰ μὴ κεχράγετε. 
ΧΟΡΟΣ. 

γὴ 4 ἐς τὸν οὐρανόν γ᾽" ὡς τόνδ᾽ ἐγὼ οὐ 
μεϑήσομαι. 

ταῦτα δῆτ᾽ οὐ δεινὰ χαὶ τυραννίς ἔστιν ἐμφανής; 
ὦ πόλις καὶ Θεώρου ϑεοσεχϑρία, 
κεῖ τις ἄλλος προέστηχεν ὑμῶν χόλαξ. 

ΞΑ4Α͂ΝΘ1.4Σ. 

420 Ἡράκλεις, χαὶ χέντρ᾽ ἔχουσιν. οὐχ ὁρᾷς, ὦ 
δέσποτα; 

ΒΙΙΕΑΥΚ.ΕΩ Ν. 

οἷς γ᾽ ἀπώλεσαν «Ρίλιππον ἐν δίξη τὸν Γοργίου. 
ΧΟΡΟΣ. 

καὶ σέ γ᾽ αὖϑις ἐξολοῦμεν" ἀλλ᾿ ἅπας ἐπίστρεφε 

δεῦρο χἀξείρας τὸ χέντρον εἶτ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν ἵεσο, 
ξυσταλεὶς, εὔτακτος, ὀργῆς χαὶ μένους ἐμπλή-- 

μενος, 
425 ὡς ἂν εὖ εἰδῆ τὸ λοιπὸν σμῆνος οἷον ὥργισεν. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

τοῦτο μέντοι δεινὸν ἤδη νὴ 4, εἰ μαχούμεϑα" 
ὡς ἔγωγ᾽ αὐτῶν ὁρῶν δέδοικα τὰς ἐγκεντρίδας. 

ΧΟΡΟΣ. | 
ἀλλ᾿ ἀφίει τὸν ἄνδρ᾽" εἰ δὲ μὴ, φήμ᾽ ἐγὼ 
τὰς χελώγας μακχαριεῖν σὲ τοῦ δέρματος. 

““ΙΔΟΚ.ΕΩ Ν. 

4380 εἰά νυν, ὦ ξυνδικασταὶ, σφῆχες ὀξυχάρδιοι, 
οἱ μὲν ἐς τὸν. πρωχτὸν αὐτῶν εἰσπέτεσϑ᾽ ὠρ-- 

γισμένοι, 

οἱ δὲ τὠφδϑαλμὼ κύχλῳ κεντεῖτε καὶ τοὺς δα- 
χτύλους. 

Β4ΙΕΖ“ΥΚ.Ἅ.ΖΕΏΩ Ν. 

ὦ Μίδα χαὶ «ρὺξ βοήϑει δεῦρο καὶ ασυντία, 
χαὶ λάβεσϑε τουτουὶ χαὶ μὴ μεϑῆσϑε μηδενί" 

435 εἰ δὲ μὴ, ᾽ν πέδαις παχείαις οὐδὲν ἀριστήσετε. 
ὡς ἐγὼ πολλῶν ἀκούσας οἶδα ϑρίων τὸν ψόφον. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰ δὲ μὴ τοῦτον μεϑήσεις, ἔν τί σοι παγήσεται. 

ΦΙΛΑΛΟΚΆΑΈΩΝ. 
ὦ Κέχροψ ἥρως ἄναξ, τὰ πρὸς ποδῶν “Ζρα- 

κοντίδη, 

408 --- 429. --ΞΞ 461 --- 487. 



περιορᾷς οὕτω μ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν βαρβάρων χει-- 
ρούμενον, 

440 οὗς ἐγὼ ᾿δίδαξα χλάειν τέτταρ᾽ ἐς τὴν χοίνιχα; 
ΧΟΡΟΣ. 

εἶτα δῆτ᾽ οὐ πόλλ᾽ ἔνεστι δεινὰ τῷ γήρᾳ χαχά; 
δηλαδή" χαὶ νῦν γε τούτω τὸν παλαιὸν δεσπότην 
πρὸς βίαν χειροῦσιν, οὐδὲν τῶν πάλαι μεμνη-- 

μένοι 

διφϑερῶν κἀξωμίδων, ἃς οὗτος αὐτοῖς ἠμπόλα, 
445 χαὶ κυνᾶς, καὶ τοὺς πόδας χειμῶνος ὄντος ὠφέλει, 

ὥστε μὴ διγῶν ἑχάστοτ᾽" ἀλλὰ τούτοις γ᾽ οὐκ ἔνι 
οὐδ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν αἰδὼς τῶν παλαιῶν ἐμ- 

βάδων. 

““ῬΙΖΟΚ.ΈΕΩ Ν. 

οὐχ ἀφήσεις οὐδὲ νυνί μ᾽, ὦ κάκιστον ϑηρίον; 
οὐδ᾽ ἀναμνησϑεὶς ὅϑ᾽ εὑρὼν τοὺς βότρυς χλέ- 

πτοντί σε 
480 προσαγαγὼν πρὸς τὴν ἐλάαν ἐξέδειρ᾽ εὖ χἀν- 

δοικῶς, 

ὥστε σε ζηλωτὸν εἶναι, σὺ δ᾽ ἀχάριστος ἤσϑ' ἄρα. 
ἀλλ ἄνες μὲ χαὶ σὺ καὶ σὺ, πρὶν τὸν υἱὸν ἐχ- 

δραμεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλὰ τούτων μὲν τάχ᾽ ἡμῖν δώσετον καλὴν δίχην, 
οὐχέτ᾽ ἐς μαχρὰν, ἵν᾽ εἰδῆϑ᾽ οἷόν ἐστ᾽ ἀνδρῶν 

: 
τρόπος 

445 ὀξυϑύμων καὶ διχαίων χαὶ βλεπόντων κάρδαμα. 

ΒΙΕΖ“ΥΚ.ΖῈΕΩ Ν. 

παῖε παῖ᾽, ὦ Ξανϑία, τοὺς σφῆχας ἀπὸ τῆς 
οἱ χίας. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ἀλλὰ δρῶ τοῦτ᾽" ἀλλὰ χαὶ σὺ τῦφε πολλῷ τῷ 
χαπνῷ. 

ΣΊΣΣΤΟΑ͂Σ. 

οὐχὶ σοῦαϑ᾽, οὐχ ἐς χόραχας; οὐκ ἄπιτε; παῖε 
τῷ ξύλῳ. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

χαὶ σὺ προσϑεὶς «4ἰσχίνην ἔντυφε τὸν Σελλαρτίου. 
460 ἄρ᾽ ἐμέλλομέν ποϑ᾽ ὑμᾶς ἀποσοβήσειν τῷ χρόνῳ. 

ΒΙΕΧΑΥΚ,ΖΕΏΩ Ν. 

ἀλλὰ μὰ 4 οὐ ῥᾳδίως οὕτως ἂν αὐτοὺς διέ- 

φυγες, 

εἴπερ ἔτυχον τῶν μελῶν τῶν Ῥιλοχλέους βε- 
βρωχότες. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄρα δῆτ᾽ οὐκ αὐτὰ δῆλα 
τοῖς πένησιν, ἡ τυραννὶς 

4656 ὡς λάϑρα γ᾽ ἐλάνϑαν᾽ ὑπιοῦσά με; 
εἰ σύ γ᾽, ὦ πόνῳ πονηρὲ καὶ χομηταμυνία, 
τῶν νόμων ἡμᾶς ἀπείργεις ὧν ἔϑηκεν ἡ πόλις, 
οὔτε τιν᾽ ἔχων πρόφασιν 
οὔτε λόγον εὐτράπελον, 

470 αὐτὸς ἄρχων μόνος. 
ΠΕ ΖΦΖΎΥΚΖ“ΖΈΕΩΝ. 

ἐσϑ᾽ ὅπως ἄνευ μάχης χαὶ τῆς χατοξείας βοῆς 
ἐς λόγους ἔλθωμεν ἀλλήλοισι καὶ διαλλαγάς; 

ΧΟΡΟΣ. 

σοὶ λό ους, ὦ μισόδημε χαὺὶ μοναρχίας ἐρῶν, 
476 χαὶ ξυγὼν Βρασίδᾳ, χαὶ φορῶν χράσπεδα 

στεμμάτων, τήν ϑ᾽ ὑπήνην ἄξουρον τρέφων; 

60 

ΒΙΙΕΑΥΚΟΙ.ΈΕΏΩ Ν. 

νὴ 42 ἡ μοι χρεῖττον ἐχστῆναι τὸ παράπαν; 

τοῦ πατρὸς 
μᾶλλον ἢ κακοῖς τοσούτοις ναυμαχεῖν ὁσημέραι. 

ΧΟΡΟΣ. 
οὐδ᾽ ἐν σελίνῳ σοὐστὶν οὐδ᾽ ἐν 

πηγάνῳ " 
τοῦτο γὰρ παρεμβαλοῦμεν τῶν τριχοινίχων ἐπῶν. 
ἀλλὰ νῦν μὲν οὐδὲν ἀλγεῖς, ἀλλ᾿ ὅταν ξυνήγορος 
ταὐτὰ ταῦτά σου χαταντλῇ καὶ ξυνωμότας χαλῆ. 

ΒΙΙΕΑΥΚ,ΖΕΩ Ν. 

ἄρ᾽ ἂν, ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν, ἡμεῖς ἀπαλλάχϑεῖτέ 
μου; 

486 ἢ δέδοκταί μοι δέρεσϑαι χαὶ δέρειν δι᾿ ἡμέρας. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐδέποτέ γ᾽, οὔχ, ἕως ἄν τί μου λοιπὸν ἤ, 
ὅστις ἡμῶν ἐπὶ τυραννίδ᾽ ὧδ᾽ ἐστάλης. 

ΒΙΕΑΥΚΜΖΈΕΩ Ν. 

ὡς ἅπανϑ᾽ ὑμῖν τυραννίς ἔστι καὶ ξυνωμόται, 
ἤν τε μεῖζον ἥν τ᾿ ἔλαττον πρᾶγμά τις κατηγορῇ, 

490 ἧς ἐγὼ οὐκ ἤχουσα τοὔνομ᾽ οὐδὲ πεντήκοντ᾽ 
ἐτῶν" 

νῦν δὲ πολλῷ τοῦ ταρίχους ἐστὶν ἀξιωτέρα " 
ὥστε χαὶ δὴ τοὔνομ᾽ αὐτῆς ἐν ἀγορᾷ κυλίνδεται. 
ἣν μὲν ὠνῆταί τις ὀρφὼς, μεμβράδας δὲ μὴ ϑέλῃ," 
εὐθέως εἴρηχ᾽ ὁ πωλῶν πλησίον τὰς μεμβράδας") 

496 οὗτος ὀψωνεῖν ἔοιχ᾽ ἄνϑρωπος ἐπὶ τυραννίδι. 
ἣν δὲ γήτειον προσαιτῇ τις ἀφύαις ἥδυσμά τι, 
ἡ λαχανόπωλις παραβλέψασά φησι ϑατέρῳ " 
εἶπέ μοι, γήτειον αἰτεῖς, πότερον ἐπὶ τυραννίδι; 
ἢ νομίζεις τὰς “ϑηνας σοὶ φέρειν ἡδύσματα; 

ΞΑΝΘΊΙΑ͂Σ. 

ὅ00 χἀμέ γ᾽ ἡ πόρνη χϑὲς εἰσελϑόντα τῆς μεσημβοίας, 
ὅτι κελητίσαι ᾿χέλευον, ὀξυϑυμηϑεῖσά μοι 
ἤρετ᾽ εἰ τὴν Ἱππίου χαϑίσταμαι τυραννίδα. 

ΒΙΕΑΥΚΖΕΩΝ. 
ταῦτα γὰρ τούτοις ἀχούειν ἡδέ᾽, εἰ καὶ νῦν ἐγὼ 
τὸν πατέρ᾽ ὅτι βούλομαι τούτων ἀπαλλαχϑέντα 

τῶν 
δ0ὅ ὀρϑροφοιτοσυχοφαντοδικοταλαιπώρων τρόπων 

ζῆν βίον γενναῖον ὥσπερ όρυχος, αἰτίαν ἔχω 
ταῦτα δρᾶν ξυνωμότης ὧν καὶ φρονῶν τυραγγικά." 

“ΙΖΟΚ.Ε. Ν. 

νὴ 4 ἐν δίχῃ γ᾽" ἐγὼ γὰρ οὐδ᾽ ἄν ὀρνίϑων͵ 
γάλα 

ἀντὶ τοῦ βίου λάβοιμ᾽ ἂν οὗ με νῦν ἀποστερεῖς" 

ὅ10 οὐδὲ χαίρω βατίσιν οὐδ᾽ ἐγχέλεσιν, ἀλλ᾿ ἥδιον ἂν 
δικίδιον σμικρὸν φάγοιμ᾽ ἂν ἐν λοπάδι πεπριγ- 

μένον. 

Β4ΙΕΧΥΚ.ΖΕΩΝ. 

γὴ 4 εἰϑίσϑης γὰρ ἥδεσθαι τοιούτοις πράγ- 
μασιν" 

ἀλλ ἐὰν σιγῶν ἀνάσχῃ χαὶ μάϑης ἁγὼ λέγω, 
ὅ15 ἀναδιδάξειν οἴομαί σ᾽ ὡς πάντα ταῦϑ᾽ ἁμαρ- 

τάγεις. 

“91Ι.10Κ.4 ΕἘ2 Ν. 

ἐξαμαρτάνω διχάζων; 

ΒΖ4ΙΒΕΑΥΚΆΞΚΩΝ. 
χαταγελώμενος μὲν οὖν 

480 οὐδὲ μέν γ᾽ 
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606 ΛΔΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

οὐκ ἐπαΐεις ὑπ᾽ ἀνδρῶν, οὗς σὺ μόνον οὐ προσ-ἶ 
χυνεῖς. 

ἀλλὰ δουλεύων λέληϑας. 
ΦΙΔΖΟΚ.“ΕΏΩ Ν. 

παῦε δουλείαν λέγων, 
ὅστις ἄρχω τῶν ἁπάντων. 

ΒΙΕΑΥΚΖΕΩ Ν. 

οὐ σύ Ἢ ,. ἀλλ ὑπηρετεῖς 

οἱόμενος ἄρχειν" ἐπεὶ δίδαξον ἡμᾶς, ὦ πάτερ, 

520 ἥτις ἡ τιμή ᾽στέ σοι καρπουμένῳ τὴν Ἑλλάδα. 
“,.ΙΖ1ΟΚΖ4ΕῈΕω Ν. 

πάνυ γε" καὶ τούτοισί γ᾽ ἐπιτρέψαι ϑέλω. 
ΒΩΑΙΕΜΑΥΚΖΕ Ν. 

χαὺὶ μὴν ἐγώ. 
ἄφετέ γυν ἅπαντες αὐτὸν, καὶ ξίφος γέ μοι δότε. 

ἣν γὰρ ἡττηϑῶ λέγων σου, περιπεσοῦμαι τῷ, 
ξηεῖ, 

εἰπέ μοι, τί δ᾽ ἣν, τὸ δεῖνα, τῇ διαίτη μὴ ᾽μ-- 
μένης ; 

“1, Ο Κα εξ Ν. 

525 μηδέποτε πίοιμ᾽ ἀχράτου μισϑὸν ἀγαϑοῦ δαί- 
μογος. 
ΧΟΡΟΣ. 

γὺν δὲ τὸν ἐκ ϑὴημετέρου 
γυμνασίου λέγειν τι δεῖ 

χαινὸν, ὅπως φανήσεν 
Β4ΙΕΧΥΚΖΕΩΝ. 

ἐνεγχάτω μοι δεῦρο τὴν κίστην τις ὡς τάχιστα. 
“1Ζ10Κ.4 ΠΩ Ν. 

ὅ80 ἀτὰρ φανεῖ ποιός τις ὧν, ἢν ταῦτα παρακελεύῃ. Ι 

ΧΟΡΟΣ. 

μὴ κατὰ τὸν νεανίαν 

τόνδε λέγειν. ὁρᾷς γὰρ ὡς 
σοὶ μέγας ἐστὶν ἁγὼν 
χαὶ περὶ τῶν ἁπάντων, 

535 εἴπερ ᾿ ὃ μὴ γένοιϑ'᾽, οὗ-- 

τός σ᾽ ἐϑέλει χρατῆσαι. 
ΒΖΔΕΖΥΚΖΕΩ Ν. 

χαὶ μὴν ὅσ᾽ ἂν λέξη γ᾽ ἁπλῶς μνημόσυνα γρά-- 
ψομαι ᾽γώ. 

ῬΙΖΟΚ.“ΕΏ Ν. 

τί γὰρ φάϑ᾽ ὑμεῖς, ἢν ὁδέ μὲ τῷ λόγῳ χρατήσῃ; 
ΧΟΡΟΣ. ; 

540 οὐχέτι πρεσβυτῶν ὄχλος 

χοήσιμος ἔστ᾽ οὐδ᾽ ἀχαρῆ" 
σχωπτόμενοι δ᾽ ἐν ταῖς ὁδοῖς 

ϑαλλοφόροι καλούμεϑ', ἀν- 
δά5 τωμοσιῶν κελύφη. 

ἀλλ ὦ περὶ τῆς πάσης μέλλων βασιλείας ἀντι-- 
λογήσειν 

τῆς ἡμετέρας, νυνὶ ϑαρρῶν πᾶσαν γλῶτταν βα- 
σάνιζε. 

“920||Ι͂ΖΟΚ.Ε2Ω Ν. 

καὶ μὴν εὐθύς γ᾽ ἀπὸ βαλβίδων περὶ τῆς ἀρχῆς 
ἀποδείξω 

τῆς ἡμετέρας ὡς οὐδεμιᾶς ἥττων ἐστὶν βασιλείας. 
δόθτί γὰρ εὔδαιμον χαὶ μακαριστὸν μᾶλλον νῦν' 

ἐστὶ δικαστοῦ, 

ἢ τρυφερώτερον, ἢ δεινότερον ζῶον, χαὶ ταῦτα 

γέροντος ; 

' 520 ---545. -ΞΞΞ 631 --- 647. 

ἰδιχυυ νυ ὑέώέωις ὠε ὼς τω τιν ρου ξανε ιν δεδειικιο  ντο τ οι δ οὐ τ πα ν 

ὅ66 ἱπετεύουσίν ϑ᾽ ὑποχύπτοντες, τὴν φωνὴν οἷχτρο-- 

ὅ00 εἶτ᾽ εἰσελθὼν ἀντιβοληϑεὶς καὶ τὴν ὀργὴν ἀπο-- 

ὅθ6ὅ καχὰ πρὸς τοῖς οὖσιν, ἕως ἀνιῶν ἂν ἰσώσῃ τοῖ-- 

ὅ10 τὰ δὲ συγκύπτονϑ'᾽ ἂμ βληχᾶται" χἄπειϑ᾽ ὁ πα- 

Ν᾿ ᾿ Ρ -, “, -ὦ ᾿ « 

δ1δ αρ᾽ οὐ μεγάλη τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀρχὴ καὶ τοῦ πλούτου 

ὃν πρῶτα μὲν ἕρποντ᾽ ἐξ εὐνῆς τηροῦσ᾽ ἐπὶ 
τοῖσι δουφάκτοις 

ἄνδρες μεγάλοι καὶ τετραπήχεις" χἄπειτ᾽ εὐθὺς 
προσιόντι 

ἐμβάλλει μοι τὴν χεῖρ᾽ ἁπαλὴν, τῶν δημοσίω»" 
κεχλοφυῖαν " 

χοοῦντες " 

οἴχτειρὸν μ᾽, ὦ πάτερ, αἰτοῦμαί σ᾽, εἰ καὐτὸς 
πώποϑ' ὑφείλου 

αι γὴν ἄρξας ἢ ̓πὶ στρατιᾶς τοῖς ξυσσίτοις ἀγο- 

ράζων" ; 

ὃς ἔμ᾽ ΕΝ ἂν ζῶντ᾽ ἤδειν, εἰ μὴ διὰ τὴν προ-- 
τέραν ἀπόφυξιν. 

Β48Ε4 ΥΚΖΕω Ν. 

τουτὶ περὶ τῶν ἀντιβολούντων ἔστω τὸ μνημό- 
συνόν μοι. 

ΦΨΙΖΔΟΚΖΈΕΩ Ν. 

{π0οχελ θυ, 

ἔνδον τούτων ὧν ἂν φάσχω πάντων δὐμιει; πε-- 
ποίηχα, 

ἀλλ᾽ ἀκροῶμαι πάσας φωνὰς ἱέντων εἷς ἀπόφυξιν. 

φέο᾽ ἴδω, τί γὰρ οὐκ ἔστιν ἀχοῦσαι ϑώπευμ᾽ 
ἐνταῦϑα δικαστῇ; Ἂ: 

οἱ μέν γ᾽ ἀποκλάονται πενίαν αὑτῶν καὶ προσ-- 
τιϑέασιν 

σιν ἐμοῖσιν" 

οἱ δὲ λέγουσιν μύϑους ἡμῖν, οἱ δ᾽ «Αἰσώπου τι 
γέλοιον " 

οἱ δὲ σχωπτουσ᾽, ἵν᾽ ἐγὼ γελάσω χαὺὶ τὸν ϑυ-- 
μὸν κατάϑωμαι. 

᾽Ὰ ᾿Ὶ ; 39 ΄ ᾿Ὶ [4 3 

χἂν μὴ τοῦτοις ἀναπειϑώμεσθα, τὰ παιδάρι 
εὐθὺς ἀνέλκει, 

ν , Α δ - - ᾿. ᾿ 
τὰς ϑηλείας καὶ τοὺς υἱεῖς, τῆς χειρὸς, ἐγὼ δ᾽ 

αἀχροῶμαι" 

τὴρ ὑπὲρ αὐτῶν 
ὥσπερ ϑεὸν ἀντιβολεῖ μὲ τρέμων τῆς εὐϑθϑύνης 

ἀπολῦσαι" 

εἰ μὲν χαίρεις ἀονὸς φωνῆ, παιδὸς φωνὴν ἐλεή- 
σαις " 

εἰ δ᾽ αὖ τοῖς χοιριδίοις χαίρω, ϑυγατρὸς φωνῇ 
εξ πιϑέσϑαι. 

Σὰ αὐτῷ τότε τῆς ὀργῆς ὀλίγον τὸν κόλλοπ᾽ 
ἀνεῖμιεν. 

χαταχήνη; 
ΒΙΕΖΥΚ.ΖΕΩ Ν. 

δεύτερον αὖ σου τουτὶ γράφομαι, τὴν τοῦ πλού- 
του χαταχήνην" 

χαὶ τἀγαϑά μοι μέμνησ᾽ ἄχεις φάσχων τῆς Ἐλ- 
λάδος ἄρχειν. 

“1 Ζ0Κ.4 ΕἘὼπὴ Ν. 

παίδων τοίνυν δοχιμαζομένων αἰδοῖα πάρεστι 
ϑεᾶσϑαι. 

κἂν Οἴαγρος εἰσέλϑη φεύγων, 
πρὶν ἂν ἡμῖν 

58ὅ ἐκ τῆς Νιόβης εἴπῃ ῥῆσιν τὴν καλλίστην ἀπολέξας. 

οὐκ ἀποφεύγει 



τ" 

Ὁ ἀπ Ἢ 

᾿Ξ 9 

ἐν φορβειᾷ τοῖσι δικασταῖς ἔξοδον ηὔλησ᾽ ἀπι- 
οὔσιν. 

χὰἂν ἀποθνήσχων ὃ πατήρ τῳ δῷ καταλείπων 
παῖδ᾽ ἐπίκληρον, 

χλάειν ἡμεῖς μαχρὰ τὴν κεφαλὴν εἴπόντες τὴ 
διαϑήκη 

885 χαὶ τῇ χόγχη τῇ πάνυ σεμνῶς τοῖς σημείοισιν 
ἐπούση, 

ἔδομεν ταύτην ὅστις ἂν ἡμᾶς ἀντιβολήσας ἄνα- 
: : σείσῃ. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀνυπεύϑυγοι δρῶμεν" τῶν δ᾽ ἄλλων 
οὐδεμί᾽ ἀρχή. 

“ΡΣ ΕΣ καὶ ΖΉΟΝ. 
τουτὲ γάρ τοι σεμνὸν τούτων ὧν εἴρηχας μα- 

χαρίζω " 

τῆς δ᾽ ἐπιχλήρου τὴν διαϑήχην ἀδικεῖς ἀνα- 
χογχυλιάζων. 

ΙΖΧΖΟΚΖΕΩΝ. 

ὅ90 ἔτι δ᾽ ἡ βουλὴ χὠ δῆμος ὅταν κρῖναι μέγα 

πρᾶγμ᾽ ἀπορήσῃ, 
ἐψήφισται τοὺς ἀδικοῦντας τοῖσι δικασταῖς πα- 

ραδοῦναι" 
δον  Ἃ ΒΕ 3 " ΩΞ ᾿ 3 

εἶτ᾿ Ευαϑλος χω μέγας οὗτος κολακωγυμος ἄσπι-- 
δαποβλὴς 

οὐχὶ προδώσειν ὑμᾶς φασὶν, περὶ τοῦ πλήϑους 

δὲ μαχεῖσϑαι. 
- - ’ , 5, ἥν τ ἰφ ἌΣ Υϑ τὰ 

χὰν τῷ δήμῳ. γνώμην οὐδεὶς πωποτ᾽ ἐγίχησεν, 
ἐὰν μὴ 

ὅ96 εἴπη τὰ δικαστήρι᾽ ἀφεῖναι πρώτιστα μίαν δι- 
κασαντας " 

αὐτὸς δ᾽ ὁ Κλέων ὃ χεχραξιδάμας μόνον ἡμῶς 
Ψ ’ 

οὐ περιτρώγει, 

Ἰλλὰ (φυλάττει διὰ γειορὸς ἔγων καὶ τὰ κα ἀλλὰ φυλ χειρὸς ἔχ ᾿ ὡς μυίας 

ἀπαμύγει. 
Α κ Α ΥῚ »ὶ ᾽ν 5 « - ’ Ἁ 

σὺ δὲ τὸν πατέρ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν τούτων τὸν σαυ- 

τοῦ πωποτ᾽ ἔδοασας. 

ἀλλὰ Θέωρος, καίτοὐστὶν ἀνὴρ Εὐφημίου οὐδὲν 
ἐλάττων, 

Θ0Οτὸν σπόγγον ἔχων ἐκ τῆς λεχάνης τὰἀμβάδι᾽ 
ἡμῶν περιχωγεῖ. 

᾽ »Ὶ »] ΝῚ -“ 3) » « ᾽ , κι 

σχέψαι δ᾽ ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν οἵων ἀποκλείεις κοὶ 

χκατερύχεις, 
εἰ ἷ κι Ὄ » ΕῚ , ΕΣ 
ἢν δουλείαν οὐσαν ἔφασχες χὐπηρεσίαν ἀπο- 

δείξειν. 

ΒΙΕΑΥΚ.“ΕΩ Ν. 

ἔμπλησο λέγων" πάντως γάρ τοι παύσει ποτὲ 
χἀναφανήσει 

πρωχτὸς λουτροῦ περιγιγνόμεγος τῆς ἀρχῆς τῆς 
; περισέμνου. 

ΦΙΔΟΚΆΊΞΩΝ. 
006 ὃ δέ γ᾽ ἥδιστον τούτων ἐστὶν πάντων, οὗ ᾽γὼ 

᾽πιλελήσμην, 
» τ 

ὅταν» οἴχαδ᾽ ἴω τὸν μισϑὸν ἔχων, χᾷτ᾽ εἰσήχονϑ' 
ἅμα πάντες 

ἡσπάζωγται διὰ τἀογύριον, χαὶ πρῶτα μὲν ἡ ἀσπά αι διὰ τἀργύριον, Κὶ 6 μὲν ἡ 
« ’, 

ϑυγατὴρ μὲ ᾿ 
-- ᾿Ὶ ΄ 

ἀπογίζη καὶ τὼ πόδ᾽ ἀλείφη χαὶ προσχύψασα 

(«ικησήη; 

χἂν αὐλητής γε δίκην νικᾷ, ταύτης ἡμῖν ἐπίχειρα 

625 ὦ Ζεῦ βασιλεῦ. 

1. τὸ -ς: 607 

καὶ παππάζουσ᾽ ἅμα τῇ γλώττῃ τὸ τριώβολον 
ἐχχαλαμῶται, 

610 χαὶ τὸ γύναιόν μ᾽ ὑποθωπεῦσαν φυστὴν μᾶζαν 
προσενέγξη, 

32 , 

χαπειτὰ χαϑεζομένη παρ᾽ ἐμοὶ προσαγαγχάζη, 
’ 

φαγὲ τουτὶ, 

μὲ δεήση 
ἐς σὲ βλέψαι χαὶ τὸν ταμίαν, ὁπότ᾽ ἄριστον 

παραϑήσει 
καταρασάμεγος καὶ τονϑορύσας, ἄλλην μή μοι 

ταχυ μᾶξη. 

616 τάδε χέχτημαι πρόβλημα χαχῶν, σχευὴν βελέων 
ἀλεωρήν. 

κἂν οἶνόν μοι μὴ ᾿᾽γχῆς σὺ πιεῖν, τὸν ὄνον 
, τόνδ᾽ ἐσχεκόμισμαι 

οἴνου μεστὸν, κᾷτ᾽ ἐγχέομαι χλίνας " οὗτος δὲ, 
χεχηνὼς 

βοωμησάμενος τοῦ σοῦ δίνου μέγα καὶ στράτιον 
χατέπαρϑδεν. 

αρ᾽ οὐ μεγάλην ἀρχὴν ἄρχω 
620 καὶ τῆς τοῦ “]Ιὸς οὐδὲν ἐλάττω, 

ὅστις ἀκούω ταὔϑ᾽ ἅπερ ὁ Ζεύς; 

ἣν γοῦν ἡμεῖς ϑορυβήσωμεν, 
πᾶς τίς φησιν τῶν παριόντων, 
οἷον βροντῷ τὸ δικαστήριον, 

χἂν ἀστράψω, ποππόζουσιν, 
χἀγχεχόδασίν μ᾽ οἱ πλουτοῦντες 
χαὶ πάνυ σεμνοί, 
καὶ σὺ δέδοικας μὲ μάλιστ᾽ αὐτός" 
γὴ τὴν Ζήμητρα, δέδοικας. ἐγὼ δ᾽ 

680 ἀπολοίμην, εἴ σὲ δέδοικα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ΕἾ ΛΕ 2 ΕἾ - 

οὑπωποϑ' οὕτω χαϑαρῶς 

οὐδενὸς ἠκούσαμεν οὐ-- 
δὲ ξυνετῶς λέγοντος. 

ΙΧΔΟΚΖΈΕῸΦ Ν. 

οὔκ, ἀλλ ἐρήμας ᾧεϑ᾽ οὗτος ῥᾳδίως τρυγήσειν" 
ΝΗ 7] ““ἷ. ᾿ γδ [Ξ 2 Α ’ ἊΝ 2 ’ 9 

608ὅ καλῶς γὰρ ηδει» ὡς ἔγὼω ταύτῃ χρατιστος εἰμι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὡς δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐλήλυϑεν 

χοὐδὲν παρῆλθεν, ὥσε᾽ ἔγωγ᾽ Ἷ Ὁ ΟΕ ΤΟΣ 7, 
» 

59. ’ ; 

χὰν μακάρων διχάζειν 

640 αὐτὸς ἔδοξα νήσοις, 

ἡδόμενος λέγοντι. 
“ΙΖ40Κ.4ῈΕῶ Ν. 

ὧσϑ'᾽ οὗτος ἤδη σχορδινᾶται χἄστιν οὐκ ἐν αὑτοῦ. 
ἥ μὴν ἐγώ σε τήμερον σχύτη βλέπειν ποιήσω. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεῖ δέ σε παντοίας πλέχειν 
θ45 εἰς ἀπόφυξιν παλάμας. 

τὴν γὰρ ἐμὴν ὀργὴν πεπᾶ-- 

πο τα 
μὴ πρὸς ἐμοῦ λέγοντι. 
πρὸς ταῦτα μύλην ἀγαϑὴν ὥρα ζητεῖν σοι καὶ 

νεόκοσιτον, 
ἢν μή τε λέγης, ἥτις δυνατὴ τὸν ἐμὸν ϑυμὸν 

κατερεῖξαι. 

ηὐξανόμην ἀχούων, 

» ὕλΗΝ , 5 κ ᾿ Ἷ 

ἔντραγε τουτί" τοῖϊτοισιν ἐγὼ γάνυμαι, καὶ Ἵ Ι 
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ΒΙΕΑΥΚΖΈΕΏΩΝ. 

650 χαλεπὸν μὲν καὶ δεριῆς γνώμης χαὶ μείζονος 

ἢ ̓ πὶ του δυϑλοῖς, 

ἰάσασϑαι νόσον ἀρχαίαν ἐ ἐν τῆ πόλει ἐντετοκυῖαν. 

πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη 
“Ι10Κ.Ε2 Ν. 

παῦσαι καὶ μὴ πατέριζε. 

εἰ μὴ γὰρ ὅπως δουλεύω ᾽γὼ, τουτὶ ταχέως μὲ 

διδάξεις, 

ὑχ ἔστιν ὅπως οὐχὶ τεϑνήξεις, χὰν χοῆ σπλάγ- 

χνων μ᾽ ἀπέχεσϑαι. 

ΒΙΙΕ.ΎΥΚΟ.Ε Ν. 

θ65 ἀχρόασαΐ γυν», ὦ παππίδιον, χαλάσας ὀλίγον τὸ 

μέτωπον " 

καὶ πρῶτον μὲν λόγισαι φαύλως, μὴ ψήφοις, 

ἀλλ ἀπὸ χειρὸς, 

τὸν φόρον ἡμῖν ἀπὸ τῶν πόλεων συλλήβδην τὸν 

προσιόντα" 

χἄξω τούτου τὰ τέλη χωρὶς καὶ τὰς πολλὰς ἕκα-- 

τοστὰς, 

μέταλλ᾽, ἀγορὰς, λιμένας, μισϑοὺς 

χαὶ δημιόπρατα. 

660 τούτων πλήρωμα τάλαντ᾽ ἐγγὺς δισχίλια γίγνε-- 
ται ἡμῖν. 

ἀπὸ τούτων νυν χατάϑες μισϑὸν τοῖσι διχασταῖς 
ἐνιαυτοῦ, 

ἕξ ΤΠ ω: χοὔπω πλείους ἐν τῇ χώρᾳ κατέ- 

γι 9 8)0 

γίγνεται ἡμῖν ἑχατὸν δήπου καὶ πεντήχοντα τά- 

λανταᾶ.- 

“Ι,40Κ.“ῈΕ2 Ν. 

οὐδ᾽ ἡ δεχάτη τῶν προσιόντων ἡμῖν ἄρ᾽ ἐγίγ- 
γεϑ᾽ ὃ μισϑός. 

ΒἘΖΔΕΜΥΚΟ.ΕΏ Ν. 

β6ὁμὼ 4 οὐ μέντοι" χαὺὶ ποῖ τρέπεται δὴ ᾽πειτὰ 

τὰ χρήματα τἄλλα; 
“1.1.0 Κα Ν. 

ἐς τούτους τοὺς, οὐχὶ προδώσω τὸν ᾿1ϑηναίων 
χολοσυρτὸν, 

ἀλλὰ μαχοῦμαι περὶ τοῦ πλήϑους ἀεί. 
ΒΙΒΑΥΚΆΈΕΩ Ν. 

σὺ γὰρ, ὦ πάτερ, αὐτοὺς 

ἄρχειν εἴθε σαυτοῦ, τούτοις τοῖς δηματίοις πε- 

Ἁ 

ἀτὰρ; ὦ 

πρυτανεῖα : 

ριπειρϑείς. 

χᾷϑ᾽ οὗτοι μὲν δωροδοκοῦσιν χατὰ πεντήχοντα 

Π 

670 ἀπὸ τῶν πόλεων, ἐπαπειλοῦντες τοιαυτὶ κάνα-- 
φοβοῦντες, 

δώσετε τὸν φόρον, ἢ βροντήσας τὴν πόλιν ὑμῶν 

ἀνατρέψω. 

σὺ δὲ τῆς ἀυχῆς ἀγαπᾷς τῆς σῆς τοὺς ἀργελό- 

φους περιτρώγων. 

οὗ δὲ ξύμμαχοι ὡς ἤσϑηνται τὸν μὲν σύρᾳαχα 

τὸν ἄλλον 
ἐχ χηϑαρίου λαγαρυζόμενον καὶ τραγαλίζοντα 

τὸ μηδὲν, 

676 σὲ μὲν ἡγοῦνται Κόννου ψῆφον, τούτοισι δὲ 
δωροφοροῦσιν 

ὕρχας, οἶνον, δάπιδας, τυρὸν, μέλι, σήσαμα, 
προσχε(άλαια, 

ΑΡΊΧ Τ οδ ΜΟΣΙ 
φιάλας, χλανίδϑας, στεφάνους, ὅρμους, ἐχπώ- 

ματα, τλουϑηηδειομλε 

"σοὺ ᾿ ὧν ἄρχεις πολλὰ μὲν ἐν γῇ, πολλὰ δ᾽ 
ἐφ᾽ ὑγρᾷ πιτυλεύσας, ὁ 

οὐδεὶς οὐδὲ σχορόδου χεφαλὴν τοῖς ἑψητοῖσι δί- 
δωσιν. 

“1.10 Κα. Ἐ2 Ν. 

680 μὰ 42 ἀλλὰ παρ᾽ Εὐχαρίδου καὐτὸς τρεῖς Ψ 
ἄγλιϑας μετεπει 

ἀλλ᾽ αὐτήν μοι τὴν δουλείαν οὐκ ἀποφαίνων 
ἀποκχναΐίεις. 

ΒΖΙΕΑΥΚΟ.Ε Ν. 

οὐ γὰρ μεγάλη δουλεία ᾽στὴν τούτους μὲν ἅπαν»- 
τας ἐν ἀρχαῖς 

αὐτούς τ᾽ εἶναι χαὶ τοὺς κόλαχας τοὺς τούτων 
᾿ μισϑοφοροῦντας ; 

σοὶ δ᾽ ἤν τις δῷ τοὺς τρεῖς ὀβολοὺς, ἀγαπᾷς. 
οὕς αὐτὸς ἐλαύνων 

θ8ὅ χαὺ πεζομαχῶν χαὺὶ πολιορκῶν ἐχτήσω, πολλὰ 
πονήσας. 

καὶ πρὸς τούτοις ἐπιταττόμενος φοιτᾷς, ὃ μά- 
λιστά μ᾽ ἀπάγχει, 

ὅταν εἰσελϑὸν μειράκιόν σοι καταπῦγον, ΧΧαι- 
θέου υἱὸς, 

ὡδὲ διαβὰς, διακινηϑεὶς τῷ σώματι καὶ τρυφε-- 
ρανϑεὶς, 

ἥχειν εἴπη πρὼ κἀν ὥρᾳ δικάσονθϑ᾽, ὡς ὅστις 
ὧν ὑμῶν 

690 ὕστερος ἔλϑῃ τοῦ σημείου, τὸ τριώβολον οὐ χο- 
μιεῖται" 

αὐτὸς δὲ φέρει τὸ συνηγορικὸν, δραχμὴν, χἂἄν 
ὕστερος ἔλϑη" 

καὶ χοινωνῶν τῶν ἀρχόντων ἑτέρῳ 
μεϑ᾽ ἑαυτοῦ, 

ἤν τίς τι διδῷ τῶν φευγόντων, ξυνϑέντε τὸ 
πρᾶγμα δύ᾽ ὄντε 

ἐσπουδάκατον, χκᾷϑ᾽ ὡς πρίων᾽ ὃ μὲν ἕλχει, ὁ 
δ᾽ ἀντενέδωχε" 

69ὅ σὺ δὲ χασχάζεις τὸν κωλαχρέτην " τὸ δὲ πραττό- 
μενόν σε λέληϑεν. 

“ΙΖΟΚΖΈΕΩ Ν. 

ταυτί μὲ ποιοῦσ᾽; οἴμοι, τί λέγεις; ὥς μου τὸν 
ϑῖνα ταρᾶττεις, 

καὶ τὸν γοῦν μου προσάγεις μᾶλλον, κοὐκ οἷδ᾽ 
ὃ τι χρῆμά με ποιεῖς. 

ΒΙΕΑΥΚ,ΖΕΩ Ν. 

σχέψαι τοίνυν ὡς ἐξόν σοι πλουτεῖν καὶ τοῖσιν 

ἅπασιν, 
ὑπὸ τῶν ἀεὶ δημιζόντων οὐκ οἶδ᾽ 

κλησαι " 

100 ὅστις πόλεων ἄρχων πλείστων, ἀπὸ τοῦ Πόντου 
μέχοι Σαρδοῦς, 

οὐχ ἀπολαύεις πλὴν τοῦϑ᾽ ὃ φέρεις, ἀχαρῆ. αὶ 

τιν τῶν 

[κ , 

ὁπὴ ἐγχεχύ-- 

χαὶ 
-, 5 : ΘΕ 

4 τοῦτ᾽ ἐρίῳ σοι 
[4 ΝΥ « -“- 

᾿ς ξνστάζουσιν κατὰ μικρὸν ἀεὶ ,. τοῦ ζὴν ἕνεχ᾽ Ὶ 
ὥσπερ ἄλευρον. 

βούλονται γάρ σε᾿ πένητ᾽ εἶναι" χαὶ τοῦϑ᾽ ὧν" 
οὕνεχ᾽, ἐρῶ σοι, 

, ΝΥ ᾿ 
ἵνα γιγνώδχης τὸν τιϑασευτήν " καϑ᾽ ὅταν ουτός 

γ᾽ ἐπισίζη, 
ϊ 
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ΣΦ Η ἘΞ στ στ τυ σὺ πστ ΄ὖΦὍΦῬΘὝοἅρήΠ. ὁ ὃ ΟΝ 
τ 

ΠΡ κάτ», 

εἰ γὰρ ἐβούλοντο βίον πορίσαι τῷ δήμῳ, ὁάδιον 
ηὔ (αν. 

εἰσίν γε πόλεις χίλιαι, αἱ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν, 
ἀπάγουσιν ἡ 

᾽ 

τούτων εἴχοσιν ἄνδρας βόσχειν εἴ τις προσέταξεν 
ἑχάστη, 

δύο μυριάδες τῶν δημοτιχῶν ἔζων ὃν πῶσι λα- 
γῴοις 

’ -Ὁ 

710 χαὶ δ Πρ με παντοδαποῖσιν “αὶ 
πυριάτῃ, 

ἄξια τῆς γῆς ἀπολαύοντες χαὶ τοῦ ἡΠ]αραϑῶνι 
τροπαίου. 

νῦν δ᾽ ὥσπερ ὌΣΙΗΝ χωρεῖϑ᾽ ἅμα τῷ τὸν 
μισϑὸν ἔχοντι. 

“,ΙΖΟΚΜΖΕΩ Ν. 
2 , 2 εἰ , ᾿Ὶ - 

οἰμοι, τὸ ποϑ' ὠσπὲρ νάρχη μου χατὰ τῆς χει-- 

ν 
σὺ ύῳ “Οεὶ 

᾿ - 

ρὸς χαταχεῖται, 
καὶ τὸ ξίφος οὐ δύνωμαι χατέχειν, ἀλὴ΄ ἤδη 

μαλϑαχὸς ἐἕμιι. 

ΠΕ ΧΟ ΕΠ ΟΣΝ. 
716 ἀλλ ἑπόταν μὲν δείσωσ᾽ αὐτοὶ, τὴν Εὔβοιαν 

διδόασιν 
ὑμῖν καὶ σῖτον ὑφίστανται κατὰ πεντήκοντα με-- 

δίμνους 
ποριεῖν " ἔδοσαν δ᾽ οὐπώποτέ σοι, 

πέντε μεδίμνους, 
καὶ ταῦτα μόλις ξεγίας φεύγων ἔλαβες κατὰ 

χοίνιχα, πριϑῶγ. 
ὧν οὕνεχ᾽ ἐγώ σ᾽ ἀπέχλειον ἀεὶ, 

720 βύσχειν ἐθέλων χαὶ μὴ τούτους 
ἐγχάσχειν σοι στομ άζοντας. 
καὶ νῦν ἀτεχνῶς ἐϑέλω παρέχειν 
ὅ τι βούλει σοι, 
πλὴν χωλακρέτου γάλα πίγειν. 
ᾧ ἩῚ Χ ΟΙΡῸ Σὲ 

126 ἢ που σοφὸς ἦν ὅστις ἔφασκεν, πρὶν ἂν ἀμ- 
Φ.» Ππυϑ 0ὴ ἀκούσης, 

οὐχ ἂν διχάσαις. σὺ γὰρ οὖν νῦν μοι γιχᾶν 
πολλῷ. δεδόκησαι᾽ 

ὥστ᾽ ἤδη τὴν ὀργὴν χαλάσας τοὺς σχίπωνας χα-- 
ταβάλλ ω- 

ἀλλ ὦ τῆς ἡλιχίας ἡμῖν τῆς αὐτῆς συνϑιασῶτα, 
πιϑοῦ πιϑοῦ λόγοισι, μηδ᾽ ἄφρων γένῃ; 

750 μηδ᾽ ἀτενὴς ἄγαν ἀτεράμων τ᾽ ἀνήρ. 
εἴθ." ὥφελέν μοι πηδεμὼν ἢ ἢ ξυγγεγῆς 
εἶναί τις ὅστις τοιαῦτ᾽ ἐγουϑέτει. 
σοὶ δὲ νῦν τις ϑεῶν 

παρὼν ἐμφανὴς 

πλην πρώην 

ΠῚ γρόμ βύσεν τοῦ πράγματος, 
785 χαὶ δῆλός ἔστιν εὖ ποιῶν" 

σὺ δὲ παρὼν δέχου. 

2. Ε΄ ΖῪ Κα ΖΕ ΦΝ. 
χαὶ μὴν ϑρέψω γ᾽ αὐτὸν παρέχων 

ὅσα πρεσβύτῃ ξύμφορα, χόνδρον 
λείχειν, 7 αἵναν μαλαχὴν, σισύραν, 

πόρνην, ἥτις τὸ πέος τρίψει, 
740 χαὶ τὴν ὀσφῦν. 

ἀλλ ὅτι σιγᾷ κοὐδὲν γρύζει, 

τοῦτ᾽ οὐ δύναταί με προσέσϑαι. 
729 --- 796. -Ξ-ΞΞ 748.-- 749. 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΈΝΙΟΙς 

; 748 λογίζεταί τ᾽ ἐχεῖνα πάνϑ'" 

(, - - ", ’ 
770 πάντως γε χἀχεῖ ταῦτ᾽ ἔδρας ἕχαστοτε. 

775 οὐδείς σ᾽ 

“ »" δ -" ᾿ 

πῶς οὖν διαγιγνώσχειν χαλῶς δυνήσομαν 
ε’ ’ ᾿ ’ ΡῚ 

780 ὠσπὲρ πρότερον τὰ πράγματ᾽; 

ἘΣ ἊΣ, 

ΧΟΡΟΣ. 

γενουϑέτηχεν αὑτὸν ἐς τὰ πράγμαϑ'᾽, οἷς 

τότ᾽ ἐπεμαίγνετ᾽" ἔγνωχε γὰρ ἀρτίως, 

ἁμαρτίας 
ἃ σοῦ χελεύοντος οὐχ ἐπείϑετο. 

γὺν δ᾽ ἴσως τοῖσι σοῖς 

λόγοις πείϑεται, 

χαὶ σωφρονεῖ μέντοι μεϑι-- 

στὰς ἐς τὸ λοιπὸν τὸν τρόπον 
749 πειϑύμενός τέ σοι. 

ΙΖ ΟΚ.ΈΕΩ ΜΝ, 

Ἰώ μοί μοι. 

ΒΙΙΕΧΥΚΜ,ΜΕῺΩΝ. 

οὗτος, τί μοι βοᾷς; 

“110Κ.Ὲ8 Ν. 

750 μή μοι τούτων 0 ὑπισχνοῦ. 
χείνων ἔραμαι. χεῖϑ 

ἵν ὃ χήρυξ φησὶ, τίς ὠψήφι- 
’ 

στος; ἀνιστάσϑω. 

χὠπισταίην ἐπὶ τοῖς χημοῖς 

Ἵ γενοί, ((αγ, 

785 ψηφιζομένων ὁ τελευταῖος. 
ὑδ᾽ ον ψα τ - ΠΣ » 

σπεῦδ᾽, ὦ ψυχή. ποῦ μοι ψυχή; 
, Σ Ἀ Ἷ ι Ως Ἵ ᾿ λέ 

πάρες, ὦ σχιερά. μὰ τὸν “Πρακλέα, 
μὴ νῦν ἔτ᾽ ἐγὼ ᾽ν τοῖσι δικασταῖς 
χλέπτοντα Κλέωνα λάβοιμι. 

ΒΙΕΖ“ΥΚ.,ΖΕ Ν. 

760 79᾽ ὦ πάτερ, πρὸς τῶν ϑεῶν, ἐμοὶ πιϑοῦ. 
“Ι,.0Κ.,Ζ8ῈΕ Ν᾿. 

τί σοι πίϑωμαι; λέγ᾽ ὃ τι βούλει, πλὴν ἑνός. 
ΒΙΕΑΥΚΜ,ΖΕ Ν. 

ποίου; φέρ᾽ ἴδω. 
“1.2Ζ20Κ.8ῈΕ2 Ν. 

τοῦ μὴ δικάζειν. τοῦτο δὲ 

“Διδης διακρινεῖ πρότερον ἢ ̓ γὼ πείσομαι. 

ΒΙΕΥΚΟἍ.ΖΕΚΩ Ν. 

σὺ δ᾽ οὖν, ἐπειδὴ τοῦτο χεχάρηχας ποιῶν, 
7606 ἐχεῖσε μὲν μηχέτι βάδιζ᾽, ἀλλ᾿ ἐνϑάδε 

αὐτοῦ μένων δίκαζε τοῖσιν οἱχέταις. 

“ΙΖ.1ΟΚ.Ε Ν. 

περὶ τοῦ; τί ληρεῖς; 

ΒΙΙΕΑΥΚΟ.ΈΕΩ Ν. 

ταῦϑ᾽ ἅπερ ἐχεῖ πράττεται. 
ὅτι τὴν ϑύραν ἀνέῳξεν ἡ σηχὶς λάϑρα, 
ταύτης ἐπιβολὴν ψηφιεῖ μίαν μόνην. 

-Ὕ - 3534 ἢ ΕῚ Ὸ» 

χαὶ ταῦτα μέν νυν εὐλόγως, ἣν ἐξέχη 
. ΠΡ ΟΟΕ ἢ ς ’ ᾿ ἢ 5 

εἵλη χατ᾿ ὀρϑρον, ηλιᾶσει πρὸς ἥλιον 

ἐὰν δὲ νέφη, πρὸς τὸ πῦρ χαϑήμενος, 
ω Ψ, » ᾿ δ ὕοντος, εἴσει" χἂν ἔγρη μεσημβρινὸς, 

ἀποχλείσει ϑεσμοϑέτης τῇ χιγχλίϑι. 

ῬἩΙΔΟΚΙ.ΈΕΩ Ν, 
2 2 ") 

τουτί μ΄ ἀρέσζει. 

ΒΙΕΑΥΚ.ΈΕΩ Ν. 
Α , ΒΩ 

πρὸς δὲ τούτοις γ᾽, ἣν δίχην 
λέγη μαχράν τις, οὐχὶ πεινῶν ἀναμεγεῖς, 
δάκνων σεαυτὸν χαὶ τὸν ἀπολογούμενον. 

“ὋΙ.10Κ. 4 Ν. 

ἔτι μασώμενος ; 

ἊΣ ΝΕ 



τι 

610 ΑΙ. 0 

ΒΙΕΑΥΚΜΕΩ Ν. 

πολλῷ γ᾽ ἄμεινον " χαὶ λέγεται γὰρ τουτογὶ, 

ὡς οἱ διχασταὶ ψευδομένων τῶν μαρτύρων 

μόλις τὸ πρᾶγμ᾽ ἔγνωσαν ἀναμασώμενοι. 
φᾳΠ1Ο0Κ ρον 

ἀνά τοί με πείϑεις. ἀλλ᾿ ἐχεῖν᾽ οὔπω λέγεις, 

7865 τὸν μισϑὸν ὁπόϑεν λήψομαι. 
ΒΑΒΕΒΑΥΚΖΈΕῺΩ Ν. 

2 παρ 
ΦΨΦΨΙΖΟΚΜΕΩΝ 

ἐμοῦ. 

καλῶς, 
ς ᾿ » 3 ν ΕῚ Ω39 

ὁτιὴ χατ ἔμαυτον χοῦ μεῦ 

εἰργάσατο «Τυσίστρατος αἴσγιστα γύρο τοί μ᾽ 
Χ “τ νΦἊ μ Ν 

ἀλεχτρυόνος μἷ ἀμ χοιλίαν ἔχειν" 
796 ταχὺ γοῦν χαϑέψεις ἀργύριον, ἡ δ᾽ ὃς λέγων. 

ΟῚ ΥΚ,ΖΒΩ Ν. 

ὁρᾷς ὅσον χαὶ τοῦτο δῆτα χεοδαγεῖς ; 
“120 Κ.,48Ε Ν. 

οὗ πάνυ τι μιχρόν. ἀλλ᾿ ὅπερ μέλλεις ποίει. 
ΒΙΗ͂ΕΑΥΚἍ,ΖΠω Ν. 

ἀνάμενέ γυν" ἐγὼ δὲ ταῦϑ'᾽ ἥξω φέρων. 
ΦΙΖΟΚΟ.ΆΕΠ Ν. 

ὅρα τὸ γρῆμα" τὰ λόγι ὡς περαίγεται. 
800 ἠἡχηχόη γὰρ ὡς ᾿ϑηναῖοί ποτε 

διχάσοιεν ἐπὶ ταῖς οἰχίαισι τὰς δίκας, 

πὠν τοῖς προϑύροις ἐνγοιχοδομήσοι πᾶς ἀνὴ 
αὐτῷ διχαστηρίδιον μιχρὸν πάνυ, ὴ ἡ 
ὠσπερ Πίχατειον, πανταχοῦ πρὸ τῶν ϑυρῶν. 

Β4ΒΕΖΥΚ.ἍΕΩ Ν. 

800 Ἰδοὺ, τί ἔτ᾽ ἐρεῖς; ὡς ἅπαντ᾽ ἐγὼ φέρω 
ὅσαπέρ γ᾽ ἔφασχον, χἄτι πολλῷ πλείονα. 
ἀμὶς χεὲν, ἣν οὐρητιάσης, αὑτηὶ 

κ παρὰ σοὶ “χρεμήσετ᾽ ἐγγὺς ἐπὶ τοῦ παττάλου. 

ΦΙΖΧΟΚ,ἍΈΕΏΝ. 

σοφόν γε τουτὴ χαὶ γέροντι πρόσφορον 
810 ἐξεῦρες ἀτεχνῶς φάρμακον στραγγουρίας. 

ΒΙΩ͂ΕΧΎΥΚΙΈΕ Ν᾿. 

χαὶ πῦρ γε τουτὶ, χαὶ προσέστηκεν φακῆ, 

ῥοφεῖν ἐὰν δέῃ τι. 

ῬῬΙΤΟΚ,ἍΖΕΩ Ν. 

τοῦτ᾽ αὖ δεξιόν" 

χἂν γὰρ πυρέττω, τὸν γε μισϑὸν λήινομαι. 

0 

αὐτοῦ μένων γὰρ τὴν (φαχκὴν δοφήσομαι. 

816 ἀτὰρ τί τὸν ὄογιν ὡς ἔμ᾽ ἐξηνέγχατε; 

τ ΒΊΙ͂ΕΑΥΚΛΆΈΕΩΝ. 
εἶ 2 Ὰ ἈΈΡΒΥΣ , , ᾿ 
ἵγο γ΄, ἣν χαϑευδὴης ἀπολογουμένου τιγὸς, 
ΒΥ 27 ε 55 ͵΄ 2 ς 2 

ᾳὅὼν ἀγωϑὲεν ἐξεγείρη σ᾽ οὑτοσί. 

β 

“7Π10Κ.,.Ε2 Ν. 

ἕν ἔτι ποϑῶ, τὰ ὃ 
ἘΊΨΝΕΝ ΕΠ) 

αλλ ἀρέσχει μοι. 

ἑτέρου λήνψοκιαι. 
Ι 
] 

᾿ 
᾿ ὃ σχωπτολῆης. δραχμὴν. μετ᾽ ἐμοῦ πρώην λαβὼν, 

ἐλθὼν διεχερμάτιζεν ἐν τοῖς ᾿χϑύσιν, 

790 χώπειτ᾽ ἐπέϑηχε τρεῖς λοπίδας μοι κεστρέων " 
χαγὼ ᾿νέχαψ᾽" οβο τοὺς γὰρ φόμην λαβεῖν" 
χάτα βδελιχϑεὶς ὀσφρόμενος ἐξέπτυσα" 
καϑ᾽ εἴλχον αὐτόν. 

2 1 ΕΑΧΎΚ.ΖΕΩ ΚΝ. ] 

ὁ δὲ τί πρὸς ταῦτ᾽ εἶ; 

“Φ12Ο0Κ.ΖΕΏὩ Ν. ᾿ | 
0 τιυ;] 

ΦΑΝΟΥΣ 

Β4ῈΕ.1 ΥΚ «11. Ν. 

τὸ τί; 
Φ120 κ ΤΈΩΣ Ν. 

ϑήρῷον εἴ πως ἐχχομίσαις τὸ τοῦ «“Ἵύχου. 
Β4ΕΑΥΚ,ΆΠΩ Ν. 

820 πάρεστι, τουτὶ, καὐτὸς ἅναωξ οὑτοσί. 
ΦΙ..ΟΚἍΕ 2 Ν'. 

ἥρως, ὡς χαλεπὸς ἄρ᾽ ἦσϑ'᾽ ὦ δέσποϑ'᾽ ἐδεῖν" 

οἰύσπερ ἡμῖν φαίνεται πος: 

ΣΌΟΌΌΣ Κ ΕΣΕ 

οὔκουν ἔχει γ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς ἥρως ὧν ὅπλα. 
Β4ΙΒΕΒΑΥΚΊΆΊΠῸω Ν. 

εἰ ϑᾶττον ἐχαϑίζου σὺ, ϑᾶττον ἂν δίκην 

825 ἐχάλουν. 
ῬΙΖΜΟΚἍΊΕΩΝ. 

κάλει γυν, ὡς χάϑημαι ᾿γὼ πάλαι 
ΒΙΠΑΥΚ,“ΕΩ Ν. 

φέρε νυν, τίν᾽ αὐτῷ πρῶτον εἰσαγάγω δίχην; 
τί τις χακὸν δέδραχε τῶν ἕν τὠκίᾳ; : 

ἡ Θρᾷττα προσχαύσασα πρώην τὴν χύτραν 
ΦΙΔΟΚΊΞΒΩΝ.. 

ἐπίσγες οὗτος" ὡς ὀλίγου μ᾽ ἀπώλεσας. 
880 ἄνευ δρυφάχτου τὴν δίχην μέλλεις χαλεῖν, 

ὃ πρῶτον ἡμῖν τῶν ἱερῶν ἐφαίνετο; 

ΒΔΕΒΕΑΥΚΑΞΕΩ Ν. 

μὰ τὸν 4 οὐ πάρεστιν " ἀλλ: ἐγὼ δοαμὼν 
αὐτὸς χομιοῦμαι τὸ γε παραυτίχ᾽ ἔνδοϑεν. 
τί ποτε τὸ χρῆμ᾽; ὡς δεινὸν ἢ φιλοχωρία. 

Ξ.Α͂Ν ΘΙ4Σ. 

οαζαᾶς. τοιουτογὺ τρέφειν κύγα. 

ΒΙΩΕΑΥΚΟ.1Ε Ν. 

τί δ᾽ ἔστιν ἐτεόν; 
ΞΑΝΘΊΑΣ. 

οὐ γὰρ ὁ «“αβης ἀρτίως 
ὃ χύων παρᾷξας ἐς τὸν ἱπνὸν ἁρπάσας 

τροφαλίϑα τυροῦ Σιχελιχὴν κατεδήδοχεν; 
) ΒΙΩΒΑΥΚΟ.Ε 2 Ν. 

τοῦτ᾽ ἄρα πρῶτον τἀδίχημα τῷ πατοὺ 

840 εἰσαχτέον μοι" σὺ δὲ χατηγόρει παρών. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

μὰ “1 οὐχ ἔγωγ᾽" 

886 βάλλ 

ἀλλ ἅτερός φησιν χύων 
χατηγορήσειν, ἤν τις εἰσάγη γραφήν. 

ΒΙΕ4ΥΚἌἍΆΕΩ Ν. 

ἴϑι νυν, ἅγ᾽ αὐτὼ δεῦρο. 

ΞΑ͂ΝΘΙΖ4Σ. 

ταῦτα γοὴ 
.“1.10Κ.1Ὲ ἢ Ν. 

ποιεῖν. 

τουτὶ τί ἔστι; 

ΒΙΙΈΕΥΚΜ.ΖΕ Ν. 

χοιροχομεῖον Ἑοτίας. 

Ῥ110Κ.1ΕῈ 2 Ν. 

846 εἶθ. ἱεροσυλήσας φέρεις; 

| ΒΔΊΑΕΞΑΥΚΆΞΩΝ. 
οὐχ, ἀλλ ἵνα 

ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρχόμενος ἐπιτρένψω τινά. 

“Ι΄ 4ΦΟΚ,.Ε Ν. 

ἀλλ εἴσαγ᾽. ἀνύσας " ὡς ἐγὼ τιμᾶν βλέπω. 

ΒΙΕΒΑΥΚΑΕΏΩ Ν. 

γυν, ἐνέγκω τὰς σανίδας χκαὺ τὰς γραφάς. (ρέοε 



“3 1Ζ2ΟΚ.ΖῈΕ Ν. τῶν γραιναμένων 

οἴμοι. διατρίινεις χἀπολεῖς τριννημερῶν " 
850 ἐγὼ δ᾽ ἀλοχίζειν ἐδεόμην τὸ χωρίον. 

ΒΖ.Η..ΟΥ Κα 4. 2. Ν. 

χἀπιδαχούειν ἀντιβολούντων, 
χαὶ παυσάμενον τῆς δυσχολίας 
ἀπὸ τῆς ὀργῆς 

τὴν ἀχαλήφην ἀφελέσϑαι. 
 ΘΥΡΌΣΣ 
ΚΣ κ 

ἐδού. 
ΙΖΟΚΖΕΏ Ν. | 

κάλει νυν. , 885 ξυνευχόμεσ ϑά σοι χάπάδομεν 
ΙΖ, ἘΠῚ ἈΚ ΚΙ Ἢ Φ Ν. γέαισιν ἀρχαῖς » ἕγεχα τῶν προλελεγμένων. 

ταῦτα δή. εὖνοι γάρ ἔσμεν ἐξ οὗ 

͵.“ΖΟΚΆΑΈΕῺΩ Ν. 

᾿ 

! 

τίς οὑτοσὶ 
τὸν δῆμον ἠἡσϑόμεσϑ σου 

φιλοῦντος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ 

890 τῶν. γε νεωτέρων. 

ΒΖ4ΙΕΖΥΚΟ.ΖΕΩ Ν. 

εἴ τις ϑύρασιν ἡλιαστὴς. εἰσίτω " 

ὡς ἡνίχ᾽ ἂν λέγωσιν, οὐχ εἰσιφοήσομεν. 
“1. ΟΚ ΜΈΩΝ. 

ὃ πρῶτός ἔστιν; 
ΕΣ Ὁ 

ἐς χόραχας, ὡς ἄχϑομαι, 

ὁτιὴ ᾿πελαϑύμην τοὺς χαδίσχους ἐκφέρειν. 
“ΙΖΟΚ.ΖΕ2Ω Ν. 

οὗτος σὺ ποῖ ϑεῖς; τίς ἀρ᾽ ὁ φεύγων οὗτος; ὅσον ἁλώσεται. 

ΒΙΑΕΧΥΧΚ.ΖΠΩΝ. ΞΑ͂ΝΘΊΙΑ.Σ. 

ἐπὶ χαδίσχους. ἀχούετ᾽ ἤδη τῆς γραφῆς. ἐγράννατο 

ὉΡΕΙ ΖΚ ΟΥ̓ «1 ἘΕΝΕ , 896 χύων Κυδαϑηναιεὺς “άβητ᾽ ΑἸξωνέα, 

μηδαμῶς. τὸν τυρὸν ἀδικεῖν ὅτι μόνος χατήσϑιεν 
᾿ 86ὅ ἐγὼ. γὰρ εἶχον τούσδε τοὺς ἀουστίχους. ἔ τὸν Σιχελιχόν. τίμημα χλῳὸς σύχινος. 

ΣΙ ὦ ΚΒ ΩΝ. ΞῬΜΙΧΟΚ,ΖΕΩ Ν. 
χάλλιστα τοίνυν" πάντα γὰρ πάρεστι νῷν ϑάνατος μὲν οὖν χύνειος, ἢν ἅπαξ ἁλῷ. 
ὅσων δεόμεθα, πλήν γε δὴ τῆς χλεψύϑδρας. . ΒΊΙΕΑΥΚἍΞΕΩΝ. 

ὟἹ ἐ: «͵ ΖΟΚΊ.ΕΏΩ Ν. καὶ μὴν ὁ φεύγων οὑτοσὶ 4 πάρε. 
ἠδὲ δὲ δὴ τίς ἐστιν; οὐχὶ χλεινύδοα; ΦΙΖΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

ὩΣ ΣΕ; ΧΑ ΖΕ. ΣΝ: 900 ὦ μιαρὺς οὗτος" ὡς δὲ χαὶ πλϑεν βλέπει, 

εὖ γ᾽ ἐχπορέζεις αὐτὰ κἀπιχωρίως. οἷον σεσηρὼς ἐξαπατήσειν μ᾽ οἴεται. 

860 ἀλλ᾿ ὡς τάχιστα πῦρ τις ἐξενεγχάτω ποῦ δ᾽ ὁ διώχων, ὃ Κυδαϑηναιεὺς χύων; 
Ζαὶ μυροίνας χαὶ τὸν λιβανωτὸν ἔνδοϑεν, ΚΎΩΝ. 
ὅπως ὧν εὐξώμεσθϑα πρῶτα τοῖς ϑεοῖς. αὖ αὖ. 

ΧΟΡΌΣ: Β4ΔΕΑΥΚΆΕΩΝ. 
χαὶ μὴν ἡμεῖς ἐπὶ ταῖς σπονδαῖς πάρεστιν. ἕτερος οὗτος αὖ «“άβης, 
χαὶ ταῖς εὐχαῖς ἀγαϑός γ᾽ ὑλαχτεῖν χαὶ διαλείχειν τὰς χύτρας. 

866 φήμην ἀγαϑὴν λέξοιιεν ὑμῖν, ΣΣ Ὧ; ΣΤ ΣΝ 
ὅτι γενναίως ἐκ τοῦ πολέμου 906 σίγα, χάϑιζε, σὺ δ᾽ ἀναβὰς χατηγόρει. 

] χαὶ τοῦ νείχους ξυνξέβητον. “.110Κ 41 Ν᾿. 

ΒΖ ΕΌΦΧΧ Κ᾿ ΖΈΟΝ. φέρε νυν, ἅμα τήνδ᾽ ἐγχεάώμενος χἀγὼ δοιῶ. 
εὐφημία μὲν πρῶτα γῦν ὑπαρχέτω. ΞΑ͂ΝΘΙΩΑ͂Σ. 

ΧΟ ῬΊΘ' Σ; τῆς μὲν γραφῆς ἠχούσαϑ᾽ ἣν ἐγραψάμην, 
ὦ ΦῬοῖβ᾽ ᾿άπολλον Πύϑι᾽, ἐπ᾽ ἀγαϑῇ τύχη ἔνδοες δικασταὶ, τουτονί. δεινότατα γὰρ 

870 τὸ πρᾶγμ᾽ ὃ ̓μηχανύται ἔργων δέδοαχε χὠμὲ χαὶ τὸ δυπαωπεῖ. 

ἔμπροσϑεν οὗτος τῶν ϑυρῶν, 910 ἀποδοὰς γὰρ ἐς τὴν γωνίαν τυρὸν πολὺν 
ἅπασιν ἡμῖν ἁρμόσαι χατεσιχέλιζε χὠνέπλητ᾽ ὃν τῷ σχότῳ, 
παυσαμένοις πλάνωνγ. : ΘΙΖΟΚΖΒΕΩΝ. 
3ῶχ’ ΄ [ηιε Παιὰν. ΣῊΝ παν πο νΝ Ν 

; γὴ τὸν “11, ἀλλὰ δῆλος ἐστ᾽" ἔμοιγέ τοι, 

τυροῦ χάκιστον ἀρτίως ἐνήουγεν 

ὃ  βϑεὶ υοὺς οὗτος. 

ΒΖ ἘΦ ΚΙ Ὁ Ν. 

876 ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, γεῖτον ὠγυιεῦ τοὐμοῦ προϑύ-" 

ρου πιροπύλιε, κ ; : ΞΑΝΘΙΑΣ. 
δέξαι τελετὴν χαιγνὴν. ὠναξ, ἣν τῷ πατρὶ χαι-- 

χοὺ μετέδωχ᾽ αἰτοῦντί μοι. 
γνοτομοῦμεν " 

916 χαίτοι τίς ὑμιῶς εὖ ποιεῖν δυνήσεται, β παῦσόν τ᾿ αὐτοῦ τοῦτο τὸ λίαν στρυφνὸν καὶ 
ποίνιψον η32ος, 

ἀντὶ 'σιραίου μέλιτος μιχρὸν τῷ ϑυμιδίῳ παρα-, 
μίξ ἼΧΟΣ 

ἤδη δ᾽ εἶναι τοῖς ἀνϑρώποις 
ἥπιον αὐτὸν, οὐδὲ τῷ πσοινῷ γ᾽ ἐμοί. 

880 τοὺς φεύγοντάς τ᾽ ἐλεεῖν μᾶλλον | ΦΙ.ΖΟΚΖΕΩ Ν. 
868 --- 878. ---- 885. 890. ϑερμὸς γὰρ ἁνὴρ οὐδὲν ἧττον τῆς φαξῆς. 

ἣν μή τι χἀμοί τις προβάλλη τῷ κυνί; 

ΘΙ Κ ΖΈΟΝ 

οὐδὲν μετέδωχεν ; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ι. Ὁ ΠΠ θαὰαΡΑοόν τος ον ον σον 

Σ᾿ τῷ ἀπ ἦτ ΤῈΣ ἘΠ ΟΥ1 



ΒΙΕΑΥΚ “ΕΝ. 

π 

9ο20π 

ὦ 

9 ὠχούσης ἀμφοτέρων. 
ΤΙΖΧΟΚΖΕΩ Ν. 

ἜΜΑΡΗ ἀλλ᾽, ὠγαϑὲ, 
Ὶ - , Α -Ὁ 

τὸ πρᾶγμα φανερὸν ἐστιν" αὐτὸ γὰρ βοζ. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 
, »»" Ὁ ΙΎΤΝ ς 27 ΕῚ ῈΣ , 

μὴ νυν ἀφὴτέ γ᾽ αὐτὸν, ὡς οντ᾽ αὖ πολὺ 

χυνῶν ἁπάντων ἄνδρα μονοςαγίστατον, 
ὅστις περιπλεύσας τὴν ϑυείαν ἐν χύχλῳ 

925 ἐκ τῶν πόλεων τὸ σχῖρον ἐξεδήδοχεν. 
“1Ζ0Κ ΖΕ Ν. 

ἐμοὶ δέ γ᾽ οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ τὴν ὑδοίαν πλάσαι. 
Ξ4άΑ,6ΝΘ14.4Σ. 

πρὸς ταῦτα τοῦτον χολάσατ᾽" οὐ γὰρ ἄν ποτε 
᾿ ΄ 2 ΒΝ " ’ »" 

τρέφειν δύναιτ᾽ ἂν μία λόοχμη κλέπτα δύο" 
ε ι , . το 2 ἐδ μων 
ἵνα μὴ χεχλ {0 διὰ ΞΈΡὴς αλλως ἔγω" 

980 ἐὰν δὲ μὴ, τὸ λοιπὸν οὐ χεχλάγξομαι. 

ΦΙΔΑΟΘΚΆΞΒΩΝ. 

2 ᾽ 
»ν αν γ 

; 

Ἰοὺ ἰού. 
͵ ’ 

ὅσας χατηγόρησε τὰς πανουργίας. 
΄ ᾿ - 2 Ἂ ’ 2 Α Υ - χλέπτον τὸ χγρήμα τἀνδούς" οὐ χαὶ σοὺ δοκεῖ, 

ὭΣ , ’ , 
ὠλεχτρυών; γνὴ τὸν 41, ἐπιμύει γέ τοι. 

986 ὃ ϑεσμοϑέτης. ποῦ ᾽σϑ' οὗτος; ἀμίδα μοι δότω. 

ΣἸΊΩΣΣΣ, 

αὐτὸς χαϑελοῦ" τοὺς μάρτυρας γὰρ. ἐσχαλῶ. 
«“άβητι μάρτυρας παρεῖναι, τρυβλίον, 

δοίδυχα, τυρόχνηστιν, ἐσχάραν, χύτραν, 
χαὶ τἄλλα τὰ σχεύη τὰ προσχεχαυμένα. 

910 ἀλλ᾽ ἔτι σύ γ᾽ οὐρεῖς καὶ χαϑίζεις οὐδέπω ; 

“Ι1ΟΚ.Ε 2 Ν. 

τοῦτον δέ γ᾽ οἷμ᾽ ἐγὼ χεσεῖσϑαι τήμερον. 
ΒΙΠΗΑΥΚἍΖΕ ῶ Ν. 

οὐκ αὖ σὺ παύσει χαλεπὸς ὧν χαὶ δύσκολος, 

χαὶ ταῦτα τοῖς φεύγουσιν, ἀλλ ὀδὰξ ἔχει; 
ἀνάβαιν᾽, ἀπολογοῦ. τί σεσιώπηχας ; λέγε. 

ΦῬΙΔΟΚ.Ἅ.Εω Ν. 

915 ἀλλ᾿ οὐκ ἔχειν οὗτός γ᾽ ἔοικεν ὅ τι λέγῃ. 
ΒΙΕ.ΎΚ.,ΑΕ Ν. 

οὔκ, ἀλλ ἐχεῖνό μοι δοχεῖ πεπονϑέναι, 

ὅπερ ποτὲ φεύγων ἔπαϑε χαὶ Θουκυδίδης " 
ἀπόπληκτος ἐξαίφνης ἐγένετο τὰς γνάϑους. 
πάρεχ᾽ ἐχποδών. ἐγὼ γὰρ ἀπολογήσομαι. 

9600 γαλεπὸν μὲν, ὦνδρες, ἐστὶ διαβεβλημένον 

ὑπεραποχρίνεσϑαι χυνός" λέξω δ᾽ ὅμως. 

ἀγαϑὸς γάρ ἔστι χαὶ διώκει τοὺς λύχους. 

ΦΙΖΧΟΚΜΖΕ 2 Ν. 

“λέπτης μὲν οὖν οὗτός γε χαὶ ξυνωμύότης. 
ΒΙΙΕΑΥΚΜΖΕΩ Ν. 

μὰ 4, ἀλλ ἄριστός ἐστι τῶν νυνὶ χυγῶν, 
960 οἷός τε πολλοῖς προβατίοις ἐφεστάναι. 

“ΘΙ. ΧΟΚ.,ΖΕΩ Ν. 

τί οὖν ὄφελος, τὸν τυρὸν εἰ χατεσϑέει; 
ΒΙΕΑΥΚ ΖΕ Ν. 

ὅτι σοῦ προμάχεται χαὶ φυλάττει τὴν ϑύραν 
χαὺ ταλλ ἀριστὸς ἐστιν" εἰ δ᾽ ὑφείλετο, 

ὙγτΝ: χιϑαρίζειν γὰρ οὐχ ἐπίσταται. 
“ΨΙΖΧΟΚΜ,ΖΕΩ Ν. 

960 ἐγὼ δ᾽ ἐβουλόμην ἂν οὐδὲ γράμ ἐματα, 
ἵνα μὴ χαχουργῶν ἐνέγραφ᾽ ἡμῖν τὸν λόγον. 

᾿ » » τ 
ὃς τῶν ϑεῶν, μὴ προκαταγίγνωσκ᾽, ὦ πάτερ, 
Ἂς 

[ 

ἈΡΩΣΕΓ Ὁ ΤᾺΝ ΟὟ 

ΒΙΙΕΑΥΚΟ.ΖῈΕ ΝΜ. 

ἄκουσον ὦ δαιμόνιέ μου τῶν μαρτύρων. 
ἀνάβηϑε, τυρόχνηστι, χαὶ λέξον μέγα" 
σὺ γὰρ ταμιεύουσ᾽ ἔτυχες. ἀπόχριναι σαφῶς, 

968 εἰ μὴ χκατέχνησας τοῖς στρατιώταις ἅλαβες. 

φησὶ χαταχγῆσαι. 
“1 10Κ 4 Ν. 

νὴ 4, ἀλλὰ ψεύδεται. 

ΒΙΕΑΥΚΜ,ΖΕΩ Ν. 

ὦ ϑαιμόνι᾽, ἔλει τοὺς ταλαιπωρουμένους. 

οὗτος γὰρ ὃ “Ἴάβης χαὶ τραχήλι᾽ ἐσϑίέει 

χαὶ τὰς ἀχάγϑας, χοὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένει. 
970 ὁ δ᾽ ἕτερος οἷς ἔστιν οἰχουρὸς μόνον. 

αὐτοῦ μένων γὰρ ἅττ᾽ ὧν εἴσω τις φέρῃ, 
τούτων μεταιτεῖ τὸ μέρος" εἰ δὲ μὴ» δάχγει. 

ΦΦΙΑΟΚΠ,ἍΖΈΕΩΝ. 

αἰβοῖ, τί χαχόν ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτῳ μαλάττομαι ; 

χαχόν τι περιμένει μὲ χὠναπείϑομαι. 
ΒΔΕΑΥΚΜΖΕΩ Ν. 

ἣ; ἀντιβολῶ σ᾽, οἱχτείρατ᾽ αὐτὸν, ὦ πάτερ, 
ποῦ τὰ παιδία; 

976 ἢ 

χαὶ μὴ θιαιρϑεἰρῆτε. 

ἀναβαίνετ᾽, ὦ πονηρὰ, καὶ χνυζούμενα 

αἰτεῖτε κἀντιβολεῖτε καὶ δαχρύετε. 
“ΙΖΟΚ.ΖΠΩ Ν. 

κατάβα χατάβα κατάβα κατάβα. 
ΒΙΕΑΥΚΖΕ Ν. 

καταβήσομαι. 

980 χαίτοι τὸ χατάβα τοῦτο πολλοὺς δὴ πάνυ 
ἐξηπάτηκχεν. ἀτὰρ ὅμως καταβήσομαι. 

110Κ4 Ἐῶ Ν. 

ὃς χόραχας. ὡς οὐχ ἀγαϑόν ἔστι τὸ ῥοφεῖν. 
ἐγθδο ἀπεδάχρυστς γῦν γνώμην ἐμὴν 

οὐδέν ποτ᾿ ἀλλ ἢ τῆς φακῆς ἐμπλήμενο ς- 

ΒΙΒΠΒΑΥΚΟ.ΕΩ Ν. 

985 οὔκουν ἀποιφεύγει δῆτα; 
“91.10.Κ.4 1 Ν. 

χαλεπὸν εἰδέναι. 
ὩΔΕΖΥΚ,ἍΈῺΩ Ν. 

ἴ8.᾽, ὦ πατρίδιον, ἐπὶ τὰ βελτίω τρέπου. 

τη οὶ λαβὼν τὴν ψῆφον ἐπὶ τὸν ὕστερον 

μύσας παρῷξον χαἀπόλυσον, ὦ πάτερ. 

ὋΦΙ ΟΚΆΑΠΩ Ν. 

οὐ δῆτα" κιϑαρίζειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι. 
ΒΙΕ“ΥΚΟ.Ε Ν. Ἶ 

990 φέρε γνὺν σὲ τηδὶ τὴν ταχίστην περιάγω. 

ΦΙΔΖΔΟΚ.ΕΩ Ν. 

ἔσϑ᾽ ὁ πρότερος; 
ΒΙΕΧΑΥΚΖΕΩ Ν. 

οὗτος. 
“1.40 Κ.Ε0Ω Ν. 

αὕτη ᾽ντευϑεγέ. 

ΒΙΕΧΥΚΖΕ Ν. 

ἐξηπάτηται, κἀπολέλυχεν οὐχ ἑχών. 
“ΙΖ 0 Κ.,ΖΕ Ν. 

ἐξεράσω. πῶς ἄρ᾽ ἠγωνίσμεϑα; 
ΒΔ4ΒΑΥΚΆΞΩΝ. 

δείξειν ἔοιχεν" ἐχπέφευγας, ὦ «Τάβης. 
996 πάτερ πάτερ, τί πέπονθας; 

ΦΙΖΧΟΚ.ΖΕΩ Ν. 
οἴμοι, ποῦ ᾽σϑ᾽ ὕδωρ; 

δ᾽ 

3 ’, 

ἐΞ 
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Ξῦ Ἠ ΝῊ 

ΤΥ ΚΟΧΈΘΙΝ. 

ἔπαιρε σαυτόν. 
ΦΙΖΟΚ.,ΠΩ Ν. 

εἶπέ νυν ἐκεῖνο μοι, 
ὕντως ἀπέφυγεν; 

ΒΙΕΩΥΚ ΖΕ Ν. 

γὴ “1" 

“ΙΖΟΚ.ΖΕὲΕΩ Ν. 

οὐδέν εἰιι᾽ ἄρα. 
το ΒΔΒΑΥΚΙΎΆΕΩ Ν. 

μὴ φροντίσης, ὦ δαιμόνι᾽, ἀλλ ἀνίστασο. 
| φ΄ΙΖΟΚ,ΖΕΩ Ν. 

πῶς οὖν ἐμαυτῷ τοῦτ᾽ ἐγὼ ξυγνείσομαι, 

1000 φεύγοντ᾽ ἀπολύσας ἄνδοα; τί ποτε πείσομαι; 
ἀλλ, ὦ πολυτέμητοι ϑεοὶ, ξύγγνωτέ μοι" 

ἄχων γὰρ αὔτ᾽ ἔδρασα χοὺ τοὐμοῦ τρόπου. 
Ῥ. Υ ΕΟ ὩΣ Ν. 

χαὶ μηδὲν ἀγανάχτει γ᾽. ἐγὼ γάρ σ᾽, ὦ πάτερ, 
ϑοέψω χαλῶς, ἄγων μετ᾽ ἐμαυτοῦ πανταχοῖ, 

1006 ἐπὶ δεῖπνον., εἷς ξυμπόσιον, ἐπὶ ϑεωρίαν, 

ὥσϑ᾽ ἡδέως διάγειν σὲ τὸν λοιπὸν χρόνον" 
χοὺχ ἐγχανεῖταί σ᾽ ἐξαπατῶν Ὑπέρβολος. 
ἐλλ᾽ εἰσίωμεν. 

ῬΙΖΧΟΚΖΕ 2 Ν. 

ταῦτά νυν, εἴπερ δοχεῖ. ,, 
κα Ἶ 

ἀλλ ἴτε χαίροντες ὅποι βούλεσϑ᾽. 
1010 ὑμεῖς δὲ τέως, ὦ μυριάδες 

ἀναρίϑμητοι, 
“ κ κ , τὸ 

γὺῦν μὲν τὰ μέλλοντ᾽ εὖ λέγξ- 
σϑαι μὴ πέσῃ φαύλως χαμᾶζ᾽ 

2 - ε- 

εὐλαβεῖσϑε. 

τοῦτο γὰρ σχαιῶν ϑεατῶν 
5 Α, , ᾽ Ν ς » ἐστὶ πάσχειν, χοὐὺ πρὸς ὑμῶν. 

-- 2 Ἁ ᾿ ,Ὶ - 

1016 γῦν αὐτε λεὼ πρόσχετε τὸν νοῦν, εἴπερ χαϑα- 
ρόν τι φιλεῖτε. 

Ἁ - - « -ο 

μέμψασθαι γὰρ τοῖσι ϑεαταῖς ὃ ποιητὴς νῦν ἐπι- 
ϑυμεῖ. 

2 “- ’ ΄ γ΄ ἘΣ ἀδικεῖσθαι γάρ φησιν πρότερος πόλλ αὐτοὺς εὖ 
πεποιηχὼς, 

.) τ 5 - 2 ΕῚ ΕΣ - ΄ τὰ μὲν οὐ φανερῶς, ἀλλ ἐπιχουρῶν χρύβδην 

ἑτέροισι ποιηταῖς, 
; Α 2 ΄ , ν ΄, μιμησάμενος τὴν Εὐρυχλέους μαντείαν χαὶ διά- 

γοιαν, 
7 ῃ ᾿Ὶ 1020 εἰς ἀλλοτρίας γαστέρας ᾿ἐνδὺς χωμῳδιχὰ πολλὰ 

χέασϑαι" 
᾿] -»“ Α Α -»- 327 ΄ 

μετὰ τοῦτο δὲ χαὶ φανερῶς ἤδη κινδυνεύων 
χαϑ'᾽ ἑαυτὸν, 

ΕἸ " , -“ οὐκ ἀλλοτρίων, ἀλλ οἱχείων ουσῶν στόμαϑ 
ἡνιοχήσας. 

3 , κ ᾿ ἀρϑεὶς δὲ μέγας χαὶ τιμηϑεὶς ὡς οὐδεὶς πώποτ᾽ 
2 ς ἕῳ ἘΠ ἐν ὑμῖν, 

᾿] ͵ “- οὐχ ἐχτελέσαι φησὶν ἐπαρϑεὶς οὐδ᾽ ὀγχῶσαι τὸ 
φοόνημα, 

τ » . - » 1026 οὐδὲ παλαίστρας περιχωμάζειν πειρῶν" οὐδ᾽ εἰ 

τις ἐραστὴς, 
᾿ πιὰ ᾿ ᾿" ᾽ ε « - ΡΣ κωμῳδεῖσϑων παιδίχ᾽ ἕαυτοῖ μισῶν ἔσπευδε 

πρὸς αὐτὸν, 
) Γὰ 2 οὐδενὲ πώποτέ φησι πιϑέσϑαι, γνώμην τιν᾽ 

ἔχων ἐπιεικῆ, 

τ ΕΞ Ξ 613 

ε, ν ’ Σ -Ὃ-΄ Α κ᾿ 

ἵνα τὰς Μῆούσας αἱσιν χρῆται μὴ προαγωγοὺς 
ἀπο(ηνη.- 

οὐδ᾽ ὅτε πρῶτόν γ᾽ ἠρξε διδάσχειν, ἀνϑρώποις 
φρο 5 Ω 

φὴσ ἐπιϑέσϑαι, 
2 ϑ.».Ὁ ) 3 μ "᾿ - 

1030 ἀλλ᾽ -Πραχλέους ὀργὴν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγίστοις 
ἐπιχειρεῖν, 

“.. Ἁ ᾽ Ἁ 2 ΡῚ ἊΨ - - - 

ϑρασέως ξυστὰς εὐϑυς ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτῷ τῷ χαρ- 

χαοόδοντι, 

οὗ δεινόταται μὲν ἀπ᾿ ὀφϑαλμῶν Κύννης ἀχτῖ- 
γες ἕλαμιπον, 

ἑχατὸν δὲ κύκλῳ χεφαλαὶ κολάκων οἱμωξομένων Ἀριίας, ἡγὲ 
ἐλιχμῶντο 

περὶ τὴν χεφραλὴν, φωνὴν δ᾽ εἶχεν χαράδ οὺ τὴν χεφραλὴν, φωνὴ εἰχεν χαράδρας 
ολεῦρον τετοχυίας, 

« 3) 

1035 φώχης δ᾽ ὀσμὴν, «““αμίας δ᾽ ὀρχεις ἀπλύτους, 
πρωχτὸν δὲ χαμήλου, 

- 59» 2 2 ; 
τοιοῦτον ἰδὼν τέρας οὐ φησιν δείσας χαταδωρο-- 

δοχῆσαι, 
δ τ λδι- Α «ς -» 2, κ ᾿ -» χ 
αλλ ὑπὲρ υμῶν ἔτι χαὶ νυνὶ πολεμεῖ" φησίν τε 

μετ᾽ αὐτοῦ 

τοῖς ἠπιάλοις ἐπιχειρῆσαι πέρυσιν χαὶ τοῖς πυρε-- 
τοῖσιν", 
φ ; ᾽ 

οἱ τοὺς πατέρας τ᾽ ἠγχον νύχτωρ χαὶ τοὺς πάπ- 
πους ἀπέπνιγον, 

1040 χαταχλιγνόμενοί τ᾽ ἐπὶ ταῖς χοίταις ἐπὶ τοῖσιν 
ὠπράγμοσιν ὑμῶν 

ἀντωμοσίας καὶ προσχλήσεις χαὶ μαρτυρίας συγ- 

ἐχόλλων, 

ὥστ᾽ ἀναπηδᾶν δειμαίνοντας πολλοὺς ὡς τὸν 
πολέεξιαρχογ.- 

᾿ 3 ΟΥ̓ ΕΣ 3 :,. ἐ - , - 

τοιόνδ᾽ εὑρόντες ἀλεξίχαχκον, τῆς χώρας τῆσδε 
δ 

χαϑαοτην, 
2 ; 

πέρυσιν χαταπρούδοτε χαινοτάταις σπείραντ᾽ 

αὐτὸν διανοίαις, 

1045 ὃς ὑπὸ τοῦ μὴ γνῶναι χαϑαρῶς ὑμεῖς ἐποιήσατ᾽. 
ἀναλδεῖς" 

Υ ’ [᾿ « τς ͵ 

χαίτοι σπέγνδων πόλλ᾽ ἐπὶ πολλοῖς δμιγυσὲν τὸν 

“Ζιόνυσον 

μὴ πώποτ᾽ ἀμεένον᾽ ἔπη τούτων χωμῳδιχὰ μη- 
δέν᾽ ἀχοῦσαι. 

-“ ι σον δ. ϑῦ ς 3.9 3 ᾿ - ᾿ - 
τοῦτο μὲν οὐ» ξσϑ' υμῖν αἴσχγοον τοῖς μὴ γγου- 

σιν παραχοημία, 

ὁ δὲ ποιητὴς οὐδὲν γείρων παρὰ τοῖσι. σοφοῖς 
ῆ ης Χ Ν Ν φ 

νενόμισται, 
, 

1060 εἰ παρελαύνων τοὺς ἀντιπάλους τὴν ἐπένοιαν 
ξυνέτριιμεγο 

Ὗ " }Ὶ Α » - 

ἀλλὰ τὸ λοιπὸν τῶν ποιητῶν, 

ὠ δαιμόνιοι, τοὺς ζητοῦντεις 

χαινόν τι λέγειν χἀξευρίσχειν 
, “" ’ 

στέργετε μᾶλλο» χαὶ ϑεραπεύετξ, 
, ΄.- » 

1065 χαὶ τὰ νοήματα σώζεσϑ᾽ αὐτῶν " 

ἔἐσβάλλετε δ᾽ εἰς τὰς χιβωτοὺς 
μετὰ τῶν μήλων. 

Ὁ - - Ε] ε -Ὁ » 35» 

χἂν ταῦτα ποιῆϑ᾽, ὑμῖν δι΄ ἕτους 
τῶν ἑματίων 
9.7 ΄ ’ 

ὀζησει. δεξιοτητος. 
Ἂ ’ -“ 3 ι »" 

1060 ὦ πάλαι ποτ᾽ ὄντες ὑμεῖς ἄλχίμοι μὲν ἐν χοροῖς, 
27.ὦ ᾽ ᾿ 

ἄλκιμοι δ᾽ ἐν μάχαις, 
Α 7 Ὕ Α Ἀ ΄ -- γ᾽ 32} ΕῚ 

χαὶ χατ᾽ αὐτὸ δὴ μόνον τοῦτ᾽ ἀγδρες ἀνδοι- 

χώτατοι, 

1000 ---- 1090. --ΞΞΞ 109] --- 1121. 



ΐ 

6014 ΑΡΕΣΙ Ψ 
' 

ὶ πρὶν ταῦτα" νῦν δ᾽ ' 
᾿ 2} Εν" 3, 2, , ᾿Ὶ Ϊ 

ἡ οἴχεται, κύχνου τ᾽ ἔτι πολιώτεραι δὴ 

1006 αἷϑ᾽ ἐπανϑοῦσιν τρίχες 
ὰ 

ἐ 5 ΣΤῊΝ 
πρίν ποῖ ἢν, 

2 ΟῚ -Ὁ »᾿5Ρ 

ἀλλὰ χὰχκ τῶν αὐ δῶν δεῖ τῶνδε δώμην 
Ν “ωὩ - 

γεαγνιχὴν σχεῖν" ὡς ἐγὼ τοὐμὸν νομίζω 

γῆρας εἰναι χρεῖττον ἢ πολ-- 
λῶν χιχίννους γεανιῶν χαὶ 

070 σχῆμα χεὐρυπρωξτίαν. 
2 ς » δὲ ΝΣ κ᾿ τ 3 Α 3 ν 4 εἴ τις ὑμῶν, ὦ ϑεαταὶ, τὴν ἐμὴν ἰδὼν φυσὶιν 

εἰτὰ θαυμάζει μ΄ ὁρῶν μέσον διεσφηκωμέγον, 
ὉΧ «ς -" , - 

ἢ τίς ἡμῶν ἔστιν ἡ ̓ ᾽πίνοια τῆς ἐγπεντρίδος, 
ἡκδί ἜΗΝ διδώξ ἌΜΩΝ 27) ΧΥ ΤΉ δΝ κ , 

οᾳ ε(ς (3 ω σας 9 χΧαν αχιιουσος ἢ 10 701»). 

Ὁ ὍΣ » ,ὔ 1076 ἐσμὲν ἡμεῖς, οἷς πρόσεστι τοῦτο τοὐροοπύγιον, 
, , ὑΖττιχοὶ μόνοι διχαίως εὐγενεῖς αὐτόχϑονες, 

’ ΄ ἀνδοιχώτατον γένος χαὶ πλεῖστα τήνδε τὴν πύλιν 

ἡνίχ᾽ ἡλῆ᾽ ὁ βάοβαοος, 
"Ὁ -. ; , 

τῷ χαπνῷ τύφων ἅπασαν τὴν πόλιν χαὶ πυρ-- 
πολῶν, 

ὠφελῆσαν ὃν μάχαισιν, 

τ-τς--- - τιςτος . ---  ---- τς 

1080 ἐξελεῖν ἡμῶν μενοινῶν πρὸς βίαν τἀνϑρήνια. 

εὐϑέως γὰρ ἐχδοαμόντες σὺν δόρει σὺν. ἀσπίδι 

ἐμαχόμεσϑ' αὐτοῖσι, ϑυμὸν ὀξίνην πεπωχότες, 
2) 2 «ς 2 

ανόδο΄, ὑπ 

ἐσθίων " 
ς ΠῚ κι -“᾽ἷ ξ ἊΝ - Α 3 

ὑπὸ δὲ τῶν τοξευμάτων οὐχ ἢν ἰδεῖν τὸν οὐ- 
ρανόν. 

στὰς ἀνὴρ παρ᾽ ὀργῆς τὴν χελύγην 

᾿ “- -Ὁ 

1086 ἀλλ ὅμως ἀπωσάμεσθα ξὺν ϑεοῖς πρὸς ἑσπέρᾳ. 

γλαῦξ γὰρ ἡμῶν πρὶν μάχεσθαι τὸν στρατὸν 
διέπτατο. 

ἘΝ , ὥςΞ3 ᾿ 

εἶτα δ᾽ εἱπόμεσϑα ϑυννάζοντες εἷς τοὺς ϑυλά- 

χους, 
ες 2 ᾿|᾿, Α γῇ 4 ΟΝ ΕῚ - 

οἱ δ᾽ ἔφευγον τὰς γνάϑους χαὶ τὰς ὀϊρρῦς χεν-- 

τούτιενοι " 
[ἐι - ’ - -Ὁ » 

ὥστε παρὰ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ χαὶ νῦν ἔτι 

1090 μηδὲν ᾿“ττικοῦ χαλεῖσϑαι σφηκὸς ἀνδροιχώτερον. 
ὋΣ ᾿ δ ΚΟΥ ΧΟΙ ’ ᾿ ᾿ ΄ 
ἄρα δεινὸς ἡ τόϑ'᾽ ὥστε πάντα μὴ δεδοιχέναι, 

χαὶ χατεστοειμάμην 

τοὺς πο τοὺΣ πλέων ἐχεῖσε ταῖς τριήρεσιν. 

οὐ γὰρ ἢ» ἡμῖν ὅπως 

1096 ῥῆσιν εὖ λέξειν ἐμέλλομεν τότ', οὐδὲ 
’ 

συχοφαντήσειν τινὰ 
« 2 ον [ ΕΣ » 5...97) 

φοοντὶς. ἀλλ ὅστις ἐρέτης ἔσοιτ᾽ αἀοιστος. 

τοιγαροῦν πολλὰς πόλεις ΠΠήδων ἑλόντες, 

αἰτιώτατοι «φέἕρεσϑαι 
᾿ ΄ - [δ 

τὸν (φόρον δεῦρ᾽ ἐσμὲν, ὧν χλέ- 
1100 πτουσιν οἱ νεώτεροι. 

. -“ Ὁ -Ὁ᾿ Υ͂ ᾿, 

πολλαχοῦ σχοποῦντες ἡμᾶς εἷς ἅπανϑ'᾽ εὑρήσετε 
ι ΄ ᾳ , , τλ 

τοὺς τρόπους χαὶ τὴν δίαιταν σφηξὶν ἐμιφερε-- 
στάτους. 

-“Σ-.᾿ Α κ 2 Α « -Ὁ- -Ὁἢ» 3 , 

πρῶτα μὲν γὰρ οὐδὲν ἡμῶν ζῶον ἠρεϑισμένον 
1106 μᾶλλον ὀξύϑυμόν ἔστιν οὐδὲ δυσχολώτερον " 

εἶτα τἀλλ᾽ ---΄΄΄ἷ΄ἷἷ΄ςςςςςΈς΄΄ ὦ ὁὦ“ὦ“ὦἝἝἝἜὁ ὁ) -  - --  . -  -- - --- --- -  -- --- - -- -  -- - - -- ---- -- 
0 ὑντο, στρηξὶ , ἡεἰιεϑα ομοτα σία το (ῆςν μηχανωμξ (:. 

ξυλλεγέντες γὰρ χαϑ'΄ ἑσμοὺς, ὡσπερεὶ τὰν-- 

ϑοήνια, 
ς Α ε “ τ « ᾿ ε ι Π ν 

οἱ μὲν ημῶν οὗπερ ἄρχων, οἱ δὲ παρὰ τοὺς 

ἕνδεχα, 
οἱ δ' ἐν φδείῳ διχόζουσ᾽, 

1110 ξυμιβεβυσμένοι, πυχνὸν νεύοντες εἷς τὴν γῆν, 
κιόλις 

’ -" ὥσπερ οἱ σχώληχες ἐγ τοῖς χυττύροις χινούμεγοι. 
» ᾿ 27 ΄ κ ΩΣ ΄ 
ἔς τὲ τὴν ἀλλην δίαιταν ἐσμὲν εὐπορώτατοι. 

ἣν ορ....0.............ὕ.....ὅ0.ὃ0ἱτν τς... - 0 τ0υρους ιο ουυρκ το οομευ υεοευτιξερέθικορεανίδ αὶ δορνω μευ δ σωμεὐ λαιειδιμνιωδ δ νων μιά, ,ἐρνωςνενιωρνμρρρμο ϑυφιδ μοι ἡ ψδεἰονωμεειιϑπα θυ ον ευμόδουυεονμαδύθω 

ε κ « - , ᾿ οἱ δὲ πρὸς τοῖς τειχίοις 

ΦΙΑΝ ΟΥΥ ΟΣ 

πάντα γὰρ χεντοῦμεν ἄνδρα χὠχπορίζομεν βίον. 
ἀλλὰ γὰρ χηφῆνες ἡμῖν εἰσὶν ἐγκαθήμενοι, 

{116 οὐκ ἔχοντες χέντρον» " μένοντες ἡμῶν τοῦ 
φόρου 

οἵ 

(2 2 

τὸν γόνον χατεσϑίουσιν, οὐ ταλαιπωρούμενγοι, 
-ὉὋὉ΄ 2» 27 32 ͵ 

τοῦτο δ᾽ ἔστ' (λγιστον ἡμῖν, ἣν τις ἀστράτευ-- 
τος ὧν 

ἐχροφῆ τὸν μισϑὸν ἡμῶν, τῆσδε τῆς χώρας ὕπερ 
μήτε κώπην μήτε λόγχην μήτε φλύχταιναν λαβών. 

[120 ἀλλ᾽ ἐμοὺ δοχεῖ τὸ λοιπὸν τῶν πολιτῶν ἔμβοαγυ 
ο᾽ ὉΧ ᾿ 2 δὰ ΄ " ᾿) ΄ , 

ὅστις ὧν μὴ ᾽χὴ τὸ χέντρον, μιὴ φέρειν τριώ-- 
βολον. 

ὈΡΙΠΖΟΚΆΠΟΩΝ. 
7 Α [4 

οὐ τοι ποτὲ ζῶν τοῦτον ἀποδυϑήσομαι, 

ἐπεὶ μόνος ιειἾ ἔσωσε παοατετειγ μένον 
μ ί Ν ὠμμι 2 

[ο ς ΄ ς ᾿» “ 

ῦϑ᾽ ὁ βορέως ὃ μέγας ρὶ οἷ ς 

ΒΙΒΧΥΚΖΠΒΩΙ 

1125 ἀγαϑὸν ἔοιχας οὐδὲν ἐπιϑυμεῖν Αύθεν 

“ΙΖΟ0ΟΚΖΕΠΕ0: 

μὰ τὸν 21. οὐ γὰρ ξῶτι (οι ξύμιίορον. 

χαὶ γὰρ προύτερον ἐπα θ δον ον ἐμιπλήμενος 

ἀπέδωχ ἀΥῸ τῷ χναφεῖ τριώβολον. 

ΒΩΙΕΧΥΚ ΜΈΝ. 

ἀλλ οὐν πεπειράσϑω γ᾽, ἐπειδήπερ γ᾽ ἅπαξ 
1180 ἐμοὶ σεαυτὸν παραδέδωκας εὖ ποιεῖν. 

ΦΙΔΟΚΙΑΈΕΩ Ν. 
᾿ ὃ τί οὖν »ελεύεις ὅδοαᾶν με; 

54Ὲ..4 ὙΚΆΠΩΝ. 

τὸν τοίβων᾽ ἰφες " 

τηγδὶ δὲ χλαῖναν ἀναβαλοῦ τριβωνικῶς. 

“᾿ΙΖΟΚΜ,Ζ8ΠΩ Ν. 

ἔπειτα παῖδας γοὴ φυτεύει» καὶ τρέφειν, 

δύ οὑτοσί με νῦν ἀποπνῖξαι βούλεται; 
ΒΩ͂ΠΑΥΚΆΜΠΩ Ν. 

1185 ἔχ, ἀναβαλοῦ τηνϑὶ λαβὼν, χαὶ μὴ λάλει. 
ΨΦΙ..1Ο0ΟΚ.48ΠΕ2 Ν. 

τουτὶ τὸ χαχὸν τί ἔστι πρὸς πάντων ϑεῶν; 
ΒΖΙΠΑΥΚΟ.1Π0Ω Ν. 

οἱ μὲν χαλοῦσι Περσίδ᾽, οἱ δὲ χαυνάχην. 
«1 οΚ Χ1.Ὲ.2. Ν, 

ἐγὼ δὲ σισύραν ὠόμην Θυμοιτίδα. 
ΒΙΠΑΥΚΙΩΕ ΩΝ. 

χοὺ θαῦμά γ᾽" ἐφιΣαοδεις γὰρ οὐχ 

1140 ἔγνως γὰρ ἄν" νῦν δ᾽ οὐχὶ γιγγώσζεις. 
“Ὁ 1.10 Κ 1 ἢ Ν. 

ἐλήλυϑας. 

Ὁ 
» ἔγω;; 

μὰ τὸν 4 οὐ τοίνυν" ἀτὰρ δοχεῖ γέ μοι 
ξοιχέγναι μάλιστα ἸΜορύχου σάγματι. 

ΒΙΙΕΔΔΥΚ.Ἅ,ΖΕωΩ Ν. 

ὑφαίνεται. 2 ἐν ᾿Πκβατάνοισι ταῦϑ' 

“ἩἩΜΙΔΟΚΆἍΒΕΩ Ν. 

ἐν Ἐχβατάνοισι γίγνεται χρύόχης χολιξ; 
ΒΙΠΒΠ.ΑΥΚΟ.8ΠΕωΩ Ν. 

ὠγάφ᾽; ἀλλὰ τοῦτο τοῖσι βαρβάροις 

ΒΩ 

οὔχ, ἀλλ 

1145 χεύϑεν. 
ὑςφαίνεται πολλαῖς δαπάναις. αὕτη γέ τοι 

ἐρίων τάλαντον χαταπέπωχε ὁᾳίως. 

Ι “ῬΙΖΟΚ.Ἅ41Π.:) Ν. 

οὔχουν ἐριώλην δῆτ᾽ ἐχρῆν ταύτη» χαλεῖν 
δικαιότερον ἢ. χαυνάχην; 



1.0.Κ-.4. Ν. 

1210 πῶς οὐ ὑκλλς (ἘΣ φοάζ᾽ ἀνύσας. 

ΒΟ ΟΣ ΕΛ ΩΡΙΝ: 
ΠΣ ΖΕ ΣΤ Ὺ [151 ἘΌΣΗΝ: ΠΑ τ δι 

εὐσχημογως. 
ἐγε νυν, ἐπιστήσει τοις σεμνοὺς λέγειν ΟΝ ΖΕΏ Ν. 

[612 

1176 ἀνδρῶν παρόντων πολυμαϑῶν χαὶ δεξιῶν ; 

ΨΦΙ.Ζ0Κ:ΕΩ Ν. 

χαὶ μὴν προθϑυμοῦμαΐ γε σαυλοπρωχτιῶν. 

ΠΥ ΣῸ Ὁ ΔῊ» Φ ὙΕΞ Σ. 615 

ΒΩ͂ΕΑΥΚΖΕΩ Ν. Β4ΕΧΥΚἊ.ΈΕ Ν. 

ἔχ, ὠγαϑὲ, πολλοὺς πάνυ. 

1150 χαὶ στῆϑί γ᾽ ἀμπισχόμενγος. πρῶτον μὲν ὡς ἡ «Τἀμι᾿ ἁλοῦσ᾽ ἐπέρδετο, 
Ψ9ΙΖ20Κ.ΊΞΕΩ Ν. ἔπειτω δ᾽ ὡς ὁ Καρδοπίων τὴν μητέρα. 

οἴκιοι δείλαιος " | Ὄ  ΟΙΚ Ζ ΒΧΩΙΝΕ 

ὡς ϑερμὸν ἡ μιαρά τί μου 1 μή μοί γε μύϑους, ἀλλὰ τῶν ἀνθοωπίγων, 

ῬΖΙΕΥΖΥΥ Ω Ν. 1180 οἵους λέγομεν μάλιστα τοὺς χατ'᾿ οἰκίαν. 
οὐκ ἀναβαλεῖ; ΦΙΖΟΚΥΉὩ Ν. 

ΙΖΟΚΜἍΈΕῺΩ Ν. ἐγῴδα τοίνυν τῶν γε πάνυ χατ᾿ οἰχίαν 
μὰ Δ οὐχ Ὅς ἀλλ, ὠγαϑὲ, ἐχεῖνον, ὡς οὕτω ποτ ἦν μῦς χαὶ γαλῆ 

εἴπερ γ᾽ ἀνάγχη, χρίβανόν εὖ ἀμπίσχετε. τ ΒΡ 1 χα - ἘΦ ΟΝ. 

ΒΖ ἘΞΑ ΚΟ Ὁ : ὦ σχαιὲ χἀπαίδευτε, Θεογένης ἔφη 

φέρ᾽, ἀλλ᾿ ἐγώ σε περιβαλῶ: σὺ δ᾽ οὖν ἴϑι. τῷ κοπρόλογῳ,, χαὶ ταῦτα λοιδορούμενος, 

ΙΖ ΟΚΖΕΏΩΝ. , 1185 μῦς καὶ γαλᾶς μέλλεις λέγειν ἐν ἀνδράσιν; 

Ε166 χατάϑου γε μέντοι καὶ χρεάγραν. ΦΨΙΔΟΙΚ,ΖΕῸ Ν. 

ΒΖ ΚΠ 2 Ν. ποίους τινὰς δὲ χοὴ λέγειν; 
τιὴ τί δη; ΒΤ ΒΥ ΜΈΝ. 

ΞῬΙΖΟΚΖΕ0 Ν. μεγαλοπρεπεῖς, 

ἕν᾽ ἐξέλης με πρὶν διερουηχέναι. ὡς ξυνεϑεώρεις ᾿Ἰνδοοχλεῖ χαὶ Κλεισϑένει. 

ΒΔΒΑΥΚ. 1.8.2 Ν. ΘΠ Θ ΖΟ ΘΝ: 

ἄγε νυν, ἀποδύου τὰς καταράτους ξιιβάδας, ἐγὼ δὲ τεϑεώρηχα πώποτ᾽ οὐδαμοῖ | 
τασδὶ δ᾽ ἀνύσας ὑπόδυϑι τὰς ΠΣ πλὴν ἐς Πάρον, καὶ ταῦτα δύ᾽ ὀβολὼ φέρων. 

ΙΖ 0 ΚΕ: ἘΜ ΈΕ Ο Β ὦ Ν- 

᾿ ἐγὼ γὰρ ἂν τλαίην τ ποτε 1190 ἀλλ οὖν λέγειν χρή σ᾽ ὡς ἐμάχετό γ᾽ αὐτίχα 
1100 ἐ ἐχϑρῶν παρ ἀνδρῶν δυσμενῆ χαττύματα; ᾿᾿Εφουδίων παγκράτιον ᾿Ἰσχιύνδῳ καλῶς, 

ΒΖΙΒΑΥΚΆΈΕΩ Ν. ἤδη γέρων ὧν καὶ πολιὸς, ἔχων δέ τοι 

ἔνϑες πόδ᾽, ὦ τᾶν, κἀπόβαιν ἐρρωμέγως πλευρὰν βαρυτάτην καὶ χέρας λαγόνας τε καὶ 

ἐς τὴν ᾿γρδδολωδὲν; ἀνύσας. ϑώρακ ἄριστον. ' 
ΘΙ ΧΟΚ.ΖΕΩ Ν. “1ΖΟΚ48Ε Ν. 

ἀδικεῖς γέ με παῦε παῦ᾽, οὐδὲν λέγεις. 

ἐς τὴν πολεμίαν ἀποβιβάζων τὸν πόδα. 1195 πῶς δ᾽ ἂν μαχέσαιτο παγχράτιον ϑώραχ ἔχων; 
ΒΩΕΖΧΥΚΊΛἍΈΕΩΝ. | ὌΣΣΕ  Υ Κα Ὁ  Π ΘΝ: 

φέρε καὶ τὸν ἕτερον. οὕτως διηγεῖσθαι γνομίζουσ᾽ οἱ σοτ οἵ. 
ΦΙΖΧΟΚΊΆΖΒΕΩΝ. ἀλλ ἕτερον εἶπέ μοι" παρ᾿ ἀνδοάσι ξένοις 

μηδαμῶς τοῦτόν γ), ἐπεὶ πίνων, σεαυτοῦ ποῖον ὧν λέξαι δοχεῖς 

118ὅ πάγυ μισολάχων αὐτοῦ στιν εἰς τῶν δαχτύλων. ἐπὶ νεότητος ἔργον ἀνδοικώτατον ; 
ἘΣ ΚΙ ΩΝ. ἐπ: ἡ ΈΡΕΚ ΟΕ ἀζ ΜΩ͂Ν τ δ... Ρ 

ΒΕ ΘΝ παρὰ ΤΕΡΟΝ τι 1200 Ὁ ἐζευι ἀνδρειότατον γε ΩΝ ἐμῶν, 

ΦΙΖΟΚΊΕΩΝ οτ “Εργασίωγος τὰς χαραάχας υφειλομὴν 

᾿᾿ ἀμπλοογρι κάτ ο ὠνανι 
ἐαυυα μων ἐγὼ, ἀπολεῖς με. ποίας χάρακας; ἀλλ᾿ ὡς ἢ χάπρον 

ὅστις ἐπὶ γήρᾳ χίμετλον οὐδὲν λήψομαι. ΡΣ Εν 

ΒΑΕΑΥΚἍΕΩ Ν. ἔδραμες, ἀνευρὼν ὃ τι νεαγνιχωώτατογ. 
ἄνυσόν ποϑ' ὑποδυσάμεγος" εἶτα προυσίως ΡβΙΙΤΟΙΚ “ΖΕ Ν. 

ὡδὲ προβὰς τουφ ἑρόν τι διασαλακχώγισογ. 1205 ἐγῴϑα τοίνυν τό γε νεκνιχώταωτον " 

| ἘΡΊΕ ὉΕΚ ΕΠ ΘΩΝ: ὅτε τὸν δοομέω «Ῥάύλλον, ὧν βούπαις ἔτι, 

170. ἰδού. ϑεῶ τὸ σχῆμα χαὶ σχέινψαι μὲ ὅτῳ εἶλον διώχων λοιδορίαις τνήφοιν δυοῖν. 

μάλιστ᾽ ἔοιχα τὴν βάδισιν τῶν πιλουσίωγ. Β4Π.ΑΎΥΚΑ.Ε 2 Ν. 

β ΒΩΙΠΝΠΑΥΚΜἍΈΕΩ Ν. παῦ᾽ - ἀλλὰ δευρὶ κατιπλινεὶς ποοσμάνϑαγε 
ὅτῳ; ϑοϑιῆνι σχόροδον ἠμᾳιεσμένῳ. ξυμποτιχὸς να: χαὶ ξυνουσιαστιχός. 

! 

ὠδὲ χελεύεις χαταχλινήγναι; 

“91.210.Κ. 4 ΓΝ. Ἔν ΓΕ. 2 κι ὍΣ Ν. 
ἔγωγε. μηδαμῶς. 

ἘΣ ἘΠ ΣΧ Κ  1Ξ 2 Ν. 1 Δ0ΚΖΈΕ Ν. 

τίνα δῆτ᾽ ἂν λέγοις; πῶς δαί; 



πεταεμοκε κοτε ες, τῶ ππῖπτ ει σοοΕόΨοιὁὌσπ το τὸν ν΄ ------ 
ΡΖ ΣῊ ΘΒ. ΦΙΑΝ  ΟΣΥΣ 616 Α 

ΒΙΕΖΧΥΚ,ΖΕΏ Ν. 

τὰ γόνατ᾽ ἔχτεινε, χαὶ γυμναστιχῶς 
ὑγρὸν χύτλασον σεαυτὸν ἐν τοῖς στρώμασιν. 
ἔπειτ᾽ ἐπαίνεσόν τι τῶν χαλχωμάτων " 

1216 ὀροφὴν ϑέασαι, χρεχάδὲ αὐλῆς ϑαύμασον " 

ὕδωρ χατὰ χειρός" τὰς τραπέζας εἰσφέρειν " 

δειπνοῦμεν " ἀπονενίμμεϑ᾽ " ἤδη σπένδομεν. 
3ΙΖΟΚΖΕΩ 

πρὸς τῶν ϑεῶν, ἐνύπνιον ἑστιώμεθϑα; 
ΒΖΕΧΥΚΖΕΟΩΝ 

αὐλητρὶς ἐνεφύσησεν. οἱ δὲ συμπόται 
1220 εἰσὶν Θέωρος, .Δϊσχίνης, «Ῥανὸς, Κλέων, 

ξένος τις ἕτερος πρὸς Χχξε εραλῆς ᾿Ιχέστορος. 
τούτοις ξυνὼν τὰ σχόλι᾽ ὅπως δέξει, χαλῶς. 

ΨῬΙΖΟΚΜ.ΖΕΩω Ν. 

ἄληϑες, ὡς οὐδεὶς Ζιακρίων δέξεται. 
ΒΙΗ͂ΕΑΥΚ,ἍΕΩ Ν. 

ἐγὼ εἴσομαι" χαὶ δὴ γάρ εἰμἡ ἐγὼ Κλέων, 
1225 ῴδω δὲ πρῶτος “Ἰρμοδίου " δέξει δὲ σύ. 

οὐδεὶς πώποτ᾽ ἀνὴρ ἐγένετ' ᾿1ϑηναῖος 
ΨΞΨΙΖΟΚΜΖΕὲΕΩ Ν. 

οὐχ οὕτω γε πανοῦργος χλέπτης 
ΒΙΗΙ͂ΒΖΦΥΚΖΕῺΩ Ν. 

τουτὶ σὺ δοάσεις; παραπολεῖ βοώμεγος " 

φήσει γὰρ ἐξολεῖν σὲ χαὶ διαφϑερεῖν 
1280 χαὺὶ τῆσδε τῆς γῆς ἐξελᾶν. 

ΦΙΠΖΟΚ.ΖΕΩ Ν. 

ἐγὼ δέ γε, 
ἕτερον ἄσομαι. 

ὠνϑρωφ᾽ . Οὗτος ὁ μαιόμενος τὸ μέγα χράτος, 
1285 ἀντρέψεις ἔτι τὰν πόλιν. ἃ δ᾽ ἔχεται ῥοπᾶς. 

ΒΙΕΖΧΥΚΜἍΕΩ Ν. 
τί δ᾽, ὅταν Θέωρος πρὸς ποδῶν χατακεέμεγος 

ζδη λέωγος λαβόμενος τῆς δεξιᾶς, 

ἐὰν ἀπειλῇ, ψὴ ΖΔ" 

“Ἰδμήτου λόγον, ὠταῖρε, μαϑὼν τοὺς ἀγαϑοὺς φίλει, 1285 ἡνίχα Κλέων μ᾽ ὑπετάραττεν ἐπικείμενος 
1240 τούτῳ τί λέξεις ἀρ λυσή: - 

“1410 ΚΆΑΕΩ Ν. 

ὠδιχκῶς ἐγὼ, 
οὐχ ἔστιν ἀλωπεχίζειν, 

οὐδ᾽ ἀμφοτέροισι γίγνεσϑαι φίλον. 

ΒΩΕΑΥΚ,ΖΕΩ Ν. 

μετὰ τοῦτον «Αϊσχένης ὃ το, δέξεται, 
ἀνὴρ σοφὸς χαὶ μουσικός" χκάτ᾽ σεται" 

1245 γρήματα χαὶ τς 

Ἀλειταγόύρᾳ τε χά-- 

μοὶ μετὰ Θετταλῶν 

““Ι20Κ.ΖΕῈΕΩ Ν. 

πολλὰ δὴ διεχόμισας σὺ χἀγώ. 

ΒΕ. Ἔν. 
τουτὶ μάντὲ ἐπιειχῶς σύ γ᾽ ἐξεπίστασαι" 

12δρὕπως δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον εἰς «ῬΡιλοχτήμονος ἴμεν. 
παῖ παῖ, τὸ δεῖπνον, “Χρυσὲ, συσκεύαζε γνῷ», 
ἕνα χαὶ ἐεϑυσϑῶμεν διὰ χοόνου. 

“1ΠΖ2Ο0Κ.Ε Ν. 

μηδαμῶς. 
χαχὸν τὸ πίνειν" ἀπὸ γὰρ οἴνου γίγνεται 
χαὶ ϑυροχοπῆσαι χαὶ πατάξαι χαὶ βαλεῖν, 

1256 χάπειτ᾽ ἀποτίνειν ἀργύριον ἐχ χραιπάλης. 

ΠΩ,ΠΑΥΚἍΕΩ Ν. 
ἐ 

Ἃ ΒᾺΝ ΄ - Οὐχ, ἣν ξυνῆς γ᾽ ἀνδοάσι χαλοῖς τε χἀγαϑοῖς. 

ἘΞ... ἝὕΟ0ὲὕ.ὕ.ϑὅϑϑδῶδο,..........ὅ.μδδὲεουυυβ ρυρ ως νι σεν τ σα 

1800 χαὶ τῶν ξυνόντων πολὺ παροινιχωτατος; 

ἢ γὰρ παρητήσαντο τὸν πεπογϑύότα, 
ἢ λόγον ἔλεξας αὐτὸς ἀστεῖόν τινα, 

«Αϊσωπιχὸν γέλοιον ἢ Συβαριτιχὸν, 
1260 ὧν ἔμαϑες ἐν τῷ συμποσίῳ " χἄτ᾽ ἐς γέλων 

τὸ πρᾶγμ᾽ ἔτρεψας, ὥστ᾽ ἀφείς σ᾽ ἀποίχεται. 
“1.210 Κ4 ΕΏ Ν. 

μαϑητέον τἄρ᾽ ἐστὶ πολλοὺς τῶν λόγων, 

εἴπερ γ᾽ ἀποτίσω μηδὲν, ἣν τι δρῶ χαχόν. 
ἄγε νυν ἴωμεν " μηδὲν ἡμῶς ἰσχέτω. 

ΧΟΡΟΣ. 

1206 πολλάχις δὴ ᾽δοξ᾽ ἐμαυτῷ δεξιὸς πεφυχέγαι, 
χαὶ σχαιὸς οὐδεπώποτε " 
ἀλλ᾽ ᾿Ἱμυνίας ὃ Σέλλου μᾶλλον οὐκ τῶν Κρω- 

βύλου, 
τ ε 2 , ᾽ Ῥ δὶ 4 , ᾿ 

οὗτος ὃν γ᾽ ἔγω ποτ᾽ εἰδὸν ἀντὴὲ μήλου χαὶ 
ῥοιᾶς 

δειπνοῦντα μετὰ «“εωγόρου. 
1270 πεινὴ γὰρ ἥπιερ αι ονι ἐ ζ ᾿ 

ἀλλὰ πρεσβεύων γὰρ ἐς «Ῥάρσαλον ᾧχετ᾽ " εἶτ᾽ 
ἐχεῖ 

μόνος μόνοις 
τοῖς ΠΕενέσταισι. ξυνὴν τοῖς 

Θετταλῶν, αὐτὸς πενέστης ὧν ἐλάττων οὐδενός. 
1276 ὦ μαχάρι᾽ «Τὐτόμενες, ὡς σὲ μαχαρίζομεν, 

παῖδας ἐφύτευσας ὅτι χειροτεχνιχωτάτους, 

πρῶτα μὲν ἅπασι φίλον ὥνδοα τε σοφώτατον, 
ᾧ χάρις ἐφέσπετο" τὸν χιϑαραοιδότατον, 

τὸν δ᾽ ὑποχοιτὴν ἕτερον, ἀργαλέον ὡς σο(όν" 
1280 εἶτ᾽ ᾿ἀριφράδην, πολύ τι ϑυμοσοφικώτατον, 

ὅντινά ποτ᾽ ὦμοσε μαϑόντα παρὰ μηδενὸς, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ σοφῆς φύσεος αὐτόματον ἐχμαϑεῖν 

γλωττοποιεῖν εἷς τὰ πορνεῖ᾽ εἰσιόνϑ᾽ ἑκάστοτε. 
ν᾿ Ἀ " ᾿ Ἀ 
εἰσί τινες οἵ μ᾿ ἔλ ἐγον ὡς καταδιηλλάγην, 

χαί μὲ χακίαις ἔχνισε" χᾷϑ'᾽ ὅτ᾽ ἀπεδειρόμην, 
οὐχτὸς ἐγέλων μέγα χεχραγότα ϑεώμενοι, 
οὐδὲν ἄρ᾽ ἐμοῦ μέλον, ὅσον δὲ μόνον εἰδέναι 
σχωμμάτιον εἴποτέ τι ϑλιβόμενος ἐχβαλῶ. 

1290 ταῦτα χατιδὼν ὑπό τι μιχοὸν ἐπιϑήχισα" 
εἶτα νῦν ἐξηπάτησεν ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ45Σ. 
ι -» » Ἴ ὠ χελῶναι μαχᾶριαι τοῦ δέοματος, 

Α χαὶ τρισμαχάριαι τοῦ ᾽πὶ ταῖς πλευραῖς τέγους. 
ὡς εὖ χατηρέινασϑε χαὶ νουβυστιχῶς 

1296 χεράμῳ τὸ νῶτον ὥστε τὰς πληγὰς στέγειν. 
ἐγὼ δ᾽ ἀπόλωλα στιζόμενος βαχτηρίᾳ. 

ΧΟΡ̓ΡΟΣ. 
τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; παῖδα γὰρ, κἂν ἡ γέρων, 

- χαλεῖν δίχαιον ὅστις ἂν πληγὰς λάβη. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 
3 " ε ’ ᾽ ᾿ ΔΈ ΣΩ͂Ν 85) Ἷ ΣῊΝ 

ου γαρ ο γέεοων Θτηροτατον «0 ηΨΡ Ζαχον 

χαίτοι παρῆν Ἵππυλλος, ᾿Αντιφῶν., «Τύχων. 

πυδο τυ στο. Θοὔφραστος, οἱ περὶ «Φρύνιχον. 

τούτων ἁπάντων ἣν ὑβριστότατος μαχρῷ. 

εὐθὺς γὰρ ὡς ἐνέπλητο πολλῶν χκἀγαϑῶν, 

1805 ἐνήλατ᾽ , ἐσχίρτα, πεπόρδει, κατεγέλα, 

ὥσπερ χαχρύων ὀνίδιον εὐωχήμενον " 
1278 --- 1288. -Ξξξ- 1284 --- 129], 
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ἢ - - - “ χἄτυπτε δή μὲ νεανιχῶς, παῖ παῖ χαλῶν. 
ἐπε ον αὐξν ς ἜΝ 31 (αὶ ,9ἢ ΄ Ὗ 

εἰτ᾽ αὐτὸν ὡς εἰδ΄., ἡχασεν .«Τυσίστρατος ") 

ἔοιχας, ὦ πρεσβῦτα, νεοπλούτῳ τρυγὺ 
1310 χλητῆρί τ᾿ εἰς ἀχυρῶνας ἀποδεδοακότι. 

ὁ δ᾽ ἀναχραγὼν ἀντήχασ᾽ αὐτὸν πάρνοπι 
τὰ ϑοῖα τοῦ τρίβωνος ἀποβεβληκότι, 
Σϑενέλῳ τε τὰ σχευάρια διακεχαρομένῳ. 

ς δ᾽ τ τ ’ 7) ἼΣ Θ ’ ἰς Ε 
ΟΣ ἀνεχοοτήσαν, πλὴν» γὲ Θουφραστου μογου 

1815 οὗτος δὲ διεμύλλαινεν, ὡς δὴ δεξιός. 
«ε ᾿" Α ᾿ ’ 2) 2 5 ᾿ 

ὁ γέρων δὲ τὸν Θούφραστον ἠρετ᾽, εἶπέ μοι, 

ἐπὶ τῷ χομᾷς χαὶ χομψὸς εἶναι προσποιεῖ, 
, χωμῳδολοιχῶν περὶ τὸν εὖ πράττοντ᾽ ἀεί; 

- ΄ , τοιαῦτα περιύβριζεν αὐτοὺς ἐν μέρει, 
1320 σχώπτων ἀγροίχως χαὶ προσέτι λόγους λέγων 

2 , 2 3 ν 5» , - ; 

ἀμαϑέστατ᾽, οὐδὲν εἰκότας τῷ πραγματι. 
2 2 ΒῚ Ἦ Φ ΄ » 2 » ὶ ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ ᾿μέϑυεν, οἴχαδ᾽ ἔρχεται 
τύπτων ἅπαντας, ἣν τις αὐτῷ ξυντύχη. 

΄ ὁδὲ δὲ δὴ καὶ σφαλλόμενος προσέρχεται. 
27 κι -" 

1826 ἀλλ: ἐκποδὼν ἄπειμι πρὶν πληγὰς λαβεῖν. 

ΨΦΙΖΟΚ.ΖΕΩ Ν. 
32 ’ 

ἄγέχε, πάρεχε Ἴ 

χλαύσεταί τις τῶν οπισϑεν 

ἐπακχολουϑούντων ἐμοί" 
Ξ ΕῚ Ἀὰτ9 ΄ Ὃ" « --7 

ΕΟ τ ΤΠ ροήσεϑ'᾽, ὑμᾶς, 

1880 ὦ πονηροὶ, ταυτηὶ τῇ 

δαδὲ φουχτοὺς σχευάσω. 

ΠΊΕ ΧΥΚΖΈΕΩ Ν. 
ἘΣ ’ 27) , ν 
ἡ μὴν σὺ δώσεις αὔριον τούτων δίχην. 
ἡμῖν ἅπασι, κεὶ σφόδρ᾽ εἰ νεανίας. 
ἀϑροόοι γὰρ ἤἥξομέν σε προσχαλούμεροι. 

“1Ι.40Κ.Ε Ν. 

1885 ]ὴ Ἰεῦ, χαλούμενγοι. 
2 -" ΡΙ νηε τον ον τονε 2.» Ὁ. 
ἀρχαιὰ Υ υμωῶν" ἀρὰ 7 ι6 

« ’ , 

ὡς οὐδ᾽ ἀχούων ἀνέχομαι 

διχῶν; Ἰαιβοῖ αἰβοῖ. 

τάδε μ᾽ ἀρέσκει" βάλλε χημούς. 

1340 οὐχ ἄπει σύ; Ἔ Ἐ ποῦ στιν 
ἡλιαστής ; ἐκποδών. 
Ρ] ΄ -" ’ 

ἀνάβαινε δεῦρο χουσομηλολόνϑιον, 
τῇ χειρὶ τουδὲ λαβομένη τοῦ σχοινίου. 

ἔχου" φυλάττου δ᾽, ὡς σαπρὸν τὸ σχοινίον " 
΄ , 2) 

ὅμως γε μέντοι τριβόμενον οὐκ ἄχϑέεται. 
«ς “-- ΄ 2 «ς ΄, -" « , 

1315 ὁρᾷς ἐγώ σ᾽ ὡς δεξιῶς υὑφειλομὴν 
ΒΗ 2) δ αὐ αν ’ 

μέλλουσαν ηδη λεσβιεῖν τοὺς ξυμποτας " 

ὧν οὕνεχ᾽ ἀπόδος τῷ πέει τῳδὶ χάριν. 
ἀλλ οὐχ ἀποδώσεις οὐδὲ φιαλεῖς, οἶδ᾽ ὅτι, 
ἀλλ ἐξαπατήσεις χἀγχανεῖ τούτῳ μέγα" 

1860 πολλοῖς γὰρ ἤδη χἀτέροις αὔτ᾽ εἰργάσω. 
΄ »" ΕΥ̓ Ἁ ἐὰν γένη δὲ μὴ χαχὴ νυνὶ γυνὴ, 

ἐγώ σ᾽, ἐπειδὰν οὑμὸς υἱὸς ἀποϑάνγη, 
ο»- ᾿ς: 

λυσάμενος ἕξω παλλακὴν, ὦ χοιρίον. 
“-- 7 Ύ - 2 Α -" - ’ 

γὺῦν δ᾽ οὐ χρατῶ ᾽γὼ τῶν ἐμαυτοῦ χρημάτων. 
1366 γέος γάρ εἶμι χαὶ φυλάττομαι σφόδρα. 

τὸ γὰρ υἵδιον τηρεῖ με, χῴώστι δύσκολον 
χάλλως χυμινοπριστοχαρδαμόγλυφον. 
ταῦτ᾽ οὖν περί μου δέδοιχε μὴ διαφϑαρῶ. 

πατὴρ γὰρ οὐδεῖς ἐστιν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ. 
1360 ὁδὲ δὲ καὐτὸς ἐπὶ σὲ χίίμ᾽ ἔοιχε ϑεῖν. 

ἀλλ ὡς τάχιστα στῆϑι τάσδε τὰς δετὰς 

᾿ 

λαβοῦσ᾽, ἵν᾽ αὐτὸν τωϑάσω γεανγικῶς, 
[τ 2 ἘΞ ᾿ - ᾿" 

οἵως ποϑ- οὗτος ἐμὲ πρὸ τῶν μυστηρίων. 
ΒΙΙΕΚΑΥΚΖΕΩ Ν. 

φΞ [ [ὰ Α Α [᾿ 

ὦ οὗτος οὗτος, τυφεδανὲ καὶ χοιρόϑλιψ, 

, 
| 
ἱ 

1366 ποϑεῖν ἐρᾶν τ᾿ ἔοικας ὡραίας σοροῦ. 

οὐ τοι χαταπροίξει μὰ τὸν ᾿Δπόλλω τοῦτο δρῶν. 
“1.10 Κ ΖΕ Ν. 

ὡς ἡδέως φάγοις ἂν ἐξ ὄξους δίχην. 

ΒΙΙΕ.“ΥΚ.,ΖΕΩ Ν. 

οὐ δεινὰ τωϑάζειν σε, τὴν αὐλητρίδα 
τῶν ξυμποτῶν χλέψαντα; 

«“110Κ. 4 Ν. 
ποίαν αὐλητρίδα; 

’ - - “ 3 Α ΄ ᾽ 

1570 τί ταῦτα ληρεῖς, ὠσπὲρ ἀπὸ τύμβου πεσών; 
12. Κα ΔῈ ὩΣ Ν: 

αὕτη πού ᾽στί σοί γ᾽ ἡ “Ἰαρδανίς. 
“,1Ζ20Κ.4ῈΕ Ν. 

οὔκ, ἀλλ᾿ ἐν ἀγορᾷ τοῖς ϑεοῖς δὰς χάεται. 
ΒΙΕΧΑΥΚ.ΖΕΩ Ν. 

γὴ τὸν 4, 

δὰς ἥδε; 
“ΙΖΟΚ ΖΕ Ν. 

δὰς δῆτ᾽. οὐχ δοᾷς ἐστιγμένην ; 
ΒΙΙΕΑΥΚ.ΖΕ ἢ Ν. 

τί δὲ τὸ μέλαν τοῦτ᾽ ἐστὶν αὐτῆς τοὺν μέσῳ; 

Ψ9ΙΖΟΚ.Ε Ν. 

[8376 ἡ πίττα δήπου καομένης ἐξέρχεται. 
ΒΩΕΥΚΊἭΊΞΠΌΩΝ. 

ὁ δ᾽ ὄπισϑεν οὐχὶ πρωχτός ἔστιν οὑτοσί; 
“1Ζ0.Κ.4 Ἑ ἢ Ν. 

ὕζος μὲν οὖν τῆς δαδὸς οὗτος ἐξέχει. 
ΠΒΙΙΕΑΥΚΜΈΕω Ν. 

τί λέγεις σύ; ποῖος ὄζος ; οὐχ εἶ δεῦρο σύ; 
“1.10 ΚΕ Ν. 

ἃ ἃ, τί μέλλεις δρᾶν; 
ἘΔΕ“ΥΚΆΈΩ Ν. 

ἄγειν ταύτην λαβὼν 
1380 ἀφελόμενός σε καὶ νομίσας εἶναι σαπρὸν 

χοὐδὲν δύνασϑαι δρᾶν. 
«.“1.4 ΟΚΖΈΕΩΝ. 

ἄκουσόν γυν ἐμοῦ. 

Ὀλυμπίασιν ἡνίκ᾽ ἐθεώρουν ἐγὼ, 
᾿Εφουδίων ἐμαχέσατ᾽ ᾿Ασχώνδᾳ καλῶς, 
ἤδη γέρων ὧν" εἶτα τῇ πυγμῆ ϑενὼν 

1386 ὁ πρεσβύτερος κατέβαλε τὸν νεώτερον. 
πρὸς ταῦτα τηροῦ μὴ λάβης ὑπώπια. 

ΒΩ ΚΕΝ. 

νὴ τὸν 40 ἐξέμαϑές γε τὴν ᾿θλυμπίαν. 
4.0 1 ΟἿ ὙΧ ὙῈΣ, 

ἀντιβολῶ πρὸς τῶν ϑεῶν. ἴϑι μοι παράστηϑ'᾽, 
ὁδὶ γὰρ ἁνήρ ἔστιν ὅς μ᾽ ἀπώλεσεν 

1390 τῇ δαδὲ παίων, κἀξέβαλεν ἐντευϑενὶ 
ὀβολῶν χἀπιϑήκην τέτταρας. 
Ἔ:Ε. ΖΦ α ΚΦ Έ ΣΝ, 

ὁρᾷς ἃ δέδραχας; πράγματ᾽ αὖ δεῖ καὶ δίκας 
ἔχειν διὰ τὸν σὸν οἶνον. 

1.ΔΟΚ.ΖΕΩΝ. 

᾿οὐδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 

λόγοι διαλλάξουσιν αὐτὰ δεξιοί" 

1395 ὥστ᾽ οἶδ᾽ ὁτιὴ ταύτῃ διαλλαχϑήσομαι. 
ἌΡΤΟΝ ΏΩΟ.ΖΙΣ.:. 

οὔ τοι μὰ τὼ ϑεὼ χαταπροίξει ἸΠυρτίας 

2) “Ὁ ἿἋ 

ἄρτους δέχ 

ῬΟΕΤΔΕ 5ΟΕΝΙΟΙ͂ς 78 
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τῆς ᾿γκυλίωνος ϑυγατέρος καὶ Σωστράτης, 
οὕτω διαφϑείρας ἐμοῦ τὰ. φορτία. 

ΖΟΚ.ΕΩ Ν. 

ἄχουσον, ὦ γύναι" λόγον σοι βούλομαι 
1400 λέξαι χαρίεντα. 

ΧΦ Π ΘΙ ΊΖΙΙΣ. 

μὰ “ία μή μοί γ᾽, ὦ μέλε. 
ῬΙΔΟΚ.ΖΕΩΝ. 

«ἴσωπον ἀπὸ δείπνου βαδίζονθ᾽᾿ ἑσπέρας 
ϑρασεῖα χαὶ μεϑύση τις ὑλάχτει κύων. 
κίσειτ᾽ ἐχεῖγος εἶπεν, ὦ κύον χύον, 
εἰ νὴ «10 ἀντὶ τῆς χαχῆς γλώττης ποϑὲν 

1406 πυροὺς πρίαιο, σωφρονεῖν ἄν μοι δοκοῖς. 

ΦΡΤΟΠΩ, 4ΖῚ:1Σ. 

καὶ χαταγελᾷς μου; προσχαλοῦμαί σ᾽ ὅστις εἶ, 

πρὸς τοὺς ἀγορανόμους βλάβης τῶν φορτίων, 
χλητὴρ᾽ ἔχουσα Χαιρεςφῶντα τουτονί. 

“ΥΖΟΚΖΕΏΩ Ν. 

μὰ “0, ἀλλ᾽ ἄκουσον, ἣν τί σοι δόξω λέγειν. 1 
1410..Ζ“ὥσός ποτ᾽ ἀντεδίδασκε καὶ Σιμωνίδης " 

ἔπειϑ᾽ ὁ «“ζσος εἶπεν, ὀλίγον μοι μέλει. 
ΚΦ ΡΠ Ὁ ΕΣ. 

ἄληϑες, οὗτος; 
ῬΜΙΖΟΚἍΕΩ Ν. 

χαὶ σὺ δή μοι Χαιρεφῶν 
γυναιχὺ χλητεύειν ἔοιχας ϑαψίνῃ, 

Ἰνοῖ χρεμαμένη πρὸς ποδῶν Εὐριπίδου. 
ΤΥ ΚΠ Ν.- 

1416 ὁδί τις ἕτερος, ὡς ἔοιχεν, ἔρχεται 
καλούμεγνός σε" τόν γέ τοι χλητῆρ᾽ ἔχει. 

ΖΦ Ί,ΤΜΙΧΟΡΙΟΙΣ. 

οἴμοι κακοδαίμων. προσχαλοῦμαί σ᾽, ὦ γέρον, 
ὕβρεως. 

ΒΙΕΖΥΚΜ,ΖΈΕΩ Ν. 

ὕβοεως; μὴ, μὴ καλέσης πρὸς τῶν ϑεῶν. 
ἐγὼ γὰρ ὑπὲρ αὐτοῦ δίκην δίδωμί σοι, 

Π1420ἣν ἂν σὺ τάξης, καὶ χάριν πρὸς εἴσομαι. 
ΙΔΟΚ.ΖΈΕ Ν. 

ἐγὼ μὲν οὖν αὐτῷ διαλλαχϑήσομαι 
ἑχών" ὁμολογῶ γὰρ πατάξαι χαὶ βαλεῖν. 
ἀλλ ἐλϑὲ δευρὶ πρότερον. ἐπιτρέπεις ἐμοὶ, 

ὅ τι χρή μ᾽ ἀποτίσαντ᾽ ἀργύριον τοῦ πράγματος, 
1426 εἶναι φίλον τὸ λοιπὸν, ἢ σύ μοι φράσεις; 

ΚΑΤΠΙΓΟΡΟΣ. 

σὺ λέγε. διχῶν γὰρ οὐ δέομ᾽ οὐδὲ πραγμάτων. 

“ΦΦΙΧΟΚ.ΖΕ Ν. 
2 ΄ “- " 
ἰνὴρ «Συβαρίτης ἐξέπεσεν ἐξ ἅρματος, κ᾿ 

ν 

χαί πως χατεάγη τῆς κεφαλῆς μέγα σφόδρα" 
ἐτύγχανεν γὰρ οὐ τρίβων ὧν ἱππιχῆς. 

1430 χάπειτ᾽ ἐπιστὰς εἰπ᾿ ἀνὴρ αὐτῷ φίλος " 

ἔρδοι τις ἣν ἕχαστος εἰδείη τέχνην. 
« ᾿ κ Ἁ μ ΕἸ 5» ν , 

οὕτω δὲ χαὶ σὺ παρατρεχ᾽ εἰς τὰ Πιτταλου. 

,ὕ 

ΖΕ ΖΜ ΖΕ ΟΣΝΕ 

ὅμοιά σου χαὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις τρύποις. 

ΚΑΊΗΓΟΡΟΣ. 

ἀλλ οὖν σὺ μέμνησ᾽ αὐτὸς ἁπεχρίνατο. 

ΦΙΖΟΚ.,ΖΕῈΕΩ Ν. 

1120 ἄχουε, μὴ φεῦγ᾽. ἐν Συβάρει γυνή ποτὲ 
χατέαξ ἐχῖνον. 

ἈΡΡΣ  ΦΤᾺ Δ Ὁ Σ 

ΚΑΤΠΙΓΟΡΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
““͵7Τ1Ζ2Ο0Κ.Ε0ω Ν. 

οὗχῖνος οὗν ἔχων τιν᾽ ἐπεμαρτύρατο" 
εἶϑ᾽ ἡ Συβαρῖτις εἶπεν, εἰ ναὶ τὰν χόραν 
τὴν μαρτυρίαν ταύτην ἐάσας ἐν τάχει 

1440 ἐπίϑεσμον ἐπρίω, νοῦν ἂν εἶχες πλείονα... 
ΚΠ 4 ΤΠ ΙΘΘΕΣΣ 

ὕβριζ᾽, ἕως ἂν τὴν δίχην ἄρχων καλῆ. 
ΒΒ ΕΣ ΚΌΖΟ ΩΙΝν. 

οὔ τοι μὰ τὴν “ἠμητρ᾽ ἔτ᾽ ἐνταυϑὴ μενεῖς, 
ἀλλ ἀράμενος ἐγώ σε 

«“1.Ζ20Κ.4ῈΕ Ν. 

τίν ΕΟ ΕΙΣΟΣ 

ΒΗΠΑΥΚ,.ΆΎΕ2 Ν. 
“ -" 

ὁ τι ποιῶ;. 

εἴσω φέρω σ᾽ ἐντεῦϑεν" εἰ δὲ μὴ, τάχα 
ιά445 κλητῆρες ἐπιλείψουσι τοὺς χαλουμένους. 

ΞῳΞΙΖΤΟΚ, ΠΩ Ν. 

«ϊσωπον οἱ “1ελφοί ποτ᾽ 
ΒΔἯΔΕΑΥΚΆἍΞΒΩ Ν. ᾽ 

ὀλίγον μοι μέλει. 
“ἨΜμΖΟΚ ΖΗ Ν᾿ 

φιάλην ἐπητιῶντο κλέιναι τοῦ ϑεοῦ" 
ὁ δ᾽ ἔλεξεν αὐτοῖς, ὡς ὁ χάνϑαρός ποτε 

ΒΙΞΒΑΥῪΚΖΈΕΩΝ. | 
οἴμ᾽ ὡς ἀπολῶ σ᾽ αὐτοῖσι τοῖσι χαγϑάροις. 

ΝὌΟΨΟΣΣ: 

1450 ζηλῶ γε τῆς εὐτυχίας 

ὁν πρέσβυν, οἱ μετέστη 
ηρῶν τρόπων χαὶ βιοτῆς " 

Ν 

Α »"ἭἪ 2 Α 

ἕτερα δὲ νῦν ἀντιμαϑὼν 
φς ΄ ΄. , 
{) ἐξ γα Ζιξεισέετοι τι 

ιἰ 

1465 ἐπὶ τὸ τρυφῶν χαὶ μαλαχόν. 
τάχα δ᾽ ὧν ἴσως οὐχ ἐϑέλοι. 

Ν Ἁ 2 -“ " 

τὸ γάρ ἀποστῆναι χαλεπον 
’ « 7 , 

φύσεος, ἣν ἔχοι τις ἀεί. 

χαίΐίτοι πολλοὶ ταῦτ᾽ ἔπαϑον" 

1460 ξυγνόντες -γνώμιαις ἑτέρων 
; - , 

μετεβάλλοντο τοὺς τρόπους. 
πολλοῦ δ᾽ ἐπαίνου παρ᾽ ἐμοὶ 

- ἐπὶ - 

χαὶ τοῖσιν εὖ φρονοῦσιν 
27 

τυχὼν ἄπεισιν διὰ τὴν 
1465 φιλοπατρίαν καὶ σοφέαν 

« - ς , 

ὁ παῖς ὁ Φιλοχλέωνος. 
ΤΠ) « Π ε᾿ ἊΝ 5. - 

οὐδενὶ γὰρ οὕτως ἀγανῷ 
“ ’, ἐν ’ 

ξυνεγενόμην, οὐδὲ τρόποις 
δ ; 5.99 “- ᾿ 
ἐπεμάνην., οὐδ᾽ ἐξεχυϑην. 

ἡ“ ΄ δ - 2 ἈΠ 
1470 τί γὰρ ἔχεῖνος ἀντιλέγων 

οὐ χρείττων ἡν, βουλόμενος 
τὸν φύσαντα σεμνοτέροις 

χαταχοσμῆσαι ποάγμασι; 
Ξ4ΑΝΘΊΤΙΑ͂Σ. 

[ 2. ’ «ς - ᾿ 

γὴ τὸν Ζιόνυσον, ἄπορά γ᾽ ἡμῖν πράγματα 
1476 δαίμων τις εἰσχεχύχληχεν εἷς τὴ» οἱχέαν. 

ς , - ( 

ὁ γὰρ γέρων ὡς ἔπιε διὰ πολλοῦ χρόνου 
ἤχουσέ τ᾿ αὐλοῦ, περιχαρὴς τῷ πράγματι 

ὀρχούμενος τῆς νυχτὸς οὐδὲν παύεταε 
τἀρχαῖ᾽ ἐκεῖν᾽ οἷς Θέσπις ἠγωνίζετο " 

1450--- 1401. ΞξΞ 1462- 1479. 



ΞΡ 
»» 

Ἐπ 619 --- θ 

1480 χαὶ τοὺς τραγῳδούς φησιν ἀποδείξειν πρόγους 

τοὺς γῦν, διορχησόμενος ὀλίγον ὕστερον. 
ΟΊ ΘΙΚ.Χ.ῈΕ Ν. 

τίς ἐπ᾿ αὐλείοισι ϑύραις ϑάσσει; 
ΞΖ ΝΜ ΘΙΖΕΣ. 

τουτὶ καὶ δὴ χωρεῖ τὸ χακόν. 
“ΙΧ ΟΚ.ΕΩ Ν. 

χλῆϑρα χαλάσϑω τάδε. χαὶ δὴ γὰρ 
1486 σχήματος ἀρχὴ 

᾿ ἘΠῚ ΝΥΘΟ φἰς. 
μᾶλλον δέ γ᾽ ἴσως μανίας ἀρχή. 

«ΠΧ ῸΚΌΖΕΏΌΣΝι 

πλευρὰν λυγίσαντος ὑπὸ δώμης, 

οἷον μυχτὴρ μυχᾶται χαὶ 
σφόνδυλος ἀχεῖ" 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

πῖϑ' ἑλλέβορον. 
«1.4 ΟΚΑΞΕΩΝ. 

1499 πτήσσει «ρύγιχος ὥς τις ἀλέχτωρ, 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

τάχα βαλλήσεις. 

ΦΙΖΟΚΜΕῺΩ Ν. 

σχέλος οὐράνιόν γ᾽ ἐχλαχτίζων. 

πρωχτὸς χάσχει. 
Ξ Ξ4 Ν Θ 142 ὮΣΕ 

χατὰ σαυτὸν ὅρα. 
“ῬΕΖΟΚΖΈΕ Ν. 

γὺῦν γὰρ ἐν ὥρϑροις τοῖς ἡμετέροις 
1496 στρέφεται γαλαρὰ χοτυληδών. 

ΒΙΈΕ.ΦΧΥΚ ΖΕΩ Ν. 
ΕῚ τ ᾿ “5 ἘΣ σι ον τευ κ0 5. Ε ᾿ ᾿ ᾿ 

οὐχ εὖ μὰ “1 οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ μανιχκὰ πράγματα. 
“1Ζ20Κ.2 Ε  Ν. 

φέρε νυν ἀνείπω χἀνταγωνιστὰς χαλῶ. 
εἴ τις τραγῳδός φησιν ὀρχεῖσϑαι χαλῶς, 
ἐμοὶ διορχησόμενος ἐνθάδ᾽ εἰσίτω. 

1600 φησίν τις, ἢ οὐδείς ; 

ΒΙΕ.“«ΥΚΜΖΕΩ Ν. 

εἷς γ᾽ ἐχεινοσὶ μόνος. 
““ΙΖ4Ο0ΟΚΖΕω Ν. 

τίς ὁ χαχοδαίμων ἐστίν; 
ΒΡΗ͂ ΖΦ ΚΙ ΕΘΝ. 

ς υἱὸς Καρχίγου 
Ο μέσατος. 

«20 Καὶ ΖΕ ΝΞ: 

ἀλλ οὗτός γε καταποϑήσεται" 

ΝΜ ΣΎ ΟΝΟΒΟΝΒΒΟΒΟΒΟΘΘΘΝΟΝΘΒΘΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΗΝΕΝΝ 

ἀπολῶ γὰρ αὐτὸν ἐμμελείᾳ κονδύλου. 
ἐν τῷ ῥυθμῷ γὰρ οὐδέν ἐστ᾽. 

ἜΖΗ ΖΧΎΚΟΖ (Ὁ Ν. 

ἀλλ, ὠζυρὲ, 
150ὅ ἕτερος τραγῳδὸς Καρχινίτης ἔρχεται, 

ἀδελφὸς αὐτοῦ. 
“ΦΙΖΟΚΖΈΕΩ Ν. 

ι »» ΕῚ , ᾿ τ 

γὴ 40 ὠψωνηκ᾽ ἄρα. 

ΖΕ ΞΖ. ΚΖ Ὁ Ν. 
ι ᾿ »} γ9 δ ΡΝ ΄ " 

μα τὸν “1 οὐδέν γ᾽ αλλὸο πλήν γε χαρκίγους. 

προσέρχεται γὰρ ἕτερος αὖ τῶν Καρκίνου. 

ΦΙΖΟΚΜἍΕ Ν. 
Α ͵, ᾿ ν᾿ 2. “κ 3 ΄ ΄. 

τουτὶ τί ἣν τὸ προσέοπον; ὀξὶς, ἢ φαλαγξ; 

ΒΙΕΦΥΚΖΕΩ Ν. 
ε ΄ ὑπο ἃ ΕἸ - ,) 

15100 πινγοτήορης οὗτος ἔστι τοῦ γέγους, 
«ς [2 ει ͵ὔ -" 

ὁ σμιχρότατος, ὃς τὴν τραγῳδίαν ποιεῖ. 

ΨΦΙΖΟΚ.ΖΕΩ Ν. 
5 ἌΣ ἊΣ ’ - 5 , 
ὦ Καοχίν᾽, ὦ μακάριε τῆς εὐπαιδίας " 

ὅσον τὸ πλῆϑος χατέπεσεν τῶν ὀρχίλων. 
ἀτὰρ χαταβατέον γ᾽ ἐπ᾿ αὐτοὺς, ὠζυρέ. 

1516 ἅλμην κύχα τούτοισιν, ἣν ἐγὼ χρατῶ. 

ΧΕ ΟΣ: 

φέρε γυν ἡμεῖς αὐτοῖς ὀλίγον ξυγχωρήσωμεν 
ἅπαντες, 

ἕν᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίας ἡμῶν πρόσϑεν βεμβικίζωσιν 
ἑαυτους. 

Ἔχόκο 5 ῸΣ ΄ , 
αΥ. ὦ μεγαλωνυμα τέἕχνα 

τοῦ ϑαλασσίοιο, 

1520 πηδᾶτε παρὰ ψάμαϑον 
χαὶ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτου. 
χαρίδων ἀδελφοί" 
ταχὺν πόδα χυκχλοσοβεῖτε, ᾿ 
χαὶ τὸ «Ῥουνίχειον 

1525 ἐχλαχτισάτω τις. ὕπως 
ἰδόντες ἄνω σχέλος ὦ- 

ζωσιν οἱ ϑεαταί. 

στρόβει, παράβαινε χύκλῳ καὶ γάστρισον σεαυτὸν, 
1680 δῖπτε σχέλος οὐράνιον " βέιβιχες ἐγγενέσϑων. 

χαὐτὸς γὰρ ὁ ποντομέδων ἄναξ πατὴρ προσέρπει 
ἡσϑεὶς ἐπὶ τοῖσιν ἑαυτοῦ παισὶ, τοῖς τριόρχαις. 

1686 ἀλλ ἐξάγετ᾽, εἴ τι φιλεῖτ᾽ ὀρχούμενοι, ϑύραζε 
ἡμῶς ταχύ" τοῦτο γὰρ οὐδείς πω πάρος δέδρακεν, 

ὀρχούμενον ὅστις ἀπήλλαξεν χορὸν τρυγῳδῶν. 
1518 --- 1622, -:Ξ-Ξ- 1528 --- 1527. 

β 

᾿ 
Ϊ 



ΔΑΡΙΞΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΕΙΡΗΝΗ, 

ΑΙ ΓΟΥ ΔΦΔΡΑΜΆΤΟΙΣ. ΡΟΣ ΨἜΕΙΝ 

ΟΙΚΕΤΑ͂Ι ΔΎΟ Τρυγαίου. ΘΩΡΑΚΟΠΩΖΗΣ. 

ΤΌ ΡΧΌῸΖΝΟΙΣΣ. ΣΑΙ ΠΙΓΓΟΠΌΟΙΟΣ. 

ΚΟΡΑ1, ϑυγατέρες Τρυγαίου. ΚΡΑΝΟΠΩ ΠΗ͂Σ. 

ἙΡΜΗ͂Σ. ΦΟΡΎΒΞΟΣ. 

ΠΟΖΕΙΜΟΣ. ΓΩ͂ΤΣ 7.511. Χ ΟἾΔΕ 

ΚΥΖΟΙΜΙΟ Σ. ΠΑΙ͂Σ ΚΑΈΕΩΝΥΤΜῈΟΎ. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΩΡΥΙΩ Ν. ΕΙΡΠΝΠἊΠ 

ΤΕΡΟΚΌΜΗΣ,, μάντις. ΟΙΩΡΆΑ χωφὰ πρόσωπα. 

ἹΡΕΠΑΝΟΎΡΓΟΣ. ΘΗΕΩΡΙΆΑ 

ΜΟΦΟΠΟΙΟΣ. 

ΠΥ ΘΕ ΘΙ Ξ 

ἼΠ92η τῷ Πελοποννησιαχῷ πολέμῳ χεχμηῶτας τοὺς ᾿4“ϑηναίους χαὶ τοὺς σύμπαντας “Ἕλληνας ᾿Δριστοφάνης 

ἰδὼν, ἱχανὸς γὰρ διιππεύχει πολεμούντων αὐτῶν χρόνος, τὸ δρᾶμα συνέγραψε τοῦτο, προτρέπων τὰς πό- 

λεις χαταϑέσϑαι μὲν τὴν πρὸς αὑτὰς φιλονειχίαν, ὁμόνοιαν δὲ καὶ εἰρήνην ἀντὶ τῆς πρότερον ἔχϑρας ἑλέ- 

σϑαι. παρεισάγει τοίνυν γεωργὸν, Τρυγαῖον τοὔνομα, μάλιστα τῆς εἰρήνης ἀντιποιούμενον. ὃς ἀσχάλλων 
-»-»“Ὕ"Σ . , - ᾿" ’ -- 

ἐπὶ τῷ πολέμῳ εἷς οὐρανὸν ἀνελθεῖν ἐβουλεύσατο πρὸς τὸν Δία. πευσόμενος παρ᾽ αὐτοῦ δι᾿ ἣν αἰτίαν 
͵ 

[ 9 , ν κα Ὁ ’ ’ - ΄ “4 5) - « ἊΡ τς - , 
οὕτως ἔχτρυχει τὰ τῶν Ἑλληνων πράγματα, τοσοῦτον ποιήσας πολέμον αὐτοῖς. ὧν δὴ διαποροῦντα τίνα 

; τ 5 ΕῚ Ὶ " ᾿ ᾽ ἷ ᾽ [2 : ς 2 ; 5 ΡῚ 4 

τοοσον τὴν εἰς ουρᾶνον σορξιαν ποιήσει. σιαρεισαγεξι τοεροντα χανϑαρον ως αγναπτησομέενον εις ουρᾶνον 

δι᾿ αὐτοῦ. Βελλεροφόντου δίχην. προολογίζουσι δὲ οἱ δύο ϑεράποντες αὐτοῦ. οἷς χαὶ ἐχτρέφειν προσετέ- 
2 Ν ἤ Ν᾿ 7 Ν 3 Ν Ν 

κ᾿ , - « - ΕῚ - , « Χ » Ἄν ᾿ ΕῚ ΄ Χ ὥῳ, ἃ ταχτο τὸν χάγϑαρον. δυσ(φᾳοροῦντες ἐπὶ τοῖς αὐτοῦ σιτίοις. ἡ δὲ σχηνὴ τοῦ δράματος ἕκ μέρους μὲν ἐπὶ 
3 ᾽ὕ τῆς γῆς, ἔκ μέρους δὲ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ. ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἔχ τινων ἀνδρῶν ᾿Αττιχῶν γεωργῶν. 

«Φέρεται ἐν ταῖς διδασχαλίαις χαὶ ἑτέραν δεδιδαχὼς Εἰρήνην ὁμοίως ὁ “Ἱριστοφάνγης. ἄδηλον οὖν φησιν 

᾿Ερατοσϑέγης, πότερον τὴν αὐτὴν ἀνεδίδαξεν, ἢ ἑτέραν χαϑῆχεν, ἥτις οὐ σώζεται. Ἀράτης μέντοι δύο οἶδε 

δράματα γράφων οὕτως " ἀλλ᾽ οὐν γε ἐν τοῖς ᾿Αχαρνεῦσιν, ἢ Βαβυλωνίοις, ἢ ἐν τῇ ἑτέρᾳ Εϊρήνη. καὶ σπο-- 
ΚΝ , 4 , ε᾿ 5 - -» , ΕΝ ὩΣ ράδην δέ τινὰ ποιήματα παρατίϑεται, ἅπερ ἐν τῇ νῦν φερομένῃ οὐκ ἔστιν. 

νίχησε δὲ τῷ δράματι ὁ ποιητὴς ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Δλκαίου, ἐν ἄστει. πρῶτος Εὔπολις Κόλαξι, δεύτερος 
» Π , , , , ᾿ »"Ὕ « , ΕῚ . ΄ Εἰ χὰ ς » 

«Ἱριστοφάνης Εἰρήνη, τρίτος “εύκων «ΦῬράτορσι. τὸ δὲ δρᾶμα ὑπεχρίνατο ᾿“πολλόδωρος, ἡνίχα ἑομῆν λοιο-- 

χρύτης (ἡνίχα ἔτ᾽ ἣν ὑποχριτής 3). 



ἘΡΡ Ρ ΗΝ ἪΉΗ. 

Ζϊ- αἶρε μᾶζαν ὡς τάχιστα κανϑάρῳ. 

ὌΠ ΚΣ ΠΣ Ἐὶ , 
ἰδού. 

Ὁ ΕΠ 7. 

δὸς αὐτῷ τῷ χάχιστ᾽ ἀπολουμένῳ. 

ΟΙΚΕΊΗΣ 8. 

χαὶ μήποτ' αὐτῆς μᾶζαν ἡδίω φάγοι. 

ΟἸΚΕΊΤΗΣ 4Ὧ4. 

δὸς μᾶζαν ἑτέραν ἐξ ὀνίδων πεπλασμένην. 

ΟἸΚΕΤῊΗΣ 8. 

δἰδοὺ μάλ αὖϑις. 
ΟἸΚΈΤΗΣ. Ὲ ἩἮἭἣἂ. 

ποῦ γὰρ ἣν νῦν δὴ ᾽φερες; 
οὐ χατέφαγεν; : 

ΟΙΚΕΊΤΊΠΣ . 

μὰ τὸν “1, ἀλλ᾿ ἐξαρπάσας 

ὅλην ἐνέχαψνε περικυλίσας τοῖν ποδοῖν. 
ΟΙΚΕΊΤΊΗΣ 4. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα τρῖβε πολλὰς χαὶ πυχνάς. 
ΟΙΚΕΤΗ͂Σ 8. 

ἄνδρες χοπρολόγοι, προσλάβεσϑε πρὸς ϑεῶν, 
10 εἰ μή μὲ βούλεσϑ' ἀποπνιγέντα περιιδεῖν. 

ΟΙΚΠΊΠΤΠΣ «4. 

ἑτέραν ἑτέραν δὸς παιδὸς ἡταιρηχότος " 

τετριμμένης γάρ φησιν ἐπιϑυμεῖν. 
ΟΙΚΕΊΤΊΠΕΣ 8. 

ὶ ἰδού. 
ἑνὸς μὲν, ὠνδ ἱπολελύσϑ' δοχῶ" ς μὲν, ὠνδρες, ἀπολελύσϑαι μοι δοχῶ 
δ κ ν 9 ᾿ ’ 2 ὦ 9. 

οὐδεὶς γὰρ ἂν φαίη μὲ ματτοντ' ἐσϑίειν. 
ΟΙἸΚΕΊΤΊΗΣ «4. 

16 αἱβοῖ, φέρ᾽ ἄλλην, χἀτέραν μοι χἀτέραν, 
καὶ τροῖβ᾽ ἔϑ᾽ ἑτέρας. 

ΟΙΚΕΤΗΣ .. 
κ ν 2) [ἀῚ 2 ᾿] Α 5) 

μα τὸν -Ζπολλω ᾿γὼ μὲν οὐ" 

οὐ γὰρ ἔϑ' οἷός τ' εἴμ᾽ ὑπερέ) ἧς ἀντλί γὰς ἰος τ εἴμ᾽ ὑπερέχειν τῆς ἀντλίας. 
2 ᾿ 5» τι ΕΥ Α κ 2 , 

αὐτὴν αρ' οἴσω συλλαβὼν τὴν ἀντλίαν. | 

ΘΙ ΚΕ ΤΥΓΣ 3. 
ι ᾿ ΠΣ 9 “ν ν ΝΑῸ , , 

γὴ τὸν “0 ἐς χόραχας γε, χαὶ σαυτὸν γε πρός." 
ΟΥΚΡΊΚΗΣ Ρ. 

20 ὑμῶν δέ γ᾽ εἴ τις οἶδ᾽ ἐμοὶ χατειπάτω 
πόϑεν ἂν πριαίμην ῥῖνα μὴ τετρημένην. 
οὐδὲν γὰρ ἔργον ἣν ἄρ᾽ ἀϑλιώτερον 
2 ὩὉ» ’ Ρ] ῶ 27 

η χανϑάοῳ ματτοντὰ παρέχειν ἐσϑίειν. 

ὑς μὲν γὰρ, ὥσπερ ὧν χέση τις, ἢ χύων, 
’ὔ - « 3 ’ 

25 φαύλως ἐρείδει" τοῦτο δ᾽ ὑπὸ φρονήματος 
βοενϑύεταί τε χαὶ φαγεῖν οὐχ ἀξιοῖ, 
ΕΝ ι ο“ , δον ΠΣ “5 
ἣν μὴ παραϑῶ τρίψας δι᾿ ἡμέρας ὕλης 
ὥσπερ γυναισὶ γογγύλην μεμαγμένην. 
3.9.43 - -ν 

ἀλλ εἰ πέπαυται τῆς ἐδωδῆς σκέψομαι 
““: » ’ , ’ »] 

80 τηδὶ παροίξας τῆς ϑύρας, ἵνα μὴ μ᾽ ἴδη. 

ἔρειδε, μὴ παύσαιο μηδέποτ᾽ ἐσϑίων 
τέως ἕως σαυτὸν λάϑης διαοοαγείς. 

οἷον δὲ κύψας ὁ κατάρατος ἐσϑίέει, 
ὥσπερ παλαιστὴς, παραβαλὼν τοὺς γομφίους, 

86 καὶ ταῦτα τὴν κεφαλήν τὲ καὶ τὼ χεῖρέ πως 
ὠὁδὲ περιάγων, ὥσπερ οἱ τὰ σχοινία 
τὰ παχέα συμβάλλοντες εἷς τὰς ὁλχάδας. 
μιαρὸν τὸ χρῆμα καὶ κάκοσμον χαὶ βορὸν, 
χώτου ποτ᾽ ἐστὶ δαιμόνων ἡ προσβολὴ 

40 οὐκ οἶδ᾽. ᾿Αφροδίτης μὲν γὰρ οὔ μοι φαίνεται, 
οὐ μὴν Χαρίτων γε. 

ΟΙΚΕΤΗ͂Σ 4. 

τοῦ γάρ ἐστ᾽; 
ΟΙΚΕΤΗΣ 8. 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως 
τοῦτ᾽ ἔστι τὸ τέρας οὐ “ιὸς χαταιβάτου. 
οὐχοῦν ἂν ἤδη τῶν ϑεατῶν τις λέγοι 
γεανίας δοχησίσοφος, τὸ δὲ πρᾶγμα τί; 

4ἀδ ὁ χάνϑαρος δὲ πρὸς τί; χῴτ᾽ αὐτῷ γ᾽ ἀνὴρ 
᾿Ιωνιχός τίς φησι παρακαϑήμενος " 
δοχέω μὲν, ἐς Κλέωνα τοῦτ᾽ αἰνίττεται, 
ὡς χεῖνος ἀναιδέως σπατίλην ἐσϑίει. 

ἀλλ᾽ εἰσιὼν τῷ χανϑάρῳ δώσω πιεῖν. 
ΟΙΚΕΤΗΣ 4“. 

ὅ0 ἐγὼ δὲ τὸν λόγον γε τοῖσι παιδίοις 

καὶ τοῖσιν ἀνδρίοισι χαὶ τοῖς ἀνδράσι 
χαὶ τοῖς ὑπερτάτοισιν ἀνδράσιν φράσω 
καὶ τοῖς ὑπερηνορέουσιν ἔτι τούτοις μάλα. 
ὁ δεσπότης μου μαίνεται καινὸν τρόπον, 

δῦ οὐχ ὅνπερ ὑμεῖς, ἀλλ᾽ ἕτερον καινὸν πάνυ. 
δι᾿ ἡμέρας γὰρ εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπων 

ὡδὶ χεγηνὼς λοιδορεῖται τῷ ΖΊ1ιὶ, 
χαί φησιν, ὦ Ζεῦ, τί ποτε βουλεύει ποιεῖν ; 
κατάϑου τὸ χόρημα" μὴ ᾽χχόρει τὴν Ἑλλάδα. 

ΖΡ ΤΟΣ. 
600 ἔα ἔα. 

ΟΙἸΚΕΤΗΣ 4. 

σιγήσαϑ'᾽, ὡς φωνῆς ἀκούειν μοι δοχῶ. 
ΡΥ ΖΚΟΣ. 

ὦ Ζεῦ. τί δρασείεις ποϑ᾽ ἡμῶν τὸν λεών; 

λήσεις σεαυτὸν τὰς πόλεις ἐχχοχχίσας. 
ΟἸΚΕΤΤΗΣ “. 

τοῦτ᾽ ἔστι τουτὶ τὸ χαχὸν αὖϑ᾽ οὐγὼ ᾽λεγον. 
66 τὸ γὰρ παράδειγμα τῶν μανιῶν ἀκούετε " 

ἃ δ᾽ εἶπε πρῶτον ἡνίχ᾽ ἠρχεϑ᾽ ἡ χολὴ, 
πεύσεσϑ'᾽. ἔφασχε γὰρ πρὸς αὑτὸν ἐνθαδί" 
πῶς ὥν ποτ᾽ ἀφιχοίμην ἂν εὐθὺ τοῦ “Τιός ; 

ἔπειτα λεπτὰ χλιμάκια ποιούμενος, 
70 πρὸς ταῦτ᾽ ἀνερριχᾶτ᾽ ἂν εἷς τὸν οὐρανὸν, 

ἕως ξυνετρίβη τῆς χεφαλῆς χαταρρυείς. 

ἐχθὲς δὲ μετὰ ταῦτ᾽ ἐχφϑαρεὶς οὐχ οἶδ᾽ ὅποι 
εἰσήγαγ᾽ «Αϊτναῖον μέγιστον κάνϑαρον, 

---- - - -οΟοΟο'---΄-ς-ς-.ς 



πεῖ 

ΑΡῚΙΣ 

χἄπειτα τοῦτον ἱπποχομεῖν μ᾽ ἠνγάγχασεν, 
75 χαὐτὸς χαταψῶν αὐτὸν ὥσπερ πωλίον, 

δὰ , , Ὁ ἢ νι 

ὦ Πηγάσιόν μοί φησι, γενναῖον πτερὸν, 
-“ , 2 2 Χ ε΄ ων ᾿ ΄ 
ὅπως πέτησει μ' εὐϑὺ τοῦ “Ζ[ιὸς λαβων. 
ΞῚ 7 « “ὖ Ἢ " ΄ . 2 

ἀλλ ὃ τι ποιεῖ τηδὲ διακύινας ὄψομαι. 
Ε - -,5» ἊΣ ναι Ἢ ἴτε δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ γείτονες 

80 ὁ δεσπότης γάρ μου μετέωρος αἴρεται 

ἱππηδὸν εἷς τὸν ἀέρ᾽ ἐπὶ τοῦ χανϑάρου. 

ΤΡΥΤΤΟΣ. 
τ [αι 2... { ἥσυχος ἥσυχος, ἠρέμα, χανϑων " 

μή μοι σοβαρῶς χώρει λίαν 
Θέ Ν 3. ΕΣ ῪΝ Ὁ »Ὕ ἐὲ" » 

ευϑὺυς ἀπ ἀρχῆς ῥωμῃ πίσυνος, 
« ΕῚ Ρ ᾿ ; 

86 πρὶν ἂν ἰδίης χαὶ διαλυσῆς 
37 τ , ε᾽ 
αρϑρων ἐνας πτερουγὼν ρυμῆ- 

ΡΝ Ἁ " ΝΝ ὩΣ 32 2 

χαὶ μὴ πνεῖ μοι χαχὸν, ἀντιβολῶ σ᾽ “ 

εἰ δὲ ποιήσεις τοῦτο, κατ οἴχους 
αὐτοῦ μεῖνον τοὺς ἡμετέρους. 

ΟΙΚΕΊΗΣ. 4. 

90 ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ὡς παραπαίεις. 

ΤΡΎΥΓ.Ζ10ΟΣ. 

οἴμοι τάλας " 

σίγα σίγα. 
ΟΙΚΕΤΗΣ ΑἍ. 

ποῖ δῆτ᾽ ἄλλως μετεωροχοπεῖς; 

ΤΡΎΥΎΓΟΑ͂ΙΟΣ. 

ὑπὲρ Ἑλλήνων πάντων πέτομαι, 
“τόλμημα νέον παλαμησάμενος. 

ΟΙΚΕΤΗΣ 4. 

96 τί πέτει; τί μάτην οὐχ ὑγιαίγεις ; 
ΤΡΎΓ.410 Σ. 

εὐφημεῖν γοὴ καὶ μὴ φλαῦρον 
μηδὲν γρύζειν, ἀλλ ὀλολύζειν" 

τοῖς ἀνθρώποις τε φράσον σιγῶν, 
τούς τε χοπρῶνας χαὶ τὰς λαύρας 

100 χαιναῖς πλίνϑοισιν ἀνοιχοδομεῖν, 

χαὶ τοὺς ποωκτοὶς ἐπιχλείειν. 
ΟΙΚΗΤΗ͂Σ 4. 

οὐχ ἔσϑ' ὅπως σιγήσομ᾽, ἢν μή μοι φράσης 
ὅποι πέτεσϑαι διανοεῖ, 

ΤἸΡΥΎΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

τί δ᾽ ἄλλο γΥὶ ἢ 
εἷς τὸν οὐρανόν; 
ΟΙΚΕΊΤΊΗΣ “4. 

τίνα νοῦν ἕχων; 
ΤΡΥΓΑ.ΑΑ͂ΙΟΣ. : 

106 ἐρησόμενος ἐκεῖνον Ἑλλήνων πέρι 
ἀπ Ἐς ὃ τι ποιεῖν βουλεύεται. 

ΟΙΚΕΤΙΡΣ 4. 

σοι καταγορεύσῃ; 

7 Υ Γ ΦΤῸΟΙΣ: 

γράψομαι 
ἡ͵ηήδοισιν αὐτὸν προδιδόναι τὴν Ἔλλάδα. 

ΟΙΚΕΤΗΣ 4. 

μὰ τὸν Διόνυσον οὐδέποτε ζῶντός γ᾽ ἐμοῦ, 
ΡΥ ΩΊΎΘΕΩΣΙ 

110 οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἀλλ. 

ΟΙΚΕΤΗΣ 4. 

ἰοὺ Ἰοὺ ἰού" 
ὦ παιδί᾽, ὃ πατὴρ ἀπολιπὼν ἀπέρχεται 
ὑμῶς ἐρήμους εἷς τὸν οὐ ον, λάϑρα. 

ὡς τὸν 4 

ἐὰν δὲ μή 

ἀλλ ἀντιβολεῖτε τὸν πατέρ᾽, ὦ πων δαίμονα. 

ἘΞ 
ΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΚΟΡΗ. 

ὦ πάτερ, ὦ πάτερ, ἡ δ᾽ ἔτυμός γε 
115 δώμασιν ἡμετέροις φάτις ἥχει 

ὡς σὺ μετ᾽ ὀρνίϑων προλιπὼν ἐμὲ 
ἐς χύραχας βαδιεῖ μεταμώνιος; 

ἔστι τι τῶνδ᾽ ἀλμθν εἴτ, ὦ πάτερ; εἴ τι φι- 
λεῖς μι. 

ΤΙΡΥΤ ΖΤΟΘῈ: 

δοξάσαι ἔστι, χόραι" τὸ δ᾽ ἐτήτυμον, ἄχϑο- 
μαι ὑμῖν, 

120 ἡνίχ ἂν αἰτίζητ' ἄρτον, πάππαν με καλοῦσαι, 
ἔνδον δ᾽ ἀργυρίου πὰ ννακὰς ἡ πάνυ πάμπαν. 
ἢν δ᾽ ἐγὼ εὖ πράξας ἔλθω πάλιν, ἕξετ' ἐν ὥρῳ 

χολλύραν μεγάλην χαὶ κόνδυλον ὄψον ἐπὶ αὐτῇ. 
ΚΟΡΗ. 

χαὶ τίς πόρος σοι τῆς ὁδοῦ γενήσεται; - : 

126 ναῦς μὲν γὰρ οὐχ ἄξει σε ταύτην τὴν ὅδόν. 

ΤΡΥΤΑΤΟΣ. 

πτηγὸς πορεύσει πῶλος" οὐ ναυσϑλώσομαι. 
ΚΟΡΗ. 

τίς δ᾽ ἡπίνοιά σοὐστὶν ὥστε χάγϑαρον 
ξεύξαντ' ἐλαύνειν εἰς ϑεοὺς, ὦ παππία; 

ΡΥ ΌΨΟΙΣΣ. ἐδρμνν 

ἐν τοῖσιν «ϊσώπου λόγοις ἐξευρέϑη 

180 μόνος πετεινῶν εἰς ϑεοὺς ἀφιγμένος. 
ΚΟΡΗ. 

ἄπιστον εἶπας μῦϑον, ὦ πάτερ πάτερ, 
ὅπως χάχοσμον ζῶον ἦλϑεν εἰς ϑεούς. 

ΤΡΎΓΙΤΑ͂ΙΟ Σ. 

ἤλϑεν χατ ἔχϑραν ἀετοῦ πάλαι ποτὲ, 
ᾧ᾽ ἐχκυλίνδων κἀντιτιμιωρούμενος. 

ΚΟΡΗ. ' 

1856 οὐχοῦν ἐγοῆν σὲ Πηγάσου ζεῦξαι πτερὸν, 
ὅπως ἐφαίγου τοῖς ϑεοῖς τραγιχώτερος. 

ΠΡ ΧΙ ΚΟΥΣ. 

ἀλλ ὦ μέζ ἄν τὸν σιτίων διπλῶν ἔδει" 

γὺῦν δ᾽ ἅττ ἄν αὐτὸς χαταφάγω τὰ σιτία, 

τούτοισι τοῖς αὐτοῖσι τοῦτον χορτάσω. 
ΚΟΡΗ. 

140 τί δ᾽, ἢν ἐς ὑγρὸν πόντιον πέσῃ βάϑος; | 
πῶς ἐξολισϑεῖν πτηνὸς ὧν δυνήσεται; 

ΤΡΥΠΆΤΟΘ Σ 

ἐπίτηδες εἶχον πηδάλιον, ᾧ χρήσομαι" 
τὸ δὲ πλοῖον ἔσται Ναξιουργὴς χάνϑαρος, 

ΚΟΡΗ. 

λιμὴν δὲ τίς σε δέξεται φορούμενον; 
ΤΡΥΤΆΖΤΘΙΣ. 

146 ἐν Πειραεῖ δήπου ᾽στὶ Κανϑάρου λιμήν. 
ΚΟΡΗ. 

ἐχεῖνο τήρει, μὴ σφαλεὶς χαταρρυῆς 
ἐντεῦϑεν, αγα χωλὸς ὧν ΡΣ 
λόγον παράσχης χαὶ τραγῳδία γένη. 

ΤΥ Γ ΤΟΙ, 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτά, γ. ἀλλὰ χαίρετε: 
150 ὑμεῖς δέ γ, ὑπὲρ ὧν τοὺς πόνους ἐγὼ πονῶ, 

μὴ βδεῖτε μηδὲ χέζεϑ᾽ ἡμερῶν τριῶν " 

ὡς εἰ βετέσουι οὗτος ὧν ὀσφρήσεται, 

χάτω χάρα δίψας μὲ βουκολήσεται. 

ἀλλ ἄγε, Πήγασε, χώρει χαίρων, 
1δδ χρυσοχάλινον πάταγον ψαλίων 



ΝΟΣ ἘΔ Κ' 5ὶ Φῦ Νὶ σ᾿ 

διαχινήσας φαιδροῖς ὠσίν. | ἘΡΠ,ῈἫΗ͂Σ. 

τέ ποιεῖς, τί ποιεῖς; ποῖ παρα;χλίγεις Ἰὴ ἰὴ ὶὴ. 

τοὺς μυχτῆρας πρὸς τὰς λαύρας; ὅτ᾽ οὐδὲ μέλλεις ἐγγὺς εἶναι τῶν ϑεῶν" 

ἵει σαυτὸν ϑαρρῶν ἀπὸ γῆς, φροῦδοι γὰρ ἐχϑές εἶσιν ἐξῳχισμέγοι. 

1600 χάτα δρομαίαν πτέρυγ᾽ ἐξτείνων ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 
ὀρϑῶς χώρει “ιὸς εἰς αὐλὰς, : ποῖ γῆς; 

ἀπὸ μὲν κάχκης τὴν ὁῖν ἀπέχων, ΠΡΙΙΠΣ. 
ὠπὸ δ᾽ ἡμερινῶν σίτων πάντων. Ἰδοὺ γῆς. 
ὥνθρωπε, τί δος, οὗτος ὃ χέζων ΤΡΟΥΤ' ΤΟΙΣ. 

1656 ἐν Πειραεῖ παρὰ ταῖς πόρναις ; ἀλλὰ ποῖ; 

ἀπολεῖς εἰ, ἀπολεῖς. οὐ κατορύξεις, ἙΡΜΗ͂Σ. 
χἀπιφορήσεις τῆς γῆς πολλὴν, } πόρρω πᾶνυ, 
χἀπιφυτεύσεις ἕρπυλλον ἄνω, ὑπ αὐτὸν ἀτεχγῶς τοὐρανοῦ τὸν κύτταρον. 

καὶ μύρον ἐπιχεῖς; ὡς ἣν τι πεσὼν ΚΟΥ ΤΉ ΤΟΣ. 
᾿ 110 ἐνθένδε πάϑω, τοὐμοῦ ϑανάτου 200 πῶς οὖν σὺ δῆτ᾽ ἐνταῦϑα κατελείφϑης μόνος; 

τς πέντε τάλαγνϑ᾽ ἡ πόλις ἡ Χίων ΠΡΙΙΗ Σ. 

διὰ τὸν σὸν πρωχτὸν ὀφλήσει. τὰ λοιπὰ τηρῶ σχευάρια τὰ τῶν ϑεῶν, 
οἵμὸ ὡς δέδοιχα χοὐχέτι σκώπτων λέγω. χυτρίδια καὶ σανίδια χὠμφρορείδια. 
ὦ μηχανοποιὲ, πρόσεχε τὸν νοῦν ὡς ἐμέ" ΡΥ Ζ{1Ὸ0 Σ. 

176 ἤδη στροφεῖ τι πνεῦμα περὶ τὸν ὀμφαλὸν, ἐξῳχίσαντο δ᾽ οἱ ϑεοὶ τίνος οὕνεκα; 
κεὶ μὴ φυλάξεις, χορτάσω τὸν χάνϑαρον. ἙΡΜΗ͂Σ. 

ἀτὰρ. ἐγγὺς εἶναι τῶν ϑεῶν ἐμοὶ δοχῶ, Ἕλλησιν ὀργισϑέντες. εἶτ᾽ ἐνταῦϑα μὲν, Ι 
χαὶ δὴ χαϑορῶ τὴν οἴχίαν τὴν τοῦ “Τιός. 20 ἵν᾽ ἤσαν αὐτοὶ, τὸν Πόλεμον χατῴκισαν, 

: τίς ἐν Ζιὸς ϑύραισιν ; οὐκ ἀνοίξετε; ὑμᾶς παραδόντες δοᾶν ἀτεχνῶς ὅ τι βούλεται" 

ΕΡΜΗΣ. αὐτοὶ δ᾽ ἀνῳχίσανϑ' ὅπως ἀνωτάτω, 
᾿ 180 πόϑεν βροτοῦ μὲ προσέβαλ᾽ ; ὦναξ ᾿Πράκλεις, ἵνα μὴ βλέποιεν μαχομένους ὑμῶς ἔτι 

Γ΄ τουτὶ τέ ἔστι τὸ χαχόν; μηδ᾽ ἀντιβολούντων μηδὲν αἰσϑανοίατο. 

ἂ ΤΡΥΎΥΓΑΙΟΣ. ΤΡΥΓΆΑΙΟΣ. 
β ἱπποκάνϑαρος. , 2ΙΟ τοῦ δ᾽ οὕνεχ᾽ ἡμᾶς ταῦτ' ἔδρασαν; εἰπέ μοι. 

ἙΡΜΗΣ. ΕΡΜΗΣ. 
ὦ βδελυρὲ χεὼ τολμηοὲ χἀναίσχυντε σὺ ὁτιὴ πολεμεῖν ἡρεῖσθϑ᾽ ἐχείνων πολλάχις 

| χαὶ μιαρὲ χαὶ παμμίαρέ χαὶ μιαρώτατε, σπονδὰς ποιούντων" χεὶ μὲν οἱ «Ταχωγιχοὺ 

| πῶς δεῦρ᾽ ἀνῆλθες, ὦ μιαρῶν μιαρώτατε; ὑπερβάλοιντο μιχρὸν, ἔλεγον ἂν ταδί" : 
Ι 186 τί σοί ποτὶ "ἔστ᾽ ὑνομῖ; οὐχ ἐρεῖς; γαὶ τὼ σιὼ, νῦν ἁττιχίων δώσει δίχην. 

| ΤΡΎΓΟΑΙΟ Σ. 210 εἰ δ᾽ αὖ τι πράξαιντ᾽ ἀγαϑὸν ἀττιχωγιχοὶ | 

| μιαρώτατος. κάλθοιεν οἱ “Ζάχωνες εἰρήνης πέρι, 
ΕΡΜΗΣ. ἐλέγετ᾽ ἂν ὑμεῖς εὐϑύς " ἐξαπατώμεϑα | 

ποδαπὸς τὸ γένος δ᾽ εἴ; φοάζε μοι. γὴ τὴν ᾿“ϑηνῶν, νὴ 4], οὐχὶ πειστέον " 
ΤΡΙΟΥΤΌΖΎΨΤΟ Σ, ᾿ ἥξουσι χαύϑις, ἢν ἔχωμεν τὴν Πύλον. 

. μιαρώτατος. ΤΡΥΤΌΏΧΙΟΣ. 

ΕΡΜΗΣ. 220 ὁ γοῦν χαραχτὴρ ἡμεδαπὸς τῶν ῥημάτων. | 
πατὴρ δέ σοι τίς ἐστιν; | ἙΡΜΗ͂Σ. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. ο΄ ὧν οὕνεκξ οὐχ οἱδ᾽ εἴ ποτ Πὶρήνην ἔτι 
ἐμοί; μιαρώτατος. τὸ λοιπὸν ὄψεσϑ᾽. ΄ 

ΒΡ. | ἜΥΤΉΤΟΣ. 

οὔ τοι μὰ τὴν Γῆν ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ ἀποϑανεῖ, ᾿ ἀλλὰ ποῖ γὰρ οἴχεται; 
εἰ μὴ χκατερεῖς μοι τοὔνομ᾽ ὅ τι ποτ᾽ ἔστι σοι. ἘΡΙΜΠΣ. 

ΤΡΎΓΑΙΟΣ. ὁ Πόλεμος αὐτὴν ἐνέβαλ εἰς ἄντρον βαϑύ. 
190 Τρυγαῖος ᾿ϑμονεὺς, ἀμπελουργὸς δεξιὸς, ΦΡΥΓΩ͂Ν ῸΌ Σ. 

οὐ συχοφάντης, οὐδ᾽ ἐραστὴς πραγμάτων. εἷς ποῖον ; 
ἘῬΨῬΊΜΗΣ. ΠΡΜΗΣ. 

ἥχεις δὲ χατὰ τί; εἷς τουτὶ τὸ χάτω. κἄπειϑ'᾽ ὁρῷς 

ΠΡ ΠΤ ΟΣΣ: ᾿ 22δόσους ἄνωθεν ἐπεφρύρησε τῶν λίϑων, 
τὰ χρέα ταυτί σοι «έρων. | ἵνα μὴ λάβητε μηδέποτ᾽ αὐτήν. 
ἙἘΡΜΗΣ. | ὙΠ ΤΩΣ 

ὦ δειλαχρίων, πῶς ἤλϑες; | ' εἶπέ μοι, ' 

ΠΡ ΓΖ ΟΣ: | ἡμᾶς δὲ δὴ τί δρῶν παρασχευάζεται; 

ὦ γλίσχοων, ὁρῷς ἘΡΊΠΖΗΣ. 

ὡς οὐχέτ᾽ εἰναί σοι δοχῶ μιαρώτατος; οὐχ οἶδα πλὴν ἕν, ὅτι ϑυείωαν ἑσπέρας 

190 ἴϑι νυν, χάλεσόν μοι τὸν «“10΄. ὑπερφυᾷ τὸ μέγεϑος εἰσηνέγχατο. 
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ΒΥ Ψ{ΦΤΤΌΣ. 

Ο280τί δῆτα ταύτῃ τῇ ϑυείᾳ χρήσεται; 
ΕΡΊΜΜΗ Σ. 

τρίβειν ἐν αὐτῇ τὰς πόλεις βουλεύεται. 
ἀλλ εἶμι" χαὶ γὰρ ἐξιέναι, γνώμην ἐμὴν, 
μέλλει" ϑορυβεῖ γοῦν ἔνδοϑεν. 

ἌΡΙΧ ΦΎΟ Σ. 

ο οἴμοι δείλαιος. 
φέρ᾽ αὐτὸν ἀποδρῶ" χαὶ γὰρ ὥσπερ ἠσϑόμην 

235 χαὐτὸς ϑυείας φϑέγμα σολεμιστηρίας. 

ΠΟΜΕΙΜΟΣ. 

ἰὼ βροτοὶ βροτοὶ βροτοὶ πολυτλήμονες, 
ὡς αὐτίχα μάλα τὰς γνάϑους ἀλγήσετε. 

ΤΡΥΡΌΤΡΟΙΣ.: 

ὦναξ ᾿ἅπολλον, τῆς ϑυείας τοῦ πλάτους. 

ὅσο» χαχὸν χαὶ τοῦ Πολέμου τοῦ βλέμματος. 
240 ἀρ᾽ οὗτός ἐστ' ἐκεῖνος ὃν χαὶ φεύγομεν, 

ὁ δεινὸς, ὁ ταλαύρινος, ὃ κατὰ τοῖν σκελοῖν ; 
ΠΟΖΜΈΕΠΜΠΤΟΣ. 

ἰὼ Πρασιαὶ τρισάϑλιαι χαὶ πεντάκις 

χαὶ πολλοδεχάχις, ὡς ἀπολεῖσϑε τήμερον. 
ΤΡΥΎΥΓ.ΑἍ,.10ΟΣ. 

τουτὶ μὲν, ἄγδρες, οὐδὲν ἡμῖν πρᾶγμά πω" 
24 τὸ γὰρ χακὸν τοῦτ' ἐστὶ τῆς «“ακωγικῆς. 

ΠΟ.ΖΈΕΜΙΜΟΣ. 

ὦ Πέγαρα Μέγαρ᾽, ὡς ἐπιτετρίψεσϑ'᾽ αὐτίχα 
ἁπαξάπαντα καταμεμυττωτευμένα. 

ΤΡΨΡΎΥΓΤΓΌΤΟΣ. 

βαβαὶ βαβαιὰξ, ὡς μεγάλα χαὶ δριμέα 
τοῖσιν Μί|εγαρεῦσιν ἐνέβαλεν τὰ χλαύματα. 

ΠΟΙΈΕΜΜΏΟΣ. ; 

Οἱὼ Σιχελία, χαὶ σὺ δ᾽ ὡς ἀπόλλυσαι. 
οἵα πόλις τάλαινα διαχναισϑήσεται. 
φέρ᾽ ἐπιχέω καὶ τὸ μέλι τουτὶ τἀττιχόν. 

ΤΡΎΓ.ΑἍἅᾺ,Ὶ:10 Σ. 

οὗτος, παραινῶ σοι μέλιτι χρῆσϑάτέρῳ. 
τετρώβολον τοῦτ᾽ ἔστι" φείδου τἀττικοῦ. 

10. 24 ἘΕἘΠΠ͵ ΟΣ. 

2660 παὶ παῖ Κυδοιμέ. 

ΚΥΖΔΟΙΜΟΣ. 
τί μὲ χαλεῖς; 

ΠΟΖΕΠΜΠΟΣ. 

κλαύσει μακρά, 
ἕστηκας ἀογός; οὑτοσί σοι χόνδυλος. 

ΤΡΎΓ..Ἅ10Ο Σ. 

ὡς δριμύς. 
ΚΥΆΉΟΙΙΙΟΣ. 

οἴμοι μοι τάλας, ὦ δέσποτα. 

ΤῸ ὙΠ ΊΏΖ0ΟΣ. 

μῶν τῶν σκορόδων ἐνέβαλεν εἷς τὸν χόγβυλον; 

ΠΟΖΕΜΙΜΟ Σ. 

οἴσεις ἀλετρίβανον τρέχων ; 

ΚΥΖΞΟΙΜΜΟΣ. 

ἀλλ, ὦ μέλε, 
200 οὐκ ἔστιν ἡμῖν" ἐχϑὲς εἰσῳχίσμεϑα. 

ΠΟΖΔΖΕΙΜΟ Σ. 

οὔχουν παρ᾽ “4ϑηναίων γε μεταϑρέξει ταχύ; 

ΚΥΖΔΟΙΜΠΜΟΣ. 

ἔγωγε νὴ 47" εἰ δὲ μή γε, χλαύσομαι. 

Ἀ ῬΊΗΞῪ Οὐ ΔΝ ΟΝΥΥ Σ 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 
ἄγε δὴ, τί δρῶμεν, ὦ πονήρ᾽ ἀνϑρώπια; 
ὁρᾶτε τὸν κίνδυνον ἡμῖν ὡς μέγας" 

2θὅ εἴπερ γὰρ ἥξει τὸν ἀλετρίβανον φέρων, 
τούτῳ ταράξει τὰς πόλεις χαϑήμενος. 

τ ΄ ΄ 

ἀλλ, ὦ «Πόνυσ᾽, ἀπόλοιτο χαὶ μὴ ᾽λϑοι φέρων. 
ΠΟΑΠΙΜΟΣ. 

οὗτος. 

ΚΥΖΟΙΠΙΟΣ. 
τί ἔστιν; 

ΠΟΖΕΜΙΜΟΣ.. 
οὐ φέρεις; 

ΚΥΆΜΟΙΜΟΣ. 

τὸ δεῖνα γὰρ, 
ἀπόλωλ ᾿4ϑηναίοισιν ἁλετρίβανος, 

270 ὁ βυρσοπώλης, ὃς ἐχύχα τὴν Ἑ )λλάδα.. 

ΤΡΎΥΓΑ͂ΙΟ Σ. 
τ: 2 ὋΣ , ΄ » 5 Ρ “-᾿ 

εὺ γ. ὦ ποτγιὰ δέσποιν ᾿1ϑηναία, ποιῶν 

ἀπόλωλ᾽ ἐκεῖνος χἀν δέοντι τῇ πόλει. 
ΠΟΖΕΙΜΟΣ. 

2 τω ’ 

οὐχουν ἕτερόν γέ τιν᾽ ἐκ «Ταχεδαίμογνος μέτει 
275 ἀνύσας τι; 

Ι Ι ΚΥΖΟΙΜΟΟΣ. 

ταῦτ᾽, ὦ δέσποϑ᾽. 
ΠΟΛΕΙΟΣ. 

ἧχέ νυν ταχύ. 
ΤΙΡΟΥΤΙΑΙΓΌΘΕΣ.: 

ὦνδρες, τί πεισόμεσϑα; νῦν ἀγὼν μέγας. 
ἀλλ᾽ εἴ τις ὑμῶν ἐν Σαμοϑράχη τυγχάγει 
μεμυημένος, νῦν ἔστιν εὔξασϑαι χαλὸν 
ἀποστραφῆναι τοῦ μετιόντος τὼ πόδε. 

ΚΥΖΟΙΜΙΟΣ. 

280 οἴμοι τάλας, οἴμοι γε, χατ᾽ οἴμοι μάλα. 

ΠΟΔΛΕΜΙΟΣ. 

τί ἔστι; μῶν οὐχ αὖ φέρεις; 
ΚΥΖΟΙΙΜΟΣ. 

ἀπόλωλε γὰρ 
καὶ τοῖς «Ζαχεδαιμονίοισιν ἁλετρίβανος. 

ΠΟΜΙΈΕΙΤΟΣ. 

πῶς, ὦ παγνοῦργ᾽ ; 

ΚΥΖΟΙΙΟΣ. 

ἐς τἀπὶ Θρῴχης χωρία 
χοήσαντες ἑτέροις αὐτὸν εἶτ᾽ ἀπώλεσαν. 

ΤΡΎΓ.ΑἍΙΟ Σ. 

286 εὖ γ᾽, εὖ γε ποιήσαντες, ὦ Ζιοσχόρω. 

ἴσως ἂν εὖ γένοιτο" ϑαρρεῖτ᾽, ὦ βοοτοί. 
ΠΟΖΔΕΙΜΟΣ. 

ἀπόφερε τὰ σχεύη λαβὼν ταυτὶ πάλιν " 
ἐγὼ δὲ δοίδυκ εἰσιὼν ποιήσομαι. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 
νῦν τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἤχει τὸ Ζάτιδος μέλος, 

290 ὃ δεφόμενός πο ἦδε τῆς μεσημβρίας, 
ὡς ἥδομαι χαὶ χαίρομαι χεὐφραίγνομαι. 
γῦν ἔστιν ἡμῖν, ὦνδρες Ἵλληνες, χαλὸν 
ἀπαλλαγεῖσι πραγμάτων τε χαὶ μαχῶν 
ἐξελχύσαι τὴν πᾶδιν Εἰρήνην φίλην, 

296 πρὶν ἕτερον αὖ δοίϑυχα χωλῦσαί τινα. 

Ι Ροκσί 272. “ϑαυοθαίαν 

ἢ πρίν γε τὸν μυττωτὸν ἡμῖν ἐγχέαι. 
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χαὶ γησιῶται, δεῦρ᾽ ἔτ᾽, ὦ πάντες λεὼ, 

ὡς τάχιστ ἄἅἄμας λαβόντες χαὶ μοχλοὺς καὶ 
σχοινία " ᾿ 

800 γγῦν γὰρ ἡμῖν ἁρπάσαι πάρεστιν ἀγαϑοῦ δαί- 
μονος. 
ΔΘ ΣΘΩΣΙ: 

δεῦρο πᾶς χώρει προϑύμως εὐθὺ τῆς σωτηρίας. 
ὦ Πανέλληνες, βοηϑήσωμεν, εἴπερ πώποτε, 

τάξεων ἀπαλλαγέντες χαὶ χαχῶν φοινικιχῶν " 

ἡμέρα γὰρ ἐξέλαμψεν ἥδε μισολάμαχος. “-. 
805 πρὸς τάδ᾽ ἡμῖν, εἴ τι χφὴ δρᾶν, φράζε χκάρχι- 

τεχτόγει, 
ὅπως ἀπειπεῖν ἂν δοχῶ μοι τή- 

μξρον, 
πρὶν μοχλοῖς καὶ μηχαναῖσιν εἷς τὸ φῶς ἀνελ- 

κύσαι 
τὴν ϑεῶν πασῶν μεγίστην χαὶ φιλαμπελωτάτην. 

ἜΠΡΟΥΡΎΕΟΣ.: 

ὅπως μὴ περιχαρεῖς τῷ πρά- 
γματι 

810 τὸν Πόλεμον ἐκζωπυρήσετ' ἔνδοϑεν κεχραγότες; 
Βα ΙΟΙΣ ὦ. 

ἀλλ᾽ ἀχούσαντες τοιούτου χαίρομεν κηρύγματος. 
οὐ γὰρ ἦν ἔχοντας ἥχειν σιτί᾽ ἡμερῶν τριῶν... 

ΡΥ Τὺ ΓΟῚΣ: 

εὐλαβεῖσϑέ γυν ἐχεῖνον τὸν χάτωϑεν Κέρβερον, 
μὴ παφλάζων χαὶ κεχραγὼς, ὥσπερ ἡνίς ἐγ 

ϑάδ᾽ ἦν, | 

816 ἐμποδὼν ἡμῖν γένηται τὴν ϑεὸν μὴ ρος 
ΧΟΡΟ Σ. 

οὔτι χαὶ νῦν ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐξαιρήσεται, 
ἢν ἅπαξ ἐς χεῖρας ἔλϑη τὰς ἐμάς. ἰοῦ ἰοῦ. 

| ΡΟΣ ΕΣ Ω 

ἐξολεῖτέ μ᾽, ὦνδρες, εἰ μὴ τῆς βοῆς ἀνήσετε" 
ἐχδοαμὼν γὰρ πάντα ταυτὶ συνταράξει τοῖν᾽ 

ποδοῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

820 ὡς χυχάτω χαὶ πατείτω πάντα χαὶ ταραττέτω, 

οὐ γὰρ ἂν χαίροντες ἡμεῖς τήμερον παυσαί- 
μεϑ᾽ ἄν. 

ΡΟΣ ΘῈΣ: 

τί τὸ χαχόν; τί πάσχετ, ὦνδρες; μηδαμῶς, 
πρὸς τῶν ϑεῶν, 

πρᾶγμα χάλλιστον διαφϑείρητε διὰ τὰ σχήματα. 

οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ 

ἘΚ 

3 τς ττ' Α 2 κ , ! 
ἀλλ᾽, ὦ γεωργοὶ χαμποροι χαὶ τέχτονες 

χαὶ δημιουργοὶ χαὶ μέτοιχοι. καὶ ξένοι 

3 ᾿ ΕΣ 
οὐ σιωπησέεσϑ', 

ΘΙ: 

ἀλλ ἔγωγ οὐ σχηματίζειν βούλομ᾽, ἀλλ᾿ ὑφ 
ἡδονῆς 

825 οὐχ ἐμοῦ χινοῦντος αὐτὼ τὼ σχέλη χορεύετον. 

Ε ΤΡΥΓΆΑ͂ΙΟΣ. 
μή τι καὶ γυνέ γὶ ἔν, ἀλλὰ παῦε παῦ᾽ ὀρχού- 

μενος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἣν ἰδοὺ, καὶ δὴ πέπαυμαι. 
ΤΡΥΎΥΓ.ΑΑ͂ΙΟΣ. 

φής γε, παύει δ᾽ οὐδέπω. 
ΟΡΡΟΘΥΣ. 

ἘΣ ν »ἢ ι Ϊ 

ἕν μὲν οὖν τουτί μὲ ἔασον ἑλκύσαι, καὶ μηζχέτι. 

ΡΟΕΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙς 

ἘΠ ἘΕΚΟΣΣ. 

τοῦτό νυν, καὶ μηχέτ' ἄλλο μηδὲν ὀρχήσησϑ' ἔτι. 
ΧΟ ΣΤΟἿΣ. 

886 οὐκ ἂν ὀρχησαίμεϑ'᾽, εἴπερ. ὠφελήσαιμέν τέ σε. 
ΡΟΣ: 

ἀλλ ὁρᾶτ᾽, οὔπω πέπαυσϑε. 
ΧΟΡΟΣ. 

τουτογὶ νὴ τὸν Ζέω 

τὸ σχέλος δίψαντες ἤδη λήγομεν τὸ δεξιόν. 
ΠΝ Ε ΠΟΥΣ. 

ἐπιδίδωμι τοῦτό γ᾽ ὑμῖν, ὥστε μὴ λυπεῖν ἔτι. 
ΧΟΡῸΟΣ. 

ἀλλὰ χαὶ τἀριστερόν τοί μοῦστ᾽ ἀναγκαίως ἔχον. 
8835 ἥδομαι γὰρ καὶ γέγηϑα χαὶ πέπορδα καὶ γελῶ 

μᾶλλον ἢ τὸ γῆρας ἐχδὺς ἐμ τὴν ἀσπίδε. 

ΡΥ ΤΌΓΕΟῚΣ, 
μή τι καὶ νυνί γε χαίρετ᾽ " οὐ γὰρ ἴστε πω σαφῶς" 
ἀλλ ὅταν λάβωμεν αὐτὴν, τηνικαῦτα χαΐρετε 

χαὶ βοᾶτε χαὶ γελᾶτ᾽" ἡ-- 
840 δὴ γὰρ ἐξέσται τόϑ᾽ ὑμῖν ᾿ 

πλεῖν, μένειν, κινεῖν, χαϑεύδειν, 
ἐς πανηγύρεις ϑεωρεῖν, 

ἑστιῶσϑαι, κοτταβίζειν, 
συβαρίζειν, ] 

δή6 ἰοῦ ἰοῦ χεχραγέναι. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰ γὰρ ἐχγέγνοιτ' ἰδεῖν ταύτην μέ ποτὲ τὴν 
ἡμέραν. 

πολλὰ γὰρ ἀνεσχόμην 
πράγματά τε χαὶ στιβάδας, 
ἃς ἔλαχε Φορμίων " 
κοὐχέξ ἂν μ᾽ εὕροις διχαστὴν δριμὺν οὐδὲ δύσ- 

χολον, 

860 σὲ τοὺς τρόπους γὲ δήπου σχληρὸν, ὥσπερ 
χαὶ πρὸ τοῦ, 

ἀλλ ἁπαλὸν ἂν μ᾽ ἴδοις 
καὶ πολὺ νεώτερον, ἀ-- 
παλλαγέντα πραγμάτων. 
καὶ γὰρ ἱκανὸν χρόνον ἀ-- 

865 πολλύμεϑα καὶ κατατε-- 
τρίμμεϑα πλανώμενοι 

ἐς ύχειον χὰἀκ “Ἰυχείου σὺν δόρει σὺν ἀσπίσι 
ἀλλ᾽. ὃ τι μάλιστα χαρι-- 
οὐμεϑα ποιοῦντες, ἄγε | 
φράζε: σὲ γὰρ αὐτοκράτορ᾽ 

860 εἵλετ ἀγαϑή τις ἡμῖν τύχη. 
ΤΠΡῪ ΓΟ ΠΟῪΣ. 

φέρε δὴ κατίδω, ποῖ τοὺς λίϑους ἀφέλξομεν. 

ΕΡΊΎΚΕΕΗΣΣ. 

ὦ μιαρὲ χαὶ τολμηρὲ, τί ποιεῖν διανοεῖ; 

ΠΡ Φ((ΥΤΟΣ: 

οὐδὲν πονηρὸν, ἀλλ᾿ ὅπερ καὶ Κιλλιχῶν. 
ἘΡΙΜΗΣ. 

ἀπόλωλας, ὦ χαχόϑδαιμον. 
ΓΡΥΪΧΓΟΣ: 

οὐχοῦν, ἢν λάχω. 
896 Ἑρμῆς γὰρ ὧν χλήρῳ ποιήσεις οἶδ᾽ ὅτι. 

ΕΡΙΜΜἝΣ. 

ἀπόλωλας, ἐξόλωλας. 
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ΓΡΥΓΤΟΣ, ραῖσι. προσόδοις τε μεγά- 

ἐς τίν᾽ ἡμέραν; λαισι διὰ παντὸς, ὦ 
ΕΡΜΗΣ. δέσποτ᾽, ἀγαλοῦμεν ἡμεῖς ἀεί. 

ἐς αὐτίχα μαλ. . ΤΡ 3.50 Σ. 
ΦΡΌΈΤ ΤΟΣ. 400 ἴϑ', ἀντιβολῶ ο᾽, ἐλέησον αὐτῶν τὴν ὅπα, 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἠμπόληχά πω, ἐπεί σὲ καὶ τιμῶσι μᾶλλον ἢ πρὸ τοῦ. 
οὔτ' ἄλφιτ' οὔτε τυρὸν, ὡς ἀπολούμενγος. ΕΡΜΗΣ. 

ΕΡΜΗΣ. ᾿ χλέπται τε γὰρ νῦν μᾶλλόν εἰσιν ἢ πρὸ τοῦ. 
καὶ μὴν ἐπιτέτριψαί γε. χἵν ΤΡΎΥΎΓΆΑ͂ΙΟΣ. 

ΤΡΎΓ.ΖΙῸΟΣ. χαΐ σοι φράσω τι πρᾶγμα δεινὸν χαὺὶ μέγα, 
κᾷτα τῷ τρόπῳ ὃ τοῖς ϑεοῖς ἅπασιν ἐπιβουλεύεται. 

870 οὐκ ἠσϑόμην ἀγαϑὸν τοσουτονὶ λαβών ; ἙἘΡΜῊΗΣ. 
ἙΡΜΠΜῊΗΣ. ἀροἶϑι δὴ, κάτειπ᾽ " ἴσως γὰρ ἂν πείσαις ἐμέ. 

ἀρ οἶσϑα ϑάγατον ὅτι προεῖφ᾽ ὁ Ζεὺς ὃς ἂν ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 
ταύτην ἀγορύττων εὑρεϑῆ; ᾿ἡ γὰρ Σελήνη χὠ πανοῦργος “Πλιος, 

ἘΡΥΤΉΠΟΙΣ. ὑμῖν ἐπιβουλεύοντε πολὺν ἤδη χρόνον, 
γῦν ἄρά με τοῖς βαρβάροισι προδίδοτον τὴν Ἑλλάδα. 

ἅπαο᾽ ἀνάγκχη ᾽στ᾽ ἀποϑανεῖν; ἙΡΜΗ͂Σ. 
ἝἜΡΜΗΣ. ἕνα τί δὲ τοῦτο δοᾶτον ; 

εὖ ἔσϑ' ὅτι. ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 
ΤΡΎΓΑ͂ΙΟΣ. ὁτιὴ νὴ Δία 

ἐς χοιρίδιόν μοί νυν δάνεισον. τρεῖς δραχμάς" ἀρ ἡμεῖς μὲν ὑμῖν ϑύομεν, τούτοισι δὲ 
876 δεῖ γὰρ μυηϑῆναί με πρὶν τεϑνηκέγαι. οἱ βάρβαροι ϑύουσι. διὰ τοῦτ' εἰκότως 

ἘΡΜΗΣ. βούλοιντ᾽ ἂν ὑμᾶς πάντας ἐξολωλέναι, 
ὦ Ζεῦ χεραυγνοβρόντα. ἕγα τὰς τελετὰς αὐτοὶ λάβοιεν τῶν ϑεῶν. 

ΤΡΎΥΎΓΑΑ͂ΙΟΣ. ἙἘΡΜΗΣ. 

μὴ πρὸς τῶν ϑεῶν ταῦτ ἄρα πάλαι τῶν ἡμερῶν παρεκλεπτέτην, Ι 
ἡμῶν χατείπῃς , ἀντιβολῶ σε, δέσποτα. 416 χαὶ τοῦ κύκλου παρέτρωγον ὑφ᾽ ἁρματωλίας. ἡ 

ΕΡΜΗΣ. ΤΡΥΓΟΑ͂ΙΟΣ. 

οὐχ ἂν σιωπήσαιμι. γαὺ μὰ “ία. πρὸς ταῦτ᾿, ὦ φίλ Ἑρμῆ, ξύλλαβε 
ΤΡΥΓΑΡΟΘΙΣΙ: ἡμῖν προϑύμως τήνδε καὶ ξυνέλκυσον. 

γαὶ, πρὸς τῶν κρεῶν χαί σοι τὰ μεγάλ᾽ ἡμεῖς Παναϑήναι ἄξομεν, 
ἀγὼ προϑύμως σοι φέρων ἀφικόμην. πάσας τε τὰς ἄλλας τελετὰς τὰς τῶν ϑεῶν, 

ΕΡΜΗΣ. 420 ηΠστήρι᾽ Ἑρμῆ, “ιπόλει᾽, ᾿Αδώγνια ᾿ 
380 ἀλλ᾽, ὦ μέλ, ὑπὸ τοῦ Ζιὸς ἀμαλδυνϑήσομαι, ἄλλαι τέ σοι πόλεις πεπαυμέναι χαχῶν 

εἶ μὴ τετορήσω ταῦτα χαὶ λαχήσομαι. ἀλεξικάχῳ ϑύσουσιν Ἑρμῆ πανταχοῦ. 

ΤΡΎΤΓΙΟΣ. ᾿ χᾶτερ᾽ ἔτι πόλλ᾽ ἕξεις ἀγαϑά. πρῶτον δέ σοι 

μή νυν λαχήσης, λίσσομαί σ᾽, ὠρμίδιον. δῶρον δίδωμι τήνδ᾽, ἵνα σπένδειν ἔχης. 
εἶπέ μοι, τί πάσχετ᾽, ὠνδρες ; ἕστατ' ἐχπεπλη-- ἙΡΜΗ͂Σ. 

᾿ οὐ ας 7, ΟΡ Ή ΚΕ ΤΦΟΒΑΥ͂ΝΕ 42ὅ οἵμ᾽ ὡς ἐλεήμων εἴμ᾽ ἀεὶ τῶν χρυσίδων. 
ὦ πονηροὶ, μὴ σιωπᾶτ᾽" εἰ δὲ μὴν λακήσεται. ; ὑμέτερον ἔντεῦϑεν ἔργον, ὦνδρες. ἀλλὰ ταῖς 

Υ ΠΧ το Σὰ ἄμαις 

885 μηδαμῶς, ὦ δέσποϑ' Ἑρμῆ » μηδαμῶς, μὴ, εἰσιόντες ὡς τάχιστα τοὺς λίϑους ἀφέλκχετε. 

ἐἼ υνπος: ΧΟΡΟΣ. 
εἰ τι χεχαρισμένον ἐν εὐ τ τ τς 

ἀπ 16} ταῦτα δράσομεν" σὺ δ᾽ ἡμῖν, ὦ ϑεῶν σοφώτατε, 
χοιρίδιον οἶσϑα παρ᾿ ἐ- ν: ἣ " ν , - ἅττα χρὴ ποιεῖν ἐφεστὼς φράζε δημιουργεκῶς " 

οὔ γε χατεδηδοχὼς : Ὄδ ἥ τς ΤΊΣ ἜΕΠΣ 
Ἐπ δ μ0) μὲ Ἐπὴν, αἱ ΔῸΣ ἀϑ0 τἄλλα δ᾽ εὑρήσεις ὑπουργεῖν ὄντας ἡμᾶς οὐ 
τοῦτο μὴ φαῦλον νόμιξ᾽ ἐν τουτῳὶ τῷ πράγματι. 

ἜΜΟΙΣ χακχοῦς. 
ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. ᾿ 

2 3 , - ’ , ΕἸ Ξ -. , ΤΡ ΥΓΑἉΑ͂ 10 ὩΣ: 

οὐχ ἀχούεις οἷα ϑωπεύουσί σ᾽, ὠναξ δέσποτα; δὰ ᾿ ΠΑ ΜΝ ς ᾿ δ 
ΧΟΡΟΣ ἄγε δὴ, σὺ ταχέως ὕπεχε τὴν φιάλην, ὅπως 

τ τ ; ἔ λοῦ εὐξάμεγοι τοῖσιν ϑεοῖς. 
390 μη γένη παλίγχοτος ἔργῳ φιαλοῦμεν», εὐξαμ ς 

ἀντιβολοῦσιν ἡμῖν, ; ΕΡΜΗΣ. 

ὥστε τήνδὲ μὴ λαβεῖν" σπονδὴ σπονδή" 

ἀλλὰ χάριο;, ὦ φιλαν-- εὐφημεῖτε εὐφημεῖτε. 

ϑρωπότατε χαὶ μεγαλο-- ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

δωρότατε δαιμόνων, ᾿ 4836 σπένδοντες εὐχώμεσϑα τὴν νῦν ἡμέραν 

396 εἴ τι Πεισάνδρου βδελύττει τοὺς λόφους χαὶ τὰς Ἕλλησιν ἄρξαι πᾶσι πολλῶν χἀγαϑῶν, 

ὀφοῦς. χώστις προϑύμως ξυλλάβοι τῶν σχοινίων, 

χαί σε ϑυσέαισιν ἱε- τοῦτον τὸν ἄνδρα μὴ λαβεῖν ποτ' ἀσπίδα. 



ἐ ΦῚ Π}:, 

ΧΘΘΈΡΙΟΣΣ. 

μὰ 4, ἀλλ ἐν εἰρήνη διάξειν τὸν βίον, 
440 ἔχονθ᾽ ἑταίραν χαὶ σχαλεύοντ ἄνϑρακας. 

ΤΠ ΠΡΙΕΦ ΒΟΘΕΣΙ: 

ὅστις δὲ πόλεμον μᾶλλον εἶναι βούλεται, 
μηδέποτε παύσασϑ᾽ αὐτὸν, ὦ “ιόνυσ᾽ ἄναξ, 

ἐκ τῶν ὀλεκράνων ἀκίδας ἐξαιρούμενον. 
ΧΟΡΟΣ. 

χεὶ τις ἐπιϑυμῶν ταξιαρχεῖν σοὶ φϑονεῖ 
445 εἰς φῶς ἀνελθεῖν, ὦ πότνι᾽, ἐν ταῖσιν μάχαις 

πάσχοι γε τοιαῦϑ' οἷάπερ Κλεωνυμος. 

1 ὙΠ 7 ΚΟΘΩΣὶ 

᾿ κεῖ τις δοουξὸς ἢ χάπηλος ἀσπίδων, 
ἕν ἐμπολᾷ βέλτιον, ἐπιϑυμεῖ μαχῶν, 
ληφϑεὶς ὑπὸ ληστῶν ἐσϑίοι κριϑὰς μόνας. 

ΧΟΡΟΣ. 

450 χε τις στρατηγεῖν βουλόμενος μὴ ξυλλάβη, 
ἢ δοῦλος αὐτομολεῖν παρεσχευασμένγος, 
ἐπὶ τοῦ τροχοῦ γ᾽ ἕλχοιτο μαστιγούμενος " 
ἡμῖν δ᾽ ἀγαϑὰ γένοιτ᾽. Ἰὴ παιὼν,, ἴή. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

ἄφελε τὸ παίειν, ἀλλ Ἰὴ μόνον λέγε. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀδοϊὴ Ἰὴ τοίνυν, ᾿ὴ μόνον λέγω. 

ἘΡΎΥΦΑΓΤΟΣΣΣ 

Ἑρμῆ, Χάρισιν, Ὥραισιν, ᾿ἀφροδίτη, Πόϑῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ρει δὲ μή; ι 
ΤΡΎΓ. 410 Σ. 

μή. 
ΧΟΡΟΣ. 

μηδ᾽ Ἐνυαλίῳ γε; 

ΓΡΥΤΌΏΤΩΟΩΣ.: 

μή. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὑπότεινε δὴ πᾶς, καὶ χάταγε τοῖσιν χάλῳς. 

ΕΡΜΗΣ. 

ὦ εἴα. 
ΧΟΡΟΣ. 

460 εἶα μάλα. 
ἙΡΜΗ͂Σ. 

ὦ εἶα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔτι μάλα. 
ἘΡΜΗΣ. 

ὦ εἶα, ὦ εἶα. 
ΤΠΡΣΨΟΙΌΤΘΕΣΣ 

ἀλλ οὐχ ἕλχουσ᾽ ἄνδοες ὁμοίως. 
465 οὐ ξυλλήννεσϑ᾽ ; οἷ᾽ ὀγκχύλλεσϑ᾽ " 

οἱμάξεσϑ᾽ οἱ Βοιωτοί. 

ἘΡΠΠΗΣ. 

εἴα νῦν. 
ΤΡΥΤ ΟΣ. 

εἶα ὦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ ἄγεϑ' ἕλκετον ἘΞ χαὶ σφω. 
ΤΡΥΤΖΚΟΣΣ,. 

470 οὔχουν ἕλχω χἀξαρτῶμαι 

459. 472. -Ξ-ΞΞ 4868 --- 499, 
.......... 

ΠΟΝΟ ἯΙ 

κἀπεμπίπτω καὶ σπουδάζω; 
᾿ ΧΟΡΟΣ. 

πῶς οὖν οὐ χωρεῖ τοὔργον; 
ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

ὦ «“άμαχ,, ἀδικεῖς ἐμποδὼν χκαϑήμενος. 
οὐδὲν δεόμεϑ', ὠνϑρωπε, τῆς σῆς μορμόνος. 

ΕΡΜΗΣ. 

475 οὐδ᾽ οἵδε γ᾽ εἷλκον οὐδὲν ἁργεῖοι πάλαι 
] ἀλλ ἢ κατεγέλων τῶν ταλαιπωρουμένων, 

χαὶ ταῦτα διχόϑεν μισϑοφοροῦντες ἄλφιτα. 
ΤΡ ΟΘΩΣ. 

ἀλλ οἱ “άχωνες, ὠγάϑ᾽, ἕλκουσ᾽ ἀνδρικῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄρ᾽ οἷσϑ᾽ ὅσοι γ᾽ αὐτῶν ἔχονται τοῦ ξύλου, 
480 μόνοι προϑυμοῦντ᾽ - ἀλλ: ὁ χαλκεὺς οὐκ ἐᾷ. 

ΠΕΡ ΜΗΣ. 
οὐδ᾽ οἱ Μηεγαρῆς δρῶσ᾽ οὐδέν " ἕλκουσιν δ᾽ ὅμω: 
γλισχρότατα σαρχάζοντες ὥσπερ χυνίδια, 

. [ὑπὸ τοῦ γε λιμοῦ νὴ 4 ξξολωλότες. 

ΤῸ ΠΣ ΖΦ ἜΈΘΣΣ: 

οὐδὲν ποιοῦμεν, ὦνδρες, ἀλλ᾿ ὁμοθυμαδὸν 
486 ἅπασιν ἡμῖν αὖϑις ἀντιληπτέον. 

ΕΡΜΗ͂Σ. 
ὦ εἶα. 

ΤΡΥΎΥΓΟ170 Σ. 

εἶα μάλα. 
ἘΡΙΠΠΣ. 

ὦ εἶα. 
᾿ ΤΡΥΓΑ͂ΪΟ Σ. 

εἶα νὴ Δία. 
ἘΡΙΜΜΗΣ. 

491] μικρόν γε κινοῦμεν. 
ΤΡΥΓΑΑ͂ΙΟΣ. 

τοὺς μὲν τείνειν, τοὺς δ᾽ ἀντισπᾶνγ; 

Ι 
᾿ 

οὔκουν δεινὸν Ἐ Ὲ Ἐ Ὲ 

πληγὰς λήψεσϑ᾽, ὠργεῖοι. 

ἘΡΜΗΣ. 

εἶα νῦν. 
ΤΡΥΓΑΑ͂ΙΟΣ. 

496 εἶα ὦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὡς χκακόγοι τινές εἶσιν ἐν ἡμῖν. 

ἘΡΥΓΊ7ΤΟΣ: 

ὑμεῖς μέν γ᾽ οὖν οἱ κιττῶντες 
τῆς εἰρήνης σπᾶτ᾽ ἀνδρείως. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἴσ᾽ οἱ χωλύουσιν. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

Ι ὅ00 ἄνδρες Π͵εγαρῆς, οὐχ ἐς κόρακας ἐρρήσετε; 
μισεῖ γὰρ ὑμᾶς ἡ ϑεὸς μεμνημένη " 

πρῶτοι γὰρ αὐτὴν τοῖς σκορόδοις ἠλεέψατε. 
χαὶ τοῖς ᾿1ϑηναίοισι παύσασϑαι λέγω 
ἐντεῦϑεν ἐχομένοις ὅϑεν νῦν ἕλχετε" 

606 οὐδὲν γὰρ ἄλλο δρᾶτε πλὴν δικάζετε. 
ἀλλ᾽ εἴπερ ἐπιϑυμεῖτε τήνδ᾽ ἐξελκύσαι, 
πρὸς τὴν ϑάλατταν ὀλίγον ὑποχωρήσατε. 

ΧΟΡΟΣ. 
μόνοι λαβώμεϑ᾽ | ἄγ, ὠνδρες, αὐτοὶ δὴ 

γεωργοί. 
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ΕΡΜΗΣ. 

χωρεῖ γέ τοι τὸ πρᾶγμα πολλῷ μᾶλλον, ὦνδρες, 
ὑμῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

810 ἀβόγ τὸ πρᾶγμά φησιν" ἀλλὰ πᾶς ἀνὴρ προ-- 
ϑυμοῦ. 

ΤΡΥΎΥΎΓΑΑ͂ΙΟΣ. 

οἵ τοι γεωργοὶ τοὔργον ἐξέλχουσι, χἄλλος οὐδείς. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄγε νυν, ἄγε πᾶς" 
χαὶ μὴν ὁμοῦ ᾽στιν ἤδη. 

’ Ε] - 3 λα, 

μὴ νυν ἀνῶμεν, ἀλλ ἐπεν- 
615 τείνωμεν ἀνδροικώτερον. 

2) 2 κ ως δι εἰ ἢ - 

ηδὴη ᾽στὶ τοῦτ᾽ ἐχεῖνο. 
τ -"Ὕ Ὁ Ξ “ 

εἶα γῦν, ὦ εἶα πᾶς. 
εἶα, εἶα, εἶα, εἶα, εἶα, εἶα. 

Θυρ θυ θὺ εἶα, εἶα, εἶα, εἶα, εἴα πᾶς. 
ΤΡΎΓ.Α͂ΙΟΣ. 

ὅ20 ὦ πότνια βοτρυόδωρε, τί προσείπω σ᾽ ἔπος; 

πόϑεν ἂν λσια ον: “μυριάμφορον 

ὅτῳ το σ᾽; οὐ γὰρ το οἴχοϑεγ. 

ὦ χαῖρ᾽ Ὀπώρα, καὶ σὺ δ᾽, ὦ Θεωρία. 
οἷον δ᾽ ἔχεις τὸ πρόσωπον, ὦ Θεωρία" 

ὅ2δ οἷον δὲ πνεῖς, ὡς ἡδὺ χατὰ τῆς καρδίας, 

γλυχύτατον, ὥσπερ ἀστρατείας καὶ μύρου. 
ἘΡΜΗΣ. 

μῶν οὖν ὅμοιον καὶ γυλίου στρατιωτικοῖ 
ΧΟΡΟΣ. 

ἐχϑοοῦ φωτὸς ἔχϑιστον πλέκος. 
τοῦ μὲν γὰρ ὄζει χρομμυοξυρεγμίας, ᾿ 

ὅδ0 ταύτης δ᾽ ὀπώρας, ὑποδοχῆς; «Ιιονυσίων, 

2 

ἀπέπτυσ᾽ 

ἐπυλλίων Εὐριπίδου, 
ΤΡΎΓΙΑΖ170  Σ. 

χλαύσᾶρα σὺ 
ταύτης χαταψευδόμενος" οὐ γὰρ ἥδεται 
αὕτη ποιητῇ δηματίων δικαγικῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

, ὅ8ὅ κιττοῦ, τρυγοίπου, προβατίων βληχωμένων, 
κόλπου γυναιχῶν διατρεχουσῶν εἰς ἀγρὸν, 
δούλης μεϑυούσης, ἀνατετραμμένου χοὸς, 
ἄλλων τε πολλῶν χἀγαϑῶν. 

ἘΡΜΗ͂Σ. 
ἴϑι γυν, ἄϑρει 

οἷον πρὸς ἀλλήλας λαλοῦσιν αἱ πόλεις 

δ40 διαλλαγεῖσαι καὶ γελῶσιν ἄσμεναι, 
χαὶ ταῦτα δαιμονίως ὑπωπιασμέναι 
ἁπαξάπασαι καὶ κυάϑοις προσχείμεναι. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

καὶ τῶνδε τοίνυν τῶν ϑεωμένων σχόπει 
τὰ πρόσωφ᾽, ἵνα γνῷς τὰς τέχνας. 

ΕΡΜΗΣ. 

| αἰβοῖ τάλας, 
Ὶ] ὅ46 ἐχεινονὶ γοῦν τὸ» λοφοποιὸν οὐχ ὁρᾷς 

τίλλονθ᾽ ἑαυτόν; ὁ δέ γε τὰς σμινύας ποιῶν 
χατέπαρδεν ἄρτι τοῦ ξιφουργοῦ ᾿χειγουί. 

ΡΟ ΤΟΣ. 

δρεπανουργὸς οὐχ ὁρᾷς ὡς ἥδεται ἢν νϑὲ 

ΟΡ ΝΟΥΣ 

] ἙΡΜΗ͂Σ. 

αὐλῶν, τραγῳδῶν, Σοφοχλέους μελῶν, κιχλῶν, 

' 5850 ἴϑι νυν, ἄγνειπε τοὺς γεωργοὺς ἀπιέγαι. 
ΡΥ“ ΟΣ. 

ἀχούετε λεῴ" τοὺς γεωργοὺς ἀπιέναι 
τὰ γεωργιχὰ σχεύη λαβόντας εἷς ἀγρὸν 
ὡς τάχιστ' ἄνευ δορατίου καὶ ξίφους χκἀκοντίου" 
ὡς ἅπαντ ἤδη ᾿στὲ μεστὰ τἀνϑάδ᾽ εἰρήνης 

σαπρᾶς. 
ὅδ5 ἀλλὰ πᾶς χώρει πρὸς ἔργον εἷς ἀγρὸν παιω-- 

γίσας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ποϑεινὴ τοῖς δικαίοις καὶ γεωργοῖς ἡμέρα, 
ἄσμενός οὐ ἰδὼν προσειπεῖν βουῤβειθι τὰς ἀμ- 

πόδου 
τάς τε συχᾶς, ἃς ἐγὼ ᾿φύτευον ὧν γεώτερος, 
ἀσπάσασϑαι ϑυμὸς ἡμῖν ἔστι πολλοστῷ χρόνῳ. 

ΤΡΎΓ.ΑἍἅ10 Σ. 

ὅ600 γῦν μὲν οὖν, ὦνδρες, προσευξώμεσϑα πρῶτον 

τῇ ϑεῷ, 

ἥπερ ἡμῶν τοὺς λόφους ἀφεῖλε χαὶ τὰς Γορ--. Ξ ἑ Ὁ 

β 
Ω3 Ὁ φ - ψ, 2 5 . , εἰϑ' ὅπως ἀαεογουμεα οἴκαδ᾽ εἰς ἐμ φλωρία, 
ἐμπολήσαντές τι χρηστὸν εἰς ἀγρὸν ταῤρίχιογ. 

ΕΡΜΗΣ. 

ὦ Πόσειδον; ὡς χαλὸν τὸ στῖφος αὐτῶν φαί- 
γεται 

ὅθὅ καὶ πυχγὸν καὶ γοργὸν ὥσπερ μᾶζα χαὶ παν- 
δαισία. 

ΤΡΧΌΓΖΧΟΘΣ: 

ἡ γὰρ σφῦρα λαμπρὸν ἦν ἄρ᾽ ἐξωπλι-- 

σμένη, 
αἵ τε οτος διαστίλβουσι πρὸς τὸν ἥλιον. 
ἦ χαλῶς αὐτῶν ἀπαλλάξειεν ἂν «“μετόρχιον. ,» 

ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ ἤδη ̓ πιϑυμῶ καὐτὸς ἐλϑεῖν εἰς ἀγρὸν 

570 καὶ τριαινοῦν τῇ διχέλλη διὰ χοόνου τὸ γήδιον. 

ἀλλ ἀναμνησϑέντες, ὠνόρες, 
τῆς διαίτης τῆς παλαιᾶς, 

ἣν παρεῖχ αὕτη ποϑ' ἡμῖν, 
τῶν τε παλασίων ἐκείνων, 

ὅγδ τῶν τε σύκων, τῶν τὲ μύρτων, 
τῆς τρυγὸς τε τῆς γλυκείας, 
τῆς Ἰωγνιᾶς τε "τῆς πρὸς 

τῷ φρέατι, τῶν τ' ἐλαῶν, 

ὧν ποϑοῦμεν, 

ὅ80 ἀντὶ τούτων τήνδε νυνὶ 

τὴν ϑεὸν προσείπατε. 

γὴ “0 

᾿ 

Ϊ 

χαῖρε χαῖρ᾽, ες ἤλϑες ἡμῖν ἀσμένοις, ὦ φιλ-, 
τάτη. 

σῷ γὰρ ἐδάμην πόϑῳ, 
595 ϑαιμόνια βουλόμενος 

εὶς ἀγρὸν ἀνερπύσαι. 
ἦσϑα γὰρ μέγιστον ἡμῖν κέρδος, ὦ Σ ποϑουμένη, 
ἈΠῈ ἘΚ ἈΚ Ἐ Ἐ μόγη γὰρ ἡμᾶς ὠφέλεις 
".- 

πᾶσιν ὁπόσοι βίον ἐ- 
ὅ90 τρίβομεν γεωργιχόν. 

πολλὰ γὰρ ἐπάσχομεν 
πρίν ποτ ἐπὶ σοῦ γλυχέα 

καὶ τὸν δορυξὸν οἷον ἐσχιμάλισεν; χἀδάπανα καὶ φίλα. 
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Σ . , | 
595 τοῖς ἀγροίχοισιν γὰρ ἦσϑα χῖδρα καὶ σωτηρία. 

ὥστε σὲ τά τ᾽ ἀμπέλια 

χαὶ τὰ νέα συκίδια 
τἄλλα 8᾽ ὁπόσ᾽ ἐστὶ φυτὰ 

600 προσγελάσεται λαβόντ᾽ ἄσμενα. 
ἀλλὰ ποῦ ποῖ ἣν ἀφ' ἡμῶν τὸν πολὺν τοῦτον, 

χρόνον 
ἥδε τοῦϑ' ἡμᾶς δίδαξον, ὦ ϑεῶν εὐνούστατε. 

ΕΡΜΗΣ, 
ἊΣ ’ ϑ,.ἐς ἐν δ λὺς: 
ὦ σοφωτοτοι γεωργοὶ, ταμὰ δὴ ξυνίετε : 

᾿ , -» ξ ΕῚ 
ῥήματ᾽, εἰ βούλεσϑ' ἀκοῦσαι τήνδ᾽ ὅπως ἀπωλέτο. 

Ξ - Η ι τ ξ 27 » ΄ε 

᾿ θ0ὅ πρῶτα μὲν γὰρ ἡρξὲεν ατῆης Φειδίας πράξας 
; χαχως" 

εἶτα Περιχλέης φοβηϑεὶς μὴ μετάσχοι τῆς τύχης, 
τὰς φύσεις ὑμῶν δεδοικὼς χαὶ τὸν αὐτοδὰξ 

τρόπον, 
ΝᾺ - Χ 2 ᾿ τ΄ ᾿ὶ ξ ᾿ 

πρὶν παϑεῖν τι δεινὸν, αὑτὸς ἐξέφλεξε τὴν 

πόλιν, ϊ 
κ πΞ δ. " --: ᾿ 7, ἐμβαλὼν σπινϑῆρα μιχρὸν Πεγαρικοῦ ψηφίσ- 

ματος, 
610 χἀξεφύσησεν τοσοῦτον πόλεμον ὥστε τῷ χαπγῷ 

πάντας Ἕλληνας δαχρῦσαι, τούς τ᾽ ἐχεῖ τούς 
: 2 Εν ᾿ 

τ ἔνϑαδε. 

ὡς δ᾽ ἅπαξ τὸ πρῶτον ἄχουσ' ἐψόφησεν ἄμπελος 
χαὶ πίϑος πληγεὶς ὑπ᾽ ὀργῆς ἀντελάχτισεν πίϑῳ, 

, οὐχέτ ἡν οὐδεὶς ὃ παύσων, ἥδε δ᾽ ἠφανίζετο. 
| ΨΟΌΎΥΡΟΥΤΟΣ. 

ΘΙὅ ταῦτα ποίγυν μὰ τὸν ᾿Δπόλλω ᾽γὼ πεπύσμην 
οὐδενὸς, 

οὐδ᾽ ὅπως αὐτῇ προσήκοι «Φειδίας ἠκηχόη. 
ΞΕ ΈΞΡΟΣ: 

οὐδ᾽ ἔγωγε, πλήν γε γυνί. ταῦτ᾽ ἄρ᾽ εὐπρόσω-- 
πος ἦν, 

οὖσα συγγενὴς ἐχείνου. πολλά γ ἡμᾶς λανϑάνει. 
- ἘΡΜΉΗΣ. 

δ χϑο, τς ε-:-ω ε ’ ὲ 37 
χατ ἐπειδὴ ᾽γνωσαν ὑμᾶς αἱ πόλεις ὧν ἠρχετε 

620 ἠγριωμένους ἐπὲ ἀλλήλοισι χαὶ σεσηρότας, 
΄ Ἴ » ΡΣ Ξ ι 

παντ ἐμηχανῶντ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν, τοὺς φόρους φο- 
βούμεναι, 

χἀνέπειϑον τῶν .Ἰαχώνων τοὺς μεγίστους χρή- 

Ν ἃ 3} - "“ 

οἱ δ᾽ ἄτ᾽ οντες αἰσχροχερδεῖς καὶ διειρωνόξεγοι, 
“ 2 ΡῚ ΄ - ᾿ , Ἃ ᾿ 

την ααθροίμάμεες αἰσχρῶς τὸν πόλεμον ἂν: 

ηρπασαν" 

62ὅ κᾷτα τἀκείνων γε χέρδη τοῖ. ἴς ἦν χαχά' χα - 414 53: ἢ τοις γεώργοις “1 “ασα 

αἵ γὰρ ἐνθένδ᾽ αὖ τριήρεις ἀντιτιμωρούμεναι 

οὐδὲν αἰτίων ἂν ἀνδρῶν τὰς χράϑδας κατήσϑιον. 
ΓΡΡΘΡΣΖΑ ΤΟ Σ. 

ὦ “Ξ Ἀ ἜΣ 9 ΄ αν, ’ ΄ 

ἐν δίχη μὲν οὐν, ἐπεί τοι χαὶ κορώνεών γέ μου 
ΞΡῸΣ ζ Ν,..4 , Ε ’ 

ἐξέχοψαν, ἣν ἐγὼ ᾿φύτευσα κἀξεϑρεψάμην. 
ἈΟΘΟΣΣ 

ι - Φ “2 ΄, - τ 
, 680 γὴ 4, ὦ μέλ᾽, ἐνδίχως γε δῆτ᾽, ἐπεὶ χἀμοῦ 
| λίϑον 

| ἐμβαλόντες ἐξμέδιμνον κυψέλην ἀπώλεσαν. 
ἘΔΡΙΠΈΡΙΣΩ 

χῷτα δ᾽ ὡς ἐκ τῶν ἀγρῶν ξυνῆλϑεν οὑργάτης λεὼς, 
τὸν τρόπον πωλούμενος τὸν αὐτὸν οὐχ ἐμάνϑανεν, 
ΕῚ ᾿ς  Ν ὯΝ 2 , κι - ΔΝ οὐ , ἔ 
αλλ, ἀτ΄ ὧν ἄγεὺυ γιγάρτων χαὶ φιλῶν τὰς ἰσχάδας 

635 ἔβλεπεν πρὸς τοὺς λέγοντας" οἱ δὲ γιγνώσχον-- 

τες εὖ 

τοὺς πένητας ἀσϑενοῦντας χἀποροῦντας ἀλφέτων, 

τήνδε μὲν διχροῖς ἐώϑουν τὴν ϑεὸν χεχράγμασιν, 
πολλάκις φανεῖσαν αὐτὴν τῆσδε τῆς χώρας πόϑῳ, 
τῶν δὲ συμμάχων ἔσειον τοὺς παχεῖς καὶ πλουσίους, 

640 αἰτίας ἂν προστιϑέντες, ὡς φρονοῖ τὰ Βρασίδου... 

εἰτ' ἂν ὑμεῖς τοῦτον ὥσπερ χκυνίδὲ ἐσπαράττετε" 
ἡ πόλις γὰρ ὠχριῶσα χἀν φόβῳ χαϑημέγνη 
ἅττα διαβάλοι τις αὐτῇ, ταῦτ᾽ ἂν ἥδιστ᾽ ἤσϑιεν. 
οἱ δὲ τὰς πληγὰς ὁρῶντες ἃς ἐτύπτονϑ'᾽, οἱ ξένοι! 

6409 χρυσίῳ τῶν ταῦτα ποιούντων ἐβύνουν τὸ στόμα, 
ὥστ᾽ ἐχείνους μὲν ποιῆσαι πλουσίους, ἡ δ᾽ 

Ελλὰς ἂν 

ἐξερημωϑεῖσ᾽ ἂν ὑμᾶς ἔλαϑε. ταῦτα δ᾽ ἦν ὁ δρῶν 
βυρσοπώλης. 

ΠΕΡΙ ΚΟΣΣ. 

παῦε παῦ᾽, ὦ δέσποϑ' Ἑρμῆ, μὴ λέγε, 
ἀλλ᾽ ἔα τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον οὗπερ ἔστ᾽ εἶναι χάτω." 

660 οὐ γὰρ ἡμέτερος ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνος ἁνὴρ, ἀλλὰ σός. 
ἅττ᾽ ὧν οὖν λέγης ἐχεῖνον, 
χεὶ πανοῦργος ἦν, ὅτ᾽ ἔζη, 

χαὶ λάλος καὶ συχοφάντης 

χαὶ χύχκηϑρον καὶ τάραχτρον, 
θδδταῦϑ᾽ ἀἁπαξάπαντα γυνὶ 

τοὺς σεαυτοῦ λοιδορεῖς. 
ἀλλ᾽ ὅ τι σιωπᾷς, ὦ πότνια, κατειπέ μθι. 

ΕΡΜΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἂν εἴποι πρός γε τοὺς ϑεωμένους " 
ὀργὴν γὰρ αὐτοῖς ὧν ἔπαϑε πολλὴν ἔχει. 

ἀΣΡΕγ θυ ΟΣ: 
6θ60ὴ δ᾽ ἀλλὼ πρὸς σὲ μιχρὸν εἰπάτω μόνον. 

ἘΡΙΜΜΗΣ. 

εἴφ᾽ ὅ τι γοεῖς αὐτοῖσι πρὸς ἔμ᾽, ὦ φιλτάτη. 
ἴϑ᾽ ὦ γυναικῶν μισοπορπακιστάτη. 
εἶεν, ἀχούω. ταῦτ᾽ ἐπιχαλεῖς; μανϑάνω. 
ἀχούσαϑ'᾽ ὑμεῖς ὧν ἕνεχα μομιφὴν ἔχει. 

6665 ἐλϑοῦσά φησιν αὐτομάτη μετὰ τὰν Πύλῳ 
σπονδῶν φέρουσα τῇ πόλει κίστην πλέαν 
ἀποχειροτονηϑῆναι τρὶς ἐν τὴηκκλησίᾳ. 

ΤΡΧΤΌΑΆὍΆΘΙΕ: 

ἡμάρτομεν ταῦτ᾽ " ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε" 
ὁ γοῦς γὰρ ἡμῶν ὃν τότ᾽ ἐν τοῖς σχύτεσιν. 

ἘΡΡΜῊΗ Σ. 

670 ἔϑι νυν, ἄχουσον οἷον ἄρτι μ᾽ ἤρετο" 
ὅστις χαχόνους αὐτῇ μάλιστ᾽ ἦν ἐνϑάδε, 
χώστις φίλος χἄσπευδεν εἶναι μὴ μάχας. 

ΤΨΡΥΤΤΤΕΟΣ.: 

εὐνούστατος μὲν ἦν μακρῷ Κλεώγυμος. 
ΕΡΜΗΣ. 

ποῖός τις οὖν εἶναι δοχεῖ τὰ πολεμικὰ 
676 ὁ Κλεώνυμος; 

ΤΡ ΧΆ ΤΟ Σ: 

ψυχὴν ἄριστος, πλήν γ᾽ ὅτι 
οὐχ ἦν ἄρ᾽ οὗπέρ φησιν εἶναι τοῦ πατρός. 

εἰ γάρ ποτ᾽ ἐξέλϑοι στρατιώτης, εὐϑέως 

ἀποβολιμαῖος τῶν ὅπλων ἐγίγνετο. 

ΕΡΊΉΧΓΙΙΙΣ. 

ἔτι νῦν ἄχουσον οἷον ἄρτι μ᾽ ἤρετο" 
680 ὅστις χρατεῖ γῦν τοῦ λίϑου τοῦ ᾽ν τῇ πυχγί. 

ΠΡ ΤΟΣ. 

Ὑπέρβολος νῦν τοῦτ᾽ ἔχει τὸ χωρίον. 

-. ον... ..... 
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αὕτη, τί ποιεῖς; τὴν κεφαλὴν ποῖ περιάγεις ; 
: ΕΡΙΜΗΣ.. 

ἀποστρέφεται τὸν δῆμον ἀχϑεσϑεῖσ᾽ ὅτε. 
ὌΥΡΨΑΣ κ ΄ - ; 

αὑτῷ πονηρὸν προστάτην ἐπεγράψατο. 
ἘΡΧΟΩΟΘΙΩΣ: 

6085 ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽ αὐτῷ χροησόμεϑ᾽ οὐδὲν, ἀλλὰ νῦν 
] ἀπορῶν ὁ δῆμος ἐπιτρόπου χαὶ γυμνὸς ὧν 

-Ὁ ᾿" ν 2, ἥν 

τοῦτον τέως τὸν ἀνδρα περιεζώσατο. 
ΕΡΜΗΣ. 

πῶς οὖν ξυνοίσει ταῦτ᾽, ἐρωτᾷ, τῇ πόλει; 
ἜΡΥΤΓΟΆΓΤΟΙΣ. 

εὐβουλότεροι γενησόμεσϑα. 
ΕΡΜΗΣ. 

τίνι τρόπῳ; 
ΤΡΥΎΥΓΑ͂ΙΟ Σ. 

690 ὅτε τυγχάνει λυχγοποιὸς ὦν. πρὸ τοῦ μὲν οὖν 

ἐψηλαφῶμεν ἐν σχότῳ τὰ πράγματα, 

γυνὶ δ᾽ ἅπαντα πρὸς λύχνον βουλεύσομεν. 
ΕΡΜΗΣ. 

ὦ ὦ, 
οἷά μ᾽ ἐχέλευσεν ἀναπυϑέσϑαι σου. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

τὰ τί; 
ΕΡΜΗΣ. 

- ) [ 

πάμπολλα, καὶ τἀρχαϊ᾽ ἃ χατέλιπεν τότε. 

696 πρῶτον δ᾽ ὃ τι πράττει Σοφοχλέης ἀγήρξτο. 
ΤΡΎΓΑ͂ΙΟΣ. 

εὐδαιμονεῖ" πάσχει δὲ ϑαυμαστόν. 

, '᾿ 

ΕΡΜΗΣ. 

τὸ τί; 
ΤΡΥΎΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

ἐχ τοῦ ΖΣοφοχλέους γίγνεται Σιμωνίδης. 

ΕΡΜΗΣ. 

Σιμωνίδης; πῶς; 
ΤΡΎΓΆΑΑ͂ΙΟΣ. 

ὅτι γέρων ὧν καὶ σαπρὸς 

χέρδους ἕχατι χἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοι. 
ΕΡΜΗΣ. 

700 τί δαί; Κρατῖνος ὃ σοφὸς ἔστιν; 
ΤΡΥΓΆΑ͂ΙΟΣ. 

ἀπέϑανεν, 

ὅ8ϑ᾽ οἱ ““άκωγες ἐνέβαλον. 
ΕΡΜΗΣ. 

τί παϑών; 
ΤΡΥΓ.Ζ7ΟΣ. 

[Ὁ] τι; 

ὡραχιάσας" οὐ γὰρ ἐξηνέσχετο 
ἰδὼν πίϑον καταγνύμενον οἴνου πλέων. 
χἄτερα πόσ᾽ ἄττ᾽ οἴει γεγενῆσϑ᾽ ἐν τῇ πόλει; 

706 ὥστ᾽ οὐδέποτ᾽, ὦ δέσποιν᾽, ἀφησόμεσϑά σου. 
ΕΡΜΗΣ. 

ἴϑι νυν, ἐπὶ τούτοις τὴν Ὁπώραν λάμβανε 
γυναῖκα σαυτῷ τήνδε" χᾷτ᾽ ἐν τοῖς ἀγροῖς 
ταύτη ξυγνοικῶν ἐκποιοῦ σαυτῷ βότρυς. 

ΤΡΎΓΆΑΙΟΣ. 
ὦ φιλτάτη, δεῦρ᾽ ἐλϑὲ χαὶ δός μοι κύσαι. 

| 110 ἄρ᾽ ἂν βλαβῆναι διὰ χρόνου τί σοι δοχῶ, 

| ὦ δέσποθ' Ἑρμῆ, τῆς Ὁπώρας χατελάσας; 

| 

ἘΞ τ Ὸ--- 

ΕΡΜΗΣ. 

οὔκ, εἴ γε κυχκεῶν᾽ ἐπιπίοις βληχωνίαν. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα τήνδε τὴν Θεωρίαν 

ἀπάγαγε τῇ βουλῇ λαβὼν, ἧσπέρ ποῖ ἦν. 
ΤΡΥ ΤΕ υΣ. 

716 ὦ μακαρία βουλὴ σὺ τῆς Θεωρίας, 
ὅσον δοφήσει ζωμὸν ἡμερῶν τριῶν, 
ὅσας δὲ χατέδει χόλικας ἑφϑὰς καὶ χρέα- 
ἀλλ᾽, ὦ φίλ᾽ Ἑρμῆ,, χαῖρε πολλά. 

' ΕΡΜΗΣ. 

χαὶ σύ γε, 
ὥνϑρωπε, χαίρων ἄπιϑι χαὶ μέμνησό μου. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

720 ὦ χάνϑαρ᾽, οἴχαδ᾽ οἴχαδ᾽ ἀποπετώμεϑα. 
ΕΡΜΗΣ. 

οὐχ ἐνθάδ᾽, ὦ τᾶν, ἔστι. 
ΤΡΎΓΑΑ͂ΙΟΣ. 

᾿ ποῖ γὰρ οἴχεται; 
ΕΡΜΗΣ. 

ὑφ᾽ ἄρματ᾽ ἐλθὼν Ζηνὸς ἀστραπηφορεῖ. 
ΤΡΎΥΓΑΑ͂ΙΟΣ. 

᾿ πόϑεν οὖν ὃ τλήμων ἐνθάδ᾽ ἕξει σιτία; 

ἙΕἙΡΜΗ͂Σ. 

τὴν τοῦ Γανυμήδους ἀμβροσίαν σιτήσεται. 

ΤΡΥΤΎΥΓΩΝΣ: 

720 πῶς δῆτ᾽ ἐγὼ χαταβήσομαι; 

ΕΡΜΗΣ. 

ϑάρρει, καλῶς" 

τηδὲ παρ᾽ αὐτὴν τὴν ϑεόν. 

ΤΡΎΥΎΓΑ͂ΙΟΣ. 

δεῦρ᾽, ὦ χόραι, 
ἕπεσϑον ἅμ᾽ ἐμοὶ ϑᾶττον, ὡς πολλοὶ πάνυ 
ποϑοῦντες ὑμᾶς ἀναμένουσ᾽ ἐστυκότες. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἴϑι χαίρων" ἡμεῖς δὲ τέως τάδε τὰ σχεύη 
παραδόντες 

780τοῖς ἀχολούϑοις δῶμεν σώζειν, ὡς εἰώϑασι 
μάλιστα 

περὶ τὰς σχηνὰς πλεῖστοι κλέπται κυπτάζειν καὶ 
χαχοποιεῖν. 

Ὶ ῃ “- ᾽ - Ὸ ἀλλὰ φυλάττετε ταῦτ᾽ ἀνδρείως" ἡμεῖς δ᾽ αὖ 
τοῖσι ϑεαταῖς, 

«' » εφι ἰὲ » ε΄ -» Φ 
ἣν ἔχομεν ὁδὸν λόγων εἴπωμεν, ὅσα τε νοῦς ἔχει 
Χρῆν μὲν τύπτειν τοὺς δαβδούχους, εἴ τις χω- 

μῳδοποιητὴς 
785 αὑτὸν ἐπήνει πρὸς τὸ ϑέατρον παραβὰς ὃν τοῖς 

ἀναπαίστοις. 

εἰ δ᾽ οὖν εἶκός τινα τιμῆσαι, ϑύγατερ Διὸς, 
ὅστις ἄριστος 

κωμῳδοδιδάσχαλος ἀνθρώπων καὶ χλεινότατος. 
γεγένηται, 

ἄξιος εἶναί φησ᾽ εὐλογίας μεγάλης ὁ διδάσκαλος 
ἡμῶν. 

πρῶτον μὲν γὰρ τοὺς ἀντιπάλους μόνος ἀνϑρώ-- 
πων χατέπαυσεν 

740 εἰς τὰ ῥδάχια σχώπτοντας ἀεὶ καὶ τοῖς φϑειρσὶν 

“πολεμοῦντας " 

τούς 9᾽ Ἡραχλέας τοὺς μάττοντας, χαὶ τοὺς 
πεινῶντας ἐχείγους, 

τοὺς φεύγοντας κἀξαπατῶντας χαὶ τυπτομένους 

ἐπίτηδες, 

Ξε σαντο σα τουσόασ’΄“«ἀὐτοσα στο τονοςς:.-Ἔ- τ --  -----ο------------ τ τ 
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ἐξήλασ ἀτιμώσας “ χαὶ τοὺς ϑούλους 
παρέλυσεν 

οὃς ἐξῆγον χλάοντας ἀεὶ, χαὶ τούτους οὕνεχ χα 
] τουδὶ, ᾿ 

Ϊ 745 ἵν ὃ σύγδουλος σχώψας αὐτοῦ τὰς πληγὰς, εἶτ᾽ 

ἀνέροιτο, 
τ ΄ , » » ε ὦ χαχκόδαιμον, τί τὸ δέρμ᾽ ἔπαϑες ; μῶν υστρι-- 

χὶς εἰσέβαλέν σοι 

εἷς τὰς πλευρὰς πολλῇ στρατιᾷ κἀδενδοοτόμησε 
τὸ γῶτον; 

τοιαῦτ᾽ ἀφελὼν χαχὰ χαὶ φόρτον χαὶ βωμολο-- φελὼν χαχὰ χαὶ φοςρ ; 
’ ΕῚ 2 - 

χεύματ ΠΈΣ 

| οἰ ἐποίησε τέχνην μεγάλην ἡμῖν κἀπύργωσ᾽ οἶκο- 
ομήσας 

750 ἔπεσιν προ Ὁ χαὶ διανοίαις χαὶὺ σχώμμασιν 

οὐχ ἀγοραίοις, 
Ύ » ΄ 3 » 2δὰ 

οὐχ ἰδιώτας ἀνθοωπίσχους κωμῳδῶν οὐδὲ γυ- 
κ ἘΣ 

᾿ ἀλλ Ἡρακλέους ὀργήν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγίστοις. 
ἐπεχείρει, 

διαβὰς βυρσῶν ὀσμὰς δεινὰς κἀπειλὰς βορβορο-- 
ϑύμους. 

χαὶ πρῶτον μὲν μάχομαι πάντων αὐτῷ τῷ καρ-- 
χαρόδοντι, 

755 οὗ δεινόταται μὲν ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν Κύννης ἀχτῖ-- 
γες ἕλαμπον, 

ἑχατὸν δὲ χύκλῳ χεφαλαὶ χολάχων οἱμωξομένων 
ἐλιχμῶντο 

περὺ τὴν χεφαλὴν, φωνὴν δ᾽ εἶχεν χαράδρας 
2) Ξ 
ολεϑρον τετοχυίας, 

ώχης δ᾽ ὀσμὴν, “Ζαμίας 0) ἀπλύ φωχῆς δ᾽ ὀσμὴν, «“αμίας ὁρχεις ἀπλύτους, πρω-- 

χτὸν δὲ χαμήλου. 
τοιοῦτον Ἰδὼν τέρας οὐ χατέδεισ᾽, 

ὑμῶν πολεμίζων 

760 ἀντεῖχον ἀεὶ καὶ τῶν ἄλλων γήσων. ὧν οὕγνεχα 
γυγὲ 

ἀλλ ὑπὲρ 

» Ἁ ἀποδοῦναί μοι τὴν χάριν ὑμᾶς εἴχὸς καὶ μνή- 
μονας εἶναι. 

χαὶ γὰρ πρότερον πράξας. χατὰ νοῦν οὐχὶ πα- 
Ι οὐρῦσῷτς παρ ῦτσοῦ 

“π᾿ ἐπείρων, ἀλλ ἀράμεγος τὴν σχευὴν εὐ-- 
ϑὺς ἐχώρουν, 

-.- ; 

παῦρ᾽ ἀνιάσας, πόλλ᾽ εὐφράνας, πάντα παρα-- 
σχὼν τὰ δέοντα. 

, » Α τ ΦᾺΣ ΓΝ -- 

706 πρὸς ταῦτα χρεὼν εἰναι μετ᾽ ἐμοῦ 
᾿ 27 ῃ 

χαὶ τοὺς ανδρας χαὶ τοὺς παῖδας " 

χαὶ τοῖς φαλαχροῖσι παραινοῦμεν 
ξυσπουδάζειν περὶ τῆς γίχης. 

- , 2 τω »"ο “-“ 

πᾶς γάρ τις ἐρεῖ νιχῶντος ἐμοῦ 
2 ΄ . “ 

770 χἀπὶ τραπέζη χαὶ ξυμποσίοις, 
“ 

φέρε τῷ φαλαχρῷ, δὸς τῷ φαλαχρῷ .{- 

τῶν τρωγαλίων, χαὶ μὴ ἀφαίρει 
γενγναιοτάτου τῶν ποιητῶν 
ἀνδρὸς τὸ μέτωπον ἔχοντος. 

775 Μοῦσα, σὺ μὲν πολέμους ἀπωσαμέγη μετ᾽ ἐμοῦ; 
τοῦ φίλου χόρευσον, 
χλείουσα ϑεῶν τε γάμους ἀνδρῶν τε δαῖτας 

780 χαὶ ϑαλίας μαχάρων" σοὶ γὰρ τάδ᾽ ἐξ ἀρχῆς 
μέλει. 

ἢν δέ σε Καρχίγνος ἐλϑὼν 

ἀγντιβολῇ μετὰ τῶν παίδων χορεῦσαι, 

1776 -- 790. ΞξΞΞ 797 --- 817. 
Ἔρος ΚΟ ΝΝ 

78ὅ μήϑ᾽ ὑπάκουε μήτ᾽ ἔλ- 
ϑῆς συνέριϑος αὐτοῖς, 

ἀλλὰ νόμιζε πάντας 

ὄρτυγας οἰχογενεῖς, γυλιαύχενας ὀρχηστὼς 

ἢ ὀερίς: 

χαὶ γὰρ ἔφασχ᾽ ὁ πατὴρ ὃ παρ᾽ ἐλπέδας 

796 εἶχε τὸ δοᾶμα γαλῆν τῆς 
ἑσπέρας ἀπάγξαι.- 

τοιι(δὲ χρὴ Χαρίτων δαμώματα κχαλλιχόμων 
τὸν σοφὸν ποιητὴν 

800 ὑμνεῖν, ὅταν ἠρινὰ μὲν φωνῇ χελιδὼν 
ἑζομένη χελαδῆ, χορὸν δὲ μὴ ᾽χη Μόρσιμος 
μηδὲ Μελάνϑιος, οὗ δὴ 

806 πιχροτάτην ὅπα γηούσαντος ἤκουσ᾽, 
ἡνίχα τῶν τραγῳδῶν 
τὸν χορὸν εἶχον ἀδελ-- 
φός τε χαὶ αὐτὸς, ἄμφω 

810 Γοργόνες ὀψοφάγοι, βατιδοσχόποι, ἅρπυιαι, 
᾽ ᾿ - 

γραοσοβαι, μιαροὶ, τραγομάσχαλοι, ἰχϑυολῦμαι" 

816 ὧν χαταχρεμψαμένη μέγα καὶ πλατὺ 
Μοῦσα ϑεὰ μετ᾽ ἐμοῦ ξύμ-- 
παιζεὲ τὴν ἑορτήν. 

ΠΟΡΟΥΓΣΊΓΟΣ. 

ὡς χαλεπὸν ἐλϑεῖν ἦν ἄρ᾽ εὐϑὺ τῶν ϑεῶν. 
820 ἔγωγέ τοι πεπόνηκα κομιδῆ τὼ σκέλη. 

ἐεσοοὶ δ᾽ ὁρᾶν ἄνωθεν ηἡστ᾽. ἔμοιγέ τοι 

ἀπὸ τοὐρανοῦ ᾿φαίνεσϑε χαχοήϑεις πάνυ, 

ἐντευϑενὶ δὲ πολύ τι χαχοηϑέστεροι. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ὦ δέσποϑ᾽, ἥκεις; 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

ὡς ἐγὼ ᾿πυϑόμην τινός. 

ΟΙΚΕΤΉΣ. 

825 τί δ᾽ ἔπαϑες: 

ΤΟΥ ΖΡΘΣ. 

ἤλγουν τὼ σχέλη μαχρὰν ὁδὸν 
διεληλυϑώς. 

ΟΙΚΈΕΈΤΗΣ. 

ἴϑι γυν, χατειπέ μοι, 
ΠΡΌΧΓΨΓΞΓΙΟΣ. 

τὸ τί: 

ΟἸΚΕΤΉΗ͂Σ. 

ἄλλον τιν᾽ εἶδες ἄνδρα κατὰ τὸν ἀέρα 
πλανώμενον πλὴν σαυτόν; 

ΖΟΡΒΟΥ ΝΞ ΤΟΣ, 

οὔκ, εἰ μή γέ που 
ψυχὰς δύ᾽ ἢ τρεῖς διϑυραμβοδιδασχάλων. 

ΟΙΚΕΊΠΕ. 

830 τί δ᾽ ἔδρων; 
ΤΥ ΤΟ ΠΟῚΣ: 

ξυνελέγοντ᾽ ἀναβολὰς ποτώμεναι, 

τὰς ἐνδιαεριανερινηχέτους τινάς. 
ΟΥΙΕΣΙΣΗ Σ: 

οὐχ ἦν ἄρ᾽ οὐδ᾽ ἃ λέγουσι κατὰ τὸν ἀέρα, 
ὡς ἀστέρες γιγνόμεϑ', ὅταν τις ἀποθάνῃ; 

ΤΡ ΤΟΖΟΧΤΟΣ. 
μάλιστα. 

ΟΙΚΕΤῊ Σ. 

χαὶ τίς ἔστιν ἀστὴο νῦν ἐχεῖ; 

: 

1790 ἘΙΟ᾽Μ(ρτετον σφυράδων ἀποχγίσματα, μηχαγο--: 
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ΤΡ ΓΖΚΕΚΟΣ. 

895 Ἴων ὁ Χῖος, ὅσπερ ἐποέησεν πάλαι 
ἐνθάδε τὸν ᾿Δοϊόν ποϑ'" ὡς δ᾽ ἠλϑ᾽, εὐθέως 
᾿Αοἵον αὐτὸν πάντες ἐχάλουν ἀστέρα. 

ΟΙΚΕΊΤΗΕΣ. 

τίνες γάρ εἶσ᾽ οἱ διατρέχοντες ἐθον 
οἱ χκαόμεγοι ϑέουσιν ; 

ΤΡΎΓΑ,ΖΙΟΣ. 

ἀπὸ δείπνου τινὲς 

840 τῶν πλουσίων οὗτοι βαδίζουσ᾽ ἀστέρων, 
ἐπνοὺς ἔχοντες, ἐν δὲ τοῖς ἱπγνοῖσι πῦρ. 
ἀλλ εἴσαγ᾽ ὡς τάχιστα ταυτηνὶ λαβὼν, 
χαὶ τὴν πύελον χκατάχλυζε, καὶ ϑέρμαιν᾽ ὕδωρ" 
στόρνυ τ᾽ ἐμοὶ καὶ τῇδε κουρίδιον λέχος. 

848 χαὶ ταῦτα δράσας ἣχε δεῦρ᾽ αὖϑις πάλιν" 

ἐγὼ δ᾽ ἀποδώσω τήνδε τῇ βουλῇ τέως. 
ΟΙΚΕΤΊΉΗΣ. 

πόϑεν δ᾽ ἔλαβες ταύτα σύ; 
: ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

πόϑεν; ἔκ τοὐρανοῦ. 
ΟΙΚΕΊΉΗΣ. 

οὐκ ἂν ἔτι δοίην τῶν ϑεῶν τριώβολον, 
εἰ ποργνοβοσχοῦσ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς οἵ βροτοί. 

ΤΡΎΓ.Τ170 Σ. 

860 οὐχ, ἀλλὰ κἀκεῖ ζῶσιν ἀπὸ τούτων τινές. 
ΟΙΚΕΊΉΗΣ. 

ἄγε νυν ἴωμεν. εἶπέ μοι, δῶ καταφαγεῖν 
ταύτη τι; 

ΤΡΥΎΥΓΆΑ͂ΙΟΣ. 

μηϑέν " οὐ γὰρ ἐϑελήσει φαγεῖν 
οὔτ᾽ ἄρτον οὔτε μᾶζαν, εἰωϑυῖ ἀεὶ 

παρὰ τοῖς ϑεοῖσιν ἀμβροσίαν λείχειν ἄνω. 

ΟΙΚΕΊΠΉΕΣ. 

886 λείχειν ἄρ᾽ αὐτῇ χἀνϑάδε σκευαστέον. 
ΧΟΡΟΣ. 

εὐδαιμονικῶς Ἢ ὁ πρέσ- 

βύτης, ὅσα γ᾽ ὧδ᾽ ἰδεῖν, 
τὰ νῦν τάδε πράττει. 

ΤΡΎΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

τί δῆτ᾽, ἐπειδὰν νυμφίον μ᾽ ὁρᾶτε λαμπρὸν ὄντα; 
ΧΟΡΟΣ. 

860 ζηλωτὸς ἔσει, γέρον, 

αὖϑις νέος ὧν πάλιν, 
μύρῳ χατάλειπτος. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

οἶμαι. τί δῆϑ᾽, ὅταν ξυνὼν τῶν τιτϑίων ἔχωμαιε; 
ΧΟΡΟΣ. 

εὐδαιμονέστερος φανεῖ τῶν Καρκίνου στροβίλων. 
ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

866 οὔχουν δικαίως ; ὅστις εἷς 
ὄχημα χανϑάρου ᾿πιβὰς 
ἔσωσα τοὺς Ἕλληνας, ὥστ᾽ 
ἐν τοῖς ἀγροῖς 
ἅπαντας ὄντας ἀσφαλῶς 
χινεῖν τὲ χαὶ χαϑεύδειν. 

ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 

ἡ παῖς λέλουται καὶ τὰ τῆς πυγῆς χαλά" 
ὁ πλαχοῦς πέπεπται, σησαμῆ ξυμπλάττεται, 

970 χαὶ τἄλλ: ἁπαξάπαντα" τοῦ πέους δὲ δεῖ. 

856 --- 867. -ξξΞ 909 ---921. 

ἈΡΙΕΣ ΘΟ ΦΑ ΝΟῪΥΎ 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

ἴϑι γυν ἀποδῶμεν τήνδε τὴν Θεωρίαν 
ἀνύσαντε τῇ βουλῇ τι ταυτηί. 

ΟΙΚΕΊΤΊΉΗΣ. 

τί φής; 
αὕτη Θεωρία ᾽στὶν, ἣν ἡμεῖς ποτε 
ἐπαίομεν Βραυρῶναάδ᾽ ὑποπεπωχότες; 

ΤΡΥΠΝΑ͂ΤΟΣ.: 

876 σάφ᾽ ἴσϑι, χἀλήφϑη γε μόλις. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ὦ δέσποτα, 
ὅσην ἔχει τὴν πρωχτοπεντετηρίδα. 

ΡΟΥΘ ΖΊΎΚΟΣΣΣ 

εἶεν, τίς ἐσϑ᾽ ὑμῶν δίχαιος, τίς ποτε, 
τίς τ Σ: τήνδε τῇ βουλῇ λαβών; 
οὗτος, τί περιγράφεις; 

ΟΙΚΕΤΉῊ Σ. 

τὸ δεῖν᾽, εἰς ᾿Ισϑμια 
880 σχηνὴν ἐμαυτοῦ τῷ πέει χαταλαμβάγνω. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

οὔπω λέγεϑ'᾽ ὑμεῖς τίς ὃ φυλάξων; δεῦρο σύ" 
καταϑήσομαι γὰρ αὐτὸς εἰς μέσους ἄγων. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ἐχεινοσὶ γεύει. 
ΤΡΥΓΟΑ͂ΙΟΣ. 

τίς; ᾿ 
ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 

ὅστις ; ̓ριφράδης, 

ἄγειν παρ᾽ αὑτὸν ἀντιβολῶν. 
ΤΡΎΓ.,Ἅ1Ο Σ. 

ἀλλ), ὦ μέλε, 
885 τὸν ζωμὸν αὐτῆς προσπεσὼν ἐκλάψεται. 

ἄγε δὴ σὺ χατάϑου πρῶτα τὰ σχεύη χαμαί. 
βουλὴ, πρυτάνεις, ὁρᾶτε τὴν Θεωρίαν. 

σχέψασϑ᾽ ὅσ᾽ ὑμῖν ἀγαϑὰ παραδώσω φέρων, 
ὥστ᾽ εὐθέως ἄραντας ὑμᾶς τὼ σχέλη 

890 ταύτης μετέωρα καταγαγεῖν ἀνάρρυσιν. 
τουτὶ δ᾽ ὅρα τοὐπτάνιον ἼΡ ὡς χαλόν. 

διὰ ταῦτα καὶ χεχάπνικ᾽ ἄρ᾽" ἐντεῦϑεν γὰρ ἢν 

πρὸ τοῦ πολέμου τὰ Ἅ ΠΟΡῈ τῇ βουλὴ ποτέ. 

ἔπειτ᾽ ἀγῶνα δ᾽ εὐθὺς ἐξέσται ποιεῖν 

896 ταύτην ἔχουσιν αὔριον καλὸν πάνυ, 
ἐπὶ γῆς παλαίειν, τετραποδηδὸν ἑστάγαι, 
πλαγίαν καταβάλλειν, ἐς γόνατα χύβδ᾽ ἑστάναι, 
καὶ παγχράτιόν γ᾽ ὑπαλειψαμένοις γνεαγνιχῶς 

παίειν, ὀρύττειν, πὺξ ὁμοῦ χαὶ τῷ πέξι" 
τρίτη δὲ μετὰ ταῦϑ'᾽ ἱπποδρομίαν ἄξετε, 

900 ἵνα δὴ χέλης χέλητα παρακχελητιεῖ, 

ἅρματα δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἀνατετραμμένα 
φυσῶντα καὶ πνέοντα προσχιγήσεται, 
ἕτεροι δὲ χκείσονταί γ᾽ ἀπεψωλημένον 
περὶ ταῖσι χαμπαῖς ἡνίοχοι πεπτωχότες. 

906 ἀλλ᾽, ὦ πρυτάνεις, δέχεσϑε τὴν Θεωρίαν. 
ϑᾶσ᾽ ὡς προϑύμως ὁ πρύτανις παρεδέξατο. 

ἀλλ οὐκ ἂν, εἴ τι προῖχα προσαγαγεῖν σ᾽ ἔδει" 
ἀλλ εὗρον ἂν σ᾽ ὑπέχοντα τὴν ἐκεχειρίαν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ χρηστὸς ἀνὴρ πολί- 

θΙθτης ἐστὶν ἅπασιν ὅσ- 
τις γ᾽ ἐστὶ τοιοῦτος. 
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χαὶ νῦν σύ γε δῆλος εἶ" 
σωτὴρ γὰρ ἅπασιν ἀν-- 

916 ϑρώποις γεγένησαι. 

ΤΡΥΤΆΚΟΣ. 

φήσεις γ᾽, ἐπειδὰν ἐχπίης οἴνου νέου λεπαστήν. 

ΣΧ ΌΡΡΟΣΣ: 

χαὶ πλήν γε τῶν ϑεῶν ἀεί σ᾽ ἡγησόμεσϑα πρῶτον. 
: ΡΥ , ΚΟΘῺῈΣ: 

πολλῶν γὰρ ὑμῖν ἄξιος 
Τρυγαῖος αϑμονεὺς ἐγὼ, 

920 δεινῶν ἀπαλλάξας πόνων 

] τὸν δημότην 
χαὶ τὸν γεωργικὸν λεὼν, 

921 Ὑπέρβολόν τε παύσας. 

ὡς ταῦτα δῆλά γ᾽ ἔσϑ᾽: ὁ γὰρ βωμὸς ϑύρασι 

χαὶ δή. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐπείγετε νῦν ἐν ὅσῳ. 
σοβαρὰ ϑεόϑεν χατέχει 

940 πολέμου μετάτροπος αὔρα. 

νῦν γὰρ δαίμων φανερῶς 
ἐς ἀγαϑὰ μεταβιβάζει. 

ΤΡΥΥΠΕΊΤΟΥΣΣ. 

τὸ κανοῦν πάρεστ᾽ ὀλὰς ἔχον καὶ στέμμα καὶ 
μάχαιραν, 

καὶ πῦρ γε τουτὶ, χοὐδὲν ἴσχει πλὴν τὸ πρό- 
βατον ἡμᾶς. 
ΧΟΡΟΣ. 

960 οὔχουν ἁμιλλήσεσϑον; ὡς 
ἢν Χαῖρις ὑμᾶς ἴδη, 
πρόσεισιν αὐλῶν ἄκχλη- 
τος, κᾷτα σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι 
φυσῶντι χαὺ πογνουμένῳ 

966 προσϑώσετε δήπου. 
ΤΡΥΓΑ͂ΤΟΣ. 

ἄγε δὴ; τὸ κανοῦν λαβὼν σὺ χαὺὶ τὴν χέρνιβα 
περίιϑι τὸν βωμὸν ταχέως ἐπιδέξια. 

ΟΙΚΕΊΠεΕΣ. 

ἐδού" λέγοις ἂν ἄλλο" περιελήλυϑα. 

ΤΡΥΓΑ͂10Ο Σ. 

φέρε δὴ, τὸ δαλίον τόδ᾽ ἐμβάψω λαβών. 

ΤΡΥΓΤΓΊΆΤΟΣ. Ι ᾿ 940 χωρεῖ κατὰ νοῦν, ἕτερον δ᾽ ἕτ ὍΩ 

οταν τρυγᾶτ᾽, εἴσεσϑε πολλῷ μᾶλλον οἷός εἶμι. τούτων χατὰ καιρὸν ἀπαντᾷ. 
ΧΟΡΟΣ. ΤΡ ΆΚΟΙΣ. 

ΧΟ ΡΟΣ: 

ἄγε δὴ, τί νῷν ἐντευϑενὶ ποιητέον ; 
ΤΡΥΓΆΑΙΟΣ. 

τέ δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ ταύτην χύτραις ἱδρουτέον; 
ΧΟΡΟΣ. 

χύτραισιν, ὥσπερ μεμφόμενον Ἕρμίδιον ; 
ΤΡΎΓ.Α͂ΙΟΣ. 

926 τί δαὶ δοχεῖ; βούλεσϑε λαρινῷ βοΐ; 
ΧΟΡΟΣ. 

βοΐ; μηδαμῶς, ἵνα μὴ βοηϑεῖν ποι δέοι. 
ΤΡΎΓ.Ζ1ΟΣ. 

ἀλλ ὑὲ παχείᾳ καὶ μεγάλῃ; 
ΧΟΡΟΣ. 
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μὴ μή. 900 σείου σὺ ταχέως" σὺ δὲ πρότεινε τῶν ὀλῶν, 
1 ὙΦ ΎΟΘΣΣ: καὐτός τὲ χερνίπτου, παραδοὺς ταύτην ἐμοὶ, 

τίη; καὶ τοῖς ϑεαταῖς ῥῖπτε τῶν κριϑῶν. 

β᾽.. ὦ ΠΟ Σιν, ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 
ἕνα μὴ γένηται Θεογένους υηνΐία. ἰδού. 

ΤΡΥΓΑ͂Ι0Ο Σ. ΤΡΎΓΑ͂ΙΟ Σ. 

τῷ δὴ δοκεῖ σοι δῆτα τῶν λοιπῶν; ἔδωχας δὴ; 
ΧΟΡΟΣ. ΤΟΣ ΜῊ ἼΝΗΣΕΣ 

ὀΐ, γὴηὴ τὸν ομην., ὡστε γὲ 

Α͂ ΤΡΥΎΥΓΑΑ͂ΙΟΣ. τούτων ὅσοιπέρ εἰσι τῶν ϑεωμένων 
930 ὁΐ; ἐπα ὸ 9606 οὐχ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις οὐ χριϑὴν ἔχει. 

ἘΡΡῪΣ : ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 
ΣΕ ΠΡΌΣ οὐχ αἵ γυναῖκές γ᾽ ἔλαβον | 

ἘΦ ΟΊ ἩΜΝΡΝΟΣ ΟΙΚΕΤΗ͂Σ. 
ἀλλὰ τοῦτο γ᾽ ἔστ᾽ Ἰωνιζοὸν ἌΡΕΩΣ; ΞΟ 

-ῇ ῥῆμ᾽. [7 εἷς ἐσπὶ θαν 

δώσουσιν αὐτοῖς ἅνδρες. 
ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

ἀλλ εὐχώμεϑα. 
τίς τῇδε; ποῦ ποτ᾽ εἰσὶ πολλοὶ χἀγαϑοί; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐπίτηδες οὐν, ἵν᾽ ἂν τὐἠχχλησίᾳ 

ὡς χρὴ πολεμεῖν λέγων τις οἵ χαϑήμενοι 
ὑπὸ τοῦ δέους λέγωσ᾽ ᾿Ιωνιχῶς δὶ, 

ἼΠ ὙΠ τ κι ΟἿ, “ἘΠ ΡΩΡΩΙΣ. 
εὖ τοι λέγεις. τοισδὶ φέρε δῶ" πολλοὶ γάρ εἶσι κἀγαϑοί. 

ΧΟΡΟΣ. ΤΡΥΓΤ ΚΟ Σ: 

καὶ τἄλλα γ᾽ ὦσιν ἥπιοι. 970 τούτους ἀγαϑοὺς ἐνόμισας; 
9836 ὥστ᾽ ἐσόμεϑ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμνοὶ τοὺς τρόπους ΟΙΚΕΤΗΣ. 

χαὶ τοῖσι συμμάχοισι πρᾳότεροι πολύ. οὐ γὰρ, οἵτινες 
ΤΕΡΥΊΞΤΟΣ. ἡμῶν καταχεόντων ὕδωρ τοσουτονὶ 

ἴϑι νυν, ἄγ᾽ ὡς τάχιστα τὸ πρόβατον λαβών" ἐς ταὐτὸ τοῦϑ᾽ ἑστᾶσ᾽ ἰόντες χωρίον; 
ἐγὼ δὲ ποριῶ βωμὸν ἐφ᾽ ὅτου ϑύσομεν. ΤΡΥΓΑΆΑ͂ΙΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ. ἀλλ ὡς τάχιστ᾽ εὐχώμεϑ᾽, εὐχώμεσϑα δή. 
ὡς πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν ϑεὸς ϑέλη χὴ τύχη κατορϑοῖ, ὦ σεμνοτάτη βασίλεια ϑεὰ, 

939. 965. --ἰ- 1028 --- 1038. ᾿ 976 πότνι᾽ Εἰρήνη, 

ΡΟΕΥΔΑΕῈ ΒΟΕΝΊΙΟΙ͂ς 80 
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δέσποινα χορῶν, δέσποινα γάμων, 
δέξαι ϑυσίαν τὴν ἡμετέραν. 

ΟΙΚΕΤΉΗΣ. 

δέξαι δῆτ᾽, ὦ πολυτιμήτη, 
γ»γὴ “Ἰία, καὶ μὴ ποίει γ᾽ ἅπερ αἕὲ 

980 μοιχευόμεναι δρῶσι γυναῖχες. ὦ 
καὶ γὰρ ἐκεῖναι παραχλίνασαι 
τῆς αὐλείας παρακύπτουσιν " 
καν τις προσέχη τὸν γοῦν αὐταῖς, 
ἀναχωροῦσιν" 

985 χάτ᾽ ἢν ἀπίῃ, παραπκύπτουσιν. 
τούτων σὺ ποίει μηδὲν ἔϑ᾽ ἡμᾶς. 

ἙΡΎΥΤΨ ΖΎΨΘΕΣΙ 

μὰ “40, ἀλλ᾿ ἀπόφηνον ὅλην σαυτὴν 
γενναιοπρεπῶς τοῖσιν ἐρασταῖς 

ἡμῖν, οἵ σου τρυχόμεϑ᾽ ἤδη 
990 τρία χαὶ δέχ᾽ ἔτη. 

λῦσον δὲ μάχας καὶ κορχοουγὰς, 
ἵνα «Τυσιμάχην σὲ καλῶμενγ-." 
παῦσον δ᾽ ἡμῶν τὰς ὑπογοίας 
τὰς περιχόμψους, 

998 αἷς στωμυλλόμεϑ' εὶς ἀλλήλους " 

μῖξον δ᾽ ἡμᾶς. τοὺς Ἕλληνας 
πάλιν ἐξ ἀρχῆς 
φιλίας χυλῷ, καὶ συγγνώμῃ 

τινὶ πρᾳοτέρᾳ χέρασον τὸν γοῦν» " 
καὶ τὴν ἀγορὰν ἡμῖν ἀγαϑῶν 

1000 ἐμπλησϑῆναι μεγάλων, σχορόδων, 
σιχύων πρῴων, μήλων, ῥοιῶν, 
δούλοισι χλαγισχιδίων μιχρῶν " 
κἀκ Βοιωτῶν γε φέροντας ἰδεῖν 
χῆνας, νήττας, φάττας, τροχίλους " 

1006 καὶ Κωπάδων ἐλϑεῖν σπυρίδας, 

καὶ περὶ ταύτας ἡμᾶς ἀϑρόους 
ὀψωνοῦντας τυρβάζεσϑαι 
ἹΠορύχῳ, ΤἸελέᾳ, Γλαυκέτη, ἄλλοις 
τένϑαις πολλοῖς" χᾷτα ελάνϑιον 

1010 ἥχειν ὕστερον εἷς τὴν ἀγορὰν, 
τὰς δὲ πεπρᾶσϑαι, τὸν δ᾽ ὀτοτύζειν, 
εἶτα μονῳδεῖν ἐκ Μηδείας, 
ὀὁλόμαν ὁλόμαν, ἀποχηρωϑεὺὶς 
τᾶς ἐν τεύτλοισι λοχευομένας" 

1016 τοὺς δ᾽ ἀνθρώπους ἐπιχαίρειν. 
ταῦτ᾽, ὦ πολυτίμητ᾽, εὐχομένοις ἡμῖν δίδου. 

ΟΙΚΕΊΉΗΣ. 

λαβὲ τὴν μύχαιραν" εἶϑ'᾽ ὅπως μαγειριχῶς 
σφάξεις τὸν οἷν. 

ΤΡΎΓΑ.1Ι0Ο Σ. 

ἀλλ οὐ ϑέμις. 
ΤΡΎΓ. 410 Σ. 

τιὴ τί δή; 
ΤΡΥΎΥΓΤ,ἅ10Ο Σ. 

οὐχ ἥδεται δήπουϑεν Εἰρήνη σφαγαῖς, 
1020 οὐδ᾽ αἱματοῦται βωμός. ἀλλ᾿ εἴσω φέρων 

ϑύσας τὰ μηρί" ἐξελὼν δεῦρ᾽ ἔχφερε, 
χούτω τὸ πρόβατον τῷ χορηγῷ σώζεται. 

ΧΟΡΟΣ. 
[ σέ τοι ϑύρασι χρὴ ἔ Ἐ μένοντα τοίνυν 

σχίζας δευρὶ τιϑέναι ταχέως 

1026 τά τε πρόσφορα πάντ᾽ ἐπὶ τούτοις. 
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Η 

ΠΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΡΟΥΥΌΖΕΟΣΣ. 

οὔχουν δοχῶ σοι μαντικῶς τὸ φρύγανον τίϑεσϑαι; 
ΧΟΡΟΣ. 

πῶς δ᾽ οὐχί; τί γάρ σε πέφευγ᾽ 
ὅσα χρὴ σοφὸν ἄνδρα; τί δ᾽ οὐ 
σὺ φρονεῖς, ὁπόσα χρεὼν τὸν 

[1080 σοφῇ δ΄ ὃ δόχιμον 
φρενὶ πορίμῳ τε τόλμῃ; 

ἹΌΡΚΥΣΖΜΕΟΘΕΣ: 

ἡ σχίζα γοῦν ἐνημμένη τὸν «Στιλβίδην πιέζει, 

καὶ τὴν τράπεζαν οἴσομαι, καὶ παιδὸς οὐ δεήσει. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς οὖν ἂν οὐχ ἐπαινέσει-- 
ἐν ἄνδρα τοιοῦτον, ὃσ-- 

[1086 τις πόλλ ἀνατλὰς ἔσω-- 

β σε τὴν ἱερὰν πόλιν; 

ὥστ᾽ οὐχὶ μὴ παύσει ποτ᾽ ὧν 
ζηλωτὸς ἅπασιν. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

ταυτὶ δέδραται. τίϑεσο τὼ μηρὼ λαβών. 
1040 ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ σπλάγχν᾽ εἶμι χαὶ ϑυλήματα. 

ΤΡΎΥΓΆΑ͂ΙΟΣ. 

| 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽" ἀλλ ἥκειν ἐχρῆν. 
ΟἸΙἸΚΕΤΉΣ. 

ἐδοὺ, πάρειμι. μῶν ἐπισχεῖν σοι δοχῶ; 
ἘΤΕΥΤΣΖΤΟΣ 

ὕπτα χαλῶς νυν αὐτά" χαὶ γὰρ οὑτοσὶ 
προσέρχεται δάφνη τις ἐστεφανωμέγος. 

1048 τίς ἄρα ποτ᾽ ἐστίν; 

ΟΙΚΕΤΉΣ. 

ὡς ἀλαζὼν φαίγεται" 

᾿ 

μάντις τίς ἔστιν. 
ΤΡΎΥΓΊΑΓΟΙΣ 
οὐ μὰ “10, ἀλλ Ἱεροκλέης. 

| ΟΙΚΕΤΉΗΣ. 
Ι οὗτός γέ πού ᾽σϑ᾽ ὃ χρησμολόγος οὐξ ᾿Ωρεοῦ. 

τί ποτ᾽ ἄρα λέξει; 

ἸΡΎΥΓΖ1Ι0 Σ. 

δῆλός ἐσϑ᾽ οὗτός γ᾽ ὅτι 

ἐγαντιώσεταί τι ταῖς διαλλαγαῖς. 

τίς ἡ ϑυσία ποϑ' αὑτηὶ χαὶ τῷ ϑεῶν; 
ΤΡΎῪΠ 410 Σ. 

ΟἸΙἸΚΕΊΣ. 

.1060 οὔκ, ἀλλὰ κατὰ τὴν χνῖσαν εἰσελήλυϑεν. 
ΤΡΎΓ.410 Σ. 

μή νυν ὁρᾶν δοκῶμεν αὐτόν. 
ΟΙΚΕΤΊΗΣ. 

Ἐν 
εὖ λέγεις. 

ΙΕΡΟΚΊΗΣ. 

| 57 4 “- 2] -: 2 Ὶ - 2 , 

οπτα συ σιγὴ; ξαπαγ ἄπο τῆς Οσίρυος. 

ΤΕΡΟΚ.ΗΣ. 

ὅτῳ δὲ ϑύετ᾽ οὐ φράσεϑ'᾽; 

' 

--“οκαἂἷυ ποι... τΤὈὐ1τπ......ππ....................... ....... 

ΨΡΥΤΠΖΤΟΣ. 
ἡ χέρχος ποιεῖ 

1066 καλώς. 
ΟΙἹΚΕΤΗ͂Σ. 

καλῶς δῆτ᾽. ὦ πότνι᾽ Εἰρήνη φίλη. 
ἹΕΡΟΚ.ΗΣ. 

ἄγε νυν ἀπάρχου, χᾷτα δὸς τἀπάργματα. 
ἐὺ ΚΎΦΙΥΧΑΙΟΣ. 

' ὀπτᾶν ἄμεινον πρῶτον. 
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ΤΕΡΒΟΧΚΟΖΗΣ. Ϊ ΤΈΛΟΣ ἘΓΣ: 

ἀλλὰ ταυταγὶ οὔποτε ποιήσεις τὸν χαρχίνον ὀρϑὰ βαϑίζειν. 
"δ » « 3 4 

δὴ στὶν ὀπτα. ΚΡΧΥΕΓΑΖΟΓΟΣΣ: 
λυ να, ϑ᾿» Ὁ » 

οὑποτε δειπνήσεις ἔτι τοῦ λοιποῦ ᾽ν πρυτανείῳ, 
ΕΣ « - , , Ἷ - 

1086 οὐδ᾽ ἐπὶ τῷ πραχϑέντι ποιήσεις ὕστερον οὐδέν. 

ΓΡΥΤΌΖΤΙΟΙ. 

πολλὰ πράττεις, ὅστις εἶ. 

χατάτεμνε. ποῦ τράπεζα; τὴν σπηνϑδὴν φέρε. ΙΤΕΡΟΚΖΗΣ. 
ΤῈ ΒΟ ΘΕΚΈΞΖΜΗ ὩΣ τὸς δον , Ξ ν Υ ν ὉΆΜΗ͂Ν ΠΣ οὐδέποτ᾽ ἂν ϑείης λεῖον τὸν τραχὺν ἐχῖνον. 

1060 ἡ γλῶττα χωρὶς τέμινεται. ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ ἷ 
ΤΡΌΧΞΕΡΟΙΣ. - ᾿ εὐ ϑ ὩΣ ΝΣ ΐ 

μεμνήμεϑα. ἀρὰ φενακίζων ποτ .«ἀϑηναίους ἔτι παύσει; 

ἀλλ οἷσϑ᾽ ὃ δοᾶσον; ΤΕ ΟΙΚΕΖΣ: 
ἹΕΡΟΚΠΖΗΣ. ποῖον γὰρ χατὰ χρησμὸν ἐχκαύσατε μῆρα ϑεοῖσιν; 

ἢν φοάσης. ΡΥ ΠΟΣῚ 

ΤΥ ΤΙΘΩΣ; ὅνπερ χάλλιστον δήπου πεποίηχεν Ὅμηρος" 
μὴ διαλέγου 1090 ὥς οὗ μὲν νέφος ἐχϑρὸν ἀπωσάμενοι πολέμοιο 

νῷν μηδέν " Εἰρήνη γὰρ ἱερὰ ϑύομεν. Εἰρήνην εἵλοντο καὶ ἱδρύσανϑ᾽ ἱερείῳ. Ὁ 
᾿ ΤΕΡΟΙΚΕΟΖΟΙΙΣ: αὐτὰρ ἐπεὶ χατὰ μῆρ᾽ ἐχάη χαὶ σπλάγχν᾽ ἐπώ- 
ὦ μέλεοι ϑγητοὶ χαὶ νήπιοι, σαντο, : 

ΤΡΥΤΓΌΏΆΆΙΟΣ. ἔσπενδον δεπάεσσιν " ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμόνευον " 

ΤΕΡΟΚΟΑΗΣ. ΙΕΡΟΚΛΗΣ. 
δεεθις ἀφραδίησι ἜΞΩ γόον οὐκ ἀΐοντες ι 1096 οὐ μετέχω τούτων - οὐ γὰρ ταῦτ᾽ εἶπε Σίβυλλα. 

1066 συνϑήχας πεποίησϑ᾽ ἀνδρες χαροποῖσι πιϑήχοις, ΤΡΎΥΓΟΆΊΙΟΣ, 
ΓΠΣΣΣ » 3 ε ’ κ 5» εἴ φσο Ἢ ΟΙΚΕΊΕ ἀλλ ὃ σοφὸς τοι γὴ 41 Ὅμηρος δεξιὸν εἶπεν" 

΄ ͵ 2 ΄ Ὁ 

ἀφρήτωρ, ἀϑέμιστος, ἀνέστιός ἔστιν ἐχεῖγος, 
« , » , Λ ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀχρυόεντος. 

αἰβοῖ βοῖ. 
ΤΡ ΎΎΒΟΣΣ: 

τί γελᾷς; 

] 
! 

ἐς χεφαλὴν σοί. χοησμολόγῳ δ᾽ οὐδεὶς ἐδίδου χώϑωνα φαεινόν. 

ΤΕΡΟΚΖΗΣ. 

] 

ΟἸΚΈΤΗΣ. ΠΡ ἘΠ 
ἥσϑην χαροποῖσι πιϑήκοις. φραζεο δὴ, μή πῶς σὲ δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας 

ΤἹΈΡΟΚΛΗΣ. 1100 ἐχτῖνος μάρψη 

χαὺὶ χέπφοι τρήρωνες ἀλωπεχιδεῦσι πέπεισϑε, 1} ὙΠΠΜΘΠΘΙΣΣ ᾿ 

ὧν δόλιαι ψυχαὶ, δόλιαι φρένες. δα γώς του} 11. ἡπθύχου φυλάττου, , 

ΤΡΎΓΆΑ͂ΙΟΣ. ὡς οὗτος φοβερὸς τοῖς σπλάγχνοις ἐστὶν ὃ χρη- 

εἶϑε σου εἶναι Ἵ [ , σμεῦε: ᾿ ; Ν 
ὥφελεν, ὠλαζὼν, οὑτωσὶ ϑερμὸς ὁ πλεύμων. ἔγχει δὴ σπονδὴν πε θόμι σπλάγχνων φέρε; 

' ΙΕΡΟΚΑΗΣ. δ τοῖς 
[1070 εἰ γὰρ μὴ Νύμφαι γε ϑεαὶ Βάκιν ἐξαπάτασχον, ᾿Ρτ ΗΝ ἱ τευ ΠΕΣ οὐγὰ : , ' μηδὲ Βάκις ϑνητοὺς, μηδ᾽ αὖ Νύμφαι Βάκιν, ἀλλ' εἰ ταῦτα δοχεῖ, χαἀγὼ ᾿μαυτῷ βαλανεύσω. 
] δι 1 ΡΕΥΒΙΧΘΕΣΕ 
] αὐὑτον, ς Ρ 
' ΤΡΎΓΑΆΙΟΣ. σπονδὴ σπονδή. 

ἐξώλης ἀπόλοι᾽, εἰ μὴ παύσαιο βαχίζων. ΤΕΡΟΚΖΗΣ. 
ΠΕΡ ΘΟ ΚΕ ΖΓ Σ, 1100 ἔγχει δὴ κἀμοὶ καὶ σπλάγχνων μοῖραν ὕρεξον. 

͵ οὔπω ϑέσφατον ἦν Εἰρήνης δέσμ᾽ ἀναλῦσαι, ΤΡΥΒΏΊΤΟΣΣ. 

ἀλλὰ τόδε πρότερον ἀλλ οὕπω τοῦτ᾽ ἐστὶ φίλον μαχάρεσσι ϑεοῖσιν " 
ΠΡ ΓΘΩΣ: ἀλλὰ τόδε πρότερον, σπένδειν ἡμᾶς, σὲ δ᾽ ἀπελ- 

τοῖς ἁλσί γε παστέα ταυτί. ϑεῖν. 

ΤΕΡΟΚΟ.ΗΣ. ὦ πότνι᾽ ΕἸρήνη, παράμεινον τὸν βίον ἡμῖν. 
107ὅ οὐ γάρ πω τοῦτ᾽ ἐστὶ φίλον μαχάρεσσι εοίσιδωι ΤΕ ΡΟΣ ΟΣ ΤΕΣ, 

| φυλύπιδος λῆξαι, πρίν χεν λύκος οἷν ὑμεναιοῖ. πρόσφερε τὴν γλῶτταν. 

] ἹΡΟΥΡΌΖΟΘΕΣ. ἼΣΟΥ ΤΟΞΤ ΤΟΣ. 

καὶ πῶς, ὦ χατάραΐε, λύχος ποτ᾽ ἂν οἷν ὑμε- σὺ δὲ τὴν σαυτοῦ γ᾽ ἀπένεγκον. 
γναιοῖ.- ΙΙΕΡΟΚ.ΜΗ͂Σ. 

1110 σπονδή. 
ὡς ἡ σφονδύλη φεύγουσα πονηρότατον βδεῖ, ΤΡΥΓΆΑ͂ΙΤΟΣ,: 
χἢ κώδων ἀκαλανϑὶς ἐπειγομένη τυφλὰ τίστει, ᾿ χαὶ ταυτὶ μετὰ τῆς σπονδῆς λαβὲ ϑᾶττον. 
τουτάκις οὔπω χρῆν τὴν εἰρήνην πεποιῆσϑαι. ᾿ ΤΡΡΟΚΌΖΗΣ: 

ΨΤΡΥΠΌΤΟΣ: οὐδεὶς προσδώσει μοι σπλάγχνων; | 
Ι 

΄1080 ἀλλὰ τί χρῆν ἡμᾶς; οὐ παύσασϑαι πολεμοῦντας. ΤΕΣ ΖΦ ΟΥΣ. 

| 
| 

ΙΕΡΟΚΜΖΗΣ. 

| 

] Ι ἢ διαχαυνιάσαι πότεροι χλαυσούμεϑα μεῖζον, ου γὰρ οιον τέ 
ἐξὸν σπεισαμένοις κοινῇ τῆς Ἑλλάδος ἄρχειν; ἡμῖν προσδιδόναι, πρίν κεν λύκος οἷν ὑμεναιοῖ. 
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ΤΕΡΟΚΑΙΗΣ. 

γαὶ πρὸς τῶν γονάτων. 
ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

3) τ » ’ 
ἄλλως, ὦ τῶν, ἱχετεύεις " 

οὐ γὰρ ποιήσεις λεῖον τὸν τραχὺν ἐχῖνον. 
[116 ἄγε δὴ, ϑεαταὶ, δεῦρο συαπλαγχνεύετε 

μετὰ γῷν. 
ΤΕΡΟΚΜΗΣ. 

τί ἐγὼ δέ; 

ΤΡΥΓ.Α͂ΙΟΣ. 

τὴν Σίβυλλαν ἔσϑιε. 
ἹΕΡΟΚΟΜΗΣ. 

οὔ τοι μὰ τὴν Γῆν ταῦτα κατέδεσϑον μόνω, 
ἀλλ᾽ ἁρπάσομαι σφῷν αὐτά χεῖται δ᾽ ἐν μέσῳ. 

ΡΥ ΖΦΤΟΣ. 

ὦ παῖε παῖε τὸν Βάκιν. 
ΤΕΡΟΚΟ. ΗΣ 

μαρτύρομαι. 
αμην ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 
1120 χἄγωγ᾽, ὅτι τένϑης εἰ σὺ κἀλαζὼν ἀνήρ. 

παῖ αὐτὸν ἐπέχων τῷ ξύλῳ τὸν ἀλαζόνα. 
ΟΙΚΕΤΗΣ. 

σὺ μὲν οὖν" ἐγὼ δὲ τουτονὶ τῶν χωδίων, 
ἁλάμβαν᾽ αὐτὸς ἐξαπατῶν, ἐχβολβιῶ. 
οὐ χαταβαλεῖς τὰ κὠδὲ͵, ὦ ϑυηπόλε; 

1126 ἤκουσας; ὁ κόραξ οἷος ἦλϑ᾽ ἐξ ᾿Ωρεοῦ. 

οὐχ ἀποπετήσει ϑᾶττον εἴς λύμνιον; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἥδομαί γ᾽, ἥδομαι 
κράνους ἀπηλλαγμένος 
τυροῦ τε χαὶ χρομμύων. 

1180 οὐ γὰρ φιληδῶ μάχαις, 

ἀλλὰ πρὸς πῦρ διέλ-- 

κων μετ᾽ ἀνδρῶν ἑταί- 
ρων φίλων, ἔχχέας 

τῶν ξύλων ἅττ᾽ ἂν ῇ 

δανότατα τοῦ ϑέρους 
1188 ἐχπεπρισμένα, 

χκἀνϑρακίζων τοὐρεβίγϑου, 
τήν τε φηγὸν ἐμπυρεύων, 
χᾶμα τὴν Θρᾷτταν κυνῶν, 
τῆς γυναιχὸς λουμένης. 

1140 οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ἥδιον ἢ τυχεῖν μὲν ἤδη ᾽σπαρμένα, 

ΦΆ ΝΘ Σ 

«ε« ΒΝ ) , 3 « - 

ὡς ἂν ἐμπίῃ μεϑ' ἡμῶν, 
εὖ ποιοῦντος χκὠφελοῦντος 
τοῦ ϑεοῦ τἀρώματα. 
ΚΜ ΟΝ δι "2 
ἡνίχ᾽ ἂν δ᾽ ἀχέἕτας 

1160 ζδη τὸν ἡδὺν νόμον, 
διασχοπῶν ἥδομαι 

᾿ “1 , 2 2 τὰς “ημνίας ἀμπέλους, 
, 27 

εἰ πεπαίγνουσιν η-- 

δη" τὸ γὰρ φῖτυ πρῷ-- 
’ , (, 

1106 ον φύει" τόν τὲ φή-- 

ληχ᾽ ὁρῶν οἱδάνοντ᾽" 
Υ ε ΒΕ ᾿) εἰϑ ὁπόταν ἡ πέπων, 

, Ὁ) , ἐσϑίω χαἀπέχω, 
32) ἐν τῷ , ᾿ 

χαμα φημ΄, Ὧραι φίλαι" χαὶ 

τοῦ ϑύμου τρίβων κυχῶμαι" 
Φ , ᾿ 

1170 χᾷτα γίγνομαι παχὺς 

τηνιχαῦτα τοῦ ϑέρους 

μᾶλλον ἢ ϑεοῖσιν ἐχϑοὸν ταξίαρχον προσβλέπων, 
τρεῖς λόφους ἔχοντα καὶ φοινιχίδ᾽ ὀξεῖαν πάνυ, 
τ σον ᾿ ΤΥ , , 
ν ἔχεῖνὸς φησιν εἶναι βάμμα «αρδιαγιχον " 

1175 ἢν δέ που δέη μάχεσϑ᾽ ἔχοντα τὴν φοινικίδα, 
»-ο ᾿ ’ 2 

τηνικαῦτ᾽ αὐτὸς βέβαπται βάμμα Κυζιχηνιχκόν " 
Ἐπ - Ἷ “ ἷ ᾿ Ι 

χᾷτα φεύγει πρῶτος, ὥσπερ ξουϑὸς ἱππαλεχτρυὼν 

τοὺς λόφους σείων " ἐγὼ δ᾽ ἕστηκα λιγοπτώμενος. 
ἡνίκ ἂν δ᾽ οἴχοι γένωνται, δρῶσιν οὐχ ἀνασχετὰ, 

1180 τοὺς μὲν ἐγγράφοντες ἡμῶν, τοὺς δ᾽ ἄνω τὲ 
καὶ χάτω 

ἐξαλείφοντες δὶς ἢ τρίς. αὔριον δ᾽ ἔσϑ᾽ ἡ ̓ξοδος" 

τᾳ δὲ σιτί᾽ οὐχ ξώγνητ᾽" οὐ γὰρ ἤδειν ἐξιών" 
εἶτα προστὰς πρὸς τὸν ἀνδριάντα τὸν Πανδίονος, 
εἶδεν αὑτὸν, κἀπορῶν ϑεῖ τῷ χαχῷ βλέπων ὀπόν. 

1186 ταῦτα δ᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀγροίκους δρῶσι, τοὺς δ᾽ ἐξ 
ἄστεως 

- δ 
ἧττον, οἱ ϑεοῖσιν οὗτοι κἀνδράσιν διψάσπιδες. 
ὧν ἔτ᾽ εὐθύνας ἐμοὶ δώσουσιν, ἢν ϑεὸς ϑέλη. 
πολλὰ γὰρ δή μ᾽ ἠδίκησαν, 
ὄντες οἴχοι μὲν λέοντες, 

1190 ἐν μάχη δ᾽ ἀλώπεκες. 
ΤΡΥΤΆΖΤΟΣΕΣ. 

; 

Ἰοὺ Ἰου. 
ὅσον τὸ χρῆμ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἠλϑ᾽ ἃς τοὺς γάμους. 
ἔχ᾽, ἀποχάϑαιρε τὰς τραπέζας ταυτῃηΐ" | 

πάντως γὰρ οὐδὲν ὄφελός ἐστ᾽ αὐτῆς ἔτι. 
τὸν ϑεὸν δ᾽ ἐπιψαχάζειν, καί τιν᾽ εἰπεῖν γείτονα» 1195 ἔπειτ᾽ ἐπείσφερε τοὺς ἀμύλους καὶ τὰς κίχλας 
εἶπέ μοι, τί τηνιχαῦτα δοῶμεν, ὦ Κωμαρχίδη ; 
ΤΉ ἔμοιγ᾽ ἀρέσκει, τοῦ ϑεοῦ δρῶντος χαλῶς. 
ἀλλ᾽ ἀφευε τῶν φασήλων, ὦ γύναι, τρεῖς χοίνικας, 

1146 τῶν τὲ πυρῶν μῖξον αὐτοῖς, τῶν τε σύκων ἔξελε, 
τόν τε ἡανῆν ἡ Σύρα βωστρησάτω ᾽κ τοῦ χωρίου." 
οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ ἐστὶ πάντως οἱναρίζειν τήμερον ᾿ | 
οὐδὲ τυντλάζειν, ἐπειδὴ παρδακὸν τὸ χωρίον " 
κἀξ ἐμοῦ δ᾽ ἐνεγκάτω τις τὴν κίχλην χαὶ τὼ 

σπίνω" 

1160» δὲ καὶ πυός τις ἔνδον καὶ λαγῷα τέτταρα, 
εἴ τι μὴ ᾿ξήνεγχεν αὐτῶν ἡ γαλῆ τῆς ἑσπέρας" 
ἐψόφει γοῦν ἔνδον οὐκ οἱδ᾽ ἅττα χἀκυδοιδόπα" 
ὧν ἔνεγχ᾽, ὦ παῖ, τρί᾽ ἡμῖν, ἕν δὲ δοῦναι τῷ 

πατρί" 

μυρρίνας τ᾽ αἴτησον ἐξ Αἱσχινάδου τῶν καρπίμων " 
1155 χᾶμα τῆς αὐτῆς ὁδοῦ Χαρινάδην τις βωσάτω, 

1127 ---- 1168. -ΞξξΞ- 1159 --- 1190. 

χαὶ τῶν λαγῴων πολλὰ χαὶ τοὺς χολλάβους. 
ἹΡΕΠΑΝΟΎΡΓΟΣ. 

ποῦ ποῦ Τρυγαῖός ἔστιν; 
ΤΡΥΓΆΑ,Ι͂ΟΣ. 

ἀναβράττω κίχλας. 

ΔΦΡΕΠΑ͂ΝΟΎΥΡΓΟΣ. 

ὦ φίλτατ᾽, ὦ Τρυγαῖ", ὅσ᾽ ἡμᾶς τἀγαϑὰ 
δέδρακας, εἰρήγην ποιήσας" ὡς πρὸ τοῦ. 

1200 οὐδεὶς ἐπρίατ᾽ ἂν δρέπανον οὐδὲ κολλύβου, 

γυνὶ δὲ πεντήκοντα δραχμῶν ἐμπολῶ " 
ὁδὲ δὲ τριδράχμους τοὺς χάδους εἷς τοὺς ἀγρούς. 
ἀλλ᾽, ὦ Τρυγαῖε, τῶν δρεπάνων τε λάμβανε 
χαὶ τῶνδ᾽ ὅ τι βούλει προῖχα" καὶ ταυτὶ δέχου. 

1205 ἀφ᾽ ὧν γὰρ ἀπεδόμεσϑα κἀκερδάναμεν 
τὰ δῶρα ταυτέ σοι φέρομεν εἰς τοὺς γάμους. 

ΤΡΎΓΑ͂ΙΟ Σ. 

ἴϑι νυν, καταϑέμενοι παρ᾽ ἐμοὶ ταῦτ᾽ εἴσιτε 



Ἐς ἢ Ί ΚΗ Ν᾽ ΤῊ, 

ἐπὶ δεῖπνον ὡς τάχιστα" καὶ γὰρ οὑτοσὶ 
ὅπλων χάπηλος ἀχϑόμενος προσέρχεται. 

«ΟΦΟΠΟΙΟ Σ. 
Ἰ 

ἔπειτ᾽ ἄνωϑεν δάβδον ἐνϑεὶς ὑπόμαχρον, 
γενήσεταί σοι τῶν καταχτῶν χοττάβων. 

ΣΗΑΖΠΙΓΓΟΠῸΟΙ͂ΟΣ. 

1210 οὔμ᾽ ὡς προϑέλυμνόν μ᾽, ὦ Τρυγαῖ᾽, ἀπώλεσας. 1245 οἵιιοι χαταγελᾷς. 
ἘΠ ΡΑΥ ΤΠ Ζ ΓΟΣΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ καχόδαιμον ; 
ΜΟΦΟΠΟΙΟΣ. 

ἀπώλεσάς μου τὴν τέχνην καὶ τὸν βίον, 
χαὶ τουτουὶ καὶ τοῦ δορυξοῦ ᾿χειγνουί. 

ἜΠΡ ΥΓΑ 10Σ. 

τί ὁ δῆτα τουτοινὶὴὲ χαταϑῶ σοι τοῖν λόφοιν; 
Δ ΟΦῬΟΠΟΙΟΣ. 

1215 αὐτὸς σὺ τί δίδως ; 
ἘΡΥΤΖΤΙΟΝΣ. 

ὅ τι δίδωμ᾽ ; αἰσχύνομαι. 
ὅμως δ᾽ ὅτι τὸ σφήκωμ᾽ ἔχει πόνον πολὺν, 
δοίην ἂν αὐτοῖν ἰσχάδων τρεῖς χοίνικας, 
ἵν᾽ ἀποχαϑαίρω τὴν τράπεζαν τουτῳί. 

ΜΟΦΟΠΟΙΟΣ. 

ἔνεγκε τοίνυν εἰσιὼν τὰς ἰσχάδας" 

1220 χρεῖττον γὰρ, ὦ τᾶν, ἐστὶν ἢ μηδὲν λαβεῖν. 
9 χ Ζ, ΟἿΣ. 

ἀπόφερ᾽ ἀπόφερ᾽ ἐς κόρακας ἀπὸ τῆς οἰκίας. 
τριχορρυεῖτον, οὐδέν ἔστον τὼ λόφω. 
οὐκ ἂν πριαίμην οὐδ᾽ ἂν ἰσχάδος μιᾶς. 

ΘΩΡΑΚΟΠΩ ΠΣ. 

τί δαὶ δεκάμνῳ τῷδε ϑώραχος χύτει 
1225 ἐνημμένῳ χάλλιστα χρήσομαι τάλας; 

ΠΡ ΧΟ 1. 51. ΚΟΣ: 

οὗτος μὲν οὐ μή σοι ποιήσει ζημίαν. 
ἀλλ᾽ αἶρέ μοι τοῦτόν γε τῆς ἰσωνίας " 
ἐναποπατεῖν γάρ ἐστ᾽ ἐπιτήδειος πάγυ 

ΘΩΡΑΚΟΠΩ ΤΗΣ. 

παῦσαΐ μὲ ὑβρίζων τοῖς ἐμοῖσι χρήμασιν. 
ΤΨΡΥΓΤΓΉΆΤΙΟΣ. 

1280 ὠδὲ, παραϑέντι τρεῖς λίϑους. οὐ δεξιῶς ; 

ΘΩΡΑΚΟΠΟΩΖΗΣ. 

ποίᾳ δ᾽ ἀποψήσει ποτ᾽, ὠμαϑέστατε; 
ΤΡΥΓΆΑ͂ΤΙΤΟΙΣ. 

τηδὲ, διεὶς τὴν χεῖρα διὰ τῆς ϑαλαμιᾶς 
καὶ τῇδ᾽. 

ΘΩΡΑΚΟΠΩ ΖΗΣ. 

ἅμ᾽ ἀμφοῖν δῆτ᾽; 
' ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 
| ἔγωγε νὴ 4ία, 

ἕνα μή γ᾽ ἁλῶ τρύπημα χλέπτων τῆς γεώς. 
ΘΩΡΑΚΟΠΟΩ ΖΗΣ. 

1288 ἔπειτ᾽ ἐπὶ δεχάμνῳ γεσεῖ χαϑήμενος; 
ΡΕ  Ζ.ΤἸΟῈΣΣ 

ἔγωγε νὴ 42, ὠπίτριπτ᾽. οἴει γὰρ ἂν 
τὸν πρωχτὸν ἀποδόσθαι μὲ χιλιῶν δραχμῶν; 

ΘΩΡΑΚΟΠΩ ΖΗΣ. 

ἔϑι δὴ, ᾿ξένεγκε τἀργύριον. 
ΤΨΡΥΓΏΌΤΟΣ. 

ἀλλ᾽, ὠγαϑὲ, 
ϑλίβει τὸν ὄρρον. ἀπόφερ᾽, οὐκ ὠνήσομαι. 

ΣΧ ΠΙΓΓΟΠΙΟΤΟΣ. 

1240 τί δ᾽ ἄρα τῇ σάλπιγγι τῇδε χρήσομαι, 
ἣν ἐπριάμην δραχμῶν ποϑ᾽ ἑξήχοντ᾽ ἐγώ; 

ΤΡΎΥΓ.1Ι0Ο Σ. 

μόλυβδον εἰς τουτὶ τὸ κοῖλον ἐγχέας, 

2, ᾽ - 

οὐ τέ που λοφᾷς; 
ἘΡΟΥΤΖΦΑΧΌΟΣΣ. 

Φ᾿ 3 'ἐἢ 

ἀλλ᾽ ἕτερον παραινέσω. 
Α ᾿ , ε ἘΣ -» 

τὸν μὲν μόλυβδον, ὥσπερ εἶπον, ἔγχεον, 
Α κ , 2 , ἐντευϑενὶ δὲ σπαρτίοις ἠρτημένην 

πλαστιγγαὰ πρόσϑες., χκαὐτὸ σοι γενήσεται 
τὰ σῦς ἐν ἀγρῷ τοῖς οἱχέταισιν ἱστάγαι. 

ΚΡΑ͂ΝΟΠῸΟΊΤΟ Σ. 

1250 ὦ δυσχάϑαρτε ΠΟ ΤΟῊΣ ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, 

ὅτ᾽ ἀν θϑοῦ γ᾽ ἀντὶ τῶνδε μνᾶν ποτέ" 
καὶ γῦν τί δράσω; τίς γὰρ αὔτ᾽ ὠνήσεται; 

ἢ ὙΠ ΞΤΤΟΣΣ. 

πώλει βαδίζων αὐτὰ τοῖς «Αϊγυπτίοις " 

ἔστιν γὰρ ἐπιτήδεια συρμαίαν μετρεῖν. 
ΔΦΟΡΎΥΞΟΣ. 

2 τ “5 ς 3 , ΣΝ 
1256 οἵμι᾽, ὦ κραγοποί᾽, ὡς ἀϑλίως πεπράγαμεν. 

ΤΡ ΤΟΙΣ. 

οὗτος μὲν οὐ πέπονθεν οὐδέν. 
ΖΦΙΟΡΎΒΞΟ Σ. 

ἀλλὰ τέ 

ἔτ᾽ ἐστὶ τοῖσι κράνεσιν ὅ τι τις χρήσεται; 
ΤΡΟΙΝΗ ΓΟΣΣ. 

ἐὰν τοιαυτασὶ μάϑη λαβὰς ποιεῖν, 

ἄμεινον ἢ νῦν αὔτ᾽ ἀποδώσεται πολύ. 
ΚΡΑΝΟΠΟΊΙΟΣ. 

1260 ἀπίωμεν, ὦ δορυξέ. 
ΡΥ Ζ.(ΓΤΟΣ. 

μηδαμῶς γ᾽; ἐπὲὶ 
τούτῳ γ᾽ ἐγὼ τὰ δόρατα ταῦτ᾽ ὠγήσομαι. 

ΑΙ ΟΡΎΥΒΞΟΣ. 

πόσον δίδως δῆτ᾽; 
ΤΡΥΓΆΑ,Ι͂ΙΟΣ. 

εἰ διαπρισϑεῖεν δίχα, 
λάβοιμ᾽ ἂν αὔτ' ἐς χάραχας, ἑκατὸν τῆς δραχμῆς. 

ΔΙΟΡΎΥΒΞΟ Σ. 

ὑβοιζόμεϑα. χωρῶμεν, ὦ τᾶν, ἐχποδών. 
ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. 

1205 γὴ τὸν “1, ὡς τὰ παιδί᾽ ἤδη ᾿ξέρχεται 
οὐρησόμενα τὰ τῶν ἐπικλήτων δεῦρ᾽, ἵνα 
ἅττ᾽ σεται προαναβάληταί μοι δοκεῖ. 

ἀλλ᾽ ὅ τι περ ἄδειν ἐπινοεῖς, ὦ παιδίον, 

αὐτοῦ παρ᾽ ἐμὲ στὰν πρότερον ἀναβαλοῦ ᾿νϑαϑδί. 

ΠΑ͂ΙΣ 24 ΜΑΧΟΎ. 

1270 Νῦν αὖϑ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεϑα 

ΤΡΥΓΆΑ͂ΙΟΣ. 

παῦσαι 

ὁπλοτέρους δον, χαὶ ταῦτ᾽, ὦ τρισχακόδαιμον, 
εἰρήνης γ᾽ οὔσης" ἀμαϑές γ᾽ εἶ καὶ κατάρατον. 

ΠΑ͂ΙΣ ΔΑ ΜΑΧΟΎΥ. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
σύν ῥ᾽ ἔβαλον ῥινούς τε χαὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας. 

ΤΡ ΧΕΙ ΤΌΟΣΣ. 

1275 ἀσπίδας; οὐ παύσει μεμνημένον ἀσπίδος ἡμῖν; 

ΠΑΙ͂Σ ΤΑ ΜΑΧΟΥ. 

Ἔνϑα δ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν» 
ΤΡΥΓ 4170 Σ. 

ἀνδρῶν οἰμωγή; κλαυσεῖ νὴ τὸν “ιόνυσον 

-,..ἕὠὐ -.-.-- ---------.ἅ 



.---τττ τι. “------------ 

ἴπε. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ἙἘΠΡΗΝΗ. 
Ι 

οἰμωγὰς ἄδον, χαὶ ταῦτας ἽΝ πλο σσσιεε ὡς οὐχὶ πᾶσαν ἡμέραν 

ΠΩ͂ΙΪΣ ΔΑ ΜΑΧΟΎ. 

ἀλλὰ τί δῆτ᾽ ζϑω; σὺ γὰρ εἰπέ μοι οἰστισι χαίρ 
ΤΡ ὙΠ ΠΟΣΣ: ν 

πλαχοῦσιν ἔστιν ἐντυχεῖν πλανωμένοις ἐρήμοις. 

εἰς. 1816 πρὸς ταῦτα βούκετ, ἢ τάχ ὑμῖν φημι μεταμιε-- 

εἰς τὸν ἀγρὸν νυνὶ χοὴ 
πάντα χομίζειν 

λήσειν. 

[1280 Ὡς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν χρέα, χαὺ τὰ τοιαυτί. ΧΟΡΟΣ. 
“Ἄριστον προτίϑεντο χαὶ ἅτϑ' ἥδιστα πάσασϑαι. εὐφημεῖν χρὴ χαὶ τὴν νύμφην ἔξω τινὰ δεῦρο! 

ΠΑ͂ΙΣ Δ ΜΑΧΟΥ. χομίζειν, | 
Ὡς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν χρέα, καὐχένας ἵππων δᾷδας τε φέρειν, χαὺὶὺ πάντα λεὼν ξυγχαίρειν, 

ἔχλυον ἱδρώοντας, ἐπεὶ πολέμου ἐχόρεσϑεν. κἀπιχορεύειν. 

Ι 

τ Υὐ 0: χαὺ τὰ σχεύη πάλιν 
εἶεν" ἐχόρεσϑεν τοῦ πολέμου χᾷτ᾽ ἤσϑιον. : 

.128ὅ ταῦτ᾽ ἐπ ταῦϑ'᾽, ὡς ἤσϑιον χεχορημέγοι- ὀρχησαμέγους καὶ σπείσαγτας χαὶ “Ὑπέρβολον 

ἐξελάσαντας, 

-Θωρήσσογτ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πεπαυμέροι. 1220 χαπευξαμένους τοῖσι ϑεοῖσιν 

ἘΠ ΠΌΤΟΝ. διδόναι πλοῦτον τοῖς Ἕλλησιν, 
ἄσμενοι, οἶμαι. χριϑάς τὲ ποιεῖν ἡμᾶς πολλὰς 

ΠΑ͂ΙΣ 443 ΠΑ ΧΟΎ. πάντας ὁμοίως οἶνόν τε πολὺν, 
τὰ ’ 

Π͵Ιύργων δ᾽ ἐξεχέοντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. σῦχά τε τρώγειν, 
ΤΡΥΓΆΑ͂ΙΟΣ. 1828 τάς τὲ γυναῖχας τίχτειν ἡμῖν, 

καὶ τἀγαϑὰ πάνϑ' δο᾽ ἀπωλέσαμεν 
συλλέξασϑαι πάλιν ξξ ἀρχῆς, 

, [4 - ᾿Ξ 

χάχιστ᾽ ἀπόλοιο, παιδάριον, αὐταῖς μάχαις 
- 
ΕῚ 

οὐδὲν γὰρ ἄδεις πλὴν τολθρηον: τοῦ καί ποτ᾽ εἰ; 

ΠΌΖΕΣ 292 .Ζ Το: 

] ΠΑ͂ΙΣ ΔΑΜΑΧΟΎΥ. ς λῆξαί τ αἴϑωνα σίδηρον. 

ε1200 ἐγώρ ΤΓΡΥΓΆΑ͂ΙΟΣ ΤΡΥΎΓΑΙΟΣ. 
; ον ΡΟΝ ΕΘ πδν 

σὺ μέντοι νὴ 41. δεῦρ» Οὐ χύναι γείο χουν, 
ΠΑ͂ΙΣ 44 ΜΑΧΟΎῪ. 180 χωπως μὲτ ἐμοῦ χαλὴη 

υἱὸς ““αμάχου. καλῶς χαταχείσει. 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. ν ΧΟΡΟΣ. 
αἰβοῖ. ὦ τρισμάχαρ, ὡς διχαί- 

ἢ γὰρ ἐγὼ ϑαύμαζον ἀχούων, εἰ σὺ μὴ ΕἸ ως τἀγαϑὰ γὺῦν ἔχεις. 

] ἀνδρὸς βουλομάχου καὶ χλαυσιμάχου τεγὸς υἱός. [1386 Ὑμὴν, Ὑμέναι᾽ ώ, 

ἄπερρε χαὶ τοῖς λογχοφόροισιν ἀϑ᾽ ἰόν. Ὑμὴν, Ὑμέναι, ώ. 

1296 ποῦ μοι τὸ τοῦ. Κλεωνύμου ᾽στὶ παιδίον; τί δοάσομεν αὐτήν; 

σον πρὶν εἰσιέναι τι" σὺ γὰρ εὖ οἶδ᾽ ὅτι τί ϑράσομιεν αὐτήν; 

οὐ πράγματ ζσει" σώφρονος γὰρ εἰ πατρός. “ τρυγήσομεν αὐτὴν, 

ΠΑ͂ΙΣ ΚΠΕΩΝΥΜἜΟΩΟΎΥ. τρυγησομὲν αὑτήν. 

᾿᾿σπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ ϑάμνῳ 1840 ἀλλ᾽ ἀράμεγοι φέρω-- 

ἔντος ἀμώμητον χαάλλιπον οὐχ ἐϑέλων. μεν οὗ προτεταγμένοι 

ΤΡΥΓΑ͂ΙΟΣ. τὸν γυμφίον, ὠνδρὲς.᾿ 
[1800 εἶπέ μοι, ὦ πόσϑων, εἷς τὸν σαυτοῦ πατέρ᾽ ἄδεις; Ὑμὴν, Ὑμέναι᾽ ὦ, 

| ΠΑ͂ΙΣ ΚΑΕΒΩΝΥΜΟΥ. Ὑμὴν, Ὑμέναι᾽ ὦ. 
ἱδυχὴν δ᾽ ἐξεσάωσα, ΤΡΎΓΆΑ͂ΙΟΣ. 

ΤΡΥΓΑΑ͂Ι͂ΟΣ. οἴχήσετε γοῦν χαλῶς 
᾿ κατήσχυνας δὲ τοκῆας. 1945 οὐ πραγματὶ ἔχοντες, ἀλ-- 

ἀλλ εἰσίωμεν. εὖ γὰρ οἰδ᾽ ἐγὼ σαφῶς λὰ συχολογοῦντες. Ὁ 

Ὑμὴν, Ὑμέναιν ὦ, 

Ὑμὴν, Ὑμέναϊ ὦ. 
ΧΟΡΟΣ. 

τοῦ μὲν μέγα χαὶ παχὺ, 
τῆς δ᾽ ηδὺ τὸ σῦχον. 

ὅτι ταῦϑ' ὅσ᾽ ἦσας ἄρτι περὶ τῆς ἀσπίδος 
οὐ μὴ πιλάϑη ποτ', ὧν ἐχείνου τοῦ πατρός. 

1806 ὑμῶν τὸ λοιπὸν ἔργον ἤδη ᾽νταῦϑα τῶν μενόντων 
φλᾶν ταῦτα πάντα χαὶ σπούεῖν, χαὶ μὴ κεγὰς 

παρέλχειγ- ᾿ 

ἀλλ ἀνδοιχῶς ἐμβάλλετον, 
καὶ σμώχετ᾽ ἀμφοῖν ταῖν γνάϑοιν " οὐδὲν γὰρ, ᾿ πᾶ ς ἐπ ὙΨΌΣ 

ω {0.00.0}. 1850 φησεις γ. ὁτὰαν ἐσϑίης 

.1810 λευχῶν ὀδόντων ἔργον ἔστ᾽, ἢν μή τι χαὶ μασῶνται. οἶνον τὲ πίης πολύν»- 

ΧΟΡΟΣ. "Ὑμὴν, Ὑμέναι" ὦ, 

ἡμῖν μελήσει ταῦτά γ᾽ " εὖ ποιεῖς δὲ καὶ σὺ φράζων. Ὑμὴν, Ὑμέναι᾽ ὦ. 
ΤΡΥΟΣΖΈΟΣ: ῶ ΟΣ ας χαίρετ᾽, ἄν- 

ἀλλ᾽, ὦ πρὸ τοῦ πεινῶντες, ᾿ ἐμβάλλεσϑε τῶν 1388 δρες, χἂν ξυνέπησϑέ μοι, 

ἢ λαγῴων" | πλαχοῦγτας ἔδεσϑε. 

] 
᾿ 

ὦ 
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ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΞΩΠΑᾺΑ 

ἘΥΕ ΖΦΠΊΖΗΣ. ΦΗΦΙΣΜΑΤΟΠΩΜΗΣ. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.Α͂19Ὀ"ὈΟ Σ. ΑΓΓΙΓΕ,ΖΛΟΙ. 

ΤΡῸ ΧΙ Ὁ Σ᾽ ϑεράπων Ἔποπος. ΤΡΙΣ. 

ἩΤΡΟῚ 7437} 4.1014.4Σ. 

ΧΟΡΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ. ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ διϑυραμβοποιός- 

ΨΡΙΟΙΝΙΚΟΠΤΊΤΕΡΟΣ. ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

ὙΘΕΡΡΥ ΚΟΕ ΣΝ ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ΤΕΡΕΎΥΣ. ΠΟΣΕΙΔΩ Ν. 

ΠΟΙΗΤΊΤΠΗΣ. ΤΡΙΒ4.4.10 Σ. 

ΧΡΗΣΜΟΜΖΟΓΟΣ. ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 

ΜΕΤ Ν γεωμέτρης. ΟΙΚΕΤΗΣ Μεισϑεταίρου. 
ἘΠΙΣΚΟΠΟ Σ. 

πΠτ -ὦὦ ἅν δτδρὕορρΟο- ς΄“ “ΠῊἫ᾿΄΄΄΄ἷὅὖ Ὸ΄ρ΄ὖπ;.τΤὡςκκ..““«“«“΄“«ὦ΄ὦὃἢὔὖὮἃ͵Ἰ.......-.... 

5 9 ΞΎΣΡΥΓΕΟΣ. 

270 εἰσὶν ᾿ϑήνηϑεν ἐχχεχωρηχότες πρεσβῦται διὰ τὼς δίχας. πορεύονται δὲ πρὸς τὸν Τηρέα ἔποπα 
[ὦ ’, 2 - ͵ἅ ͵, - ᾿ - « - 

γενόμενον, πευσόμενοι παρ᾽ αὐτοῦ ποία ἐστὶ πόλις εἰς κατοιχισμὸν βελτίστη. χρῶνται δὲ τῆς ὁδοῦ χαϑη- 
΄ - -» 2 Ξ , , « γεμόσιν ὀρνέοις, ὁ μὲν χορώνῃ, ὁ δὲ χολοιῷ. ὀνομάζονται δὲ ὁ μὲν Πεισϑέταιρος, ὃ δὲ Εὐελπίδης, ὃς 

χαὶ πρότερος ἄρχεται. ἡ σχηνὴ ἐν ᾿4ϑήναις. τὸ δρᾶμα τοῦτο τῶν ἄγαν δυνατῶς πεποιημένων. 

ΡΣ ΟΝ ΟΞ ΟΥΝ ΓΘΈΣΣ,: 

᾿Εδιδάχϑη ἐπὶ Χαβρίου διὰ Καλλιστράτου ἐν ἄστει, ὃς ἦν δεύτερος τοῖς ᾿Ὄρνισι, πρῶτος ᾿άμει--, 

ψίας Κωμασταῖς, τρίτος Φρύνιχος Πῆονοτρόπῳ. ἔστι δὲ λε. φοβερὰ δὲ τότε τοῖς ᾿4ϑηναίοις τὰ πράγματα. 

,΄ ΄ 3 ε » ᾿ 4 ι , ᾿ 
τειχίσαντες «“Ζαχεδαιμόνιοι, “4γις ὁ “αχεδαιμονίων στρατηγὸς περιεχάϑητο τὴν ᾿Αττιχὴν, ᾿Δλχιβιαδὴς τὰ 

[-2ακεδαιμονίων ἐφρόνει χαὶ ἐχχλησιάζων συνεβούλευε τὰ χρηστὰ “Ἰαχεδαιμονίοις. ταῦτα αἱ ᾿4ϑηναίων 

᾿συμφοραὶ, διὰ ταῦτα αἱ ᾿Αϑηναίων φυγαί. χαὶ ὅμως οὐκ ἀπείχοντο τοῦ χαχοπραγμογεῖν καὶ συκοφαντεῖν. 

7 7... .Σ 

τό τε γὰρ ναυτιχὸν ἀπώλετο περὶ Σικελίαν, “ἄμαχος οὐκ ἔτι ἦν, Νικίας ἐτεϑγνήχει, “]εχέλειαν ᾿: 

| Τῆς τῶν ᾿4ϑηναίων πολιτείας τὸ μέγιστον ἦν χλέος αὐτόχϑοσι γενέσϑαι, καὶ αὕτη φιλοτιμία πρώ-- 

τη τὸ μηδέπω μηδεμιᾶς πόλεως φανείσης αὐτὴν πρῶτον ἀναβλαστῆσαι. ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ὑπὸ προεστώτων 
“« κ “ “- 2 ΄ κ᾿ -“ , 3,,.,.Δ Ξ5 πὸ ον Φ πογηρῶν χαὶ πολιτῶν δυσχερῶν ἀνετέτραπτο, καὶ διωρϑοῦτο πάλιν. ἐπὶ οὖν τοῦ “]εχελειχοῦ πολέμου, 
-“ -"ὋὉ Α ΄ ͵΄ « "Ὁ γ΄ ] 

' πονηρῶν τινῶν τὰ πράγματα ἐγχειορισϑέντων, ἐπισφαλὴς γέγονεν ἡ παρ᾽ αὐτῶν κατάστασις. χαὶ ἐν μὲν. 
7 ὴ 5 -- -“" ἣν ΡῚ ΕἸ ΄ ᾿ “ τὰ 

ἄλλοις δράμασι διὰ τῆς χωμῳδιχῆς ἀδείας ἤλεγχεν ᾿Δριστοφράνης τοὺς χαχῶς πολιτευομένους, ρον αὶ 

μὲν οὐδαμῶς, οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ ἦν, λεληϑότως δὲ, ὅσον ἀνῆχεν ἀπὸ χωμῳδίας προσχρούειν. ἂν δὲ τοῖς 
ει ’ ε 2 ΄ 2 , “ ΄ ΄ ᾿ 

Ορνισι καὶ μέγα τι διανεγόηται. ὡς γὰρ ἀδιόρϑωτον ἤδη νόσον τῆς πολιτείας νοσούσης χαὶ διεφθαρμένης 
ε -“ ΄ . ᾽ , “ « “ὦ ΄ Ἂ γ , 

ὑπὸ τῶν προεστώτων, ἄλλην τινὰ πολιτεέίων αἰνίττεται, ὡσανεὶ συγχεχυμένων τῶν καϑεστώτων " οὐ μογον 
- ᾽ ᾿ -“ ᾿ ΄ , ΄ ᾿ 4 γ , 

δὲ τοῦτο, ἀλλὰ χαὶ τὸ σχῆμα ὅλον χαὶ τὴν φύσιν, εἰ δέοι, συμβουλεύει μετατίϑεσϑαι πρὸς τὸ ἠρεμαίως 



βιοῦν. καὶ ἡ μὲν ἀπότασις αὕτη. τὰ δὲ κατὰ ϑεῶν βλάσφημα ἐπιτηδείως ὠκχονόμηται. καινῶν γάρ φησι 

τὴν πόλιν προσδεῖσϑαι ϑεῶν, ἀφροντιστούντων τῆς κατοικίας ᾿ϑηνῶν τῶν ὄντων καὶ παντελῶς ἦλλο- 

τριωχότων αὑτοὺς τῆς χώρας. ἀλλ᾿ ὁ μὲν καϑόλου στίχος τοιοῦτος. ἕχαστον δὲ τῶν χατὰ μέρος οὐκ εἰκῆ, 

ἀλλ ἄντικρυς ᾿ἀϑηναίων καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐγχειριζομένων τὰ χοινὰ ἐλέγχει τὴν φαύλην διάϑεσιν, ἐπι- 

ϑυμίαν ἐγκατασπείρων τοῖς ἀκούουσιν ἀπαλλαγῆναι τῆς ἐνεστώσης μοχϑηρᾶς πολιτείας. ὑποτίϑεται γὰρ 

περὶ τὸν ἀέρα πόλιν, τῆς γῆς ἀπαλλάσσων" ἀλλὰ χαὶ βουλὰς καὶ συνόδους ὀρνίϑων, ταῖς ᾿4ϑηναίων 

δυσχεραίνων. ἀλλὰ καὶ ὅσα παίζει, ἐπίσκοπον, ἢ ψηφισματογράφον, ἢ τοὺς λοιποὺς εἰσάγων, οὐχ ἁπλῶς, 

ἀλλὰ γυμνοῖ τὰς πάντων προαιρέσεις, ὡς αἰσχροχερδείας ἕνεχεν χρηματίζονται. εἶϑ' ὕστερον χαὶ τὸ ϑεῖον 

εἰς ἀπρονοησίαν κωμῳδεῖ. τὰ δὲ ὀνόματα τῶν γερόντων πεποίηται, ὡς εἰ πεποιϑοίη ἕτερος τῷ ἑτέρῳ χαὶ 

ἐλπίζοι ἔσεσϑαι ἐν βελτίοσι. τινὲς δέ φασι τὸν ποιητὴν τὰς ἐν ταῖς τραγῳδίαις τερατολογίας ἐν μὲν ἄλλοις 

διελέγχειν, ἐν δὲ τοῖς νῦν τὴν τῆς Γιγαντομαχίας συμπλοκὴν ἕωλον ἀποφαίνων, ὄρνισιν ἔδωκε διαφέ- 

ρέσϑαι πρὸς ϑεοὺς περὶ τῆς ἀρχῆς. 

Ἐπὶ Χαβρίου τὸ δρᾶμα χαϑῆχεν εὶς ἄστυ διὰ Καλλιστράτου" εὶς δὲ «““ήναια τὸν ᾿ἀμφιάραον ἐδέ- 

ϑαξε διὰ «Φιλωνίδου. λάβοι δ᾽ ἂν τις τοὺς χρόνους ἐχ τῶν πέρυσι γενομένων ἐπὶ ᾿ἀριστομνήστου τοῦ προ 

Χαβρίου. ᾿4ϑηναῖοι γὰρ πέμπουσι τὴν Σαλαμινίαν, τὸν ᾿“λκιβιάδην μεταστελλόμενονι ἐπὶ χρίσει τῆς τῶν 

μυστηρίων ἐχμιμήσεως. ὁ δὲ ἄχρι μὲν Θουρίου εἵπετο τοῖς μεϑήκουσιν, ἐχεῖϑεν δὲ δρασμὸν ποιησάμενος 

εἰς Πελοπόννησον ἐπεραιώϑη, τῆς δὲ μετακλήσεως μέμνηται καὶ ᾿Τριστοφάγης, ἀποκρύπτων μὲν τὸ ὄγομα, 

τὸ δὲ πρᾶγμα δηλῶν ἐν οἷς γέ φησι ν 

μηδαμῶς 
ἡμῖν παρὰ ϑάλατταν, ἵν ἀνακύψεται 

χλητῆρ᾽ ἄγουσ᾽ ἕωϑεν ἡ Σαλαμινία. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΤΡΑΜΜΑΤΊΙΊΒΚΟΥ., 

“Διὰ τὰς δίχας φεύγουσιν ἡϑήνας δύο τινές " 

οἱ πρὸς τὸν ἔποπα, τὸν λεγόμενον Τηρέα, 

ἐλϑόντες ἠρώτων ἀπράγμονα πόλιν. 

εἷς δ᾽ ὄρνις ἔποπι συμπαρὼν μετὰ πλειόνων 

πτηνῶν διδάσκει, τί δύνατ' ὀρνίϑων γένος, 

καὶ πῶς, ἐάν πὲρ κατὰ μέσον τὸν ἀέρα 

πόλιν κτίσωσι, τῶν ϑεῶν τὰ πράγματα 

αὐτοὶ παραλήψοντ᾽. ἐκ δὲ τοῦδε φάρμαχον 

πτέρυγᾶς τ᾽ ἐποίουν - ἠξίωσαν δ᾽ οἱ ϑεοὶ, 

ἐπίϑεσιν οὐ μιχρὰν ὁρῶντες γενομένην. 



ΡΝ 1 Ὁ 5 

ΕἘΥΕΛΠΙΔΉΗΣ. 
Ὁ, ϑὴν κελεύεις, ἢ τὸ δένδρον φαίνεται; 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΑΑΙΡΟΣ. 

᾿διαρραγείης" ἥδε δ᾽ αὖ χρώζει πάλιν. 

Ἢ ΤΕΣ ΈΓΕΣ: 

τί, ὦ πονήρ᾽, ἄνω χάτω πλανύττομεν; 
ἀπολούμεϑ' ἄλλως τὴν ὁδὸν προφορουμένω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὅ τὸ δ᾽ ἐμὲ χορώνη πειϑόμενον τὸν ἄϑλιον 
ὁδοῦ περιελϑεῖν στάδια πλεῖν ἢ χίλια. 

ΕΥ̓ΕΖΠΙΖΗΣ. 

τὸ δ᾽ ἐμὲ χολοιῷ πειϑόμενον τὸν δύσμορον 
ἀποσποδῆσαι τοὺς ὄνυχας τῶν δαχτύλωγ. 

ΠΕΙΣΘΕΤ “ΡΟΣ. 

ἀλλ οὐδ᾽ ὅπου γῆς ἐσμὲν οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ἔτι. 

ΕΥ̓ΕΑΠΙΖΗΣ. 

10 ἐντευϑενὶ τὴν πατρίδ᾽ ἂν ἐξεύροις σύ που; 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὐδ᾽ ἂν μὰ “Ζία γ᾽ ἐντεῦϑεν ᾿Εξηχεστίδης. 
ΕΥ̓ΕΑΠΙΖΗΣ. 

οἴμοι. 

ΠΕΙΣΘΕΤ Ἢ4Π}ΡΟΣ. 

σὺ μὲν, ὦ τᾶν, τὴν ὁδὸν ταύτην ἴϑι. 
' ἘΥΕΑΠΙΖΔΗΣ. 
ἢ δεινὰ νὼ δέδραχεν οὐχ τῶν ὀρνέων, 
ὁ πιναχοπώλης «Ριλοχράτης μελαγχολῶν, 

1ὅ ὃς τὠδ᾽ ἔφασχε νῷν φοάσειν τὸν Τηρέα, 
τὸν ἔποφ᾽, ὃς ὄονις ἐγένετ ἐς τῶν ὀονέων " 
χἀπέδοτο τὸν μὲν Θαροελείδου τουτονὶ 
κολοιὸν ὀβολοῦ, τηνδεδὶ τριωβόλου. 

ἡμᾶς ἔτ' ἄξεις; οὐ γάρ ἐστ ἐνταῦϑώ τις 
ὑδός. 

ΠΕΙΣΘΕΊΤ ΡΟΣ. 

ΕΥἘΕΖΠΙΖΗΣ. 

ἡ δ᾽ ἡ χορώνη τῆς ὁδοῦ τι λέγει πέρι; 
ΠΕΙΣΘΕΊ.Ζ1:60ΡΟΣ. 

οὐ ταὐτὰ χρώζει μὰ “ία νῦν τε καὶ τότε. 

ΕἘΥΝ.ΑΠΓΙΖΚΙΣ. 

26 τί δὴ λέγει περὶ τῆς ὁδοῦ; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἄλλο γὶ ἢ 

ΡΥ ΕΕΤΙΥΓΙΖΙΕΕΓΣ. 

οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐστὶν ἡμᾶς δεομένους 
ἐς χόραχας ἐλθεῖν χαὶ παρεσχευασμένους, 

ἔπειτα μὴ ᾿ξευρεῖν δύνασθαι τὴν ὁδόν; 

30 ἡμεῖς γὰο, ὦνδρες οἱ παρόντες ἐν λόγῳ, 

νόσον γοσοῦμεν τὴν ἐναντίαν Σάχα" 

ΡῬΟΈΥΤΔΕ ΟΈΝΊΟΙςΟ 

τὼ δ᾽ οὐκ ἀρ᾽ ἤστην οὐδὲν ἄλλο πλὴν δάκνειν. 
20 χαὶ νῦν τί χέχηνας; ἔσϑ' ὅποι χατὰ τῶν πετρῶν 

οὐδὲ μὰ “0 ἐνταῦϑα γ᾽ ἀτραπὸς οὐδαμοῦ. 

βούχουσ᾽ ἀπέδεσϑαί φησί μου τοὺς δακτύλους; 

ὁ μὲν γὰρ ὧν οὐκ ἀστὸς εἰσβιάξεται, 
Ν 

ν 

ἡμεῖς δὲ φυλῆ χαὶ γένει τιμώμενοι, 

ἀστοὶ μετ’ ἀστῶν, οὐ σοβοῦντος οὐδεγὸς 

8ὅ ἀνεπτόμεσϑ' ἐχ τῆς πατρίδος ἀμφοῖν ποδοῖν, 

αὐτὴν μὲν οὐ μισοῦντ' ἐκείνην τὴν πόλιν 

τὸ μὴ οὐ μεγάλην εἶναι φύσει χεὐδαίμονα 

χαὶ πᾶσι χοινὴν ἐναποτῖσαι χρήματα. 

οἱ μὲν γὰρ οὖν τέττιγες ἕνα μῆν᾽ ἢ δύο 

40 ἐπὶ τῶν κραδῶν ζϑουσ᾽, ᾿4ϑηναῖοι δ᾽ ἀεὶ 

ἐπὶ τῶν δικῶν ζδουσι πάντα τὸν βίον. 

διὰ ταῦτα τόνδε τὸν βάδον βαδίζομεν, 

χανοῦν δ᾽ ἔχοντε χαὶ χύτραν χαὶ μυρρίνας 

πλανώμεϑα ζητοῦντε τόπον ἀπράγμονα, 

45 ὅπου χαϑιδρυϑέντε διαγενοίμεϑ᾽ ἄν. 

ὁ δὲ στόλος νῷν ἔστι παρὰ τὸν Τηρέα 

τὸν ἔποπα, παρ᾽ ἐκείνου πυϑέσϑαι δεομένω, 

εἴ που τοιαύτην εἶδε πόλιν ἡ ̓ πέπτατο. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 
οὗτος. 

ΕΥΒΑΠΙΔΗ͂Σ. 

τί ἔστιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣΙ 
ἡ χωρώνη μοι πάλαι 

80 ἄνω τι φράζει. 
ΕΥΕΖΠΙΔΗΣ. 

χὠ χολοιὸς οὑτοσὺ 

ἄνω χέχηνεν ὡσπερεὶ δεικνύς τί μοι" 

χοὺχ ἔσϑ' ὕπως οὐχ ἔστιν ἐνταῦϑ᾽ ὄρνξα. 

εἰσόμεϑα δ᾽ αὐτίχ᾽, ἢν ποιήσωμεν ψόφον». 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 
“- ’ ᾽ ᾿ ᾿ 

ἀλλ οἷσϑ' ὃ δοᾶσον; τῷ σκέλει ϑένε τὴν πέτραν. 

ἙἘΥΠΝΠ.ΑΠΙΔΖΗΣ. 

δό σὺ δὲ τῇ κεφαλῇ γ᾽, ἵν ἢ διπλάσιος ὁ ψόφος. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ οὖν λίϑῳ κόψον λαβών. 

ΕὙΕΆΑΠΙΖΔΗΣ. 

πάγυ γ᾽; εἰ δοχεῖ. 

παῖ παῖ. 

ΠΕΙΣΘΕΤ.,ΑΙΡΟΣ. 

τί λέγεις, οὗτος; τὸν ἔποπα παῖ καλεῖς; 

οὐχ ἀντὶ τοῦ παιδὸς σ᾽ ἐχρῆν ἐποποῖ χαλεῖν; 

ΠῪΙ 4 ΠΙ4ΗΣ. 
“ , ’ Ρ δ Ἶ 

ἐποποῖ. ποιήσεις τοί μὲ κόπτειν αὐϑις αὖ; 

60 ἐποποῖ. 
ΤΡΟΧΙΖΟΣ. 

τ , ε -» τ , ᾿ 

τίνες οὗτοι; τίς ὃ βοῶν τὸν δεσποτήν; 

ΕῪΠΆΑΠΙΖΗΣ. 

λπολλον ἀποτρόπαιε, τοῦ χασμήματος. 
ΤΡΟΧΙΖΟΣ. 

οἴμοι τάλας, ὀρνιϑοϑήρα τουτωΐ. 

ΕὙΠΑΠΙΖΗΣ. 

οὕτως τι δεινὸν οὐδὲ χάλλιον λέγειν; 

δ 
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ΤΡΟΧΊΙΜΖΟΣ. 
ἀπολεῖσϑον. 

ἘΕἘΥΒΕΒΑΠΙΠΗΣ. 

ἀλλ οὐκ ἐσμὲν ἀνϑρώπω. 
ΤΡΟΧΥΤΏΟΣ.. 

τέ δαί; 
ΕΥΕΖΠΙΠΖΗΣ. : 

θ5 Ὑποδεδιὼς ἔγωγε, .«Διβυχὸν ὄρνεον. 

' ΤΡΟΧΙ.ΟΣ. 

οὐδὲν λέγεις. 
[ ΕΥΕ.ΜΠΙΔΖΗΣ. 

καὶ μὴν ἐροῦ τὰ πρὸς ποδῶν. 

ΤΡΟΧΙΊΜΖΟΣ. 

ὁδὲ δὲ δὴ τίς ἐστὶν ὄρνις; οὐκ ἐρεῖς; 

ΠΕΙΣΘΕΊ ΑΙΡΟΣ. 

Ἐπιχεχοδὼς ἔγωγε «Ρασιανικχός. 

᾿ ΕὙΕΑΠΊΜΔΗΣ. 
ἀτὰρ σὺ τί ϑηρίον ποτ εἶ πρὸς τῶν ϑεῶν ; 

ἍΘΤΤᾺ ΤΡΟΧΙΜ40Ο Σ. 

70 ὄρνις ἔγωγε δοῦλος. 
ΕὙΕΚΑΠΙΠΜΗΣ. 

ἡττήϑης τινὸς 

ἀλεχτρυόνος; 
ΤΡΟΧΙ,ΟΣ. 

οὔκ, ἀλλ ὅτε περ ὁ δεσπότης 
ἔποψ ἐγένετο, τότε γενέσϑαι μὲ ηὔξατο 
ὕρνιν, ἵν ἀχόλουϑον διάκονόν τ᾽ ἔχη. 

ΕὙΥΕΜ“ΠΙΠΗΣ. 

δεῖται γὰρ ὄρνις χαὶ διαχόνου τινός; 

ΤΡΟΧΙΖΟΣ. 
τυ 5» 4 νυ ἘΣ , 3) ᾿ , γ Ἁ 

7 οὗτος γ, ατ΄ οἰμαι, πρότερον ἄνϑρῶπος ποῖ ὧν, 

τοτὲ μὲν ἐρᾷ φαγεῖν ἀφύας «Ῥαληρικᾶς" 
τρέχω ᾽π᾿ ἀφύας ἐγὼ λαβὼν τὸ τρυβλίον. 
ἔτνους δ᾽ ἐπιϑυμεῖ, δεῖ τορύγης χαὶ χύτρας " 
τρέχω ᾽πὶ τορύνην. 

ὮΝ ΕὙΠΑΠΙΜΗΣ. 

τροχίλος ὄρνις οὑτοσί. 
80 οἶσθ᾽ οὖν ὃ δϑρᾶσον, ὦ τροχίλε; τὸν δεσπότην 

ἡμῖν κάλεσον. ᾿ 
ΤΡΟΧΙ.0ΟΣ. 

ἀλλ ἀρτίως νὴ τὸν Δία 
εὕδει χαταφαγὼν μύρτα χαὶ σέρφους τινάς. 

ΕΥ̓ΠΑΠΙΠΉῊΗΣ. 

ὅμως ἐπέγειρον αὐτόν. 
ΤΡΟΝΧΙ.10 .Σ. 

' οἶδα μὲν σαφῶς 
[1 Ε “ 3 γν ε » «ν 

ὅτι ἀχϑέσεται, σφῷν δ᾽ αὐτὸν οὕνεκ᾽ ἐπεγερῶ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΊ 4:|Ὁ"}ὈΟ Σ. 

8ὅ χαχῶς σύ γ᾽ ἀπόλοι᾽, ὡς μ’ ἀπέχτεινας δέει. 

ΕΥ̓Ε.Π|Ι4Π:Σ. 

οἴμοι κακοδαίμων, χὠ κολοιός μ᾽ οἴχεται 
ὑπὸ τοῦ δέους. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟ Σ. 

ὠ δειλότατον σὺ ϑηρίον, 
δείσας ἀφῆκας τὸν κολοιόν; 

ἘΥΕΑΠΙΖ“Η Σ. 

εἶπέ μοι, 

σὺ δὲ τὴν κορώνην οὐκ ἀςφῆχας καταπεσών ; 

ἈΡΕΣΤῸῸ ΦΑΙΝΊΟΥΣ 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

90 μὰ “0 οὐκ ἔγωγε. 
ΕΥ̓ΕΩΑ͂ΠΙΠΗΣ. 

ποῦ γάρ ἔστιν; 
ΠΕΙΣΘΕΊ ΑΙΡΟΣ. 

ἀπέπτατο. 
ΕὙΕΑΠΊΙΠΠΙΣ. 

οὐχ ἀρ ἀφῆκας" ὠγάϑ', ὡς ἀνδρεῖος εἶ. 

ὦ 'Πράκλεις, τουτὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ ϑηρίον; 

τίς ἡ πτέρωσις; τίς ὁ τρόπος τῆς τριλοφίας; 

ΕὙΕΜΠΙΊΙΜΠΗΣ. 

οἱ δώδεχα ϑεοὶ 
εἴξασιν ἐπιτροῖψαί σε. 

ΕΠΟῸΟ «:. 

ΕἘπονΨ, 

ἘΠῸ ἱ’. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἄνϑρωπος. 

ΕΥ̓ΠΖΠΊΠΖΗ Σ. 

οὐ σοῦ χκαταγελῶμεν. 

ΕΥ̓ΕΑΠΊΙΠΗΣ. 

ὁρῶντε τὴν πτέρωσιν ; ἡ γὰρ, ὦ ξένοι, 

ἘΠΟῸ ὦ. 

ΠΠῸ ὠ". 

100 τοιαῦτα μέντοι Σοφοκλέης λυμαίνεται ἢ 

ἄνοιγε τὴν ὕλην, ἵν ἐξέλθω ποτέ, 

96 τίνες εἰσί μὶ οἱ ζητοῦντες ; 
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μῶν μὲ σχώπτετον 

ἀλλὰ τοῦ; 

τὸ ῥάμφος ἡμῖν σου γέλοιον φαίνεται. 

ἐν ταῖς τραγῳϑδίκισιν ἐμὲ τὸν Τηρέα. ὁ 

ΕὙΥΕΑΙΠΠΊΙΠΜΠΗΣ. 

Τηρεὺς γὰρ εἶ σύ; πότερον ὕονις ἢ ταῶς; 

ἘΠΟῸ ἃ. 

ὕρνις ἔγωγε. 

᾿ ΕΥ̓ΕΑΠΙΠΖΔΗΣ. 

χκᾷτά σοι ποῦ τὰ πτερά; 

ΕΠῸ α-. 
Ι 

ΕὙΕΑΠΊΙΠΗΣ. 

πότερον ὑσιὸ γόσου τινός ; 

ἘΠῸ Ψ. “ἰοῦ 
106 οὔκ, ἀλλὰ τὸν χειμῶνα πάντα τώρνεα 

πτερορρυεῖ τε καὖύϑις ἕτερα φύομεν. ᾿ 

ἀλλ εἴπατόν μοι, σφὼ τίν᾽ ἐστόν; 

ΕΥ̓ΕΑΠΙΠΠΗΣ.. 

γώ; βροτώ. 
ἘΠΟΥ. 

ποδαπὼ τὸ γένος δ᾽; 
ΕΥ̓ΕΑΠΙΔΗΣ. | 

ὅϑεν αἱ τριήρεις αἱ καλαί. 
ΠΟ τ... 

μῶν ἡλιαστώ; 
ΕἘΥΒΑΠΊΙΖ“ΗΣ. 

μάλλὰ ϑατέρου τρόπου, 
110 ἀπηλιαστά. 

ἘΠῚ Ο ἅ:. 

σπείρεται γὰρ τοῦτ᾽ ἐκεῖ 
τὸ σπέρμ ; 



Ὡς Ὁ ΟΡ Ὁ ΦΙ 

ΕΥ̓ΕΑΠΙΔΗΣ. 
ὀλίγον ζητῶν ἂν ἐξ ἀγροῦ λάβοις. 

ἘΠῸ ἃ. 

πράγους δὲ δὴ τοῦ δεομένω δεῦρ᾽ ἤλϑετον; 
ἜΓΥΕ ΣΎΥΡΙΖ ΕΙΣ. 

σοὶ ξζυγγεγέσϑαι βουλομένγω. 
ἘΠΟΝ. 

τίνος πέρι; 

ἘΥΕΚΧΠΙΖΗ͂Σ. 

ὅτε πρῶτα μὲν ἦσϑ' ἄνϑρωπος, ὥσπερ νὼ, ποτὲ, 
116 χἀργύριον ὠφείλησας, ὥσπερ γὼ, ποτὲ, 

κοὺχ ἀποδιδοὺς ἔχαιρες, ὥσπερ νὼ, ποτέ" 
εἶτ᾽ αὖϑις ὀρνίϑων μεταλλάξας φύσιν, 

χαὶ γῆν ἐπεπέτου χαὶ ϑάλατταν ἐν κύχλῳ, 
καὶ πανϑ' ὅσαπερ ἄνθρωπος ὅσα τ᾽ ὄρνις φρονεῖς" 

120 ταῦτ' οὖν ἱχέται νὼ πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀφίγμεϑα, 
εἴ τινὰ πόλιν φράσειας ἡμῖν εὕερον, 
ὥσπερ σισύραν ἐγκατακλινῆναι μαλϑαχῆήν. 

ἘΠῸΨ. 

ἔπειτα μείζω τῶν Κραναῶν ζητεῖς πόλιν; 
ΕΥ̓ΕΠΊΙΠΖΗΣ. 

μείζω μὲν οὐδὲν, προσφορωτέραν δὲ γῷν. 
ἘΠπΠΟΨ, 

1326 ἀριστοχρατεῖσϑαι δῆλος εἰ ζητῶν. 
Ε το Ὁ ἜΓῈΣ. 

ἐγώ; 
ἡξιστα " χαὶ τὸν “Σχελλίου βδελύττομαι. 

ἘΠΟΨ. 

ποίαν τιγ οὖν ἥδιστ᾽ ἂν οἱχοῖτ᾽ ἂν πόλιν; 
ἘΥΕΊΙΓΕΖΉῊΣΝΣ 

ὅπου τὰ μέγιστα πράγματ᾽ εἴη τοιαδί" 
ἐπὶ τὴν ϑύραν μου πρῴ τις ἐλθὼν τῶν φίλων 

180 λέγοι ταδί" πρὸς τοῦ “1᾽ιὸς τοὐλυμπίου, 
ὅπως παρέσει μοι χαὶ σὺ χαὶ τὰ παιδία 
λουσάμενα πρῴ" μέλλω γὰρ ἑστιᾶν γάμους" 
χαὶ μηδαμῶς ἄλλως ποιήσῃς " εἰ δὲ μὴ, 

μή αἰα τότε γ᾽ ἔλϑης, ὅταν ἐγὼ πράττω χαχῶς. 
ἘἙἘΠΟύΨ, 

136 νὴ 4ία ταλαιπώρων γὲ πραγμάτων ἐρᾷς. 
τί δαὶ σύ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

τοιούτων ἐρῶ χἀγώ. 
: ἘΚ Ο 

τένων; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὅπου ξυναντῶν μοι ταδί τις μέμψεται 

ὥσπερ ἀδιχηϑεὶς παιδὸς ὡραίου πατήρ" 

χαλῶς γέ μου τὸν υἱὸν, ὦ Στιλβωγίδη, 

140 εὑρὼν ἀπιόν ἀπὸ γυμνασίου λελουμένον 
οὐχ ἔχκυσας, οὐ προσεῖπας, οὐ προσηγάγου, 
οὐκ ὠρχιπέϑθησας, ὧν ἐμοὶ πατριχὸς φίλος. 

ἘΠῚ ᾧ-. 

ὦ δειλαχρίων σὺ τῶν χαχῶν οἵων ἐρᾷς. 
ἀτὰρ ἔστι γ᾽ ὑποίαν λέγετον εὐδαίμων πόλις 

110 παρὰ τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλατταν. 
ἘΔ ἘΞΑ ΙΓΗΓΣ. 

οἴμοι, μηδαμῶς 
ἵν ὠναχύψεται 

| 
ἱ 
Ι 

] 

«ε -ν ᾿ , ᾿ 

ἡμῖν γὲ παρὰ ϑαλαττωῶν, . 

κλητὴρ᾽ ἄγουσ᾽ ἕωϑεν ἡ “Σαλαμινία. 
Τλληνιχὴν δὲ πόλιν ἔχεις ἡμῖν φράσαι 

Θὲ Ἑ ἸΣῚ θ43 

ἘΠΟν, 

τί οὐ τὸν ᾿Ηλεῖον «Ἰἕπρεον οἱχέζετον 

150 ἐλϑόνϑ' ; 

ΕὙΕΑΠΙΖΗΣ. 

ὁτιὴ νὴ τοὺς ϑεοὺς, ὃς οὐκ ἰδὼν 
βδελύττομαι τὸν “έπρεον ἀπὸ ΠΙελανϑίου. 

ἘΠΟΨ. 

ἀλλ᾽ εἰσὶν ἕτεροι τῆς “Τοχρίδος Ὀπούντιοι, 

ἕνα χρὴ κατοικεῖν. 
ΕΥὙΥΕΖΠΙΠΖΗΣ. 

ἀλλ ἔγωγ᾽ Ὀπούντιος 
οὐκ ἂν γενοίμην ἐπὶ ταλάντῳ χρυσίου. 

166 οὗτος δὲ δὴ τίς ἔσϑ' ὁ μετ ὀρνίϑων βίος; 
σὺ γὰρ οἶσϑ' ἀκριβῶς. 

ἘΕΠῸΨ. 

οὐκ ἄχαρις ἐς τὴν τριβήν" 

οὗ πρῶτα μὲν δεῖ ζῆν ἄνευ βαλαντίου. 

ΕΥ̓ ΦΠΊΙΖΉΗ Σ. 

πολλήν γ ἀφεῖλες τοῦ βίου χκιβδηλίαν. 
ἘΠῸ Ψ. 

»νεμόμεσϑα δ᾽ ἐν χήποις τὰ λευκὰ σήσαμα 
160 καὶ μύρτα καὶ μήκωνα καὶ σισύμβρια. 

ΕΥ̓ΕΑΠΙΔΖΔΗΣ. 

ὑμεῖς μὲν ἄρα ζῆτε νυμφίων βίον. 
ΠΕΙΣΘῈ ΤΑ͂]6ΡΟΣ. 

φεῦ φεῦ" ᾿ 
Ἶ μέγ᾽ ἐνορῶ βούλευμ᾽. ἐν ὀρνίϑων γένει, 
αὐ δύναμιν ἢ γένοιτ᾽ ἂν, εἰ πίϑοισϑέ μοι. 

ἘΠΟΨ. 
τί σοὶ πιϑώμεσϑ' ; 

ΠΕΙΣΘΕΊ.“:Ὁ}Ο Σ. 

ὃ τι πίϑησϑε; πρῶτα μὲν 
106 μὴ περιπέτεσϑε πανταχῆ κεχηνότες" 

ὡς τοῦτ᾽ ἄτιμον τοὔργον ἐστίν. αὐτίχα 
ἐχεῖ παρ᾽ ἡμῖν τοὺς πετομένους ἢν ἔρη, 
τίς ὄρνις οὗτος; ὁ ΤἸελέας ἐρεῖ ταδί" 
ἄνϑρωπος ὄρνις ἀστάϑμητος πετόμενος, 

170 ἀτέχμαρτος, οὐδὲν οὐδέποτ' ἐν ταὐτῷ μένων. 

ἘποΨ. 
γνὴ τὸν Διόνυσον, εὖ γε μωμᾷ ταυταγί. 
τί ἄν οὖν ποιοῖμεν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οἰχίσατε μίαν πόλιν. 

ἘποΨ. 
ἂν οἱκίσαιμεν ὄρνιϑες πόλιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟ Σ. 

ἄληϑες, ὦ σχαιότατον εἰρηκὼς ἔπος, 
17ὅ βλέψον κάτω. 

ποίαν δ᾽ 

ΕΠῸΟΨ. 

χαὶ δὴ βλέπω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

βλέπε νῦν ἄνω. 
ἘΠῸΨ. 

βλέπω. 

ΠΕΙΣΘΕΊ.1}Ο Σ. 

περίαγε τὸν τράχηλον. 

ἘΠῸΨ. 

γὴ 4 α, 

ἀπολαύσομαί τι δ᾽, εἰ διαστραφήσομαι. 
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ΠΕΙΣΘΕΤΑ:ΙΡΟΣ. 

εἶδές τι; ἷ 

ἘΠπΠΟνΨ, 

τὰς νεφέλας γὲ χαὶ τὸν οὐρανόν. 
ΠΕΙΣΘΕΊ 4:1:ΡΟΣ. 

οὐχ οὗτος οὖν δήπου ᾽στὶν ὀρνίϑων πόλος ; 
ἘΠῸ ὦ. 

180 πόλος; τίνα τρόπον; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὥσπερ εἴποι τις τόπος. 

ὁτιὴ δὲ πολεῖται τοῦτο καὶ διέρχεται 
ἅπαντα, διὰ τοῦτό γε χαλεῖται νῦν πόλος" 
ἣν δ᾽ οἰχίσητε τοῦτο χαὶ φράξηϑ' ἅπαξ, 
ἔχ τοῦ πόλου τούτου χεχλήσεται πόλις. 

186 ὥστ᾽ ἄρξετ᾽ ἀνθρώπων μὲν ὥσπερ παρνόπων, 

τοὺς δ᾽ αὖ ϑεοὺς ἀπολεῖτε λιμῷ ΠΠηλίῳ. 
ἘΠῸΨ. | 

πῶς; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἂν μέσῳ δήπουθεν ἀήρ ἔστι γῆς. 
εἶϑ' ὥσπερ ἡμεῖς, ἢν ἱέναι βουλώμεϑα 
1Πϑῶδε, Βοιωτοὺς δίοδον αἰτούμεϑα, 

190 οὕτως, ὅταν ϑύσωσιν ἄνϑρωποι ϑεοῖς, 
ἢν μὴ φόρον φέρωσιν ὑμῖν οἱ ϑεοὶ, 
διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους 

τῶν μηρίων τὴν χγῖσαν οὐ διωφρήσετε. 
ΕΠῸ ἃ. 

ἰοὺ ἰού" 
μὰ γῆν, μὰ παγίδας, μὰ νεφέλας, μὰ δίχτυα, 

196 μὴ ᾿γὼ νόημα χομιψότερον ἤχουσά πω᾽ 

ὥστ᾽ ἂν χατοιχίζοιμι μετὰ σοῦ τὴν πόλιν, 
εἰ ξυνδοχοίη τοῖσιν ἄλλοις ὀρνέοις. 

ΠΕΙΣΘΕΤ, 41}00 Σ. 

τίς ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ᾽ αὐτοῖς διηγήσαιτο ; 
ἘΠῸΟΨ. 

σύ. 
ἐγὼ γὰρ αὐτοὺς βαρβάρους ὄντας πρὸ τοῦ 

200 ἐδίδαξα τὴν φωνὴν, ξυνὼν πολὺν χοόνον. 
ΠΕΙΣΘΕΤ ἍΑ͂ΙΡΟΣ. 

πῶς δῆτ᾽ ἂν αὐτοὺς ξυγχαλέσειας; 
ἘΠῸῸ Ψ. 

δευρὶ γὰρ ἐμβὰς αὐτίχα μάλ᾽ ἐς τὴν λόχμην, 
ἔπειτ᾽ ἀνεγείρας τὴν ἐμὴν ἀηδόνα, 
καλοῦμεν αὐτούς" οἱ δὲ νῷν τοῦ φϑέγματος 

206 ἐάνπερ ἐπαχούσωσι, ϑεύσονται δοόμῳ. 
ΠΕΙΣΘΕΊ 41}Ὀ}0Ο Σ. 

ὦ φίλτατ ὀονίϑων σὺ, μή νυν ἕσταϑι" 
ἀλλ ἀντιβολῶ οα΄, ἀγ ὡς τἀχισὴ' ἐς τὴν λόχμην 
ἔσβαινε χἀνέγειρε τὴν ἀηδόνα. 

ΤΠ ῸΟ ἃ,, 

ἄγε σύννομέ μοι, παῦσαι μὲν ὕπνου, 
210 λῦσον δὲ νόμους ἱερῶν ὕμνων, 

οὃς διὰ ϑείου στόματος ϑρηνεῖς, 
τὸν ἐμὸν καὶ σὸν πολύδαχρυν Ἴτυν 
ἐλελιζομένη διεροῖς μέλεσιν -- 
γένυος ξουϑῆς " 

216 χαϑαρὰ χωρεῖ διὰ φυλλοκόμου 
μέλαχος ἠχὼ πρὸς Διὸς ἕδρας, 
ἕν ὁ χρυσοχόμας «Ῥοῖβος ἀχούων, 

ἈΔΡΕΙ Ὲ 190 ΑΙ ΝΤΟΟΣ 

τοῖς σοῖς ἐλέγοις ἀντεψάλλων 
ἐλεφαντόδετον φόρμιγγα, ϑεῶν 
ἵστησι χορούς 

220 διὰ δ᾽ ἀϑανάτων στομάτων χωρεῖ 
ξύμφωνος ὁμοῦ 

ϑεία μακάρων ὀλολυγή. 
(αὐλεῖ.) 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τοῦ φϑέγματος τοὐρνιϑίου" 

οἷον χατεμελίτωσε τὴν λόχμην ὅλην. 
ὴ ἘΥΒΑΠΊΜΑΗΣ, 

228 οὗτος. 
ΠΕΙΣΘΕΊΤΊ ΑΤΡΟΣ. 

τί ἔστιν; 

ΕΥ̓ΕΑΠΊΙΖΗΣ. 

οὐ σιωπήσει; 
ΠΕΙΣΘΕΊΤΖΙΡΟΣ. 

τί δαί; 

ΕὙΕΖΠΙΔΗΣ. 

οὕποψ μελῳδεῖν αὖ παρασχευάζεται. 
ἘΠΟὺώύῳ, 

ἐποποποποποποποποποπιοῖ, 
ἰὼ Ἰὼ, ἰτὼ ᾿τὼ τὼ ἱτὼ 
ἴτω τις ὧδε τῶν ἐμῶν ὁμοπτέρων " 

280 ὅσοι τ᾽ εὐσπόρους ἀγροίχων γύας 
γνέμεσϑε, φῦλα μυρία χριϑοτράγων 
σπερμολόγων τε γένη 

ταχὺ πετόμενα, μαλθαχὴν ἱέντα γῆρυν" 
ὅσα τ᾿ ἐν ἄλοχε ϑαμὰ 

285 βῶλον ἀμφιτιττυβίζεῦ: ὧδε λεπτὸν 
ἡδομένᾳ φωνᾷ " 

τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιό" 
ὅσα ὃ' ὑμῶν χατὰ χήπους ἐπὶ κισσοῦ 
χλάδεσι νομὸν ἔχει, 

240 τά τε χατ' ὄρεα, τά τε κοτινοτράγα, τά τὲ κομα- 
᾿ θοφαγα, 
ἀνύσατε πετόμενα πρὸς ἐμὼν ἀοιδών" 
τριοτὸ τριοτὸ τοτοβοίξ " 
οἵ ϑ᾽ ἑλείας παρ᾽ αὐλῶνας ὀξυστόμους 

----.-ΡὖὺῸὺὔ.ν..-ς--. 
λῴ μίο: τι ἐμπίδας κάπτεϑ᾽, ὅσα τ᾽ εὐδρόσους γῆς τόπους 

."» τὰ ἢ ΄ " 
ἔχετε λειμῶνα τ' ἐρόεντα αραϑῶνγος, 
ὅονις τε πτεροποίχιλος 

2 

ἀτταγᾶς ἀτταγᾶς. ᾿ 

250 ὧν τ' ἐπὶ πόντιον οἶδμα ϑαλάσση 

᾿φῦλα μετ ἀλκυόνεσσι ποτῶται, 
δεῦρ᾽ ἴτε πευσόμενοι. τὰ νεώτερα, 
πάντα γὰρ ἐνθάδε φῦλ ἀϑροίζομεν 
οἰωνῶν ταναοδείρων. 

285 ἥκει γάρ τις δριμὺς πρέσβυς, . 
χαινὸς γνώμην, 
χαινῶν ἔργων τ᾽ ἐγχειρητής. 

ἀλλ ἴτ᾽ ἐς λόγους ἅπαντα, 

δεῦρο δεῦρο δεῦρο δεῦρο. 
260 τοροτοροτοροτοοοτίξ. 

χιχχαβαῦ χιζχχαβαῦ. 

τοροτοροτοροτορολιλιλίξ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὁρᾷς τιν ὕονιν; 

ΕΥὙΥΕΚΠΙΖΗΣ. 

μὰ τὸν ᾿ἀπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ" 
καίτοι χέχηνά γ᾽ εὶς τὸν οὐρανὸν βλέπων. 

ΕΞ ο...όὺ... θ0θὕ0ὕ0...00π2.0λοο νου τμου μτονο νους τος μὸν ἐε νας υβουνρος εν ερος αύρυς μοι κοὐαιρς μεϑε με ιυϑαβυ μου ϑωυι αν φ νιν αὐνα τρις νξδονννν αν ει λεα μόδα οεο νμιε τ οες ΕΒΕΕΌΡῚ 
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ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΤΡΟΣ. 

266 ἄλλως ἄρ᾽ οὕποψ, ὡς ἔοικ᾽, ἐς τὴν λόχμην 
ἐμβὰς ἐπῶζε, χαραδριὸν μιμούμενος. 

«ΟΣ ΟΣ ΦΕΌΡΙΟΣ. 

τοροτὶξ τοροτίξ. 

ΕΙΣ ΘΕ ΖΙΤΙΘΙΕΣ 

ὠγάϑ'᾽, ἀλλὰ χοὐτοσὶ χαὶ δή τις ὄρνις ἔρχεται. 
ἘΣ ΗΣΖΉ ΠΣ ΕΓ. 

γ»ὴ “40 ὄρνις δῆτα. τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου ταῶς; 

: ΠΕΙΣΘΕΤ.Α16ὈΡΟΣ. 

270 οὗτος αὐτὸς νῷ» φράσει" τίς ἐστιν ὄρνις οὑτοσί; 

ἘΠῸ ἃ; 
οὗτος οὐ τῶν ἠϑάδων τῶνδ᾽ ὧν ὁρᾶϑ'᾽ ὑμεῖς ἀεὶ, 
ἀλλὰ λιμναῖος. 

Θ. Ε Σ. 645, 

296 ὀρνέων ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἀλλὰ μέντοι τίς ποῦ ἡ λόφωσις ἡ τῶν ὀρνέων; 
Ὕ ᾿ " 7 τ ἡ ᾽πὶ τὸν δίαυλον ἠἡλϑον; 

Ἐπον, 
ὥσπερ οἱ Κᾶρες μὲν οὖν 

’ " - Ξ Ὄ 5 μὴ ΠΣ εκ, 

ἐπὶ λόφων οἰκοῦσιν, ὠγάϑ'᾽᾽, ἀσφαλείας οὕνεχα." 
ΠΕΙΣΘΕΤ Α1}Ὀ}ΟΣ. 

ἊΣ , ΕῚ ἘΕ ὼ ε 2 ᾿ 
ω Ποσειδον, οὐχ ὁρᾷς ὅσον συνείλεχται χαχὸν 

ΕΥ̓ ΑΠΙΖΉΗΣ. 

οὐδ᾽ ἰδεῖν ἔτ᾽ ἔσθ᾽ ὑπ᾽ αὐιῶν πετομένων τὴν 
εἴσοδον. 

ΤΡ ΣΟ ΕΣ Τ ἍΤΡΟΣ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. οὑτοσὶ πέρδιξ, ἐχεινοσὶ δὲ γὴ “10 ἀτταγᾶῶς, 
βαβαὶ, καλός γε καὶ φοιγικιοῦς. οὑτοσὶ δὲ πηνέλοψ, ἐχεινοσὶ δέ γ᾽ ἀλκυών. 
ἘΠ 5 Ὸ ». ἜΣ) ΖΕ 7ΓΕΖΤΙΣ. 

εἰχότως" χαὶ γὰρ ὕνομ᾽ αὐτῷ γ᾽ ἐστὶ φοινι- τίς γάρ ἐσϑ᾽ οὕπισϑεν αὐτῆς; 
χόπτερος. ΠΕΙΘΕΥΤΣ.Α͂ΙΡΟΣ. 

ΕΥ̓ΕΑΠΊΙΖΔΗΣ. ὅστις ἐστί; κχειρύλος. 

οὗτος, ὦ σέ τοι. ΕΥΕΔΑΠΙΔΉΣ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 800 χειρύλος γάρ ἔστιν ὕονις ; 

τί βωστρεῖς ; ΠΕΙΣΘΕΊΤΑΙΓΡΟΣ. 

ΤΠ ΚΑ ἹΕΡΕΙ͂Σ. οὐ γάρ ἐστι Σποργίλος; 
ἕτερος ὄρνις οὑτοσί. χαὐτηί γε γλαῦξ. 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΖΙΡΟΣ. ἘΣ ΕΖ ΓΖ: 

] 

ἋΣ Ρ ᾿ τε - ’ 
ὠναξ 'Δπολλον, τοῦ νέφους. ἰοὺ Ἰοί 

Α » - ΕΥ 2» 4 ΄ γ3 » ΄ ς 2) 

275 νὴ “11 ἕτερος δῆτα χοῦτος ἔξεδρον χώραν ἔχων. τί φής; τίς γλαῦχ᾽ ᾿ϑηναῷ, ἡγαγε; 

τίς ποτ᾿ ἔσϑ᾽ ὃ μουσόμαντις ἄτοπος ὕργις ΤΕΣ ΘΙ ΕΙΣ ΠΡΟΣ... 

ὀριβάτης; κίττα, τρυγὼν, χορυδὸς, ἐλεῶς, ὑποϑυμὶς, περι-- 
ἜΠΠ00Ο ἃ». στερὰ, 

535) ’ - ΄ " " - ’ , «, ; 

ὁγομα τούτῳ Πηδός ἔστι. γέρτος, ἱέραξ, φάττα, κόκχυξ, ἐρυϑρόπους, χε- 

1 ΕΣ ΘΟΕ ΖΦ ΓΡΟΣ: βληπυρις, 

Μηῆδος; ὠναξ ράχλεις" πορφυρὶς, χερχνὴς, "ολυμβὶς, ἀμπελὶς, φήνη; 
δι - 2 ΄ - » ͵ , 

εἰτα πῶς αἀνξυ χαμήλου Μῆδος ὧν εἰσέπτατο; δούοιυ. 
ἘΠ ΒΕΊΈ ΤΟΙ Δ ΈΓΣ. 

δρ0ροϊοὺ Ἰοὺ τῶν ὀρνέων, 

ἰοὺ Ἰοὺ τῶν χοψίχων " 
οἷα πιππίζουσι καὶ τρέχουσι διαχεχραγότες. 

ἀρ ἀπειλοῦσίν γε νῷν; οἴμοι, κεχήνγασίν γέ τοι 

χαὶ βλέπουσιν εἰς σὲ χἀμέ. 

ΓΕ ΣΥοεπ ἸΡΩΣΣ. 
τοῦτο μὲν χἀμοὺ δοχεῖ., 

ΧΟΡΟΣ. 

| 

ΕΞ ΓΟ ΕΙΣ. 

ἕτερος αὖ λόφον χατειληφώς τις ὄρνις οὑτοσί. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

280 τέ τὸ τέρας τουτί ποτ᾽ ἐστίν; οὐ σὺ μόνος ἄρ᾽ 
ἡσϑ᾽ ἔποψ, - 

ἀλλὰ χοὗτος ἕτερος; 
ὉΠ 

ἀλλ᾽ οὗτος μέν ἔστι «Φιλοχλέους 

Η 

ἐξ ἔποπος, ἐγὼ δὲ τούτου πάππος, ὥσπερ εἰ 

λέγοις 810 ποποποποποποποῦ μ᾽ ἄρ᾽ ὃς ἐχάλεσε; τίνα 
Ἱππόνιχος Καλλίου χἀξ ἹΙππονίχου Καλλίας. τόπον ἄρα γέμεται; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ,ΙΙ͂ΡΟΣ. ἘΠῚΟ ἅ-. 

Καλλίας ἄρ᾽ οὗτος οὕρνις ἐστίν - ὡς πτερορρυεῖ. οὑτοσὶ πάλαι πάρειμι χοὐκ ἀποστατῶ φίλων. 

ΠΥΡΟΥΝ: ΧΡ Θ 5: ον 
μο - - »-» 

286 2τε γὰρ ὧν γενναῖος ὑπὸ τῶν συχοφαντῶν τίλλεται, ; ᾿ ὃ ἜΤΙ ΜΝ 
315 τιτιτιτιτιτιτιτιτίνα λὸγον ἀρὰ ποτὲ πρὸς ἐμ 

Ἂ 

φίλον ἔχων; 

ΕΠΟῸ {«-. 

χοινὸν, ἀσφαλῆ, δίκαιον, ἡδὺν, ὠφελήσιμον. 
ἄνδρε γὰρ λεπτὼ λογιστὰ δεῦρ᾽ ἀφῖχϑον ὡς ἐμέ. 

εἴ τε ϑήλειαι προσεχτίλλουσιν αὐτοῦ τὰ πτερά. 
ἹΓΕΙΣ ΘΕΤΌΧΙΡΟΣ. 

δ" ’ - ἿΔ ᾿ 37 « 
ὦ Πόσειδον, ἕτερος αὖ τις βαπτὸς οργις οὑτοσί. 

τίς ὀνομάζεταί ποϑ᾽ οὗτος; 

ἘΠ εις 

οὑτοσὶ χατωφαχγᾶς. ΧΟ ΡΌΣΣ, 

τῆς ΘΑ ΡΟΣ. ποῦ; πῶ; πῶς φής; 
ἔστι γὰρ χατωφαγᾶς τις ἄλλος ἢ Κλεώνυμος; ἘΠΟύ.. 

Ἐ ΒΞΑΜΠΙ ΖΦΗΣ. 320 φήμ᾽ ἀπ᾿ ἀνθρώπων ἀφῖχϑαι δεῦρο πρεὲσς 

βύτα δύο" “-“ " Ὰ ΄ ᾽ 2 " 290 πῶς ἂν οὖν Κλεώνυμός γ᾽ ὧν οὐχ ἀπέβαλε τὸν 
ἥχετον δ᾽ ἔχοντε πρέμνον πράγματος πελωρίου λόφον; 

Ειυυυπτερ το τοοὃὔῪψ.  .... ..... ϑβὕϑ..ἐορουνυυυυυυ, δώ...  .. ὕὕὕ.. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ὦ μέγιστον ἐξαμαρτὼν ἐξ ὅτου ᾽τράφην ἐγὼ, 
πῶς λέγεις; 

ἘΠῸΟΨ. 

μήπω φοβηϑῆς τὸν λόγον. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί μ᾽ εἰργάσω; 
ἘΠῸΟᾧ. 

ἄνδρ᾽ ἐδεξάμην ἐραστὰ τῆσδε τῆς ξυνουσίας. 
ΧΟΡΟΣ. 

826 χαὶ δέδραχας τοῦτο τοὔργον; 
ἘΠῸΟύ, 

καὶ δεδοραχώς γ᾽ ἤδομαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

χἀστὸν ἤδη που παρ᾽ ἡμῖν; 
ἘΠῸ Ψ. 

ὶ παρ᾽ ὑμῖν εἴμ᾽ ἐγώ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἕα ἔα, 

προδεδόμεϑ᾽ ἀνόσιά τ᾽ ἐπάϑομεν" 
ὃς γὰρ φίλος ἦν, ὁμότροφά ϑ᾽ ἡμῖν 

380 ἐνέμετο πεδία παρ᾽ ἡμῖν 
παρέβη μὲν ϑεσμοὺς ἀρχαίους, 
παρέβη δ᾽ ὅρκους ὀρνέϑων " 
ἐς δὲ δόλον ἐχάλεσε, παρέβαλέ τ᾽ ἐμὲ παρὰ 

᾿ γένος ἀνόσιον, ὅπερ ἐξότ᾽ ἐγένετ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ 
885 πολέμιον ἐτραφη. 

ἀλλὰ πρὸς τοῦτον μὲν ἡμῖν ἐστιν ὕστερος λόγος" 
τὼ δὲ πρεσβύτα δοχεῖ μοὲ τώδε δοῦναε τὴν 

δίκην 

διαφορηϑῆναί 9᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν. 
ΠΕΙΣΘΕΤ. Α͂ΙΡΟΣ. 

ὡς ἀπωλόμεσϑ᾽ ἄρα. 
ΕὙΝ.ΖΠΙΖΗΣ. 

σὺ νῷν εἰ τῶν χαχῶν τούτων 
μόνος. ' 

δ40 ἐπὶ τί γάρ μ᾽ ἐχεῖϑεν ἡγες; 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἕν᾽ ἀκολουϑοέης ἐμοί. 
ΕΥ̓ΕΚ“ΠΙΖΔΗΣ. 

ἕνα μὲν οὖν χλάοιμι μεγάλα. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

τοῦτο μὲν ληρεῖς ἔχων 
χάρτα " πῶς κλαυσεῖ γὰρ, ἣν ἅπαξ γε τὠφϑαλμὼ 

᾽χχοπῆς; 
ΧΟΡΟΣ. 

αἴτιος μέντοι 

ἑὼ ἰὼ, 

ἔπαγ᾽, ἔπιϑ᾽, ἐπέφερε πολέμιον 
846 ὁρμὰν φονίαν, πτέρυγά τε παντῷ 

περίβαλε περί τε κύχλωσαι" 
ὡς δεῖ τὠδ᾽ οἰμώξειν ἄμφω 
καὶ δοῦναι ῥύγχει φορβάν. 
οὔτε γὰρ ὄρος σχιεθον οὔτε ̓ γέφος αἰϑέριον 

850 οὔτε πολιὸν πέλαγος ἔστιν ὃ τι δέξεται 

τώδ᾽ ἀποφυγόντε μέ. 
ἀλλὰ μὴ μέλλωμεν ἤδη τώδε τίλλειν χαὶ δϑάχνειν. 

ποῦ ᾿σϑ᾽ ὁ ταξίαρχος; ἐπαγέτω τὸ δεξιὸν κέρας. 

ΕΥὙΥΕΖΠΙ1ΖΗΣ. 

᾿ φοῦτ᾽ ἐχεῖνο" ποῖ φύγω δύστηνος; 
827 --- 3856. -- 8343. .381. 

ΕΥ̓ΕΑΠΙΔΗΣ. 

866 ἵν ὑπὸ τούτων διαφορηϑῶ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ 
οὗτος, οὐ μενεῖς; 

πῶς γὰρ ἂν τούτους δοκεῖς 

οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἂν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΓΙΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐγώ τοί σοε λέγω 
ὅτι μένοντε δεῖ μάχεσθαι λαμβάνειν τὲ τῶν 

χυτρῶν. : 

ΕΥ̓ΕΑΠΙΖΔΗΣ. 

τέ δὲ χύτρα νώ γ᾽ ὠφελήσει; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

γλαῦξ μὲν οὐ πρόσεισι νῷν. 
ΕΥ̓ΕΖΠΊΙΠΜΕΣ. 

τοῖς δὲ γαμψώνυξι τοισδέ; 
Π1ΕΙΣΘΕ ΤΑ͂ΡΟΣ. 

τὸν ὀβελίσχον ἁρπάσας 
860 εἰτὰ χατάπηξον πρὸς αὑτόν. 

| 
Ι 

ἐχφυγεῖν 

ἘΥΕΚΖΠΙΠΔΠΗΣ. 

ΕὙΕΩΧ“ΠΙΠΜΗΣ. 

τοῖσι δ᾽ ὀφϑαλμοῖσι τί; 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ὀξύβαφον ἐντευϑενὶ πρόσϑου λαβὼν ἢ τρυβλίον. 

ΕΥ̓ΕΖΠΙΖΉΗΣ. 

ὦ σοφώτατ᾽, εὖ γ᾽ ἀνεῦρες αὐτὸ καὶ στρατηγικῶς" 
Ἀ ὑπεραχοντίζεις σύ γ᾽ ἤδη Νικίαν ταῖς μηχαναῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐλελελεῦ, χώρει, κάϑες τὸ ῥύγχος " οὐ μένειν ἐχοῆν. 
866 ἕλκε, τέλλε, παῖε, δεῖρε, χόπτε πρώτην τὴν χύτραν. 

ΤΠ ΟΨ. 

εἰπέ μοι τί μέλλετ᾽, ὦ πάντων χάχιστα ϑηρίων, 

ἀπολέσαι, παϑόντες οὐδὲν, ἄνδρε χαὶ διασπάσαι 

τῆς ἐμῆς γυναικὸς ὄντε ξυγγενῆ χαὶ φυλέτα; 

ΧΟΡΟΣ. 

φεισόμεσϑα γὰρ τί τῶνδε μᾶλλον ἡ ἡμεῖς ἢ λύχων; 
870 τένας τισαίμεϑ᾽ ἄλλους τῶνδ᾽ ἂν ἐχϑίους ἔτε; 

ἘΠῸ Ὁ. 

ΕἾ δὲ τὴν φύσιν μὲν ἐχϑροὶ, τὸν δὲ νοῦν εἶσιν 
φίλοι, 

χαὶ διϑάξοντές τι δεῦρ᾽ ἥκουσιν ὑμᾶς χρήσιμον; 

ΧΟΡΟΣ. ; 
πῶς δ᾽ ἂν οἵδ᾽ ἡμᾶς τι χρήσιμον διδάξειάν ποτε, 

876 ἢ φράσειαν, ὄντες ἐχϑροὶ τοῖσι πάπποις τοῖς ἐμοῖς; 
ἘΠῸῸ Ὁ. 

ἀλλ᾽ ἀπ᾿ ἐχϑρῶν δῆτα πολλὰ μανϑάνουσιν οἱ] 
σοφοί. 

ε ᾿ γη ἢ Ὁ ῊΥΝ Ἔ᾽ , 
ἡ γὰρ εὐλάβεια σώζει πάντα. παρὰ μὲν οὺὐν φίλου 

οὐ μάϑοις ἂν τοῦϑ', ὁ δ᾽ ἐχϑρὸς εὐϑὺς ἐξηνάγκασεν. 
αὐτίχ᾽ αἱ πόλεις παρ᾽ ἀνδρῶν γ᾽ ἔμαϑον ἐχϑρῶν 

χοὺ φῇ ων 

ἐχπονϑῖν ϑ' ὑψηλὰ τείχη ναῦς τε κεστῆσϑαι μαχράς. 
8380 τὸ δὲ κάϑημα τοῦτο σώζει παῖϑας, οἶκον, χρήματα. 

ΧΟΡΟΣ. Κων 
ἔστι μὲν λόγων ἀκοῦσαι πρῶτον, ὡς ἡμῖν δοκεῖ, 
χρήσιμον" μάϑοι γὰρ ἄν τις κἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν 

σοφόν. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οἵδε τῆς ὀργῆς χαλᾶν εἴξασιν. ἄναγ᾽ ἐπὶ σκέλος. 



ἙΎΓΟΟ. 

ΟΡ ΝῚ 

καὶ δίχαιόν γ᾽ ἐστὶ, κἀμοὶ δεῖ νέμειν ὑμᾶς χάριν. 
ΧΟΡΟΣ. 

8385 ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄλλο σοί πω πρᾶγμ᾽ ἐνηντιώμεϑα. 
ΠΕΙΣΘΕΊ ΠΡΟΣ. 

- , 3 ε ’ «, ΄ 

μᾶλλον εἰνήνην ἄγουσιν ἡμίν " ὥστε τὴν χύτραν 
τώ τε τρυβλίω χαϑίει" 
αὶ τὸ δόρυ χρὴ, τὸν ὀβελίσκον, 
περιπατειν ἑχοντάς ἡμᾶς 

890 τῶν ὅπλων ἐντὸς, παρ᾽ αὐτὴν 
κα " ἄν 

τὴν χύτραν ἄχραν ὁρῶντας 
ἐγγύς" ὡς οὐ φευκτέον νῷν. 

ΕΥΡΟΥΠΥΓΔΖΗΣ:. 

ἐτεὸν, ἢν δ᾽ ἄρ᾽ ἀποθάνωμεν, 
κατορυχησόμεσϑα ποῦ γῆς; 

ὙΓΕΙΣ ΘΕΤΖΓΡΟΣ. 

895 ὁ Κεραμειχὸς δέξεται γώ. 
δημόσια γὰρ ἵνα ταφῶμεν, 
φήσομεν πρὸς τοὺς στρατηγοὺς 
μαχομένω τοῖς πολεμίοισιν 

ἀποθανεῖν ἐν Ὀρνεαῖς. - 
ΧΟΡΟΣ. 

400 ἄναγ᾽ ἐς τάξιν πάλιν ἐς ταυτὸν, 

χαὶ τὸν ϑυμὸν χατάϑου κύψας 
παρὰ τὴν ὀργὴν ὥσπερ ὁπλίτης " 

χἀναπυϑώμεϑα τούσδε, τίνες ποτὲ. 

χαὶ πόϑεν ἔμολον, 
485 ἐπὶ τίνα τ᾽ ἐπίνοιαν». 

[ 

“Ὴ 

ἰὼ ἔποψ, σέ τοι χαλῶ. 
ἘπΟοΨ. 

χαλεῖς δὲ τοῦ χλύειν ϑέλων; 

ΧΟΡΟΣ. 

τίνες ποϑ᾽ οἵδε χαὶ πόϑεν; 

ΕΠῸΟ νι 

ξένω σοφῆς ἀφ᾽ Ἑλλάδος. 

ΧΟΡΟΣ. 

410 τύχη δὲ ποία κομί- 

ζει ποτ᾽ αὐτὼ πρὸς ὑρ- 
γιϑας ἐλθεῖν ; 

που νὰν 

ῬΣΕΚΟ ἢ. 

βίου διαίτης τε παὶ 

σοῦ ξυνοιχεῖν τέ σοε 

χαὶ ξυνεῖγαε τὸ πᾶν. 

ΧΌΡΟΣ. 
τὸ φής; 

416 λέγουσε δὲ δὴ τίνας λόγους; 
ἘΠΤῸΟΨ. 

ἄπιστα χαὶ πέρα κλύειν. 
ΧΟΡΟ Σ. 

ὁρᾷ τι κέρδος ἐνθάδ᾽ ἄξιον μονῆς, 
ὅτῳ πέποιϑέ μοι ξυνὼν 
“ρατεῖν ἂν ἢ τὸν ἐχϑρὸν ἢ 

420 φίλοισιν ὠφελεῖν ἔχειν; 
ΕΠῸΟ Ψ. 

λέγει μέγαν τιν᾽ ὕλβον οὔ- 
τε λεχτὸν οὔτε πιστὸν, ὡς 

σὰ ταῦτα πάντα καὶ 
τὸ τῇδε χαὶ τὸ χεῖσε, καὶ 

ἀό τὸ δεῦρο προσβιβᾷ λέγων. 

Ϊ 
Ἐν ᾿ 

κῦρος κὐς δἰ ωλαξοξοι ταν το, πτύον τροτόφνας οὐωθοτοκισ ον τ τας ρτολοαντο τρτ δακλυ το τὰ ἢ, ἐ-τοὐϑ κασι αν ταν ρα πολ τι τέτιτεΣερ  τοτι ταν τατ, τ τ προ κπυνα πιαι ο οτφο τοντεῦ" απο τοορρ λα ρέντλῶν σατο οι, τῷ σαθστς, ε τα τοτο ον τιον πολ τττοιρυδρ τος οι λυ βεο διε νον το τυδαβίε- Ὁ 

προτικυνβν σι κι..ν--........-.-»ϑ...........»..ὕ.».-......ὕ.. 

..».............. ΄.. 
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ΧΟΡΟΣ. | 
πότερα μαινόμενος; 

ἘΠῸΟῸΨ.. 

ἄφατον» ὡς φρόνιμος. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἔνι σοφόν τι φρενί; 
ἘΠῚ. Ψ. ' 

ἱ πυκχγνότατον κίναδος, 

Ὧ480 σόφισμα, κύρμα, τρίμμα, παιπάλημ᾽ ὅλον. 
ΧΟΡΟΣ. 

λέγειν λέγειν χέλευέ μοι. 

κλύων γὰρ ὧν σύ μοι λέγεις 
λόγων ἀνεπτέρωμαι. 

ἘΠΟῸΟ ἃ. 

ἄγε δὴ σὺ καὶ σὺ τὴν πανοπλίαν μὲν πάλιν 
485 ταύτην λαβόντε χρεμάσατον τὐχἀγαϑῆ 

εἰς τὸν ἱπνὸν εἴσω, πλησίον τοὐπιστάώτου "“ 
σὺ δὲ τούσδ᾽ ἐφ᾽ οἷσπερ τοῖς λόγοις συνέλεξ᾽ 

ἐγὼ, 
φράσον, δίδαξον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

μὰ τὸν ᾿Ζπόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ, 
ἢν μὴ διάϑωνταί γ᾽ οἵδε διαϑήκην ἐμοὶ 

440 ἥνπερ ὁ πίϑηκχος τῇ γυναικὶ διέϑετο, 
ὁ μαχαιροποιὸς, μήτε δάκνειν τούτους ἐμὲ 
μήτ᾽ ὀρχίπεδ᾽ ἕλκειν μήτ᾽ ὀρύττειν 

ΧΟΡΟϑ:Σ. 

οὔ τί που 
τόν»; οὐδαμῶς. Ἶ 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ τὠφϑαλμὼ λέγω. 
ΧΟΡΟΣ. 

διατίϑεμει γω. 

ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΙΡΟΣ. 

χατόμοσόν νυν ταῦτά μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀὴδ μνυμ᾽ ἐπὶ τούτοις πᾶσι γιχῶν τοῖς χριταῖς 
χαὶ τοῖς ϑεαταῖς πᾶσιν. 

ΠΕΙΣΘΕΤ Α1}ὈὈΟ Σ. 

ἔσται ταυταγί. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿εὶ δὲ παραβαίην, ἑνὶ χριτῇ νικᾶν μόνον. 
ΚΗΡΎῪΞ. 

ἀκούετε λεῴ" τοὺς ὁπλίτας νυνμενὶ | 
ἀνελομέγους ϑώπλ᾽ ἀπιέναι πάλιν οἴχαδε, 

ἀδθ σχοπεῖν δ᾽ ὅ τε ἂν προγράφωμεν ἐν τοῖς πιγα- 
χίοις. 

ΧΟΡΟΣ. 

δολερὸν μὲν ἀεὶ κατὰ πάντα δὴ τρόπον 
πέφυχεν ἄνϑρωπος" σὺ δ᾽ ὅμως λέγε μοι. 
τάχα γὰρ τύχοις ἄν 
χρηστὸν ἐξειπὼν ὕ τε μοι παρορῷς, ἢ 

4δ5 δυναμίν τινὰ μείζω 

παραλειπομένην ὑπ᾽ ἐμῆς φρενὸς ἀξυγέτου " 
σὺ δὲ τοῦϑ᾽ ὁρᾷς. λέγ᾽ εἰς ποινόν. 
ὃ γὰρ ἂν σὺ τύχης μοι 
ἀγαϑὸν πορίσας, τοῦτο κοινὸν ἔσται. 

460 ἀλλ᾿ ἐφ᾽ ὅτῳπερ πράγματι τὴν σὴν ἥκεις γνώ- 

μην» ἀναπείσας, 
451 --- 459, -ΞΞΞ 539 --- 647. 



048 

λέγε ϑαορήσας" ὡς τὰς σπονδὰς οὐ μὴ πρότερον .ιἐγξε ϑαρρησᾶς ς τὰς φοῦ μὴ προτέξρ 

πασαβῶμεν. 

ΠΕΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

ογῶ νὴ τὸν «Πα χαὺὶ προπεφύραται λό-- 
γος εἷς μοι, 

» οὐ χωλύει" φέρε παῖ στέφανον " 

Α 

“(0 μὴν ὁ 

εἰ ᾽ 

ον διαματτειν 
καταχεῖσθαι 

κατὰ χειρὸς ὕδωρ (φερέτω ταχύ τις. 

ΧΟΡΟΣ. 

δειπνήσειν μέλλομεν, ἢ τί; 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ἀθό μὰ 4“, ἀλλὰ λέγειν ζητῶ τι πάλαι μέγα καὶ 
λαρινὸν ἔπος τι, 

ὅ τι τὴν τούτων ϑοαύσει ψυχήν" 
ὑπεραλγῶ, 

οἵτινες ὕντες πρότερον βασιλῆς 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμεῖς βασιλῆς ; τίγος ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὑμεῖς 

πάντων ὁπόσ᾽ ἔστιν, ἐμοῦ πρῶτον, τουδὶ, χαὶ 
τοῦ “]ιὼὸς αὐτοῦ, 

ἀρχαιότεροι πρότεροίέ τε Κρόγου χαὶ Τιτάγων 
ἐγέγεσϑε 

470 χαὶ γῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ γῆς; 
ΠΕΙΣΘΕΊ ΦΙΡΌΣ. 

γὴ τὸν ᾿Απόλλω. 
ΧΟΡΟΣ. 

τουτὶ μιὰ “10 οὐκ ἐπεπύσμην. 
ΠΕΙΣΘΕΊ ΑΙΡΟ Σ. 

ἀμαϑὴς γὰρ ἔφυς κοὐ πολυπράγμων, οὐδ᾽ 4ἴ- 
σωπον πεπατηχας, “ 

ὃς ἔφασχε λέγων χορυδὺν πάντων πρώτην ὃρ- 
γιϑαὰ γενέσϑαι, 

γῆς, χἄπειτα γόσῳ τὸν πατέρ᾽ 

αὐτῆς ἀποϑνήσχειν " 

γῆν δ᾽ οὐχ εἶναι, τὸν δὲ προκεῖσθαι πεμπταῖον" 
τὴν δ᾽ ἀποροῦσαν 

476 ὑπ᾿ ἀμηχαγίας τὸν πατέρ᾽ αὑτῆς ἐν τῇ κειαλῆ 
χατορύξαι. 

ἘΕἘΥΕΑΠΙΔΗΣ. 

ὁ πατὴρ ἄρα τῆς χορυδοῦ γυνὶ χεῖται τεϑγεὼς 
Ἀεφαλῆσινγ. ς. 

ἘΠῸ ὦ». 

οὔχουν δῆτ᾽ εἰ πρότεροι μὲν γῆς, 
ϑεῶν ἐγένοντο, 

ὡς πρεσβυτάτων αὐτῶν ὄντων ὀρϑῶς ἔσϑ᾽ ἡ 
βασιλεία; 

ΕΥ̓ΕῈ ΑΠΙΖΠΗΣ. 

γὴ τὸν ᾿πόλλω" πάνυ τοΐνυν χρὴ δύγχος βόσχειν 
σε τὸ λοιπόν " 

480 οὐκ ἀποδώσει ταχέως ὁ Ζεὺς τὸ σχῆπτρον τῷ 

προτέραν τῆς 

Ρ κ 

πρότεροι δὲ 

δουπολάπτῃ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὡς οὐχὶ ϑεοὶ τοίνυν ἤρχον τῶν ἀνθρώπων τὸ 
παλαιὸν, 

ἀλλ ὕρνιϑες » μἀβασίλευον, πόλλ ἐστὶ τεχμήρια 
τούτων. 

ἈἉΡΡΌΙ ΒΞ ΤΟ ΑΝ ΉΟΥ 

οὕτως ὑμῶν 

αὐτίχω δ᾽ ὑμῖν πρῶτ᾽ ἐπιδείξω τὸν ἀλεχτρυόν᾽, 
ὡς ἐτυράννει Ὶ 

Ὺ ᾿Ὶ - » ’ 

ρχέ τε Περσῶν πρῶτον πάντων, “]αρείου χαὶ 
ΠΠεγαβάζου, 

ΕἸ τι - Ε ΑἹ 2 ᾿ Α “- » - 3 

48 στε χαλεῖται Περσικὸς οονις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔτ᾽ 

ἐχείνης. 

ΕἘΥΕΜΠΙΖΗΣ. 

διὰ ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἔχων χαὶ νῦν ὥσπερ βασιλεὺς ὁ 
μέγας διαβάσχει 

ἐπὶ τῆς χεφαλῆς τὴν κυρβασίαν τῶν ὀρνίϑων 
μόνος ὀρϑήν. 

ΠΕΙΣΘΕΊ ΑΙΡΟΣ. 

οὕτω δ᾽ ἴσχυέ τὲ χαὶ μέγας ἣν τότε χοὶ πολὺς, 
᾿ ὥστ᾽ ἔτι χαὶ νῦν 

ὑπὸ τῆς δώμης τῆς τότ᾽ ἐχείνης, ὁπόταν μόνον 
ὄρϑριον ᾧσῃ, 

400 ἀναπηδῶσιν πάντες ἐπ᾽ ἔργον, χαλκῆς, χερα- 
μῆς, σκυλοδέψαι, 

σχυτῆς, βαλανῆς, ἀλφιταμοιβοὶ, ἐν ει 
σπιδοπηγοί" 

οὗ δὲ βαδίζουσ᾽ ὑποδησάμενοι νύχτωρ.. 
ἘΥΕΚΠΊΙΖΗΣ. 

ἐμὲ τοῦτό γ᾽ ἐρώτω. 
χλαῖναν γὰρ ἀπώλεσ' ὃ μοχϑηρὸς Φρυγίων ἐρίων 

διὰ τοῦτον. 

ἐς δεχάτην γάρ ποτὲ παιδαρίου χκληϑεὶς ὑπέπι- 
γον» ἐν ἄστει, 

496 χκἄρτι χαϑεῦδον" χαὶ πρὶν δειπνεῖν τοὺς ἄλλους, 
οὗτος (ρο᾽ ἤσε, 

κἀγὼ νομίσας ὕρϑρον ἐχώρουν ᾿4λιμοῦντάϑδε, 
χἄρτι προχύπτω 

ἔξω τείχους, χαὶ λωποδύτης παίει δοπάλῳ με 
τὸ νῶτον" 

κἀγὼ πίπτω, μέλλω τε βοᾶν" ὁ δ᾽ ἀπέβλισε 
ϑοϊμάτιόν μου. 

ΠΕΙΣΘΕΤ “ΡΟΣ. 

ἐχτῖνος δ᾽ οὖν τῶν Ἑλλήνων ἦρχὲν 
σίλευε. 

Ἐπον. 

τότε χάἀβα- 

ὅ00 τῶν Ἑλλήνων; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ, 

καὶ χκατέδειξέν γ᾽ οὗτος πρῶτος βασιλεύων 
προχυλινδεῖσϑαι τοῖς ἱχτίνοις. 

ἘΥΕΒΩΑΠΊΙΠΖΗΣ. 

νὴ τὸν “Πόνυσον, ἐγὼ γοῦν 
ἐχυλινδούμην ἱἐχτῖνον ἰδών" καϑ' ὕπτιος ὧν 

ἀναχάσχων 

ὀβολὸν κατεβρόχϑισα" χᾷτα χενὸν τὸν ϑύλαχον 
οἴχαδ᾽ ἀφεῖλκον. 

τ δοοι φλλος φμσς τς 

«Αγύπτου δ᾽ αὖ χαὶ «οοινέξης πάσης ἀν τρις βα- 
σιλεὺς ᾿" 

505 χὠπόϑ'᾽ ὁ χόχχυξ εἴποι χύχχυ, τότε γ᾽ οἱ «Ροί- 
γίχες ἅπαντες 

4 4 ΕῚ Ἢ ᾿ ᾿ ἢ 
τοὺς πυροὺς ἄν χαὶ τὰς χριϑὰς ἕν τοῖς πεδίοις 

ἐϑέριζον. 

ΤΎΝΟΜΠΥΣΖΉΣ: 

τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐχεῖν᾽ ἦν τοὔπος ἀληϑῶς " κόχχυ, ψω-- 
λοὺ πεδίονδε. 

ν 



Θ ΡΕΝ ἃ 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἤρχον δ᾽ οὕτω σφόδρα τὴν ἀρχὴν, ὥστ᾽ εἴ τις 
χαὶ βασιλεύοι 

ἐν ταῖς πόλεσιν τῶν Ἑλλήνων, ᾿Δγαμέμνων ἢ 
Π]ενέλαος, 

610 ἐπὶ τῶν σχήπτρων ἐχάϑητ᾽ ὄρνις, μετέχων ὅ τι 
δωροδοχοίη. 

ἘΕἘΥΕΖΠΊΙΖΗ Σ. 

τῆι τοίνυν οὐκ ἤδη ᾽γώ: χαὶ δῆτά μ᾽ ἐλάμ-- 
βανε ϑαῦμα, 

ὁπότ᾽ ἐξέλϑοι Ποίωμός τις ἔχων ὕρνιν ἐν τ 

᾿ 

Ι 

' 

] 

τραγῳδοῖς" 

ὁ δ᾽ ἄρ᾽ εἱστήχει τὸν “Τυσιχράτη τηρῶν ὅ τι 
δωροδοκοίη. 

-φ θυ τς 

ἐστὶν ἁπάντων, ὁ Ζεὺς γὰρ, 

ὁ νῦν βασιλεύων 

δ1ὅ ἀετὸν ὕονι»ν ἕστηχεν ἔχων ἐπὶ τῆς χειαλῆς, βα-- 

σιλεὺς ὧν" 

ὁ δ᾽ ᾿Ἱπόλλων ὥσπερ, 

ὃ δὲ δεινότατόν γ᾽ 

ἡ δ᾽ αὖ ϑιγάτηρ γλ ̓αὔχ᾽, 
ϑεράπων ἱέρακα. 

ἘΥΕΆΑΠΙΔΗΣ. ] 

γὴ τὴν Δήμητο᾽ εὐ ταῦτα λέγεις. τίνος οὕνεχα 
ταῦτ᾽ αρ᾽ ἔχουσιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἕν᾿ ὅταν ϑύων τις ἔπειτ᾽ αὐτοῖς εἰς τὴν χεῖρ᾽, 
ὡς γόμος ἐστὶ, 

Α ,’ “- - ᾿ 2 { ’, 

τὰ σπλάγχνα διδῷ, τοῦ “Ἰιὸς αὐτοὶ πρότεροι τὰ 
σπλάγχνα λάβωσιν. 

ὅ20 ὠμγυ τ᾽ οὐδεὶς τότ᾽ ὧν ἀνθρώπων ϑεὸν, ι 

νυ στα ττν τσοὺ. το’ τ ὔν.--  ἑ ------ 

“τ σι κασι υσο 

Ϊ ὄρνιϑας ἅπαντες. 

| «“Ζάμπων δ᾽ ὑμνυσ᾽ ἔτι χαὶ γυνὶ τὸν χῆν᾽, ὅταν 
ἐξαπατᾷ τι" 

οὕτως ὑμᾶς πάντες πρότερον μεγάλους ἁγέους 

τ΄ ἐνόμιζον, 
γὺν δ᾽ ἀνδοάποδ᾽, ἡλιϑέους,  ανᾶῶς. 

Ϊ ὥσπερ δ᾽ ἤδη τοὺς μαινομένους 

ὅ26 βαλλουσ᾽ ὑμᾶς, χὰν τοῖς ἱεροῖς 

πᾶς τις ἔφ᾽ ὑμῖν ὀρνιϑευτὴς 
ἵστησι βρόχους, παγίδας, ῥάβδους, 
ἕρχη, νεφέλας, δίχτυκ, πηχτάς" 

ἜΞΟ ΞΘ τ το τ τὸ τ ΝΞ 

εἰτα λαβόντες πωλοῦσ᾽ ἀϑρόους" 

630 οἱ δ᾽ ὠνοῦνται βλιμάζοντες " 
ΕἸ γ ἫΡ »ν - Ἵν ῳ - 

χοὐδ᾽ οὐν, εἴπερ ταῦτα δοχεῖ δρᾶν, 
ὺ ΄ ἐϑενϑ᾽ ὑμᾶς οπτησάμεγον περεϑενῶ υμᾶς, 

. - }] "» 

ἀλλ: ἐπιχνῶσιν τυρὸν, ἔλαιον, 

ὅ8ὅ χατώχυσμ᾽ ἕτερον γλυχὺ χαὶ λιπαρὸν, 
χάπειτα χατεσχέδασαν ϑερμὸν 
τοῦτο χαϑ᾽ ὑμῶν 
αὐτῶν ὥσπεο κενεβρείων. 

ΧΌΘΣΡΌΟΣΣ 

πολὺ δὴ πολὺ δὴ χαλεπωτάτους λόγους 
ὅ40 ἤνεγχας, ὄνϑρωφ᾽: ὡς ἐδάκρυσά γ᾽ ἐμῶν 

πατέρων χάχην, οἱ 
τάσϑθε τὰς τιμὰς προγόνων παραδόντων, 

ἐπ᾽ ἐμοῦ χατέλυσαν. ' 
σὺ δέ μοι κατὰ δαίμονα καὶ κατὰ συντυχίαν 

| 

Ι 
! 

] 

σίλφιον, ῦξος, χαὶ τρίνναντὲς 

| 
] 

| 
] 

“ ὅ10 ἀγαϑὴν ἥκεις ἐμοὶ σωτήρ. 
ΕῚ ΘΟ ΆΝΡΗΣ ι -ἃ ᾿ 

αγαϑεις γάρ ἔγω σοι 

ΘῚ Εἰ ἴξι 649. 

τώ τε νοττία κἀμαυτὸν οἱχήσω. 
ἀλλ ὅ τι χρὴ δρᾶν, σὺ δίϑασχε παρών" ὡς ζῆν, 

οὐχ ἄξιον ἡμεῖν, 
εἰ μὴ πκομιούμεϑα παντὶ τρόπῳ τὴν ἡμετέραν, 

βασιλείαν. 

ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΙΡΟΣ. 

ὅ60 χαὺ δὴ τοίνυν πρῶτα διδάσχω μίαν ὀρνίϑων 
πόλιν εἶναι, 

κίπειτα τὸν ἀέρα πάντα χύχλῳ χαὶ πᾶν τουτὶ 
τὸ μεταξὺ 

περιτειχίζειν μεγάλαις πλίνϑοις ὀπταῖς ὥσπερ 

“Βαβυλῶνα. 

ΕΠῸΟ ᾧς 

ὦ Κεβριόνω χαὶ Πορφυρίων, ὡς σμερδαλέον τὸ 
πόλισμα. 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΑΆΑΙΡΟΣ. 
ΕΙ 2 Ἀ -- 5 ΄ ι 7 ᾿ ᾿ 

χκαπειτ΄ ἡ» τοῦτ᾽ ἐπαγεστήχη, τὴν ἀρχὴν τὸν 
“ὦ ἀπαιτεῖν " 

δδὅ χῶν μὲν μὴ φῆ μηδ᾽ ἐϑελήση μηδ᾽ εὐϑὺς γνω- 
σιμαχήση, 

ἱερὸν πόλεμον πρωυδῶν αὐτῷ, καὶ τοῖσι ϑεοῖσιν 
: Σ 
α7ξιΖξι» 

διὰ τῆς χώρας τῆς ὑμετέρας ἐστυχόσι μὴ δια- 
φοιτῶν, 

ὥσπερ πρότερον μοιχεύσοντες τὰς ᾿Αλχμήνας χα- 
τέβαινον 

καὶ τὰς ᾿Ἵλόπας χαὶ τὰς Σεμέλας" 

ἐπίωσ᾽, ἐπιβάλλειν 
ὅ00 σφραγῖδ᾽ αὐτοῖς ἐπὶ τὴν ψωλὴν, ἵνα μὴ βινῶσ᾽ 

ἔτ᾽ ἐχείνας. 

τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ὕονι» ἕτερον πέμψαι κήρυκα 

ΠΝ | 

ὡς ὀρνίϑων βασιλευόντων ϑύειν ὄρνισι τὸ μὲ 

᾿ 

᾿ 
! 

ἤνπερ δ᾽ 

πόν" 

κἄπειτα ϑεοῖς ὕστερον αὖϑις" 
δὲ πρεπόντως 

τοῖσι ϑεοῖσιν τῶν ὀονίϑων ὃς ἂν ἁρμόζη χαϑ'᾽ 
ἕχαστον " 

ὅθό ἢν ᾿Αφροδίτη ϑύῃ, πυροὺς ὄρνιϑι φαληρίδι, 

ϑύειν" Ι 

ἢν δὲ Ποσειδῶνί τις οἷν ϑύη, νήττη πυροὺς χα-' 
ϑαγίζειν " Ι 

ἢν δ᾽ Ἡρακχλέει ϑύη τις βοῦν, λάρῳ ναστοὺς 
μελιτούττας " 

χἂν “πὶ ϑύη βασιλεῖ κριὸν, βασιλεύς ἐστ᾽ ὀρχί- 
λος ὕρνις, ] 

ᾧ προτέρῳ δεῖ τοῦ “ιὸς αὐτοῦ σέριξον ἐνόρχην. 
σφαγιάζειγ. 

ΕΎΡ ΠΤ. 
ὅ70 ἥσϑην σέρφῳ σιᾳαγιαζομένῳ. βρονιάτω γῦν ὁ 

μέγας Ζάν. 

προσνείμασϑαι, 

ΕΠῸ Ψ. 

καὶ πῶς ἡμᾶς γομιοῦσι ϑεοὺς ἄνϑρωποι χοὐχὶ, 

χολοιοὺς, 

οἱ πετόμεσϑα πτέρυγάς τ᾽ ἔχομεν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 
τῆς Ὁ ΡΞ 

γ Ἔρμης ληρεῖς " χαὶ νὴ 4 ὕ 
χάλλοι γε πέτεται ϑεὸς ὧν πτέρυγάς τε φορεῖ, 

ϑεοὶ πάνυ πολλοί. 

πππ  ““-“---- -«-ῖ“Κᾳι“-".-..--«Ψ.-.......--.,ὕἕὄῷἌὁὅϑὄ.ῳΦτπὖὸσσπποσσσπακαυυπιπαπο στον οπ......ὅὍΧὅ0κ.κ.0.κ.5'|οὐποοσι τ τ....,κυ σαν τ ππαπτο τντο παται ττ» το πα. τ... Ὁ... κι. νυν σεν νσασαπυεοννν .. θύουσι υευνς 
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ὅ0 Ἀ ΒΖΓ Ἢ 

αὐτίχα Νίχη πέτεται πτερύγοιν χρυσαῖν, καὶ γὴ 

᾿ Ἔρως γε" 
ἊΣ εἰ » 

ὅ75 ΤΙριν δέ γ᾽ Ὅμηρος ἔφασχ᾽ ἰχέλην εἶναι τρήρωνι, 
πελξείῃ. 

1110 ὑ", 
ε ᾿ 58 ΕἾ , , ᾽ 
ὃ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν οὐ βροντήσας πέμπει πτερόεντα 

χεραυνόν; 

ΠΕΙΣΘΕΥΑΙΡΟΣ. 
ἣν δ᾽ οὖν ὑμᾶς μὲν ὑπ᾽ ἀγνοίας εἶναι νομίσωσι 

τὸ μηδὲν, 
τούτους δὲ ϑεοὺς τοὺς ἐν Ὀλύμπῳ, τότε χρὴ 

στρουϑῶν νέφος ἀρϑὲν 
« ᾿’ ᾿ - 2 - Α 3 ὺΣ 

καὶ σπερμολόγων ἐκ τῶν ἀγρῶν τὸ σπέρμ᾽ αὐ-- 
τῶν ἀναχάψαι." 

7) ᾽ - ΄ “« 

ὅ80 χάπειτ᾽ αὐτοῖς ἡ “ΪἸημήτηρ πυροὺς πεινῶσι με-- 
τρείτω. 

ΕΥ̓ΕΑΠΙΔΗΣ. β 
οὐκ ἐϑελήσει μὰ “0. ἀλλ ὄψει προιράσεις αὐὖ-- ω ω ἐμ δι μια, Ν Ρ ς 

τὴν παρέχουσαν. 

ΠΕΙΣΘΕΊΔἍΖΙΡΟΣ. 

' οἱ δ᾽ 
“( ταροῦσιν, 

᾿ 

αὖ χόραχες τῶν ζευγαρίων, οἷσιν τὴν γῆν" 

᾿ χαὶ τῶν προβάτων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐχχοψάντων 
ἐπὶ πείρᾳ" 

ὅ γ᾽ ᾿ἀπόλλων ἰατρός γ᾽ ὦν ἰάσϑω " μισϑο-- 
φορεῖ δέ. 

ΕὙΥΕΑΠΙΖΗΣ. 
Ὁχ . ᾿ " 9 τ. ’ 
ὧν ἔγω τὼ βοιδαρίω τώμω πρω- 

εἰ. 

ὅ86 μὴ, πρίν γ᾽ 
τιστ᾽ ἀποδῶμαι. 

: ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 
ἣν δ᾽ ἡγῶνται σὲ ϑεὸν, σὲ βίον, σὲ δὲ Γῆν, σὲ 

ΤΠ σὲ Ποσειδῶ, 

ἀγάϑ᾽ αὐτοῖσιν πάντα παρέσται. 

ἘΠῸΟῸ ῳ-. 

λέγε δή μοι τῶν ἀγαϑῶν ἕν." 

ΠΕΙΣΘΕΊ 4ὃὈ}0Ὸ Σ. 

πρῶτα μὲν αὐτῶν τὰς οἰνάνθϑας οἱ πάρνοπες οἱ 
Ϊ 
Ι 

| χατέδονται, 
. -» Ξ κ᾿ “ 

ἀλλὰ γλαυκῶν λόχος εἰς αὐτοὺς καὶ χερχνήδων 
ἐπίιτρέψει. 

590 εἰϑ᾽ οἱ χγνῖπες χαὶ ψῆνες ἀεὶ τὰς συχῶς οὐ κα- 

τέδονται, 
᾽ “- , Ἄ τ᾿ 
ἀναλέξει πάντας χαϑαρῶς 

᾿ 

ἀλλ αὐτοὺς ἀγέλη, 

μία κιχλῶν. 

ἘΠῸ ὑᾧ". 

πλουτεῖν δὲ πόϑεν δώσομεν αὐτοῖς; 
τούτου σφόδρ᾽ ἐρῶσι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ. ] 

τὰ μέταλλ αὐτοῖς ἐεαμεβυθμενοις οὗτοι δώσουσι. 

“αὶ γὰρ 

ἱ 
ἢ 
Ϊ 

Ι 
τὰ χρηστὰ 

τάς τ᾿ ἐμπορίας τὰς χερδαλέας πρὸς τὸν μάντιν. 

χατεροῦσιν, Ι 

ὅ90 ὥστ᾽ ἀπολεῖται τῶν ναυκλήρων οὐδείς. 

ἘΠ. ἅ-. Ϊ 

πῶς οὐχ ἀν υ 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ,ΡΟΣ. 

προερεῖ τις ἀεὶ τῶν ὀρνίϑων μαντευομένῳ περὶ, 

τοῦ πλοῦ" 
« τ - Α - 

νυνὶ μὴ πλεῖ, χειμὼν ἕσται" νυνὶ πλεῖ, κέρδος 
ἐπέσται. 

ΤΟ ΦΑΝΌΟΥΣ ΞΕ...  ΄ἕἷ. - ὐϑθισσι  ν σὺ δνσ πν  τ τ  ΝΝΝ 

ΕὙΕΑΠΊΙΖΗΣ. 

γαῦλον χτῶμαι χαὶ ναυχληρῶ, χοὺκ ἂν μείναιμι 
παο᾿ ὑμῖν. 

' ΠΕΙΣΘΈΕΤΑΙΡΟΣ. 

τοὺς ϑησαυρούς τ᾽ αὐτοῖς δείξουσ᾽ οὗς οἱ πρό- 
ἐξρ χατέϑεντο 

οὗτοι γὰρ ἴσασι" λέγουσι δέ τοι 
τάδε πάντες, 

οὐδεὶς οἶδεν τὸν ϑησαυρὸν τὸν ἐμὸν πλὴν εἴ τις 
(ρ᾽ ὄρνις. 

ΕὙΤΠΑΠΊΙΖΗΣ. 

πωλῶ γαῦλον, χτῶώμιαι σμινύην, καὶ τὰς ὑδρίας 
ἀνορύττω. 

ἘΠῸ ᾧ-. 

πῶς δ᾽ ὑγίειαν δωσουσ᾽ αὐτοῖς, 
τοῖσι ϑεοῖσιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ἢν εὖ πράττωσ᾽, οὐχ ὑγιεία ̓ μεγάλη τοῦτ᾽ ἐστί; 
σάφ᾽ ἰσϑῳ 

6006 ὡς ἄνϑρωπός γε χαχῶς πράττων ἀτεχνῶς οὐδεὶώ 

600 τῶν ἀργυρίων " 

φ νι 
ουσαΐ παρα 

ὑγιαίνει. 
ἘΠῸΟῸ ᾧ-. 

πῶς δ᾽ εἰς γῆράς ποτ᾽ ἀφίξονται; ; καὶ γὰρ τοῦτ᾽ 
ἔστ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ" 

ἢ παιδάρι᾽ ὄντ᾽ ἀποϑνήσχειν δεῖ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΓΡΟΣ. 

μὰ 4᾽, ἀλλὰ τριακόσι᾽ αὐτοῖς 
ἔτι προσϑήσουσ᾽ ὕρνιϑες ἔτη. 

ἘΠ ΘαΣ αυρ 
παρὼ τοῦ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

παρὰ τοῦ; παρ᾽ ἑαυτῶν. 

οὐκ οἷσϑ᾽ ὅτι πέντ᾽ ὥγλοαν γενεὰς ζώει λακέ- 
ουζὰ χορώνη; 

ἘΥΕΑΠΊΔΑΙ Σιν 
610 αἰβοῖ, ὡς πολλῷ χρείττους οὗτοι τοῦ «Τιὸς ἡμῖν 

βασιλεύειν. 
ΠΕΙΣΘΕΙ͂...“1ὉὈ"}»0ΟΣ. 

οὐ χὰρ πρλλίβιννδοι, οἰ γος ποῦνε κι ν 
καὶ πρῶτα μὲν οὐχὶ νεὼς ἡμᾶς 

τ νι ᾿δεῖ λιϑίνους αὐτοῖς, 

οὐδὲ ϑυρῶσαι χουσαῖσι ϑύραις, 

6156 ἀλλ᾿ ὑπὸ σάμνοις χαὶ πρινιϑίοις 

οἰχήσουσιν. τοῖς δ᾽ αὖ σεμνοῖς 
τῶν ὀρνίϑων δένδοον ἐλάας 

ὁ νεὼς ἔσται " κοὺ εἰς Δελφοὺς 
οὐδ᾽ εἰς Δμμων᾽ ἐλθόντες ἐκεῖ 

620 ϑύσομεν, ἀλλ ἐν ταῖσιν χομάροις 
χαὶ τοῖς χοτίνοις στάντες ἔχοντες 
χριϑὰς, πυροὺς, εὐξόμεϑ'᾽ αὐτοῖς 

ἀνατείνοντες τὼ χεῖρ᾽ ἀγαϑῶν 

διδόναι τι μέρος " χαὶ ταῦτ ἡμῖν 

παραχρῆμ᾽ ἔσται 
620 πυροὺς ὀλίγους προβαλοῦσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐμοὶ Πολὺ πρεσβυτῶν ἐξ ἐχϑίστου 
μεταπίπτων, 

οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἐγώ ποϑ᾽ ἑκὼν τῆς σῆς γνώ- 
μης ἔτ᾽ ἀφείμην. 

ἐποι τῶς δὲ τοῖσι σοῖς λόγοις 
ἐπηπείλησα καὶ χκατώμοσα, 

ὦ φίλτατ᾽ 



ΟΕ ΚΝ Ὁ ΘΕ Ε' ἜΣΕΙ 651] 

680» σὺ παρ ἐμὲ ϑέμενος 
ὁμόφρονας λόγους δικαίους, 
ἀδόλους, ὁσίους, 
ἐπὶ ϑεοὺς ἴης, 
ἐμοὶ φρονῶν ξυνῳδὰ, μὴ 

686 πολὺν χρόνον ϑεοὺς ἔτι 

σχῆπτρα τἀμὰ τρέψειν. 
ἀλλ ὅσα μὲν δεῖ ῥώμῃ πράττειν, ἐπὶ ταῦτα τε- 

ταξόμεϑ'᾽ ἡμεῖς " 
ὅσα δὲ γνώμῃ δεῖ βουλεύειν, ἐπὶ σοὶ τάδε 

πάντ᾽ ἀνάχειται. 
- ΕΠῸ ἅ-. 

χαὶ μὴν μὰ τὸν “ὦ οὐχὶ νυστάζειν γ᾽ ἔτι 
ὥρα ᾽στὶν ἡμῖν οὐδὲ μελλονικιῶν, 

640 ἀλλ᾿ ὡς τάχιστα δεῖ τι δρᾶν" πρῶτον δέ τε 
εἰσέλϑετ᾽ εἰς νεοττιών γε τὴν ἐμὴν 
χαὶ τἀμὰ χάρφη καὶ τὰ παρόντα φρύγανα, 
καὶ τοὔνομ᾽ ἡμῖν φράσατον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿ ἀλλὰ ὀζϑιον. 
ἐμοὶ μὲν ὄνομα Πεισϑέταιρος. ᾿ 

ΕΠΟύ. 

“-«--«.ο 

τῳδεδί; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

θ46 Εὐελπίδης Κοιῶϑεν. 
ΕΠῸΟῸ ἱ-. 

ἀλλὰ χαίρετον αν - τ παθιυολι, παποσοσιαοδσιοά».......--ς΄ὦοοὃ0Ὀὕ,.ν, ς΄ὦορρρΠΠΠἕὀ Θ ΠΠΠΠΠρΠπ 1 ’.νϑ. ὃ ς΄... 

ἄμφω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΖ“ΙΡΟΣ. 

ὃ εχόμεσϑα. 
.........-..........ὕ....ὕ.. 

ἘΠ.Ο ἅ-. 

δεῦοο τοίνυν εἴσιτον. 

ὙΡΈΕΣ ΘΥΣΤ  ΡΡΌΟΣΣ. 

ἴωμεν εἰσηγοῦ σὺ λαβὼν ἡμᾶς. 
ἘΠΟ- 

ἴθι. 

ὙΓΕῚ ΣΙΘ  ΠἸΡΟΣ: 

ἀτὰο τὸ δεῖνα δεῦρ᾽ ἐπανάχρουσαι πάλιν. 
φέρ᾽ ἴδω, φράσον νῷν, πῶς ἐγώ τε χοὐτοσὶ 

660 ξυνεσόμεϑ᾽ ὑμῖν πετομένοις οὐ πετομένω; | 
ἘΠῸ ἃ. Ϊ 

καλῶς. 
ΠΕΥΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

ὅρα νυν ὡς ἐν «Αϊσώπου λόγοις 
ἐστὶν λεγόμενον δή τι, τὴν ἀλώπεχ᾽, ὡς 
φλαύρως ἐχοινώνησεν ἀετῷ ποτέ. 

ἘΡΓΡΘῚΡ.: 

μηδὲν φοβηϑῆς" ἔστι γάρ τι ῥίζιον, 

0596 ὃ διατραγόντ᾽ ἔσεσϑον ἐπτερωμένω. 
ΤΕΕΊΣ ΘῈ ἘΉΜΕΡΟΣΝΣ: 

οὕτω μὲν εἰσίωμεν. ἄγε δὴ, Ξανϑέα 

καὶ Ιανόδωρε, λαμβάνετε τὰ στρώματα. 
ΣΟ ΟΘῈ: 

οὗτος, σὲ χαλῶ σὲ χαλῶ. 
ἘΠ ΗΘ: ὦ: 

τί χαλεῖς; 

| ΧΟΡΟΣ. 
͵ τούτους μὲν ἄγων μετὰ σαυτοῦ 

ἀριστίσον εὖ" τὴν δ᾽ ἡδυμελῆ ξύμφωνον ἀηδόνα 
' ΠΙούσαις | 
| | 

᾿ 

| 

πππᾳρϑϑϑϑὕχχλλαχᾳι , τ τροορἨτοῦτΤο-ο“π- π5ρ5π.ω0ὲὸ00ὸ. ῆ---ἰ οὔ -οοπΠπ1...1ς}Ὸῳ.......... θῸςΠῸ  ΠΠὖΠὖὃΘῦΘΦ4Φιι................................΄΄΄΄΄΄ Ὁ ὍὯἨἮ .. -«----------- 

Ἔ- 5 ΞΡ ΘΘΕΕΞΘ ΟΞ τ τ τὸ  ΎΕΘΟ ΞΘ τ᾿ 

6600 κατάλειφ ἡμῖν δεῦρ ἐχβιβάσας, ἵνα παίσωμεν 
μετ᾽ ἐχείγης. 

ΠΕΙΣΘΕΤ, ΑΙΡΟΣ. 

ὦ τοῦτο μέντοι γὴ Δ αὐτοῖσιν πιϑοῦ » 
ἐχβίβασον ἐξ τοῦ βουτόμου τοὐρνίϑιον, 
ἐχβίβασον αὐτοῦ πρὸς ϑεῶν αὐτὴν, ἵνα 
καὶ γὼ ϑεασώμεσθϑα τὴν ἀηδόνα. 

ἘΠΟὺύ., 

666 ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ σφῷν, ταῦτα χρὴ δρᾶν. ἢ Τ]ρόχνη 
ἔχβαινε, χαὶ σαυτὴν ἐπιδείχνυ τοῖς ξένοις. 

ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΑἿΙΡΟΣ. 

ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ᾽, ὡς χαλὸν τοὐρνίϑιον, 
ὡς δ᾽ ἁπαλὸν, ὡς δὲ λευχόν. 

ΕΥΕΖΠΙΠΗΣ. 

ἄρά γ᾽ οἷσϑ᾽ ὅτι 
ἐγὼ διαμηρίζοιμι᾽ ἄν αὐτὴν ἡδέως ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

670 ὅσον δ᾽ ἔχει τὸν χρυσὸν, ὥσπερ παρϑένος. 
ΕὙΥΕΑΠΙΜΔΗΣ. 

ἐγὼ μὲν αὐτὴν χαὶ φιλῆσαί μοι δοχῶ. 
ΠΕΙΣΘΕΊ 4:1}Ὀ0Ὸ Σ. 

ἀλλ, ὦ χαχόδαιμον, ῥύγχος ὀβελίσκοιν ἔχει. 

ΕὙΕΑΠΊΙΠΖΗ Σ. 

ἀλλ ὥσπερ φὸν νὴ “4ἰ᾿ ἀπολέψαντα χρὴ 
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ λέμμα χκάϑ᾽ οὕτω φιλεῖν. 

ἘΠῸΟΨ. 
6078 ἴωμεν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἡγοῦ δὴ σὺ νῷν τὐχαγἀϑῆ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ φίλη, ὦ ξουϑὴ, 

ὦ φίλτατον ὀρνέων, 
πάντων ξύννομε τῶν ἐμὼν 
ὕμνων ξύντροφ᾽ ἀηδοῖ. 

680 ἦλθες ἠλϑες, ὥφϑης, 
ἡδὺν φϑόγγον ἐμοὶ φέρουσ᾽. 
ἀλλ΄ ὦ χαλλιβόαν χρέχουσ᾽ 
αὐλὸν φϑέγμασιν ἠρινοῖς, 
ἄρχου τῶν ἀναπαίστων. 

68571γε δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, φύλλων γε- 
νεῷ προσόμοιοι, 

ὀλιγοδοανέες, πλάσματα πηλοῦ, σχιοειδέα «φῦλ᾽ 
ἀμενηνὰ, Ι 

- , ᾽ Ι ἀπτῆνες ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοὶ, ἀνέρες εἶχε--! 
λόνειροι, | 

πρόσχετε τὸν γοῦν τοῖς ἀϑαγνάτοις ἡμῖν, τοῖς 
αἱὲν ξοῦσι, 

τοῖς αἰϑερίοις, τοῖσιν ἀγήρῳς, τοῖς ἄφϑιτα μη- 
δομένοισιν. 

690 ἵν᾽ ἀχούσαντες πάντα παρ᾽ ἡμῶν ὀρϑῶς περὶ 
τῶν μετεώρων, 

φύσιν οἰωνῶν γένεσίν τε ϑεῶν ποταμῶν τ᾽ Ἐρέ- 
βους τε Χάους τε 

εἰδύτες ὀρθῶς παρ᾽ ἐμοῦ ΠΙΠοδίχῳ χλάειν εἴπητε 
τὸ λοιπόν. 

Χάος ἦν χαὶ Νὺξ Προεβός τε μέλαν ποῶτον καὶ 

Τάρταρος εὐρύς" 
γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ἦν - Ερέβους δ᾽ ἐν 

ἀπείροσι κόλποις 

ΞΞῸ- ΨΗΝ ΞΞξξΞ σα πα ασουι. ἐδ αε σ αμα». 



Ἀ ἜΚΤῸΣ 

695 τίχτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ ἡ μελανόπτε- 

ἀιοιὀνὴ 
τς " « ᾿ 

ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως ὃ᾽ 
ποϑειγὸς, 

στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰκὼς ἀνε- 
μῶωκεσι δίναις. 

οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νυχίῳ κατὰ Τάρ- 
ταρον ξύυρυν ] 

!' 

! 

ἐνεύττευσεν γένος ἡμέτερον. χαὶ πρῶτον ἄνγη- 
4“ ἢ Ν 3 

γαγὲν ἐς φῶς. 
Ἴ ἘΣ 2 ᾿ ᾿ 

οὐκ ν γένος ἀϑανάτων, πρὶν 
3: “. ν Ξ ε; 
Ἔρως ξυνέμιξεν «παντὰ " 

΄. 2 ς , ς ΄ ’ ΡῚ 2 

ξυμμιγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ἑτέροις γένετ᾽ οὐρα-᾿ 
Ἁ 2 ΄ 

γὸς ὠκεανός τε 
Υ “- ΄ -ρ ΄ " 5») ! 

χαὶ γῆ πάντων τὲ ϑεῶν μαχάρων γένος ἀφϑι-᾿ 

τον. ὧδε μέν ἔσμεν 

πολὺ πρεσβύτατοι πάντων μαχάρων. 
κ 27 

ὡς ἐσμὲν Ερωτος 

πετύμεσϑά τὲ γὰρ χαὶ τοῖσιν 

ἐρῶσι σύνεσμεν " 

' 705 πολλοὺς δὲ καλοὺς ἀπομωμοχότας παῖδας πρὸς, 

700 πρότερον δ᾽ 

ἡμεῖς δ᾽ 

πολλοῖς δῆλον" 

Ι 

ἘΣΟ ΠΟΡῚΣ ὧρες 

διὰ τὴν ἰσχὺν τὴν ἡμετέραν διεμήρισαν ἄνδρες 
ἐρασταὶ, 

35) 

ὃ μὲν ὃρτυγα δοὺς, ὁ δὲ πορφυρίων᾽, ὃ δὲ; 
χῆν᾽, ὁ θὲ ἸΙῈΕερσιχὸν ὄρνιν. 

πάντα δὲ ϑνητοῖς ἐστὶν ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ὀρνίϑων, 

τὰ μέγιστα. | 
πρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν ἡμεῖς ἦρος, χειμῶ- 

νος, ὀπώρας" 

710 σπείρειν μὲν, ὅταν γέρανος χρώζουσ᾽ ἐς τὴν 

«Διβύην μεταχωρῆ, 

καὶ πηδάλιον τότε ναυκλήρῳ φράζει χρεμάσαντι 
χαϑεύϑειν, 

εἶτα δ᾽ Ὁρέστη χλαῖναν ὑφαίνειν, ἵνα μὴ διγῶν 
’ ἀποδυη. | 

Ν 
2 , 

(Ι ; ; ἀποφαίνει, 
Ἐἢ » ΄ ἰ ἢ 

ἡνίχα πιεχτεῖν ὥρα προβάτων πόκον ἠρινόν". 
- 
ΕῚ εἰτὰ χελιδὼν, 

χλαῖναν πωλεῖν ὕδη καὶ ληϑάριόν τι 

πρίκσϑαι. 
ἘΝ σεδν, 57, , Ἀπ 

ἐσμὲν δ᾽ ὑμῖν .“Δμιίων,, “ελφροὶ, “ωῳϑώνη, «Ῥοῖ- 
ΕἸ ΄, 

βος “Ζ“πολλων. 
, ΄ Ἂ “--« 3) 

ἐλθόντες γὰρ πρῶτον ἐπ᾿ ὁρνις, 

ἅπαντα τρέπεσϑε, 

716 ὅτε γρὴ 

οὕτω πρὸς 

ΕἾ ; ᾿ ,’ - 

ἐμπορίαν χαὶ πρὸς βιότου χτῆσιν καὶ 
πρὸς γάμον ἀνδούς 

πρός τ᾽ 

ὕονιν τε γνοιέζετε πανϑ ὅσαπερ σιερὶ μαντείας!) 

Ϊ 
! 

] 
- ΕῚ δὴ ι - κ᾿ Ἐπ» 4 

ἐχτῖγνος ὃ [(1}] “τα, ταυτα φἝαγεις ἕτερον ὠραν' 

] 

ξ 
διαχοίνει " 

7 ΄ » εν 37 Η , 7), Ὁ Ο 

720 φήμη γ᾽ ὑμῖν ορνις ἐστὲ, πταρμον τ΄ ορνιϑαὰ 
χαλεῖτε, 

“ἢ . 5) ᾿ 2 ’ 9 5) 

ξυμβολον οογιν, φωνὴν ὁογνιν, ϑεράποντ᾽ ὑρνιν, 
ΒΩ 3 

Ονο» 00»ῈεΕΨ. 
Ἕ 5» » “ ς - « τ - 

ἀρ οὐ φανερῶς ἡμεῖς ὑμῖν ἐσμὲν μαντεῖος 
ΕῚ ,ε 

«“πολλων; 
3ι Ἐν Ἐν πῶ , ἔ κι 
η» οὐν ἡμᾶς νομίσητε ϑεοῦυς, 

ἕξετε γρῆσϑαι μάντεσι ἸΠούσαις, 
Ὑ π' “ , 

7256 αὐοκις, ὠραις, χειμῶνι, ϑέρει, 

-- 

, , ᾽ 3 ν ’ 

ειἐτρίῳ πνίγει" χοὺχκ ἀποδραντὲς 

τοῦ Φ'Α ΝΘΟ Σ 

755 ὕσα 

7065 φυσάτω 

χαϑεδούμεϑ᾽ ἄνω σεμνυνόμενοι 
παρὰ ταῖς νεφέλαις ὥσπερ χὠ Ζεύς" 
2 ν ΄ ’ « - 

ἄλλα παρόντες δώσομεν ὑμῖν, 

780 αὐτοῖς, παισὶν, παίδων παισὶν, 

πλουϑυγιείαν, 
Ε] , ,’ ᾽ 

εὐδαιμονίαν. βίον, εἰρήνην, 

γεότητα. γἕλωτα, χοροὺς, ϑαλίας, 
γάλα τ᾽ ὀρνέϑων. 
ὥστε παρέσται χοπιῶν ὑμῖν 

735 ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν" 

οὕτω πλουτήσετε πάντες. 
ΠΙοῦσα λοχμαία, 

τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 

ποικίλη, μεϑ'᾽ ἧς ἐγὼ 
᾿, ᾿Ξ τι Ρ κὼ - 

740 γάπαισι χαὶ κορυφαῖς ἐν ὀρείαις, 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 

ἱζόμενος μελίας ἐπὶ φυλλοχκόμου, 
τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 
δι᾿ ἐμῆς γένυος ξουϑῆς μελέων 

745 Πανὶ νόμους ἱεροὺς ἀναφαίνω 
τ Χ ὔ' . ἋἋ 3. σέμνώ τὲ μητρὶ χορευματ᾽ ὁρείᾳ, 

τοτοτοτοτοτοτοτοτοτὶγξ, 
» ε' « ΄᾿ 

ἔἕνϑεν ὠσπὲρ ἡ μέλιττα 

.750 Ψρύνιχος ἀμβροσίων μελέων ἀπεβόσχετο καρπὸν, 
ϑιμιν, , 

ἀεὶ φέ- 
- » » 

ρων γλυχεῖαν ᾧδᾶν. 
. νι ᾿ Ἀν Σ 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 
, «ε - τ 

εἰ μετ᾽ ὀρνίϑων τις ὑμῶν, ὦ ϑεαταὶ, βούλεται 
διαπλέχειν ζῶν ἡδέως: τὸ λοιπὸν, ὡς ἡμᾶς ἴτω. 

γάρ ἔσιιν ἔνύ γάδ᾽ αἰσχρὰ τῷ νόμῳ χρα- 
τούμενα, 

ταῦτα πάνι ἐστὶν τιαρ᾽ ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν καλά. 
νἉ ΄ 

εἰ γὰρ ἐνϑάδ᾽ 6 ἐστὶν αἰσχρὸν τὸν πατέρα τύ-] 
, 

πτειν νόμῳ, 

χαλὸν παρ᾽ ἡμῖν ἔστιν, 
τῷ πατρὶ 

-« . Δ, 3) ! 
τοῦ ἐἐχεῖ ἢ» τις 

προσδραμὼν εἴπῃ πατάξας, αἶρε πλῆκτρον, εἰ 
μάχει. 

760 εἰ δὲ τυγχάνει τις ὑμῶν δραπέτης ἐστιγμένος. 
- Δ τχ ἐν ωω; ᾿ 

ἘΣ ΤῈ οὗτος παρ᾿ ἡμῖν ποικίλος πεκλ ἡσέται. 

ὶ δὲ τυγχώγει τις ὧν «οοὺξ μηδὲν ἧττον Σπιν-- 
: ϑάρου, 

2, , ἶ 
φουγίλος ὄρνις ἐνθάδ᾽ ἔσται, τοῦ «Ριλήμονος! 

γένους. 

εἰ δὲ δοῦλός ἐστι καὶ Κὰρ ὥσπερ Ἐξηκεστίδης; 
πάππους παρ᾿ ἡμῖν, καὶ φανοῦνται 

φράτορες. 

εἰ δ᾽ ὁ Πισίου προδοῦναι τοῖς ἀτίμοις τὰς πύλας 
βούλε ται; 
ὡς παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν αἰσχρόν ἔστιν ἐχπερδικίσαι. 

πέρδιξ γενέσθω, τοῦ πατρὸς νεοττίον " 

τοιάδε, χύχκνοι, 
δ 

ἢ ν᾿ 

770 τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξἕ, 

] 

συμμιγὴ βοην ομοῦυ 

πτεροῖς χρέχοντεές ἴαχον πο τω, 

τιὸ τιὸ τιὺ τιοτὶγξ, 

ὄχϑῳ ἐξρεξόμενοι παρ᾿ Ἕβρον ποταμὸν, β 

Ϊ 

776 τιὸ τιὸ τιὸ τιοτὶγξ, 

διὰ δ᾽ αἰϑέριον νέφος ἢλθε βοά" 

πτῆξε δὲ ποικίλα φῦλά τὲ ϑηρῶν, 
κύματά τ᾽ ἔσβεσε νήνεμος αἴϑρη, 

727 ---ὀ 768. ΞξξξΞ 769 --- δ0ῦ. 
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ΟΡ ΕΝ. 

τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ᾽" 
- 2 

780 πᾶς δ᾽ ἐπεκτύπησ᾽ Ολυμπος" 
Ν ἢ ᾿ 

εἶλε δὲ ϑάμβος ἄνακτας " Ὀλυμπιάδες δὲ μέλος 

Χάριτες Μοῦ-- 
σαί τ ἐπωλόλυξαν. 

τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 
, , ΌὉᾺ Ὁ ᾿» 785 οὐδέν ἐστ ἄμεινον οὐδ᾽ ἥδιον ἢ φῦσαι πτερά. 

αὐτίχ᾽ ὑμῶν τῶν ϑεατῶν εἴ τις ἡν ὑπόπτερος, 
τ Σ - - - - - " 

εἶτα πεινῶν τοῖς χοροῖσι τῶν τραγῳδῶν ἤχϑετο, 
ἐχπτόμενος ἂν οὗτος ἠρίστησεν ἐλϑὼν οἴχαδε, 
χᾷάτ ἂν ἐμπλησϑεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς αὖϑις αὖ κατέ- 

. ὲ 

πτατο. : 
Ἄ « Ξο ’ το 

790 εἴ τε Πατροκλείδης τις ὑμῶν τυγχάνει χεζητιῶν, 
ον »» "2 5. ΕῚ ’ 2 7 5 ΄ 

οὐχ ὧν ἐξίδισεν ἐς ϑοϊματιον, ἀλλ᾽ ἀνέπτατο, 
᾽ ι ) ᾿ ἿΣ εν υ 

χαἀποπαρδὼν χαναπνεύσας αὐϑις αὖ χατέπτατο" 
’ « - ΄ 

εἴ τὲ μοιχεύων τις ὑμῶν ἐστιν ὅστις τυγχάνει, 
τ ΙΝ ΠΟ «ὦ κι 27 - . - 

χκαϑ' ὁρᾷ τὸν ἄνδρα τῆς γυναικὸς ἐν βουλευτιχῷ, 
796 οὗτος ἂν πάλιν παρ ὑμῶν πτερυγίσας ἀνέ- 

πτατο, 
τ , ὡς φ ἜΣ ω 3 

εἶτα βινῆσας ἐχεῖϑεν αὖὐϑις αὖ χκαϑέζετο. 
ἀρ ὑπόπτερον γενέσϑαι. παντὸς ἔστιν ἄξιον; 
ὡς 4Διιτρέφης γε πυτιναῖα μόνον ἔχων πτερὰ 
ἠρέϑη φύλαρχος, εἶϑ' ἵππαρχος, εἶτ' ἐξ οὐδενὲ ηρέϑη φύλαρχος, εἰϑ' ἵππαρχος, εἰτ᾽ ἐξ οὐδενὸς 

΄ ’ “ 

800 μεγάλα πράττει, χαστὴ γυνὴ ξουϑὸς ἱππαλε- 
“τρυών. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ταυτὶ τοιαυτί" μὰ 4 ἐγὼ μὲν πρᾶγμά πω 
γελοιότερον» οὐχ εἶδον οὐδεπώποτε, 

ἘΞΚΥΕ-«ΠΙΤΊΈΧΚΕΙ͂Σ, 

ἐπὶ τῷ γελᾷς; 

ΧΕΒΊΎΣΘΕΊΤΖΙΡΟΣ: 
τΊλβενς - - υ ἦ- 
ἐπὶ τοῖσι σοῖς ὠκυπτέροις. 

β 
β 
Ϊ 

ν μάλιστ ἔοιχας ἐπιερωμένγος; 
εὐτέλειαν χηνὶ συγγεγραμμένῳ. 

ΤΡ ΖΓ ΣΤΊΓΙΣ. 

σὺ δὲ χοψίχῳ γε σκάϊιον ἀποτετιλμέγῳ. 
ΖΤΕΙΣ ΘΕ Ζ1}00Ο.Σ. 

ταυτὶ μὲν ἠχάσμεσθα κατὰ τὸν «Δϊσχύλον" 
τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς. 

"ΘΟ ΕΣ 

ὥγε δὴ τί χρὴ δρῶν; 
ΧΓΕῚ ΣΊΘΙΕΙΤ, ΠΡΟΣ. 

πρῶτον ὄνομα τὴ πόλει 

810 ϑέσϑαι τι μέγα καὶ χλεινὸν, εἶτα τοῖς ϑεοῖς 
ὑῦσαι μετὰ τοῦτο. 

ΧΕ ΑΠΊΖΗΣ. 

ταῦτα χἀμοὶ συνδοχεῖ. 
ΒαΠο0», 

φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἡμῖν τοὔνοι᾽ ἔσται τῇ τιόλει; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΑΙΡΟΣ, 
βούλεσϑε τὸ μέγα τοῦτο τοὺχ -«Ταχεδαίμονος, 

ὑφτστυν τον..." "......Ψὕ-τοὔὕὕᾺἕἝἁ“ὄ...»“ὕὔ...... ὦ. ορορ7Δρρὕ» ΠΤ... .......΄ΡῸ ἷ .--....... 

με “ν- 

Σπάρτην ὄνομα χαλῶμεν αὐτήν; 

ΒΟ ΤΣ, 

'Πράχλεις " 
815 Σπάρτην γὰρ ὧν ϑείμην ἐγὼ τὴμὴ πόλει; 

οὐδ᾽ ἂν χαμεύνῃ πάνυ γε χειρίαν γ᾽ ἔχων. 
“ΠΈΕΜΩΞΣ ΘΕ ΤΑ ΤΡΡΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ὑνομἦ αὐτῇ ϑησόμεσϑ᾽ ; 

ΩΣ «δ ΤΠ 1.1 Σ. ᾿ 

ἐντευϑενὶ 

ΕἸ ΟΘΎΖΕ 

ἐχ τῶν νεφελῶν καὶ τῶν μετεώρων χωρίων 
χαῦνον τι πάνυ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑἍΙΡΟΣ. 

βούλει Νεφελοχοχκυγίανγ; | 
ἘΠῸ ἃς ] 

ἰοὺ Ἰοὺ" | 
Ν - " Γ } 

820 χαλὸν γὰρ ἀτεχνῶς χαὶ μέγ᾽ εὗρες τοὔνομ. | 

ὌΧ ΕΠ ΓΖΗ Σ. 
ἘΔ ΡΥ ΠῚ Α ε ΒᾺΝ Ν. λοχοχ;ι"»» 
αὸ ἔστι» αὐυτηγὶ ἰνειελοχοχχυγέα, 

ἵνα καὶ τὰ Θεογένους τὰ πολλὰ χρήματα 
τά τ Αἰσχίνου γ᾽ ἅπαντα; 

ΖΓ ΕΣ ΘΟ Τ 4 ΤΡΌΣ: ᾿ 
καὶ λῷστον μὲν οὖν 

τὸ «Ῥλέγρας πεδίον, ἵν᾽ οἱ ϑεοὶ τοὺς Γηγενγεῖς 
825 ἀλαζονευόμενοι χαϑυπερηχόντισων. 

ΕΥὙΥΕΑΠΊΙΠΖΗ Σ. 

λιπαρὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως. τίς δαὶ ϑεὸς 
πολιοῦχος ἔσται; τῷ ξανοῦμεν τὸν πέπλον; 

ΤΕΙΣΘΕΤΆΙΤΙΡΟΣ. 

τί δ᾽ οὐκ ᾿1ϑηναίαν ἐῶμεν πολιάδα; 
ἘΥΙΙ ΤΙΣ. 

καὶ πῶς ἂν ἔτι γένοιτ᾽ ἂν εὔτακτος πόλις, 

δδοῦπου ϑεὸς, γυνὴ γεγονυῖα, πανοπλίαν 
ἕστη ἔχουσα, Κλεισϑένης δὲ χερκίϑα; 

ΠΕΙΣΘΕΊΑΙΡΟΣ. 

τίς δαὶ καϑέξει τῆς πόλεως τὸ Πελαργιχόν; 

ΕΠῸ ὠ-. 

ὄρνις ἀφ᾽ ἡμῶν τοῦ γένους τοῦ Περσικοῦ, 
ὕσπερ λέγεται δεινότατος εἶναι πανταχοῦ 

8256 .Δρεως γεοττός. 
ἘΕἘΕΜΠΙΖΗΣ,., 

ὦ νεοττὲ δέσποτα" 

ὡς δ᾽ ὁ ϑεὸς ἐπιτήδειος οἰκεῖν ἐπὶ πετρῶν. 
ΓΙ Σ ΘΕ ΣΓΞΔΎΟΝ.Σ: 

ὥγε νυν, σὺ μὲν βάδιζε πρὸς τὸν ἀέρα, 

ἜΞ Π πσυυσ στ ἘΞ’ 5... 

--»..---- ὡς... ὦ... ........ ματα ϑ.......5...ΧΚκ06......-.....ϑ.0.1.0.0...... 

. 

χαὶ τοῖσι τειχίζουσι παραδιαχόνει, 
χάλιχας παραφόρει, πηλὸν ἀποδὺς ὕργασον, 

840 λεχάνην ἀνέγεγχε, χατάπεο ἀπὸ τῆς κλίμακος, 
φύλακας χατάστησαι, τὸ τιῦρ ἔγπρυπτ' ἀεὶ, 

- κωδωγο(φορῶν περίτρεχε, χαὶ κάϑευδ᾽ ἐχεῖ" 
χήρυκα δὲ πέμψον τὸν μὲν εἰς ϑεοὺς ἄνω, 
ἕτερον δ᾽ νωϑεν αὖ παρ᾿ ἀνθρώπους χάτω, 

915 κἀχεῖϑεν αὖϑις παρ᾿ ἐμέ. 
ΣΤ ΤΡΙΖΙ ΤΣ, 

σὺ δὲ γ «αὐτοῦ μένων 
οἴμωζε παρ᾽ ξιϊ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂Ι͂ΡΟΣ. 

ἴϑ᾽, ὠγάν!, οἵ πέμπω σ᾽ ἐγώ. 
οὐδὲν γὰρ ἄνευ σοῦ τῶνδ᾽ ἃ λέγω πεπράξεται. 
ἐγὼ δ᾽ ἵνα ϑύσω τοῖσι χαινοῖσιν ϑεοῖς, 
τὸν ἱερέα πέμινοντα τὴν πομπὴν καλῶ. 

850 παῖ παῖ, τὸ χανοῦν αἴρεσϑε καὶ τὴν χέρνιβα. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὁμορροϑῶ, συνϑέλω, 
συμτιεραινέσας ἔχω 
προσόδιω μεγάλα 

σεμνὰ προσιέναι. ϑεοῖσιν " 
855 ἅμα δὲ προσέτι χάριτος ἕνεχα 

προβάτιόν τι ϑύειν. 
| 881 -- 868. --- 896 -- 902. 



ἤτω ἴτω, ἴτω δὲ Πυϑιὰς βοά" 

συνᾳδέτω δὲ Χαῖρις ὠϑάν. 
ἙΞΥΣ ΘΕ ΨΧΊΜΝΟΘΙΣΙΣ, 

παῦσαι σὺ φυσῶν. ᾿Πράχλεις, τουτὶ τί ἣν; 

860 τουτὶ μὼ «10 ἐγὼ πολλὰ δὴ χαὶ δείν᾽ Ἰδὼν, 
οὔπω χόρειχ᾽ εἶδον ἐμιπεφορβιωμένον. 
ἱερεῦ, σὸν ἔργον, ϑῦε τοῖς καινοῖς ϑεοῖς. 

ΤΕΡΕΕΣ. 

δοάσω τάδ᾽. ἀλλὰ ποῦ στιν ὃ τὸ χανοῦν ἔχων; 
860 εὔχεσϑε τῇ Ἱιστίᾳ τῇ ὀονιϑείῳ, χαὶ τῷ ἱστίνῳ 

τῷ ἑστιούχῳ, καὶ ὕρνισιν Ὀλυμπίοις καὶ Ὀλυμ-- 
πίησι πᾶσι παὶ πάσησιν, 

ΨΕΙΣΞΣΘΙΕ ΤΆ ΡΟΣ. 

ὦ Σουνιέραχε, χαῖρ᾽ ἄναξ Πελαργικέ. 
ΠΕΡ Σ 

570 χαὶ χύνω Πυϑίῳω χαὶ εηλίῳ.. χαὶ “ητοῖ Ορτυ-. 
ἕ ι« ἢ Ὁ. ἢ ΩἾ 

γομήτρᾳ, χαὶ ᾿Δρτέμιδι ᾿“καλανϑέδι, 
ΠΕΙΣΘΕΊΤΑΙΡΟ :Σ. 

οὐχέτι Κολαινὶς, ἀλλ ᾿χαλανϑὶς “Ἄρτεμις. 
ΤΡ Ε 

870 χαὶ φουγίλῳ Σαβαζίῳ, χαὶ στρουϑῷ μεγάλη 

μητρὶ ϑεῶν καὶ ἀνθρώπων, 
ἍΠΕΙΓΣ ΘΙ ΑΙΟΘΣΣΣ 

δέσποινα Κυβέλη, στροουϑὲ, μῆτερ ΚλεοΣρίτου. 
ΨΤΕΡΈΣΧΥΕΣ,. 

διδόναι Νεφελοχοκπυγιεῦσιν ὑγίειαν καὶ σωτη- 
ρίμν, αὐτοῖσι χεὼ “Χίοισι, 

Ὑ}} ΘΙ ῬΊΘΟΣΣ 

880 Χίοισι» ἥσθην πανταχοῦ ποοσχειμιέγοις. 

ΤΕΥ 

χαὶ ἥρωσι [χαὶ δονισι] χαὶ ἡρώων παισὶ, πορφυ-- 
ρίωνι, καὶ πιελεχκᾶντι, χαὶ πελεχίνῳ., χαὶ φλέξι- 980 πρόφρων» δόμεν ἐμὲν τεΐν. 

885 δι, καὶ τέτραχι, χοὴὺ ταῶνι, χαὶ ἐλεᾷ, χαὶ βάσχῳ,, 

παὶ ἐλασᾷ, χαὶ ἐρωδιῷ, χαὶ χαταράχτη, καὶ με-- 
λαγκοούφῳ, καὶ κἰγεϑάλλῳ, 

ΤΕΤΣ ΘΙ ΥΡΟΣ 

παῦ᾿ ἐς χύρακας" παῦσαι καλῶν Ἰοὺ ἱού. 

800 ἐπὶ ποῖον, ὦ χαχόδιιμον, ἱερεῖον χαλεῖς 
ἁλιαέτους δ γῦπας; οὐχ οοζς ὅτι 

Ἰχτῖνος εἰς ἂν τοῦτό γ᾽ οἴχοιϑ' ἁρπάσας; 

ἀπιελϑ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν χαὶ σὺ χιὼ τὰ στέμματα" 
ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τουτογὶ ϑύσω μόνος. 

ΠΤ ΩΣ 

895 εἶτ αὖϑις αὖ τάος σοι 

δεῖ μὲ δεύτερον μέλος 
χέονιβι ϑεοσεβὲς 

ὅσιον ἐπιβοᾶν, χιειλεῖν δὲ 
μάχαρας, ἕνα τινὰ μόνον, εἴπερ 

900 ἱχανὸν ἕξετ᾽ ὄψον. 
τὰ γὰρ παρόντα ϑύματ' οὐδὲν ὥλλο τιλὴν 
γένειόν ἔστε χαὶ χέρατα. 

ΤᾺΕΡΡΕΣ ΟΕ ΧΦ ΡΟΣ ΣΕ 

ϑύοντες εὐξώμεσθα τοῖς πτερίνοις ϑΞοῖς. 

ΠΟ ΤΙ ΖΓΕ 

Νεφελ οκοπχυγίαν τὰν εὐδαίμονα 
900 χλῆσον, ὦ Πιοῦσω, 

τεαῖς ἐν ὕμνων ἀοιϑαῖς. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

τουτὶ τὸ πρᾶγμα ποδαπόν; εἰπέ μοι, τίς εἶ; 

054 Α ΒΞ ΣΡ θὲ ὦ ΑΥΝ Θ ὉΣ 

ἣ 
β 
β 

ΠΟΙΗΤΉΣ. 
ἐγὼ μελιγλώσσων ἐπέων ἱεὶς ἀοιδὰν, 
ΜΙουσάων ϑεράπων ὀτρηρὸς, 

910 χατὰ τὸν Ὅμηρον. 

ΠΕΙΣΘΕΤ,ἍΙΡΟΣ. 

ἔπειτα δῆτα δοῦλος ὧν χόμην ἔχεις; 
ΠΟΙΗΤΗΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ πάντες ἐσμὲν οἱ διδάσχαλοι 
ΠΠουσάων ϑεράποντες ὀτρηροὶ, 
κατὰ τὸν Ὅμηρον. 

ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΙΡΟΣς. 

915 οὐκ ἐτὸς ὀτρηρὸν χαὶ τὸ ληδάριον ἔχεις. 

ἀτὰρ, ὦ ποιητὰ, χατὰ τί δεῦρ᾽ ἀνεφϑάρης; 
ΠΟΙΠΝΠΤΗΣ. 

μέλη πεποίη;" ἐς τὰς Νεφελοχοχυγίας 

τὰς ὑμετέρας χύχλιά τε πολλὰ χαὶ χαλὰ, 

χαὶ παρϑένειῳ, καὶ χατὰ τὰ Σιμωνίδου. 
ΠΕΙΣΘΕΤ ΡΟΣ. 

920 ταυτὶ σὺ πότ᾽ ἐποίησας ἀπὸ ποίου χρόνου; 
ὙΡΟΥΤΨΎΕΣ. 

πάλαι πάλαι δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ χλήζω πόλιν. 
ἹΕΙΣΘΕΊ, ἯΑΙΡΟΣ. 

οὐχ ἄρτι ϑύω τὴν δεκάτην ταύτης ἐγὼ, « 
καὶ τοὔνομ᾽ ὥσπερ παιδίῳ νῦν δὴ ᾿ϑέμην; 

ΟΝ. 

ἀλλά τις ὠχεῖα Ἰ]ουσάων φάτις 
925 οἰάπερ ἵππων ἀμαρυγαά. 

σὺ δὲ πάτερ χτίστορ Αἴτνας, 
ζαϑέων ἱερῶν ὁμώνυμε, 
δὸς ἐμὶν ὃ τι πὲρ 
τεῷ χεφαλᾷ ϑέλεις 

ΠΕΙΣΘΕΤΊΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

τουτὶ παρέξει τὸ χαχὸν ἡμῖν πράγματα, 

Εν μή τι τούτῳ δόντες ἀποφευξούμεϑα. 

οὗτος, σὺ μέντοι σπολάδα χαὶ χιτῶν ἔχεις, 

ἀπόδυϑιε χιὼὰ δὸς τῷ ποιητῇ τῷ σοφῷ. 

986 ἔχε τὴν σπολάϑα" πάντως δέ μοι διγῶν δοκεῖς. 

ΠΟΙΗΤΉΣ. 
τόδε μὲν οὐχ ἀέχουσα φίλα 
Μοῦσα τόδε δῶρον δέχεται" 
τὺ δὲ τεῷ φρενὶ μάϑε 
Πινδάρειον ἔπος" 

ΠΕΙΣΘΕΤ.1ΡΟ Σ. 

940 ἅἄνϑρωπος ἡμῶν οὐκ ἀπαλλαχϑήσεται., 
ΠΟΙΗΠΤΗΣ. 

»νομάδεσσι γὰρ ἐν Σ,κύϑαις 
ἀλᾶται «Στράτων, 

ὃς ὑφαντοδόνητον ἔσϑος οὐ πέπαται" 
ἀχλε εὴς δ᾽ ἔβα σπολὰς ἄνευ χιτῶνος. 

9156 ξύνες ὅ τοι λέγω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ξυνίημ᾽ ὕτι βούλει τὸν χιτωνίσχον λαβεῖν. 
ἀπύόϑυϑι- δεῖ γὰρ τὸν. ποιητὴν ὠφελεῖν. 
ὥπελϑε τουτονὶ λαβών. 

ΟΥΤΩΣ 
ἀπέρχομαι, 

χἄάς τὴν 1 πόλιν ») ἐλθὼν ποιήσω δὴ ταδί" 

900 χλῆσον. ὦ χϑυσόϑρονε; τὰν 

τρομερὰν, πϑυεράν" 



Θ' ΟΡ δ ἃ 

γιφόβολα πεδία πολύσπορά τ 
ἤλυϑον ἀλαλών. 

ΠΕΙΣΘΕΊ 41ΡΟΣ. 

νὴ τὸν «10, ἀλλ ἤδὴ πέφευγας ταυταγὲ 

966 τὰ χρυερὰ τονδὶ τὸν χιτωνίσκον λαβών. 
τουτὶ μὰ “10 ἐγὼ τὸ καχὸν οὐδέποτ᾽ ἤλπισα, 

προ προ τοίος, οὕτω ταχέως τοῦτον πεπύσϑαι τὴν πόλιν. 

αὖϑις σὺ περιχώρει λαβὼν τὴν χέρνιβα. 

ΓΕΡΈΥΣ.: 

εὐφημία ᾽στω. 
ΧΡΠΗΠΣΜΟΖΔΟΓΟΣ. 

μὴ χατάρξη τοῦ τράγου. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ4ΙΡΟΣ. 

900 σὺ , δ᾽ εἰ τίς; 

ΧΡΥΓΣ ΤΟΣ ΖΟΤΓΌΣ. 

ὕστις; χρησμολόγος. 

ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΙΡΟΣ. 

οἴμωζέ γυν. 

ΧΡΗΣΜΟΜΖΔΖΟΓΙΤΟΣ. 

ὦ δαιμόνιε, τὰ ϑεῖα μὴ φαύλως φέρε" 
ὡς ἔστι Πάκιδος χρησμὸς ἄντιχρυς λέγων 
ἐς τὰς Νεφελοχχυγίας. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

χἄπειτα πῶς 

ταῦτ᾽ οὐ; ἐχρησμολόγεις σὺ πρὶν ἐμὲ τὴν πόλιν 
9605 την οἰχίσαι; 

ΧΡΠΣΜΟΏΜΟΓΟΣ. 

τὸ ϑεῖον ἐνεπόδιζέ με. 

ΠΕΙΣΘΕΤΊΤ Ἅ16Ὀ}ΡΟ Σ. 

οὐδὲν οἷόν ἐστ᾽ ἀχοῦσαι τῶν ἐπῶν. 

ΧΡΗΣΜΟ.ΟΓΟΣ. 

᾿Ξ ΞΘΘΉΒΕΕΕ: ἘΦΟΚΟΣΟ ουθ τ πο ν σον ϑυθοο νον 

δ υ .» φ-" 
» 

͵ , ῃ » - 
31λλ ὅταν οἷχήσωσι λύχοι πολιαί τε κορῶναε 
2 2 -“ » τλ ΚΑ κε Ξ κ Ἂς τ - 

ἐν ταὐτῷ τὸ μεταξὺ Κορίνϑου χαὶ ΖΣιχυῶγος, 

; ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

τί οὖν προσήχει δὴτ᾽ ἐμοὶ Κορινϑίων ; 

ΧΡΗΣΜΟΜΆΊΟΓΟΣ. 

970 ἡνίξαϑ'᾽ ὁ Βάχις τοῦτο πρὸς τὸν ἀέρα. 
“το σοτο τοῦ, -ἰλρ λον ῦλ.... “ὅ- πρῶτον 1]ανδώρᾳ ϑῦσαι λευχότριχα κριόν" 

ὃς δέ καὶ ἐμῶν ἐπέων ἔλϑη πρώτιστα προφήτης, 

τῷ δόμεν ἱμάτιον χαϑαρὸν χαὶ χαινὰ πέδιλα, 
ΓΕ ΤΩΣΞΘΕ ἘΧΊΤΡΌΟΣ. 

ἔνεστι χαὶ τὰ πέδιλα; 

ΧΡΗΣΜΟΜΛΟΓΟΣ. 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 

976 καὶ φιάλην δοῦναι, χαὶ σπλάγχνων χεῖρ᾽ ἐπι-- 
πλῆσαι. 

ΠΕΙΣ ΘΕ Τ ΖΤΡΟΣ. 

χαὶ σπλάχνα διδόν᾽ ἔνεστι; 

Ξ ΧΡΗΙΣΠΌΟΜΟΓΟΣ. 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 

ποιῆς ταῦϑ' 

β 
β 

Ψ ᾿ Ω. - « ἢ 

χαν μὲν, ϑέσπιε χοῦρε, ὡς ἐπι-' 

τέλλω., 

αἰετὸς ἐν νεφέλησι γενήσεαι" αἵ δέ χε μὴ δῷς 
οὐκ ἔσει οὐ τρυγὼν οὐδ᾽ 

Ϊ 
᾿ ι 

αἰετὸς, οὐ δουχο-! 
λάπτης. 

ΠΕΙ͂Σ ΘΕ Ι͂.ΖΤΙΡῸΟ Σ. 

980 καὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦθα; 

ΧΡΗΣΜΟΜΟΓΟΣ. 
λαβὲ τὸ βιβλίον. ] 

ΠΝ πω. 0»... 1. 0010: 01... ὅπ τ τὴ 9 Ὲ  ς το τττ οσι 

᾿ θδ8 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΆΑΙΡΟΣ. 

οὐδὲν ὁ ἄρ᾽ ὅμοιός ἐσϑ' ὁ χρησμὸς τουτῳὶ), 

ὃν ἐγὼ παρὰ τἀπόλλωνος ἐξεγραψάμην" 

«Αὐτὰρ ἐπὴν ἄχλητος ἰὼν ἄνϑρωπος ἀλαζὼν 

λυπῇ ϑύοντας καὶ σπλαγχνεύειν ἐπυλυμεῦ; 

Ὁ ΡΉΗ ΜΝ. 

Ὶ 
| 

985 δὴ τότε χρὴ τύπτειν αὐτὸν πλευρῶν τὸ μεταξὺ," 
ΧΡΗΣΜΟΜΛΔΟΓΟΣ. 

οὐδὲν λέγειν οἶμαί σε. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 
χαὶ φείδου μηδὲν μηδ᾽ αἰετοῦ ἐν νεφέλησι, 

μήτ ἢν «Τάμπων ἢ μήτ᾽ ἢν ὃ μέγας «Πιοπεέϑης. 

ΧΡΗΣΜΟΜΖΜΟΓΟΣ. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῖϑαω; 
ΠΕΙΣΘΕΤΊΤΊ.ΑΙΡΟΣ. 

λαβὲ τὸ βιβλίον. 
990 οὐχ εἰ ϑύραζ᾽ ἐς χόραχας; 

ΧΡΗΣΜΟΜΟΓΟΣ. 
οἴμοι δείλαιος. 

ΠΕΙΣΘΕΤ,ΑΓΡΟΣ. 

οὔχουν ἑτέρωσε χϑησμολογήσεις ἐχτρέχων ; 
ΜΕΤ Ν. 

ἥχω παρ ὑμᾶς 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἕτερον αὖ τουτὶ χαχόν. 

τί δ᾽ αὖ σὺ δράσων; τίς δ᾽ ἰδέα βουλήματος; 

τίς ἡ ̓ πίγοια, τίς ὁ χόϑορνος, τῆς ὁδοῦ; 
ΜΕΤΏΩ Ν. 

995 γεωμετρῆσαι βούλομαι τὸν ἀέρα 
ὑμῖν, διελεῖν τε χατὰ γύας. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΆΙΡΟΣ. 

πρὸς τῶν ϑεῶν, 

σὺ δ᾽ εἶ τίς ἀνδρῶν; 
ΠΕΤὩ Ν. 

, 

εἴ ἔγω; (ὃ) ΠΙέτων, ὅστις 

ὃν οἷδεν Ἑλλὰς χὠ Κολωνός. 

ΠΕΙΣΘΕΊΑΙΡΟΣ. 

εἶπέ μοι, 

ταυτὶ δέ σοι τί ἔστι; 

ΜΕΤ. Ν. 

χανόγες ἀέρος. 

1000 αὐτίχα γὰρ ἀήρ ἔστι τὴν ἰδέαν ὅλος 

χατὰ πνιγέα μάλιστα. προσϑεὶς οὖν ἐγὼ 

τὸν χανόν ἄνωθεν τουτονὶ τὸν χαμπύλον, 

ἐνθεὶς διαβήτην --- μανϑάώνεις; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ.ΑΙΡΟΣ. 
οὐ μανθάνω. 

ΜΠΙΤΩ Ν. 

ὀρϑῷ μετρήσω χανόνι προστιϑεὶς, ἵνα 
1Ἰοοῦ ὁ χύχλος γένηταί σοι τετράγωνος, χὠν μέσῳ 

ἀγορὰ, ΕΟ ΟΕ δ᾽ ὦσιν εἰς αὐτὴν ὁδοὶ 
ὀρϑαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ μέσον, ὥσπερ δ᾽ ἀστέρος, 

αὐτοῦ χυσλοιεροῦς ὄντος, ὀρϑαὶ πανταχὴ 
ἀχτῖνες ἀπολάμπωσιν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ἀἄνϑρωπος Θαλῆς. 

.1010 Μέτων, 

ΜΕΤΩ Ν. 

τί ἔστιν; 

᾿ 
ἥ 

Ἵ 
ἶ 
᾿ 

᾿ 

ἶ 

᾿ 



ὥσπερ ἐν «Ταχεδαίμονι 
ξενηλκτοῦνται χαὶ χεχίνηνταί τιγὲς 

πληγαὶ συχναὶ κατ᾽ ἄστυ. 
ΜΕΤ Ν. 

μῶν στασιάζετὲ; 
ΠΕΙΣΘΕΤ.ΙΡΟΣ. 

1016 μὰ τὸν “41 οὐ δητ᾽. 
ΜΕΤ Ν. 

ἀλλὰ πῶς; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 
ὁμοθυμαδὸν 

| 

| 

σποδεῖν ἅπαντας τοὺς ἀλαζόνας δοκεῖ. 
ΜΕΊ ἢ Ν. 

{ ᾿΄ , Ἦ ) 

υπέαγοίμε ταρ (»Ἤ- 

ΠΕΙΣΘΕΤ, ΑΙ͂ΡΟΣ. 

' φϑαίης ἄν" ἐπίχεινται γὰρ ἐγγὺς αὑταιεί. 

] ΜΕΤΩ Ν. 

οἴμοε χαχοδαίμων. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ 

οὐχ ἘλΈ7ον ἐγὼ παλαι; 

1020 οὐκ ἀναμετρήσεις σκυτὸν ἀπιὼν ἀλλαχῆ; 

ΠΠΙΣΚΟΠΟΣ. 

ποῦ πρόξενοι; 
ΠΕΙΣΘΕΊΤ ΡΟΣ. 

τίς ὁ Σαοδαγιίπαλλος οὑτοσί; 

ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ἐπίσχοπος ἥξω δεῦρο τῷ κυάμῳ λαχὼν 

ἐς τὰς Νεφελοχοχπυγίας 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ἐπίσχοτπιος; 

ἔπεμψε δὲ τίς σε δεῦρο; 

ΠΙΠΣΚΟΠΟΣ. 

ὶ «φαῦλον βιβλίον 
1086 7ελέου. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑΙΡΟΣ 

͵ τί; βούλει δῆτα τὸν μισϑὸν λαβὼν 

μὴ πράγματ᾽ ἔχειν, ἀλλ᾽ ἀπιέναι 

ΕΠΣΚΟΜΠΜΟΣ 

νὴ τοὺς ϑεούς. 

οὖν ἐδεόμην οἴκοι μένων. 
ἔστιν γὰρ τὰ δι᾿ ἐμοῦ πέπραχται «Ῥαργάχη. 

᾿ ΠΕΙΣΘΕΊΤΊἍΙΡΟΣ. 

ἰ απιϑν λαβών" ἔστιν δ΄ ὃ μισϑὸς 
ἘΠΙΣΚΟΜμΜΟ 

ἐχχλησιάσαι δ᾽ 

οὑτοσί. 

.1090 τουτὶ τί ἦν; 

᾿ ΠΕΙΣΘΕΊΔΙΡΟΣ. 

ἐχχλησία περὶ «ραρνάχου- 
Ϊ ἘΠΙΣΚΟΠΟ Σ. 

μαρτύρομαι τυπτόμενος ὧν ἐπίσκοπος. 

ΠΕΙΣΘΕΊ, 41{}ΡὈ0Ὸ0 Σ. 

οὐχ ἀποσοβήσεις; οὐχ ἀποίσεις τὼ χάδω; 

οὐ δεινά; χαὶ πέμπουσιν ἤδη ᾿πισχύπους 
ἐς τὴν πόλιν, πρὶν χαὶ τεϑύσϑαι τοῖς ϑεοῖς. 

--------- 
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ΠΕΙΣΘΕΙΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οἶσθ᾽ ὁτιὴ φιλῶ σ᾽ ἐγώ; 
χἀμοὶ πιϑόμενος ὑπαποχίνει τῆς ὁδοῦ. ἀδικῆ 

ΜΕΤ Ν. 

τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ 

ΨΠΗΠΡΙΣΜΑΤΟΠΩ 1ΠΣ. 

1086 ΕΞὰν δ᾽ ὁ ΜΝεφελοχοχχυγιεὺς τὸν ᾿Αϑηναῖον 

ΠΕΙΣΘΈΤΑΑΙΡΟΣ. 
τουτὶ τί ἔστιν αὖ χαχὸν τὸ βιβλίον; 

ΤΠΩΡΙΣΜΑΤΟΠΩ ΖΗΣ. 

ψηφισματοπώλης εἰμὶ, χαὶ νόμους νέους 
ἥχω παρ᾽ ὑμᾶς δεῦρο πωλήσων. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂Ι͂ΡΟΣ. : 
τοὺ, Τῶν 

ΜΗΦΙΣΜΆΑΤΟΠΩΜΗΣ.. 
1040 Χρῆσϑαι Νιεφελοπκοχχυγιᾶς τοῖσδε τοῖς μέτροισι 

χαὶ σταϑμοῖσι χαὶ ψηφίσμασι, καϑάπερ Ὀλο-- 
φύξιοι. Γν 

. ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 
σὺ δέ γ᾽ οἴσπερ ὡτοτύξιοι χρήσει τάχα.᾿ 

ἩΠΩΟΡΙΣΜΑΤΟΠΩ ΠῊΣ. 

οὗτος, τί πάσχεις; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙ͂ΡΟΣ. 
οὐχ ἀποίσεις τοὺς γόμους; 

1046 πιχρους ἐγώ σοι τήμερον δείξω νόμους. 
ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ. 

καλοῦμαι Πεισϑέτιαρον ὕβρεως ἐς τὸν μουνυ-- 
χιῶνα μῆνα. 

ΠΕΙΣΘΕΊ.Ζ16}ὈΟ:Σ. 

ὥληϑες, οὗτος; ἔτι γὰρ ἐνταῦϑ'᾽ ἤσϑα σύ; 

ΨΠΘΙΣΜΆΑΤΟΠΩ ΔΗ͂Σ. 

1060 Ἐὰν δέ τις ἐξελαύνη τοὺς ἄρχοντας, χαὶ μὴ 
δέχηται κατὰ τὴν στήλην, 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ|9"ὈΡΟ :Σ. 

οἴμοι χαχοδαίμων, χαὶ σὺ γάρ ἐνταῦϑ᾽ ἡσϑ᾽ ἔτει; 
ἘΠΙΣΚΟΠΟ Σ. 

ἀπολῶ σε, καὶ γράφω σε μυρίας δραχμάς. 
ΠΕΙΣΘΕΊ,.ΖΓΡΟ Σ. 

ἐγὼ δὲ σοῦ γε τὼ χάδω διωσχεδῶ. 
ἘΠΙΣΚΟΠΙΟΣ. 

μέμνησ᾽ ὅτε τῆς στήλης κατετίλας ἑσπέρας ; 

ΠΕΙΣΘΕΊ ΑΤΡΟΣ. 

1006 αἰβοῖ" λαβέτω τις αὐτόν. οὗτος, οὐ μενεῖς; 
ΤΕΡΕΥΣ: 

ἀπίωμεν ἡμεῖς ὡς τάχιστ᾽ ἐντευϑενὶ 
ϑύσοντες εἴσω τοῖς ϑεοῖσι τὸν τράγον. 

ΧΟΡΟΣ. 
ἤϑη μοι τῷ παντόπτῳ 

καὶ παντώ ἔχ γῇ το. πάντες 

1060 ϑύσουσ᾽ εὐχκταίαις εὐχαῖς. 
πᾶσαν μὲν γὰρ γᾶν ὀπτεύω, 
σώζω δ᾽ εὐϑαλεῖς καρποὺς, 

χτείνων παμφύλων γένγαν 
ϑηρῶν, οἱ πάντ᾽ ἐν γαίᾳ 

[ι06ὅ ἐκ χάλυχος αὐξανόμενα γένυσιν πολυφάγοις, 

ϑένδρεσί τ᾿ ἐκεζόμενα καρπὸν ἀποβόσχεται" 
χτείνω δ᾽ οἱ χήπους εὐωδεις 

φϑξίθουπιν λυμαις ἐχϑτοτφιξὴ 

ἑρπετά τ καὶ δϑάκετω. πάνϑ'᾽ ὅσαπερ 
1070 ἔστιν ὑπ᾽ ἐμᾶς πτέρυγος ἐν φοναῖς ὄλλυται. 

τῆδε μέντοι ϑὴμέρᾳ μάλιστ᾽ ἐπαναγορεύεται, 

ἢν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν “΄αγοραν τὸν “΄ηλιον; 

λαμβάνειν τάλαντον, ἢν τε τῶν τυράννων τίς ἘῸΙ 
͵1076 τῶν τεϑνηχύότων ἀποκτείνῃ, αὐ λωτοῦ λαμβάνειν. 

1068 --- 1087. ΞξΞ 1088 --- 1111. 



β 
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βουλόμεσϑ᾽ οὖν νῦν ἀνειπεῖν ταῦτα χὴμεῖς ΠΕΙΣΘΕΤΑΑ͂ΙΡΟΣ. | 
ἐνϑάδε" | οὑτοσί. 

ἢν ἀποχτεένῃ τις ὑμῶν «ῬΡιλοχράτη τὸν Στρούϑιον, ΤΥ ΓΙ; Χ(ΘΟΙΣ τᾶς 

λήψεται τάλαντον" ἣν δὲ ζῶντά γ᾽ ἀγάγῃ," ἐξῳχοδόμηταί σοι τὸ τεῖχος. 
ἃ τἕτταρα, ἱ ἂν τ ἢ ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 
οτι συνείρων τοὺς σπίνους πωλεῖ καϑ' ἑπτὰ τοὺ ΕΣ λέγεις. 

᾽ , βολοῦ, ΤΙ ΓΟ ΕΣ ΟΣ: 
1080 εἰταὰα φυσῶν τὰς κίχλας θείσζιοι καὶ λυμαίνεται; 1 26 χάλλιστον ἔργον χαὶ μεγαλοπρεπέστατον " 

τοῖς τε χοψίχοισιν εὶς τὰς δῖνας ἐγχεῖ τὰ πτερὰ, ὥστ᾽ ὧν ἐπάνω μὲν Προξενίδης ὁ Κομπασεὺς 
τὰς περιστεράς ϑ' ὁμοίως ξυλλαβὼν εἴρξας ἔχει, χαὶ Θεογένης ἐναντίω δύ᾽ ἅρματε, 
χἀπαναγχάζει παλεύειν δεδεμένας ἐν διχτύῳ. ἕππων ὑπόντων μέγεϑος ΣΕΣΡΙΣ δούριος 
ταῦτα βουλόμεσϑ' ἀνειπεῖν" χε τις ὄρνιϑας ὑπὸ τοῦ πλάτους ἂν παρελασαίτην. ᾿ 

τρέφει : ΠΕΙΣΘΕΊΤ.Ζ16ἉΡΟΣ. 
1086 εἱργμένους ὑμῶν ἐν αὐλὴ, φροαζομὲεν μεϑιέγαι. Ἡράκλεις. 

ἣν δὲ μὴ πείϑησϑε, συλληφϑέντες ὑπὸ τῶν ΑΓΓΕΖΟΣ 4. 

ὀρνέων [1180 τὸ δὲ μῆχός ἐστι, χαὶ γὰρ ἐμέτρησ᾽ αὔτ᾽ ἐγὼ. 
Φ ς τ ϑὴ, ες - ͵ τ ᾿ 7 δ ἘΠ τ 7 ὅ αὐϑις ὑμεῖς αὖ παρ ἡμῖν δεδεμένοι παλευσετε. ἑχατοντορόγυιον. 

εὔδαιμον φῦλον πτηνῶν ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 
ΣῊ , - ΄ 

ὦ Πόσειδον, τοῦ μάχρους. 

᾿ 

᾿ 
οἰωνῶν, οἱ χειμῶνος μὲν 

τίνες φχοδόμησαν αὐτὸ τηλιχουτογέ; | 
᾿ 

Ϊ 

] 
! 

1090 γλαένας οὐκ ἀμπισχοῦνται" 
ΩΣ Ὁ κι , ς - 

οὐδ᾽ αὖ ϑερμὴ πνίγους ἡμᾶς ΦΓΡΓΈ“ΟΣ 4. 

1106 πρῶτα μὲν γὰρ οὗ μάλιστα πᾶς κριτὴς ἐφίεται, τὸν δὲ πηλὸν ἐνεβάλλοντο πῶς; 
γλαῦχες ὑμᾶς οὔποτ᾽ ἐπιλείψουσι «“Ζαυριωτικαί" ΑΓΓΕΖΟΣ Α͂. 

ἀλλ ἐνοιχήσουσιν ἔνδον, ἔν τε τοῖς βαλαντίοις τοῦτ, ὠγάϑ᾽, ἐξεύρητο χαὶ σοφώωτάτα " 

ἐννεοττεύσουσι χἀχλέψουσι μιχρὰ χέρματα. 1146 οἱ χῆνες ὑποτύπτοντες ὥσπερ ταῖς ἅμαις 
᾿ ἐς τὰς λεχάνας ἐνέβαλλον αὐτὸν τοῖν ποδοῖν. 

ἀκτὶς τηλαυγὴς ϑάλπει" ὕρνιϑες, οὐδεὶς ἄλλος, οὐκ .«ΔϊἸγύπτιος 
ἀλλ᾿ ἀνθηρῶν λειμώνων πλινϑοφόρος, οὐ λιϑουργὸς, οὐ τέχτων παρῆν, 
φύλλων ἐν χύλποις ναίω, 1186 ἀλλ᾿ αὐτόχειρες, ὥστε ϑαυμάζειν ἐμέ. | 

1096 ἡνίκ ἂν ὁ ϑεσπέσιος ὀξὺ μέλος ἀχέτας ἐκ μέν γε «Τιβύης ἦχον ὡς τρισμύριαι 

ϑάλπεσι μεσημβρινοῖς ἡλιομανὴς βοᾷ. γέρανοι, ϑεμελίους χαταπεπωχυῖαι λίϑους. 
χειμάζω δ᾽ ἐν κοίλοις ἄντροις, τούτους δ᾽ ἐτύκιζον αἱ χρέχες τοῖς δύγχεσιν. 

Νύμφαις οὐρείαις ξυμπαίξων " ἕτεροι δ᾽ ἐπλινϑοποίουν πελαργοὶ μύριοι" 
ἡρινά τε βοσχόμεϑα παρϑένια ς 1140 ὕϑωρ δ᾽ ἐφόρουν χάτωϑεν ἐς τὸν ἀέρα 

1100 λευχότροφψα μύρτα, Χαρίτων τὲ κηπεύματα. οἱ χαραδριοὶ χαὶ τἄλλα ποτάμι᾽ ὄρνεα. 
τοῖς χριταῖς εἰπεῖν τι βουλομεσϑα τῆς νίζξης͵ ; ΠΕΙΣΘΕΤΑΑΙΡΟΣ. 

πέρι, ὃ : ἐπηλοφόρουν δ᾽ αὐτοῖσι τίνες; 
δο᾽ ἀγάϑ', ἢν κρίνωσιν ἡμᾶς, πᾶσιν αὐτοῖς δω-- ΑἼΓΓΕΖΟΣ 4. 

ΟΣ ΘΣΣ ΕΝ ἐρωδιοὶ 
ὥστε χρείττω δῶρα πολλῷ τῶν “Ἀλεξάνδρου λεχάγαισι. 

λαβεῖν. ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

᾿ 
εΥ κ “ » ’ 

εἶτα πρὸς τούτοισιν ὥσπερ ἐν ἱεροῖς οἷχησέτε. 

1110 τὰς γὰρ ὑμῶν οἰχίας ἐρέψομεν πρὸς ἀετόν " ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΑ͂ΙΡΟΣ. | 

χἂν λαχόντες ἀρχίδιον εἶθ ἁρπάσαι βούλησϑέ τι, τί δῆτα πόδες ἂν οὐχ ἂν ἐργασαίατο; 
ὀξὺν ἑἱεραχίσχον ἐς τὰς χεῖρας ὑμῖν δώσομεν. ΓΙ ΒΊΟΝ 
ἢν δέ που δειπνῆτε, πρηγορῶνας ὑμῖν πέμ-! χαὶ νὴ 47 αἱ νῆτταί γε περιεζωσμέναι 

ψομεν. ] ἐπλινδοφόρουν" ἄνω δὲ τὸν ὑπαγωγέα 

ἢν δὲ μὴ χρίνητε, χαλχεύεσϑε μηνίσκους φορεῖν 1160 ἐπέτοντ' ἔχουσαι κατόπιν, ὥσπερ παιδία, 
1116 ὥσπερ ἀνδριάντες" ὡς ὑμῶν ὃς ἂν μὴ μὴν ἔχῃ, τὸν πηλὸν ἐν τοῖς στόμασιν αἱ χελιδόνες. 

ὅταν ἔχητε χλανίδα λευκὴν, τότε μάλισϑ' οὕτω᾽ ΠΕΙΣΘΕΊΤ ΑΙΡΟΣ. 
δίχην | τί δῆτα μισϑωτοὺς ἂν ἔτι μισϑοῖτό τις; 

“τ δώσεϑ' ἡμῖν, πᾶσι τοῖς ὕονισι χατατιλώμενοι. φέρ᾽ ἴδω, τί δαί; τὰ ξύλιγα τοῦ τείχους τέγες 
ΠΕΙΣΘΕΤ.ΖΓΡΟ Σ. ἀπειργάσαντ᾽ ; 

τὰ μὲν ἱέρ᾽ ἡμῖν ἔστιν, ὦρνιϑες, καλά" ΙΣΤ ΈΖΌΟΣΝΑΕ Δ: 

ἀλλ΄ ὡς ἀπὸ τοῦ τείχους πάρεστιν ἄγγελος ' ὄρνιϑες ἦσαν τέχτονες 
1120 οὐδεὶς ὅτου πευσόμεϑα τἀχεῖ πράγματα. 1156 σοφώτατοι πελεχᾶντες, οὗ τοῖς δύγχεσιν 

ἀλλ οὑτοσὶ τρέχει τις ᾿“λφειὸν πνέων. | ἀπεπελέχησαν τὰς πύλας" ἦν δ᾽ ὁ κτύπος 
Τὴ ἘΒΖ ΟΥΞΙΝΧΑ: | αὐτῶν πελεχώντων ὥσπερ ἐν ναυπηγίῳ. 

ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ! καὶ νῦν ἅπαντ᾽ ἐχεῖνα πεπύλωται πύλαις, 

᾽στι, ποῦ | καὶ βεβιμλάνωται χαὶ φυλάττεται κύκλῳ, 
ποῦ Πεισϑέταιρός ἐστιν ἅρχων ; 1100 ἐφοδεύεται, χωδωγοφορεῖται, πανταχῆ 

88 ΡΟΕΤΑΡ Β5ΟΕΝΤΙΟΙ͂.ς 
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φυλαχαὶ καϑεστήχασι χαὶ φρυχτωρίαι 

ἂν τοῖσι πύργοις. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἀποτρέχων 
ἀπονέψομαι" σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη τἄλλα δρῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὗτος, τί ποιεῖς; ἄρα ϑαυμάζεις ὅτι 
1166 οὕτω τὸ τεῖχος ἐχτετείχισται ταχύ; 

ΠΕΙΣΘΕΊΤ.:ΡΟΣ. 

γὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγε" χαὶ γὰρ ἄξιον" 
ἔσα γὰρ ἀληϑῶς φαίνεταί μοι ψεύδεσιν. 
ἀλλ ὅδε φύλαξ γὰρ τῶν ἐχεῖϑεν ἄγγελος 
ἐσθεῖ πρὸς ἡμᾶς δεῦρο, πυρρίχην βλέπων. 

ΑΓΓΕ.ΖΟΣ 8. 

1170 Ἰοὺ ἰοὺ, ἐοὺ Ἰοὺ, Ἰοὺ ἰού. 
ΠΕΙΣΘΕΊΑ16Ὀ}ὈΟ Σ. 

τέ τὸ πρᾶγμα τουτί; 
ἌΑΓΓΕΟ.ΖΟΣ 8. 

δεινότατα πεπόνθαμεν. 
τῶν γὰρ ϑεῶν τις ἄρτι τῶν παρὰ τοῦ «Πιὸς 

διὰ τῶν πυλῶν εἰσέπτατ᾽ εἰς τὸν ἀέρα, 
λαϑὼν χολοιοὺς φύλαχας ἡμεροσχόπους. 

ΠΕΙΣΘΕΊ 4ΠὦὈ᾽ὈῸ0Ο Σ. 

1176 ὦ δεινὸν ἔργον χαὶ σχέτλιον εἰργασμέγος. 

τίς τῶν ϑεῶν; 

ΑΓΓΕ.ΖΟΣ 8. 

οὐχ ἴσμεν" ὅτι δ᾽ εἶχε πτερὰ, 
τοῦτ᾽ ἴσμεν. 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΊ ΑΤΙΡΟΣ. 

οὔχουν δῆτα περιπόλους ἐχρῆν 
πέμψαι χατ' αὐτὸν εὐϑύς; 

ἌΓΙΕ.ΟΣ 8. 

ἀλλ ἐπέμψαμεν 
τρισμυρίους ἱέραχας ἱπποτοξότας, 

1180 χωρεῖ δὲ πᾶς τις ὄνυχας ἠγκυλωμένγος, 

χερχνὴς, τριόρχης, γὺψ, χκύμινδις, ἀετός " 
ῥύμῃ τε καὶ πτεροῖσι καὶ ῥοιζήμασιν 
αἰϑὴρ δονεῖται τοῦ ϑεοῦ ζητουμένου " 

χἄστ᾽ οὐ μακρὰν ἄπωϑεν, ἀλλ ἐνταῦϑά που 
1185 ηδη ᾿στίν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὐχοῦν σφενδόνας δεῖ λαμβάγειν 
καὶ τόξα " χώρει δεῦρο πᾶς ὑπηρέτης " 
τόξευε, παῖε, σφενθόνην τίς μοι δότω. 

ΧΟΡΟΣ. 

πόλεμος αἴρεται, πόλεμος οὐ φατὸς 
1190 πρὸς ἐμὲ χαὶ ϑεούς. ἀλλὰ φύλαττε πᾶς 

ἀέρα περινέφελον, ὃν Ἔρεβος ἐτέχετο, 
.1196 μή σε λάϑη ϑεῶν τις ταύτῃ περῶνγ" 
| ἄϑρει δὲ πᾶς χύχλῳ σχοπῶν Ἔ Ἔ, 

ὡς ἐγγὺς ἤδη δαίμονος πεδαρσίου 
| δίνης πτερωτὸς φϑόγγος ἐξακούεται. 

ΠΕΙΣΘΕΤΟΑΙΡΟΣ. 

αὕτη σὺ ποῖ ποῖ ποῖ πέτει; μέν ἥσυχος, 

.1200 ἔχ᾽ ἀτρέμας " αὐτοῦ στῆϑ'᾽ - ἐπίσχες τοῦ δρόμου. 
ἱ τίς εἶ; ποδαπή; λέγειν ἐχρῆν ὁπόϑεν ποτ᾽ εἰ. 

ΤΊΣ, 

παρὰ τῶν ϑεῶν ἔγωγε τῶν Ὀλυμπίων. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὕγομα δέ σοι τί ἔστι, πλοῖον, ἢ κυνῆ; 
1188 --- 1195. -Ξ-ΞΞ 1262 --- 1268. 

β 

Ἶρις ταχεῖα. 

Ι 
| 

Ϊ 

ἱ 

β 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΑΙΡΟΣ. 

Πάραλος . ἢ Σαλαμιγία; 

ἌΘΟΙΣ. 

1206 τέ δὲ τοῦτο: ζ 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
ταυτηνί τις οὐ ξυλλήψεται 

ἀναπτάμενος τρίορχος; 
ΤΡΥΣ. 

ἐμὲ συλλήψεται; 
τί ποι ἐστὶ τουτὶ τὸ χαχόν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

οἰμώξει μαχρά. 
ἜΡΙΟΣΣ 

ἄτοπόν γὲ τουτὶ πρᾶγμα. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

χατὰ ποίας πύλας 
εἰσῆλθες εἰς τὸ τεῖχος, ὦ μιαρωτάτη; 

1}Ὀ}0Ρ71Σ. 

1210 οὐχ οἶδα μὰ “7 ἔγωγε κατὰ ποίας πύλας. 

ΠΕΙΣΘΕΊ, 41}ὈῸ0 Σ. 

ἤκουσας αὐτῆς οἷον εἰρωνεύεται; 
πρὸς τοὺς κολοιάρχους προσῆλθες; οὐ λέγεις; 
σφραγῖδ᾽ ἔχεις παρὰ τῶν πελαργῶν; 

1}’1Σ. 
Α 

τί τὸ χαχον; 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΆΑΙΡΟΣ. 

οὐχ ἔλαβες; 
ΤΡῚΣ: 

ὑγιαίγνεις μέν; 
ΠΕΙΣΘΕΊΤ 41}0Ο Σ. 

οὐδὲ σύμβολον 
1216 ἐπέβαλεν ὀρνίϑαρχος οὐδείς σοι παρών; 

ΓΡΌΟΣ, 

μὰ 40 οὐκ ἔμοιγ ἐπέβαλεν οὐδεὶς, ὦ μέλε. 
ΠΕΙΣΘΕΊ 41}00Ὸ Σ. 

κἄπειτα δῆϑ᾽ οὕτω σιωπῆ διαπέτει 

διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους; 
ΤΊΡΎΤΕΣ. 

ποίᾳ γὰρ ἄλλη χρὴ πέτεσϑαι τοὺς ϑεούς; 
ΠΕΙΣΘΕΊΤ.1ΡΟΣ. 

1220 οὐκ οἶδα μὰ “1 ἔγωγε" τῇδε μὲν γὰρ οὔ. 
ἀδικεῖ δὲ χαὶ γῦν. ἀρά γ᾽ οἶσϑα τοῦϑ', ὅτι 
δικαιότατ᾽ ἂν ληφϑεῖσα πασῶν Ἰρίδων 
ἀπέϑαγες, εἰ τῆς ἀξίας ἐτύγχαγες; 

ΤΡΩ͂ΙΣ. 

ἀλλ ἀϑανατός εἰμὶ. 
ΠΕΙΣΘΕΤ.ΑΙΓΡΟΣ. 

ἀλλ᾿ ὅμως ἂν ἀπέϑανες. 

1226 δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσϑ', ἐμοὶ δοκεῖ, 
εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρχομεν, ὑμεῖς δ᾽ οἱ ϑεοὶ 
ἀχολαστανεῖτε, χοὐδέπω γνώσεσϑ' ὅτι 
ἀχροατέον ὑμῖν ἐν μέρει τῶν χρειττόνων. 
φράσον δέ τοί μοι, τὼ πτέρυγε ποῖ ναυστολεῖς ; 

ΧΟΡΟΙ͂Σ. 

1280 ἐγώ; πρὸς ἀνθρώπους πέτομαι παρὰ τοῦ πατρὸς 

φράσουσα ϑύειν τοῖς Ὀλυμπίοις ϑεοῖς 

μηλοσφαγεῖν τε βουϑύτοις ἐπ᾿ ἐσχάραις 
χγισᾶν τ᾽ ἀγυιάς. 

| 
Ϊ 



τ νννΝ 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

τί σὺ λέγεις; ποίοις ϑεοῖς ; 

ΨΈΡΣΕΓΕΣΣ 

ποίοισιν ; ἡμῖν, τοῖς ἐν οὐρανῷ ϑεοῖς. 
; ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΓΙΡΟΣ. 

1285 ϑεοὶ γὰρ ὑμεῖς; 
ΤΡΙΣῚ 

τίς γάρ ἐστ᾽ ἄλλος ϑεός; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΤΡΟΣ. 

δρνιϑὲς ἀνθρώποισι νῦν εἶσιν ϑεοὶ, 

οἷς ϑυτέον αὐτοὺς, ἀλλὰ μὰ Δί᾽ οὐ τῷ “ί. 
ὙΡΥΒΣΣΣ 

ὦ μῶρε μῶρε, μὴ ϑεῶν χίνει φρένας 
δεινὰς, ὅπως μή σου γένος πανώλεϑρον 

1240 Ζιὸς μαχέλλῃ πᾶν ἀναστρέψη “χη, “ἱ 

λιγνὺς δὲ σῶμα καὶ δόμων περιπτυχὰς 

χαταιϑαλώσῃ σου “ικυμνίαις βολαῖς. 
ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΙΡΟΣ. 

ἄκουσον αὕτη" παῦε τῶν παφλασμάτων " 

1246 ταυτὶ λέγουσα μορμολύττεσθϑαι δοκεῖς; 

ἀρ οἶσϑ᾽ ὅτι Ζεὺς εἴ με λυπήσει πέρα, 
μέλαϑοα μὲν αὐτοῦ χαὶ δόμους ᾿Ἵμφίονος 
χκαταιϑαλώσω πυρφόροισιν ἀετοῖς, 
πέμψω δὲ πορφυρίωνας ἐς τὸν οὐρανὸν 

1260 ὕονις ἐπ’ αὐτὸν, παρδαλᾶς ἐνημμένους, 
πλεῖν ἑξαχοσίους τὸν ἀριϑμόν; χαὶ δή ποτὰ 
εἷς Πορφυρίων αὐτῷ παρέσχε πράγματα. 

σὺ δ᾽ εἴ μὲ λυπήσεις τι, τῆς διακόνου 
πρώτης ἀνατείνας τὼ σχέλη διαμηριῶ 

1266 τὴν Ἴοιν αὐτὴν, ὥστε ϑαυμάζειν ὅπως 

οὕτω γέρων ὧν στύομαι τριέμβολον. 
ΤΙΣ. 

διαρραγείης, ὦ μέλ᾽, αὐτοῖς δήμασιν. 
ΠΕΙΣΘΕΤ 19}ὈΡΟ:Σ. 

οὐκ ἀποσοβήσεις; οὐ ταχέως; εὐρὰξ πατάξ. 
ὙΥΜΣΣ 

ἤ μήν σὲ παύσει τῆς ὕβρεως οὑμὸς πατήρ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

1260 οἴμοι τάλας. οὔκουν ἑτέρωσε πετομένη 

χαταιϑαλώσεις τῶν νεωτέρων τινά; 
ἌΧ ΟΙΟΣἿΣ: 

ἀποχεχλήχαμεν διογενεῖς ϑεοὺς 
μηχέτι τὴν ἐμὴν διαπερᾶν πόλιν, 

1265 μηδέ τιν᾽ ἱερόϑυτον ἀνὰ δάπεδον ἔτι 
τῇδε βροτὸν ϑεοῖσι πέμπειν χαπνόγ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ.ΑΙΡΟΣ. 

δεινόν γε τὸν χκήρυχα τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς 
1270 οἱχόμενον, εἰ μηδέποτε νοστήσξδε πάλιν. 

ἩΓΕ ΡΞ: 

ὦ Πεισϑέταιρ᾽, ὦ μαχάρι᾽, ὦ σοφώτατε, 

ὦ χλεινότατ᾽, ὦ σοιώτατ᾽, ὦ γλαφυρώτατε, 
ὦ τρισμαχάρι᾽, ὦ χαταχέλευσον. 

ὙΓΕΙΣ ΘΈΤΑΤΙΡΌΟΣ. 

τί σὺ λέγεις; 
ἊΝ ΒῪ Ξ- 

στεφάνῳ σε χρυσῷ τῷδε σοφίας οὕνεκα 
1276 στεφανοῦσι χαὶ τιμῶσιν οἱ πάντες λεῷ. 

ἹΠΕΤ ΘΕΤ ΧΤΡΌΟΣ: 

δέχομαι. τί δ᾽ οὕτως οἱ λεὼ τιμῶσί με; 
.-..-..--. τἀὖὔὖΦὕ.β.... νϑππ|τΠπππ||1ὸὕ....--.-........... 

ΚΗΡΎΥῪΥΞ. 
ἊΣ Εἰ ν᾿ , ΑΓ , ὠ χλεινοτάτην αἰϑέριον οἰκίσας πόλιν, 

2 ΣᾺ» , ’ , οὐκ οἰσϑ' ὅσην τιμὴν παρ᾿ ἀνθρώποις φέρει, 
ε 2 ᾿Ὶ “- - , , 

ὁσους τ΄ ἐραστὰς τῆσδε τῆς χώρας ἔχεις. 
[1280 πρὸὴν μὲν γὰρ οἱκίσαι σε τήνδε τὴν πόλιν, 

ἐλακωνομάνουν ἅπαντες ἄνϑρωποι τότε, 
2 ; ; 

ἐχόμων, ἐπείνων, ἐρούπων, ἐσωκράτων, 
ΠΟ ΤΣ κα μν τα, τ 5, ας , Φ σκυτάλι᾽ ἐφόρουν" νυνὶ δ᾽ ὑποστρέψαντες αὐ 

ὀρνιϑομανοῦσι, πάντα δ᾽ ὑπὸ τῆς ἡδονῇ Ἶ ͵ ὕσι, πάντο ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
2 ΕἾ 27 Η 7 

128ὅ ποιουσιν ἅπερ ορνιϑὲς ἐχμιμούμενοι, 
- Α 2 ᾿Ὶ ’ “- γ - [χι 

πρῶτον μὲν εὐϑὺς παντὲς ἐξ εὐνῆς ἅμα 

ἐπέτονϑ' ἕωϑεν ὥσπερ ἡμεῖς ἐπὶ νομόν " 
γ γ» εἶ “ ᾿ , 

χαπειτ ἂν ἅμα χατῆραν ἐς τὰ βιβλία " 

εἰτ᾽ ἀπενέμοντ᾽ ἐνταῦϑα τὰ ψηφίσματα. 
1290 ὠρνιϑομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς ὥστε χαὶ 

πολλοῖσιν ὀρνίϑων ὀνόματ᾽ ἦν χείμενα. 
πέρδιξ μὲν εἷς κάπηλος ὠνομάζετο 

χωλὸς, Μενίππῳ δ᾽ ὴἡν χελιδὼν τοὔνομα, 
3 , ἘΠΕῚ Π Χ ΕῸ ΟΝ ΣΩΡΑ . 
Οπουντίῳ δ᾽ ὀφθαλμὸν οὐκ ἔχων χόραξ, 

ἔχ ἀτρέμα. φέρ᾽ ἴδω, πότερα «“Ζυδὸν ἢ «Ῥρύγα ἢ 1296 κορυδὸς «Ριλοχλέει, χηναλώπηξ Θεογένγει, 
ἶβις ““υχούργῳ, Χαιρεφῶντι νυκτερὶς, 
“Συρακοσίῳ δὲ χέττα " Μειδίας δ᾽ ἐχεῖ 
ὄρτυξ ἐκαλεῖτο" καὶ γὰρ ἦχεν ὄρτυγι 

, ὑπὸ στυφοχύπου τὴν χεφαλὴν πεπληγμένῳ. 
1300 δον δ᾽ ὑπὸ φιλορνιϑίας πάντες μέλη, 

ὅπου χελιδὼν ἦν τις ἐμπεποιημέγη 
ἢ πηνέλοψ ἢ χήν τις ἢ περιστερὰ 
ἢ πτέρυγες, ἢ πτεροῦ τι καὶ σμικρὸν προσῆν. 
τοιαῦτα μὲν τἀχεῖϑεν. ἕν δέ σοι λέγω" 

1806 ἥξουσ᾽ ἐχεῖϑεν δεῦρο πλεῖν ἢ μύριοι 

πτερῶν δεόμενοι καὶ τρόπων γαμψωνύχων " 
ὥστε πτερῶν σοι τοῖς ἐποίχοις δεῖ ποϑέν. 

ΠΕΙΣΘΕΤ,ΑΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὐχ ἄρα μὰ 4 ἡμῖν ἔτ᾽ ἔργον ἑστάναι. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα σὺ μὲν Ἰὼν τὰς ἀρρίχους 

1310 χαὶ τοὺς κοφίνους ἅπαντας ἐμπίπλη πτερῶν" 

Μίανῆς δὲ φερέτω μοι ϑύραζε τὰ πτερά" 
ἐγὼ δ᾽ ἐχείνων τοὺς προσιόντας δέξομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ταχὺ δ᾽ ἂν πολυάνορα τὰν πόλιν 
χαλοῖ τις ἀνϑρώπω». 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

1315 τύχη μόνον προσείη. 
ΧΟΡΟΣ. 

κατέχουσι δ᾽ ἔρωτες ἐμᾶς πόλεως. 
ΠΕΙΣΘΕΤ.ἍΑ1}ὈΡΟ Σ. 

ϑᾶττον φέρειν πελεύω. 
ΧΟΡΟΣ. 

τί γὰρ οὐκ ἔνι ταύτη 
χαλὸν ἀνδοὶ μετοικεῖν; 

1820 Σοφία, Πόϑος, ἀμβρόσιαι Χάριτες, 

τό τε τῆς ἀγανόφρονος Ἡσυχίας 
εὐώμερον πρόσωπον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

ὡς βλακικῶς διακονεῖς " 

οὐ ϑᾶττον ἐγκονήσεις ; 
ΧΟΡΟΣ. 

1324 φερέτω κάλαϑον ταχύ τις πτερῶν, 

σὺ ὃ αὖϑις ἐξόρμα, 

1318 --- 1322. -Ξ-Ξ- 1326 --- 1384. 
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τύπτων γε τοῦτον ὡδί. | ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 
πάνυ γὰρ βραδύς ἐστί τις ὥσπερ ὄνος. γοῦν ἀρ ἕξεις νὴ “ία. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. ᾿ ΚΙΝΜΓΣΤΓΙΟΙ͂ΙΣ. 
ἹΠανῆς γάρ ἔστι δειλός. ἀναπέτομαι δὴ πρὸς Ολυμπον πτερύγεσσε κπού- 

| ΧΟΡΟΣ. ᾿ φαις" 
1380 σὺ δὲ τὰ πτερὰ πρῶτον , πέτομαι δ᾽ ὁδὸν ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλαν μελέων 

διάϑες τάδε χόσμῳ" ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 
τά τε μουσίχ ὁμοῦ τά τε μαντικὰ χαὶ 1376 τουτὶ τὸ πρᾶγμα φορτίου δεῖται πτερῶν. ᾿ 
τὰ ϑαλάττί. ἔπειτα δ᾽ ὅπως φρονίμως Ϊ ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

. 27 εὐ κς: - , Ι 3 , Ν τ , ΄ ὃ πρὸς ἀνδρὶ ὁρῶν πτερώσεις. ! ἀφόβῳ φρενὶ σώματί τε νέαν ἐφέπων 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

1386 οὔ τοι μὰ τὼς χερχνῆδας ἔτι σοῦ σχήσομαι, 

οὕτως ὁρῶν σε δειλὸν ὄντα χαὶ βροαϑύν. 

ΠΑ͂ΤΡΑ͂.ΖΧΟΙ.4Σ. 

γενοίμαν ἀετὸς ὑψιπέτας, 
ὡς ὧν ποταϑείην ὑπὲρ ἀτρυγέτου γλαυ-- 
χᾶς ἐπὶ οἴδμα λίμνας. 

ΠΕΙΣΘΕΊ 41}Ὁ}Ὁ0 Σ. 

1840 ἔοιχεν οὐ ψευδαγγελὴς εἶν ἄγγελος. 
ζϑων γὰρ ὅδε τις ἀετοὺς προσέρχεται. 

ἘΞ ἾΟΩ͂ΣΣ. 

αἰβοῖ" 

οὐχ ἔστιν οὐδὲν τοῦ πέτεσϑαι γλυχύτερον»" 
ἐρῶ δ᾽ ἔγωγε τῶν ἐν ὄρνισιν νόμων. 
ὀρνιϑομαγῶ γὰρ καὶ πέτομαι, καὶ βούλομαι 

1848 οἰχεῖν μεϑ᾽ ὑμῶν, χἀπιϑυμῶ τῶν νόμων. 
ΠΕΙΣΘΕΤΊ.“1Ὁ}»ῸΟΣ. 

ποίων γόμωγ; πολλοὶ γὰρ ὀρνίϑων νόμοι. 
ΠΑ͂ΤΡΑ.01.45Σ. 

πάντων" μάλιστα δ᾽ ὅτι χαλὸν νομίζεταε 
τὸν πατέρα τοῖς δονισιν ἄγχειν χαὶ δάχνειν. 

ΠΕΙΣΘΕΊ 4Ζ1}Ὀ}ΟΣ. 

καὶ νὴ 40 ἀνδοεῖόν γε πάνυ νομίζομεν, 
1380 ὃς ἂν πεπλήγη τὸν πατέρα νεοττὸς ὥν. 

ΠΑ,ΤΡ,Ζ.101.4Σ. 

διὰ ταῦτα μέντοι δεῦρ᾽ ἀνοικισϑεὶς ἐγὼ 
ἄγχειν ἐπιϑυμῶ τὸν πατέρα χαὶ πάντ ἔχειν. 

ΠΕΙΣΘΕΊ.Ζ|ΡΟ Σ. 

ἀλλ ἔστιν ἡμῖν τοῖσιν ὄονισιν νόμος 
παλαιὸς ἐν ταῖς τῶν πελαργῶν πύρβεσιν" 

1885 ἐπὴν ὁ πατὴρ ὃ πελαργὸς ἐχπετησέμους 

πάντας ποιήσῃ τοὺς πελαργιδῆς τρέφων, 

δεῖ τοὺς νεοττοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν. 
Π4}:1ὦὃὈὉ.4..01424Σ. 

ἀπέλαυσά τἄρ᾽ ἂν νὴ “1 ἐλθὼν ἐνϑαδὶ, 
εἴπερ γέ μοι χαὶ τὸν πατέρα βοσχητέον. 

ΠΕΙΣΘΕΊ Α19ὈΟ Σ. 

1360 οὐδέν γ᾽. ́. ἐπειδήπερ γὰρ ἦλϑες, ὦ ἜΕΕ, 

εὔνους, πτερώσω σ᾽ ὥσπερ, δονιν ὀρφανόν. 
σοὶ δ᾽, ὦ νεανίσξ;, οὐ χκαχῶς ὑποϑήσομαι, 

] ἀλλ᾽ οἷάπερ αὐτὸς ΔΡΡΑΊΟΣ ὅτε παῖς ἡ. σὺ γὰρ 

τὸν μὲν πατέρα μὴ τύπτε" ταυτηνδὶ λαβὼν 
͵18366 τὴν τ; καὶ τουτὶ τὸ πλῆχτρον ϑάτέρᾳ, 

γομίσας ἀλεκτρυόνος ἔχειν τονδὲ λόφον, 

φρούρει, στρατεύου, μισϑοφορῶν σαυτὸν τρέφε, 

τὸν πατέρ᾽ ἔα ζῆν" ἀλλ᾿ ἐπειδὴ μάχιμος εἶ, 
εἷς τἀπὶ Θράκης ἀποπέτου, χἀχεῖ μόχου. 

ΠΑ͂ΤΡΑ Ζ2Ο1Ι4Σ. 

1870 νὴ τὸν Ζιόνυσον, εὖ γέ μοι δοχεῖς λέγειν, 
χαὶ πείσομαί͵ σοι. 

.-------.ὕ....- -τον---τςἍ......--τ λον, "στα --.ὅ.«--ς-Ἕ...»-οοὐ5..-ὸ5ὅὕΧΚ5ι..,ἀππ͵ρτσοιλστα δι ον. τ. πετταν  ρυκυσσν εν -----΄-.-ο-ο-- ὁ ... .. ......... 

ϊ) 

ἀσπαζόμεσϑα φιλύρινον Κινησίαν. 

ΚΙΝΗΣΊΙΊΚ.4Σ. 

[1880 ὄρνις γενέσϑαι βούλομαι 

λιγύφϑογγος ἀηδών. 

. ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 
παῦσαι μελῳδῶν, ἀλλ᾽ ὅ τι λέγεις εἶπέ μοι. 

ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

ὑπὸ σοῦ πτερωϑεὶς βούλομαι μετάρσιος 

ἀναπτόμενος ἐκ τῶν νεφελῶν χαινὰς λαβεῖν. 

1886 ἀεροδονήτους καὶ νιφοβόλους ἀναβολάς. 
ΠΕΙΣΘΕΊΤΊ ΡΟΣ. 

ἐγ τῶν νεφελῶν γὰρ ἄν τις ἀναβολὰς λάβοι; 
ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. : 

χρέμαται μὲν οὖν ἐντεῦϑεν ἡμῶν ἡ τέχνη. 
᾿ τῶν διϑυράμβων γὰρ τὰ λαμπρὰ γίγνεται ᾿ 
ἀέριά τινὰ καὶ σκότια καὶ χυαναυγέα 

1890 χαὶ πτεροδόνητα " σὺ δὲ κλύων εἴσει τάχα.-. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ1ΡΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. 

-’΄-΄ὔ΄’΄---.- “-“ἷἝ“ἽὅΟἝἕἙἝ. ΄ὃοὦ,ὕὌς ὦ... .... ................. 

--- πο τὺ- 

ΚΙΝΗΣΊΙΩΕΩ͂Σ. 

γὴ τὸν ᾿Πραχλέα σύ γε. 
ἅπαντα γὰρ δίειμί σοι τὸν ἀέρα 
εἴδωλα πετεινῶν 

αἰϑεροδοόμων, 

οἰωνῶν ταναοδείρων. 

ΠΕΙΣΘΕΤΊΤ.:}Ὀ}ΡΟΣ. 
. 

1396 ὠόπ. 
ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

τὸν ἀλάδρομον ἁλάμενος 
ἅμ᾽ ἀνέμων πνοαῖσι βαίην. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 
γ»νὴ τὸν 4. ἡ ̓γώ σου χαταπαύσω τὰς προάΐς. 

ΚΙΝΗΣΙΩΑ͂Σ. 

τοτὲ μὲν νοτίαν στείχων πρὸς ὁδὸν, 
τοτὲ δ᾽ αὖ βορέᾳ σῶμα πελάζων 

1400 ἀλίμενον αἰϑέρος αὔλακα τέμνων. 
χαρίεντά γ᾽, ὦ πρεσβῦτ᾽, ἐσοφίσω καὶ σοφρά. 

ΠΕΙ͂ΣΘΕΙ' 41}Ὀ}Ρ0ΟΣ. 

οὐ γὰρ σὺ χαίρεις πτεροδόνητος γενόμενος ; 
ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

ταυτὶ πεποίηκας τὸν κυχλιοδιδάσχαλον, 
ὃς ταῖσι φυλαῖς περιμάχητός εἰμ᾽ ἀεί; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
1406 βούλει διδάσκειν καὶ παρ᾽ ἡμῖν οὖν ἴω 

«“Ζεωτροφίδη χορὸν πξεθμὅψωνι ὀργνέω 

Κεχροπέδα φυλήν; 

ΚΑΙΝΠΗΣΊΙΑ“Σ. 

χαταγελᾷς μου, δῆλος εἷ. 

τί δεῦρο πόδα σὺ κυλλὸν ἀνὰ χκύχλον κυχλεῖς; 

β 
β 
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ΘΟΡ ἈΉΓ ΟΘ ἘΠῚΣῚ 

ἀλλ᾽ οὖν ἔγωγ᾽ οὐ παύσομαι, τοῦτ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι, 
πρὶν ἂν πτερωϑεὶς διαδράμω τὸν ἀέρα. 

ΣΥΚΟΦΗΩΝΤΗΣ. 

Ξ10 δονιϑές τινες οἵδ᾽ οὐδὲν ἔχοντες πτεροποίζχιλοι, 
τανυσίπτεοε ποιχίλα χελιδοῖ" 

ἹΕΕΙΣΘΕΊ ΦΙΡΟΣ. 

τουτὶ τὸ καχὸν οὐ φαῦλον ἐξεγρήγορεν. 
ὅθ᾽ αὖ μινυρίζων δεῦρό τις προσέρχεται. 

τοῦ ἡ Ἀὸ Θ ΡΌ ΕΊΣ. 

] 1415 τανυσίπτερε ποικίλα μάλ᾽ αὖϑις. 

Εν ΜΈΤΣΘΕσΙΑΓΡΟΣ. 
' ἐς ϑοϊμάτιον τὸ σχόλιον ζδειν μοι δοκεῖ, 

δεῖσθαι δ᾽ ἔοιχεν οὐκ ὀλίγων χελιδόνων. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

' 

τίς ὁ πτερῶν δεῦρ᾽ ἐστὶ τοὺς ἀφικνουμένους ; 

ΠΕΣ ΣΙ Θ), ἘΠ ΤΟΟΓ ΤΙΘΣΣ: 

ὁδὲ πάρεστιν" ἀλλ᾽ ὅτου δεῖ χρὴ λέγειν. 
ΕΟ  ΡΙ ΝΣΕΙΙΣ. 

1420 πτερῶν πτερῶν δεῖ" μὴ πύϑη τὸ δεύτερον. 
ΠΕΙΣΘΕΤ.ΖΙΡΟΣ. 

μῶν εὐθὺ Πελλήνης πέτεσθαι διανοεῖ; 

; ΣΟ ΔΈΟΙ ΝΊ ΖΊΗ Σ. 

μὰ “ὦ, ἀλλὰ χλητήρ εἶμι νησιωτιχὸς 
χαὶ συχοφάντης, 

ΖΓΕΙΣΘΈΤΟΩΙΡΟ.:. 

ὦ μακάριε τῆς τέχνης. 
ΕΣ Ὁ Ρ ΝΥΊΚΗΤΣΣ. 

ὑξρ ποαγματοδίφης. εἶτα δέομαι πτερὰ λαβὼν 
1426 χύχλῳ περισοβεῖν τὰς πόλεις καλούμενος. 

ΧΕ ΤΕΞ ΘΈΣΙ ΤΡΙΟΙΣ: Ϊ 
ἶ ὑπὸ πτερύγων τί προσχαλεῖ σοφώτερων; 

ΣΥΚΟΦΟΑ͂ΝΊΠΗΣ. 

μὰ “1{΄, ἀλλ᾽ ἵν᾽ οἱ λῃσταί γε μὴ λυπῶσί μιε, 
μετὰ τῶν γεράνων τ' ἐχεῖϑεν ἀναχωρῶ πάλιν, 
ἀνθ᾽ ἕρματος πολλὰς καταπεπωχὼς δέχας. 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΊΑΙΡΟΣ. 

ἫΝ τουτὶ γὰρ ἐργάζει σὺ τοὔργον; εἶπέ μοι, 

γεανίας ὧν συχοφαντεῖς τοὺς ξέγους; 

ἜΥ Κ Ὁ ΑΝ ἹΜΗΤΙΣ, 
τί γὰρ πάϑω; σχάπτειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι. 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἀλλ ἔστιν ἕτερα νὴ 4 ἔργα σώφρονα, 
ἀφ᾽ ὧν διαζὴν ἄνδοα χρῆν τοσουτονὶ 

1435 ἐς τοῦ διχαίου μᾶλλον ἢ διχορραφεῖν. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

ὦ δαιμόνιε, μὴ νουϑέτει μ᾽, ἀλλὰ πτέρου. 
ΠΕΙΣΘΈΕΈΤΆΑΙΡΟΣ. 

γῦν τοι λέγων πτερῶ σε. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

χαὶ πῶς ἂν λόγοις 
γα πνσνσσσποροόθοοι'Ἕἶν ΟΝ 

ἄνδρα πτερώσειας σύ; 

' ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
ἐ πάντες τοῖς λύγοις 

ἀναπτερθῦνται. 

ἘΞ ΥΚ ΟΣ ΊΚΕΙΣ. 

πάντες ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὐχ ἀχήχοας, 
1440 ὅταν λέγωσιν οἱ πατέρες ἑχάστοτε 

τοῖς μειραχίοις ἐν τοῖσι χουρείοις ταδέ" 

-»-ο»........ὕ....ν.......... .. 

Ι , 

β 
| 

δεινῶς γέ μου τὸ μειράχιον Ζμιτοέφης 
λέγων ἀνεπτέρωχεν ὧσϑ' ἱππηλατεῖν. 
ὁ δέ τις τὸν αὑτοῦ φησιν ἐπὶ τραγῳδίᾳ 

1145 ἀνεπτερῶσϑαι χεὼ πεποτῆσϑαι τὰς φρένας. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

λόγοισί τἄρα καὶ πτεροῦνται; 

ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΙΡΟΣ. 

φήμ᾽ ἐγώ. 
ὑπὸ γὰρ λόγων ὁ νοῦς τε μετεωρίζεται 
ἐπαίρεταί τ ἄνϑρωπος. οὕτω καί ο᾽ ἐγὼ 
ἀναπτερώσας βούλομαι χρηστοῖς λόγοις 

1460 τρέψαι πρὸς ἔργον νόμιμον. 
Σ) της ΨΞψΨΗΑΝΊΤΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ βούλομαι. 
ΠΕΙΣΘΕΤΊ 411}ὈἨ Σ. 

τί δαὶ ποιήσεις; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

τὸ γένος οὐ καταισχυγῶ. 
παππῷος ὁ βίος συχοφαντεῖν ἐστέ μοι. 

ἀλλὰ πτέρου με ταχέσι χαὶ πούφοις πτεροῖς 
ἱέραχος, ἢ ἀξρχνηθος, ὡς ἂν τοὺς ξένους 

1465 καλεσάμενος, χῴτ᾽ ἐγχεχληκὼς ἐγθαδὶ, 
χαᾳτ᾽ αὖ πέτωμαι πάλιν ἐχεῖσε. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑἫΑ͂ΣΡΟΣ. 

μανϑάνω. 

ὡὠδὲὺ λέγεις" ὅπως ἂν ὠφλήχῃ δίχην 
ἐγϑάδε πρὶν ἥχειν ὃ ξένος. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΉΗ Σ. 

πάνυ μανϑάγεϊς. 
ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΙΡΟΣ. 

κὥπειϑ' ὁ μὲν πλεῖ δεῦρο, σὺ δ᾽ ἐχεῖσο αὖ πέτει 
1460 ἁοπασόμενος τὰ χρήματ᾽ αὐτοῦ. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΗ͂Σ. 

παντ' ἔχεις. ᾿ 
βέμβιχος οὐδὲν διαφέρειν δεῖ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

μανϑάνω 
βέμβιχα " καὶ μὴν ἔστι μοι γὴ τὸν 4{6α 
κάλλιστα Κορκυραῖα τοιαυτὶ πτερά. 

ΣΟΥ ΡΝ ΎΆΗΣ. 

οἴμοι τάλας " μάστιγ᾽ ἔχεις. 
ΠΕΙΣΘΕΤ.19}Ὀ}ὈΟ Σ. 

πτερὼ μὲν οὗν, 

.14θ6 οἷσί σε ποιήσω τήμιε ξρον βεμιβικιᾶν. 

ΣῪ ΑΚ ΘΟΟΡ ΝΤ ΗΣ. 

οἴμοι τάλας. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΓΙΡΟΣ. 

οὐ πτερυγιεῖς ἐντευϑενί; 
οὐκ ἀπολιβάς εἰς, ὦ χάχιστ᾽ ἀπολούμενος; 

πιχρὰν τάχ ὄψει στρεινοδιχοπανουργέαν. 
ἀπίωμεν ἡμεῖς ξυλλαβόντες τὰ πτερά. 

ΧΟΡΟΣ. 

1470 πολλὰ δὴ χαὶ χαινὰ χαὶ ϑαυ- 

μάστ' ἐπεπτόμεσϑα, χαὶ 

δεινὰ πράγματ' εἴδομεν. 

ἔστι γὰρ δένδοον περ υχὸς 
ἔχτοπόν τι, χαρδίας ἀ-- 

.1476 ΤώΤΕΘΣ ὶ Κλεώνυμος, 

χρήσιμον μὲν οὐδὲν, ἄλ- 

1470 --- 1481. -ΞΞΞ 

--.᾿-.΄ὉὦὖὸΆὸΆἌἼἾ.ν 
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λως δὲ δειλὸν καὶ μέγα. 
τοῦτο τοῦ μὲν ἦρος ἀεὶ 

βλαστάνει καὶ συκοφαντεῖ, 
1480τοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς 

ἀσπίδας φυλλορροεῖ. 
ἔστι δ᾽ αὖ χώρα πρὸς αὐτῷ 
τῷ σχότῳ πόρρω τις ἐν 
τῆ λύχνων ἐρημίᾳ, 

1486 ἔνϑα τοῖς ἥρωσιν ἄνϑρω- 
ποι ξυναριστῶσι καὶ ξύν- 

εισι, πλὴν τῆς ἑσπέρας. 
τηνιχαῦτα δ᾽ οὐχέτ᾽ ἦν 

ἀσφαλὲς ξυντυγχάνειν. 
1490 εἰ γὰρ ἐντύχοι τις ἥρῳ, 

τῶν βροτῶν νύχτωρ ᾿Ορέστῃ, 
γυμνὸς ἦν πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ 
πάντα τἀπιδέξια. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

οἴμοι τάλας, ὁ Ζεὺς ὅπως μή μ᾽ ὄψεται. 

1496 ποῦ Πεισϑέταιρός ἔστιν; 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἔα, τουτὶ τί ἦν; 

τίς οὐγκαλυμμός; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τῶν ϑεῶν ὁρᾷς τινὰ 

ἐμοῦ κατόπιν ἐνταῦϑα; 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

μὰ 4 ἐγὼ μὲν οὔ. 

τίς δ᾽ εἶ σύ; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

πηνίχ᾽ ἐστὶν ἄρα τῆς ἡμέρας; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ὁπηνίχα ; σμικρόν τι μετὰ μεσημβρίαν. 
1500 ἀλλὰ σὺ τίς εἶ; 

ΠΡΟΜ ῊῈΘ ΕΎΣ. 

βουλυτὸς, ἢ περαιτέρω; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οἴμ᾽ ὡς βδελύττομαί σε. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

τί γὰρ ὁ Ζεὺς ποιεῖ; 
ἀπαιϑριάζει τὰς νεφέλας, ἢ ξυννεφεῖ; 

ΠΕΙΣΘΕΤ 41:1}ὈΟ Σ. 

οἴμωζε μεγάλ᾽. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

οὕτω μὲν ἐχκχεχαλύψομαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ὦ φίλε Προμηϑεῦ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
παῦε παῦε, μὴ βόα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

1606 τί γὰρ ἔστι; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΞΣ. 

ι ’ 7 

σίγα, μὴ κάλει μου τοὔνομα" 
ἀπὸ γὰρ ὀλεῖ μ᾽, εἴ μ᾽ ἐνθάδ᾽ ὁ Ζεὺς ὄψεται. 
ἀλλ᾽ ἵνα φράσω σοι πάντα τἄνω πράγματα, 
τουτὶ λαβών μου τὸ σχιάδειον ὑπέρεχε 
ἄνωθεν, ὡς ἂν μή μ᾽ ὁρῶσιν οἱ ϑεοί. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΙΓΡΟΣ. 
[1610 ἐοὺ ἰού" 

ΑἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

εὖ γ᾽ ἐπενόησας αὐτὸ χαὶ προμηϑιχῶς. 
ὑπόδυϑι ταχὺ δὴ, χάτα ϑαρρήσας λέγε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἄχουε δή νυν. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂Ι͂ΡΟΣ. 

ὡς ἀκούοντος λέγε. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ἀπόλωλεν ὁ Ζεύς. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

πηνίχ᾽ ἄττ᾽ ἀπώλετο; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

1616 ἐξ οὗπερ ὑμεῖς ὠχίσατε τὸν ἀέρα. 
ϑύει γὰρ οὐδεὶς οὐδὲν ἀνθρώπων ἔτι 
ϑεοῖσιν, οὐδὲ χνῖσα μηρίων ἄπο 
ἀνῆλϑεν ὡς ἡμῶς ἀπ᾽ ἐχείνου τοῦ χρόνου, 
ἀλλ᾽ ὡσπερεὶ Θεσμοφορίοις νηστεύομεν 

1620 ἄνευ ϑυηλῶν" οἱ δὲ βάρβαροι ϑεοὶ 

πεινῶντες ὥσπερ ᾿Ιλλυριοὶ χεχριγότες 

ἐπιστρατεύσειν φάσ᾽ ἄνωθεν τῷ ΖΙι, 
εἰ μὴ παρέξει τἀμπόρι᾽ ἀνεῳγμένα, 
ἕν᾽ εἰσάγοιτο σπλάγχνα χατατετμημέγα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΊΤ Α͂ΙΡΟΣ. 

1626 εἰσὶν γὰρ ἕτεροι βάρβαροι ϑεοέ τινες 

ἄνωθεν ὑμῶν; 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
οὐ γάρ εἶσι βάρβαροι, 

ὅϑεν ὃ πατρῷός ἐστιν ᾿Εξηχεστίδη; 

ΠΕΙΣΘΕΤ ΑΙΡΟΣ. 

ὄνομα δὲ τούτοις τοῖς ϑεοῖς τοῖς βαρβάροις 

τί ἐστίν; 

; ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

ὅ τι ἐστίν; Τριβαλλοί. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

μαγϑάνω. 

[1680 ἐντεῦϑεν ὦρα τοὐπιτριβείης ἐγένετο. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

μάλιστα πάντων. ἕν δέ σοι λέγω σαφές" 
ἥξουσι πρέσβεις δεῦρο περὶ διαλλαγῶν 
παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῶν Τριβαλλῶν τῶν ἄνω" 
ὑμεῖς δὲ μὴ σπένδεσϑ᾽, ἐὰν μὴ παραδιδῷ 

1636 τὸ σχῆπτρον ὁ Ζεὺς τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν, 
καὶ τὴν Βασίλειάν σοι γυναῖχ᾽ ἔχειν διδῷ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

τίς ἐστιν ἡ Βασίλεια; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

καλλίστη χόρη, 
ἥπερ ταμιεύει τὸν κεραυνὸν τοῦ Διὸς 
καὶ ταλλ᾽ ἁπαξάπαντα, τὴν εὐβουλίαν, 

1540 τὴν εὐνομίαν, τὴν σωφροσύνην, τὰ νεώρια, 
τὴν λοιδορίαν, τὸν χωλαχρέτην, τὰ τριώβολα. 

ΠΕΙΣΘΕΤ, 41:}Ρ0 Σ. 

ἅπαντά τἄρ᾽ αὐτῷ ταμιεύει. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

- φήμ᾽ ἐγώ. 
[ὦ - ᾿ 3 4 ; νν ἣν γ᾽ ἣν σὺ παρ᾽ ἐκείνου παραλάβης, πάντ ἔχεις. 
τούτων ἕνεχα δεῦρ᾽ ἦλθον, ἵνα φράσαιμέ σοι. 

1546 ἀεί ποτ᾿ ἀνϑοώποις γὰρ εὔνους εἴμ᾽ ἐγώ. 
ἈΚ ΥΡΣΥΘΙΕ  ΖΎΥΡΌΟΣ: 

μόνον ϑεῶν γὰρ διὰ σ᾽ ἀπανϑρακχίζομεν. 

τρεοσο,»,.... 



ΘΟ. ΒΓ ΑΝ: Ε».ὁ ΔΕὺ. Σ. 

ΤΡ ΟΜΗΘΕΎῪΣ. 

μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς ϑεοὺς, ὡς οἶσϑα σύ. 

ΠΕΙΣΘΕΊΆἍΠΙΡΟΣ. 

γὴ τὸν “0 ἀεὶ δῆτα ϑεομισὴς ἔφυς. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Τίμων χαϑαρός. ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἀποτρέχω πάλιν, 
ιὅδ0 φέρε τὸ σχιάδειον, ἵνα μὲ χἂν ὃ Ζεὺς ἴδη 

ἄνωθεν, ἀχολουϑεῖν δοκῶ χανηφόρῳ. 
ΠΕΠΙΣΘΕΤ.ΑΓΡΟΣ. 

χαὶ τὸν δίφρον γε διφοοφόρει τον δὲ λαβων: 
ΧΌΟΡ̓Ο Σ᾿. 

πρὸς δὲ τοῖς Σχαιάποσιν λί- 
] μὴ τις ἔστ᾽, ἄλουτος οὗ 

1555 ψυχαγωγεῖ Σωχράτης " 
ἔνϑα χαὶ Πείσανδρος ἦλϑε 

δεόμενος ψυχὴν ἰδεῖν, ἣ 
] ζῶντ᾽ ἐχεῖνον προὔλιπε, 

σφάγι᾽ ἔχων χάμηλον ἀ- 

1660 μνόν τιν᾽, ἧς λαιμοὺς τεμὼν, 
| ὥσπερ οὑδυσσεὺς ἀπῆλϑε, 

; χᾷτ᾽ ἀνήλϑ᾽ αὐτῷ χκάτωϑεν 

᾿ σιρὸς τὸ λαῖμα τῆς καμήλου 
“Χαιρεφῶν ἡ γυχτερίς. 

ΠΟΣΕΙΖ. Ν. 

1666 τὸ μὲν πόλισμα τῆς “Νεφελοχοχκχυγίας 
ὁρᾶν τοϑὲὺ πάρεστιν. οἱ πρεσβεύομεν. 
οὗτος, τί δρᾷς; ἐπ᾿ ἀριστέρ᾽ οὕτως ἀμπέχει; 
οὐ μεταβαλεῖς ϑοϊμάτιον ὧδ᾽ ἐπὶ δεξιάν; 
τί, ὦ κακόδαιμον; -Δαισποϑίας εἶ τὴν φύσιν. 

1570 ὦ ϑημοχρατέα, ποῖ προβιβᾷς ἡμᾶς ποτε, 

εἰ τουτονί γ᾽ ἐχειροτόνησαν οἱ ϑεοί; 
ΤΡΙΒ..4.10:Σ. 

ἕξεις ἀτρέμας; 
ΠΟΣΕΙΖΩ Ν. 

οἴμωζε" πολὺ γὰρ δή σ᾽ ἐγὼ 
ξόραχα πάντων» βαρβαρώτατον ϑεῶγ. 
ἄγε δὴ τί δρῶμεν, Ηράχλεις; 

ΠΡΑΚΜΖΗΣ. 

ἀκήχοας 
1576 ἐμοῦ γ᾽ ὅτι τὸν ἄνϑρωπον ἄγχειν βούλομαι, 

ὕστις ποτ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ τοὺς ϑεοὺς ἀποτειχίσας. 

ΠΟΣΕΙΖ40. Ν. 

ἀλλ᾽, ὠγάϑ᾽, ἡρήμεσθϑα περὶ διαλλαγῶν 

πρέσβεις. 

ΗΡΑΩΑΚΖΗΣ. 

διπλασίως μᾶλλον ἄγχειν μοι δοκεῖ. 

ΠΠΕΙΣΘΈΕΈΤΆΑΙΡΟΣ. 

τὴν τυρόχνηστίν μοι δότω " φέρε σίλφιον " 
1580 τυρὸν φερέτω τις " πυρπόλει τοὺς ἄνϑραχας. 

ἘΓΡ Καὶ ἍΤΙΣ: 

τὸν ἄνδρα χαέρειν οἱ ϑεοὶ χελεύομεν 
τρεῖς ὄντες ἡμεῖς. 

ΠΕΙΣΘΕΙ͂ 41} 0Σ. 

ἀλλ᾽ ἐπιχνῶ τὸ σίλφιον. 

ἘΓΡ ΖΚ ΤΙΣ: 

τὰ δὲ χρέα τοῦ ταῦτ᾽ ἐστίν; 

ΠΕΙΣΘΕΤ.1}Ὀ00 ΞΖ. 

ὄρνιϑές τιψες 

1553 --- 1564. --- 1694.- - 1706. 
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1585 ἔδοξαν ἀδιχεῖν. 

ἐπανιστάμενοι τοῖς δημοτιχοῖσιν ὀρνέοις 

ἘΓΨΡΩ ΚΟ ΖΦΗ͂Σ. 

εἶτα δῆτα σίλφιον 
ἐπικνᾷς πρότερον αὐτοῖσιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ὦ χαῖρ᾽, Ἡράχλεις. 
τί ἔστι; 

ἩΡΑΚΖΗ Σ. 

πρεσβεύοντες ἡμεῖς ἥκομεν 

παρὰ τῶν ϑεῶν περὶ πολέμου παταλλαγῆς. 
ΟΙΚΕΊΠ:Σ. 

ἔλαιον οὐκ ἔνεστιν ἐν τῇ ληχύϑῳ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ41}ΡὈΟΣ. 

1590 χαὶ μὴν τά γ᾽ ὀρνίϑεια λιπάρ᾽ εἶναι πρέπει. 
ΠΡΩΑΚ.ΖΗΣ. 

ἡμεῖς τε γὰρ πολεμοῦντες οὐ χεοδαίνομεν, 
ὑμεῖς τ᾽ ἂν ἡμῖν τοῖς ϑεοῖς ὄντες φίλοι 
δμβοιον ὕδωρ. ἂν εἴχετ᾽ ἐν τοῖς τέλμασιν, 
ἀλχυογνίδας τ᾿ ἂν ἤγεϑ᾽ ἡμέρας ἀεί. ' 

1595 τούτων περὶ πάντων αὐτοχράτορες ἥκπομιεν. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΓΙΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὔτε πρότερον πώποϑ᾽ ἡμεῖς ἤρξαμεν 
πολέμου πρὸς ὑμᾶς, νῦν τ᾿ ἐϑέλομεν,, εἰ δοχεῖ,. 

ἐὰν τὸ δέχαιον ἀλλὰ νῦν ἐθέλητε δρᾶν, 
σπονδὰς ποιεῖσϑαι. τὰ δὲ δίκαι᾽ ἐστὶν ταδί" 

1600 τὸ σχῆπτρον ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν 

τὸν “1{᾿ ἀποδοῦναι" χαὶ διαλλαττώμεϑα. 
ἐπὶ τοῖσδε τοὺς πρέσβεις ἐπ᾿ ἄριστον χαλῶ. 

ΠΡΑΚΟΑΗΣ. 

ἐμοὶ μὲν ἀπόχρη ταῦτα, χαὶ ψηφίζομαι, 
ΠΟΣΕΙΖῶ Ν. 

τί, ὦ χαχόδαιμον; ἠλίϑιος καὶ γάστρις εἶ. 

1606 ἀποστερεῖς τὸν πατέρα τῆς τυραννίδος; 
ΠΕΙΣΘΕΊΤΊ ΑΙΡΟΣ. 

ἄληθες; οὐ γὰρ μεῖζον ὑμεῖς οἱ ϑεοὶ 

ἰσχύσετ᾽, ἣν ὄρνιϑες ἄρξωσιν χάτω; 

γῦν μέν γ᾽ ὑπὸ ταῖς νεφέλαισιν ἐγκεκρυμμέγοι 
χύψαντες ἐπιορκοῦσιν ὑμῶς οἱ βοοτοί" 

[1610 ἐὰν δὲ τοὺς δονις ἔχητε συμμάχους, 
ὅταν ὀμνύη τις τὸν χόραχα χαὶ τὸν 4έα, 

ὁ χόραξ παρελθὼν τοὐπιορχοῦντος λάϑρα 

προσπτάμενος ἐχχόψει τὸν ὀρϑαλμὸν ϑενών. 
ΠΟΣΕΙ “ἢ Ν. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, ταῦτά γέ τοι καλῶς λέγεις. 

ΠΡΑΩΑΚΖΗΣ. 

1615 χἀμοὶ δοχεῖ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

τί δαὶ σὺ φῆς; 
ΤἨΡΙΒΑΑ,.,...1 00 Σ. 

γαβαισατρεῦ. 

ΠΕΙΣΘΕΙ͂ 41}Ὀ}ΡὈῈῸ60 Σ. 

ἕτερον γὺν ἔτε ὁρᾷς; 
Ἀ 

ἐπαινεῖ χοὔῦτος. 
ἀχούσαϑ᾽ ὅσον ὑμᾶς ἀγαϑὸν ποιήσομεν. 

ἐάν τις ἀνθρώπων ἱερεῖόν τῳ ϑεῶν 
εὐξάμενος, εἶτα διασοφίζηται λέγων, 

1620 μενετοὶ ϑεοὶ, χαὶ μάποδιδῷ μισητίαν, 

ὠἀγαπράξομεν χαὶ ταῦτα. 

ΠΟΣΕΙΖ2 Ν. 
φέρ᾽ ἴδω, τῷ τρόπῳ; 

-.-ὕὮὦ... 



ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΤΙΡΟ.:Σ. 

| ὅτων» διαριϑμῶν ἀργυρίδιον τύχῃ 
ἄνθρωπος οὗτος, ἢ καϑῆται λούμενος, 

καταπτώμενος ἰχεῖνος, ἁρπάσας λάϑρα, 
1026 προβάτοιν δυοῖν τιμὴν ἀνοίσει τῷ ϑεῷ. 
Ι ΤΌΡΕΟΖΎΚΕΣΤΨΡΈΣ. 

τὸ σχῆπτρον ἀποδοῦναι πώμιν ψηφίζομαι 
τούτοις ἐγώ. 

| ΠΟΣΕΙΜ4.2 Ν. 

καὶ τὸν Τοιβαλλόν νυν ἐροῦ. 
ἩΡΑΆΚΛΗΣ. 

ὁ Τριβαλλὸς, οἱμώζειν δοχεῖ σοι; 
ΕΡῚ ΒΒ“. 2. 7.0 .Σ. ι 

σαυγᾶχα 
βακταριχροῦσα. 

ΗΠΡΩΚ.ΠΣ. 

' φησὶν εὖ λέγειν πάνυ. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

.1630 εἴ τοι δοχεῖ σφῷν ταῦτα, χαἀμοὶ συνδοχεῖ. 

ΠΡΑΚΜΗΣ. 
| οὗτος, δοχεῖ δρῶν ταῦτα τοῦ σκήπτρου πέρι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΙΡΟΣ 
χαὶ νὴ 40 ἕτερόν γ᾽ ἐστὶν οὗ ᾿μνήσϑην ἐγώ. 
τὴν μὲν γὰρ Ἥραν παραδίδωμι τῷ 41, 
τὴν δὲ Βασίλειαν τὴν χόρην γυναῖχ᾽ ἐμοὶ 

1036 ἐχδοτέον ἐστίν. 

Ι ΠΟΣΕΙΔΖῺΩ Ν. 

οὐ διαλλαγῶν ἐρᾷς. 
ἀπέωμεν οἴκαδ᾽ αὖϑις. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
ὀλίγον μοι μέλει. 

μάγειρε, τὸ κατάχυσμα χρὴ ποιεῖν γλυχύ. 
ΠΡΑ͂ΚΟΖΗΣ. 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνθρώπων Πόσειδον, ποῖ φέρει; 
ἡμεῖς περὶ γυγαιχὸς μιᾶς πολεμήσομεν ; 

| ΠΟΣΕ,ΙΖ Ν. 

τοῖο τί δαὶ ποιῶμεν ; 
ἩΡΑΚΛΗ͂Σ. 

β ὃ τι; διαλλαττώμεϑα. 
ΠΟΣΕΙΖ. Ν. 

τί, ὠξζύρ᾽; οὐκ οἶσϑ᾽ ἐξαπατώμενος πάλαι; 
βλάπτεις δέ τοι σὺ σαυτόν. ἣν γὰρ ἀποϑάνῃ 

Ι ὁ Ζεὺς, παραδοὺς τούτοισι τὴν τυραννίδα, 
πένης ἔσει σύ. σοῦ γὰρ ἅπαντα γίγνεται 

1646 τὰ χρήμαϑ᾽, ὅσ᾽ ἂν ὁ Ζεὺς ἀποϑνήσκων καταλίπῃ. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οἴμοι τάλας, οἷόν σὲ περισοφίζεται. 
δεῦρ᾽ ὡς ἔμ᾽ τ ΟΥ̓ ΟΘ ΠΟ ΌΣΝΝ ἵνα τί σοι φράσω. 

διαβάλλεταί. σ᾽ ὃ ϑεῖος, ὦ πονηρὲ σύ. 

] τῶν γὰρ πατρῴων οὐδ᾽ ἀχκαρῆ μέτεστί σοι “ 
4 

[1060 χατὰ τοὺς νόμους" νόϑος γὰρ εἶ χοὐ γγήσιος." 
ΠΡΑΚΑΒΙΣ. 

ἐγὼ νόϑος; τί λέγεις ; 
ΠΕΙΣΘΕΤ 41}Ὀ}0Ο Σ. 

σὺ μέντοι γὴ Δία, 
ὧν γε ξένης γυναικός. ἢ πῶς ἂν ποτε 

ἐπίχληρον εἶναι τὴν ̓ ἀϑηναίαν δοκεῖς, 

οὖσιν ϑυγατέρ᾽, ὄντων ἀδελφῶν γνησίων; 
ΠΡΑ͂ΚΜἍΜΗΣ. 

1666 τί δ᾽, ἤν ὁ πατὴρ ἐμοὶ διδῷ τὰ χρήματα 
νόϑῳ ᾿ξαποϑνήσχων; 

ΤῸ ΦΑΝ  Ε Σ 

ΠΕΙ͂Σ ΘΕΤΑΙΡΟΣ. ε 
ὁ νόμος αὐτὸν οὗ Ἄ Ἢ 

οὗτος ὁ Ποσειδῶν πρῶτος, ὃς ἐπαίρει 
ἀνϑέξεταί σου τῶν πατρῴων χϑηβ των 
φάσχων ἀδελφὸς αὐτὸς εἶναι γνήσιος. 

1660 ἐρῶ δὲ δὴ καὶ τὸν Σύλωνός σοι νόμον" 
Νόϑῳ δὲ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν. ΝΣ νων Ἢ Ὄντων 

1666 γνηθίωνε ἐὰν δὲ παῖδες μὴ ὦσι γνήσιοι, τοῖς 
ἐγγυτάτω γένους μετεῖναι τῶν χρημάτων». 

ΠΡΆΑΚΜΖΗΣ. 

ἐμοὺ δ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲν τῶν πατρῴων χρημάτων 
μέτεστιν; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὐ μέντοι μὰ Δία. λέξον δέ μοι, 
ἤδη σ᾽ ὃ πατὴρ εἰσήγαγ᾽ ἐς τοὺς φράτορας; 

ΠΡΑ͂ΚΖΠΗΣ. 

1670 οὐ δῆτ᾽ ἐμέ γε. καὶ δῆτ᾽ ἐθαύμαζον πάλαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

τί σης ἄνω κεέχηναθ. αἰχίαν βλέπων; 

ἀλλ ἣν μεϑ᾽ ἡμῶν ἧς, χαταστήσω σ᾽ ἐγὼ 
τύραννον, ὀργίϑων παρέξω σοι γάλα. 

ΠΡΆΑ͂ΚΖΗΣ. 

δίκαι᾽ ἔμοιγε χαὶ πάλιν δοχεῖς λέγειν 

1076 περὶ τῆς χόρης; χἄγωγε παραδίδωμέ σοι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

τί δαὶ σὺ φής; 
ΠΟΣΕΙΖῺΩ Ν. 
τἀναντία ψηφίζομαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἐν τῷ Τριβαλλῷ πᾶν τὸ πρᾶγμα. τέ σὺ ἡεβξὰν 
ΤΡΙΒ.4..10 Σ. 

χκαλάνι χόραυνα καὶ μεγάλα βασιλιναῦ "ῇ 
ὄργιτο παραδίδωμι. 

ΠΡΑΩΑ͂ΚΖΗΣ. 

παραδοῦναι λέγει. 
ΠΟΣΕΙΖΩ Ν᾿. 

1080 μὰ τὸν “Τ᾿ οὐχ οὗτός γε παραδοῦναι λέγει, 
εἰ μὴ βατίζειν ὥσπερ αἱ χελιδόνες. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΙΡΟΣ. 

οὐχοῦν παραδοῦναι ταῖς χελιδόσιν λέγει. 
ΠΟΣΕΙΖΔῶΩ Ν. 

σφὼ νῦν διαλλάττεσϑε καὶ ξυμβαίνετε"» 
ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ σφῷν δοχεῖ, σιγήσομαι. 

ΠΡΑ͂ΚΠἍΗ Σ. 

1086 ἡμῖν ἃ λέγεις σὺ πάντα συγχωρεῖν δοκεῖ. 
ἀλλ ἴϑι μεϑ' ἡμῶν αὐτὸς ἐς τὸν οὐρανὸν, 

ἵγα τὴν Βασίλειαν χαὶ τὰ πάντ᾽ ἐχεῖ λάβης. 
ΠΕΙΣΘΕΤΑ͂ΤΙΡΟΣ. 

ἐς καιρὸν ἄρα κατεκόπησαν οὑτοιὶ 
ἐς τοὺς γάμους. 

ἵ ΠΡΩΚΖΗΣ. 

βούλεσϑε δῆτ᾽ ἐγὼ τέως 

1690 ὀπτῶ τὰ χρέα ταυτὶ μένων; ὑμεῖς δ᾽ ἴτε. 
ΠΟΣΕΙΖ.2 Ν. 

ὑπῖος τὰ χρέα; πολλήν γε τενϑείαν λέγεις. 

οὐχ εἰ μεϑ᾽ ἡ ιν; 

ΤΓΡΌΟΊΘΊΗΣ, 

εὖ γε μέντἂν διετέϑην. 
ΠΕΙΣΘΕΤΆΑ͂ΙΡΟΣ. 

ἀλλὰ. γαμικὴν χλανίδα δότω τις δεῦρό μοι. 



ΟΡ ΝΠ Ὁ Ε΄ ̓ Ξ: 665 παν τ νυ τυ Γ7Ὁν΄.ᾳὕφ ὐπὴἴ’Ἢἴ’’᾿ ΄Φῆ ́ππ νυ... ὉὉ 
ΧΟΡΟΣ. τῶν ἠἡλιβάτων ϑοόνων 

ἔστι δ᾽ ἐν «Ῥαναῖσι πρὸς τὴ ἄρχοντα ϑεοῖς μέγαν 
1609ὅ Κλεψύδοᾳ 7 ΡΌΨΟΥΟΝ ἐγ- ΠΤοῦθαι ξυνεκοίμισαν 

; γλωττο) γαστόρων γένος, 1785 ἐν τοιῷ δ᾽ ὑμεναίῳ. Ϊ 

| οἱ ϑερίζουσίν, τε χαὶ σπεί- ἼΠ ὦ, Ὑμέγαι᾽ ὦ. Ϊ 

ταισι συχαζουσί τε" πα τς ἡνίας 
1700 βάρβαροι δ᾽ εἰσὶν γένος, 

Τοργίαι τὲ χαὶ «ίλιπποι. 

εὔϑυνε παλεντόνους, 

1749 Ζηνὸς πάροχος γάμων 

Ϊ 

᾿ 

' 
ἰ 
] 

| 

Ϊ 
᾿ 

ρουσι χαὶ τρυγῶσι ταῖς γλωτ- ᾿ ἀμφιϑαλὴς Ἔρως 

᾿ 

| 
[ 

| χἀπὸ τῶν ἐγγλωττογαστό-- τῆς τ᾽ εὐδαίμονος Ἥρας. 
Ι ρων ἐχείνων τῶν «Ριλίππων Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 
ὶ - - ΕῚ “-᾽ ε 

πανταχοῦ τῆς .Ζττικης ἢ ΠΕΙΣΘΕΤ 4 ΡΟΣ. 

1706 γλῶττα χωρὶς τέμνεται. ἐχάρην ἵμνοις, ἐχάρην ῳδαῖς" 
εν ΒΩ Α , 7, 5» -- δ ΑΓΓΕ.ῸΟΣ. ἄγαμαι δὲ λόγων. ἄγε νυν αὐτοῦ 

΄ Σ ᾽ Ἁ , 2 γω ᾽ Ξ Ἄ ; ᾿ 

ὦ πᾶνε ἀγαϑὰ πραττοντὲς, ὦ μέξίζω λογου, 1745 χαὶ τὰς χϑονίας χλήσατε βροντὰς, 

τὸ ρα λυ λδ τ γραῦν ον γένος, τάς τὲ πυρώδεις “]:ὸς ἀστεροπὰς, 
, Α 7 39 ᾿ 

δέχεσϑε τὸν τύραννον ὀλβίοις δόμοις. δεινόν τ᾿ ἀργῆτα χεραυνόν. 

Ϊ προσέρχεται γὰρ οἷο οὔτε παμφα 9] ταν ΕΝ, Ἢ μφαὴς ΧΟΡΟΣ. 
1710 ἀστὴρ ἰδεῖν ἔλαμψε Ὑ ΟΕ δόμῳ, ᾿ ᾿ : ὙΠῸ εἶ 

ω μέγα γοτστου ἀστεροπῆς φαος, 
οὐϑ'᾽ ἡλίου τηλαυγὲς ἀκτίνων σέλας τ ον. ποῦσον 
τοιοῦτον ἐξέλαμψεν, οἷον ἔρχεται ὁ. πος ὀρθός βδονα ες 
2»Ἤ Α ’ ὍΣ Χ , Ν ν ἔχων γυναιχος χαλλος οὐ φατον λέγειν, ΕΣ Στ ΤῊΣ ᾿ 

ὀμβοοφοροι μα βρονταὶ, 
πάλλων χεραυγὸν, πτεροφόρον «Τιὸς βέλος " 

1716 ὀσμὴ δ᾽ ἀνωνόμαστος ἐς βάϑος χύχλου 
χωρεῖ, χαλὸν ϑέαμα " ϑυμιαμάτων δ᾽ 

τ Ρ ΄ - 
αὔραν διαψαίρουσι πλεχτάνην χαπνγοῦ. 

ὁδὶ δὲ χαὐτός ἔστιν. ἀλλὰ χρὴ ϑεᾶς 
ηούσης ἀνοίγειν ἱερὸν εὔφημον στόμα. 

β ΧΟΡΟΣ. 
1720. ἄναγε, δίεχε, πάραγε, πάρεχε, 

-περιπέτεσϑε 

Ι 
Ϊ 

αἷς δὃδε νῦν χϑόνα σείει. 
διὰ σὲ τὰ πάντα χρατήσας, 

" χκαὺ πάρεδρον Βασίλειαν ἔχει “ιός. 
Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
[1785 ἕπεσϑε νῦν γάμοισιν, ὦ 

φῦλα πάντα συνγόμων 
πτεροφόρ᾽, ἐπὶ πέδον Διὸς 
“αὶ λέχος γαμήλιον. 

ὕρεξον, ὠ μάχαιρα, σὴν 

1760 χεῖρα . καὶ πτερῶν ἐμῶν 

λαβοῦσα συγχόρευσον " αἵ-- 
ρων δὲ χουφιῶ σ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλαλαλαὶ, Ἰὴ Παιὼν, 
τήνελλα χαλλίνικος, ὦ 

1766 δαιμόνων ὑπέρτατε. 

“μάκαρα μάκαρι σὺν τύχᾳ. 
ὦ φεῦ φεῦ τ ὥρας, τοῦ χάλλους. 

1728 ὦ μακαριστὸν σὶ γάμον τῆϑδε πόλει γήμας. 

μεγάλαι μεγάλαι χατέχουσι τύχαι 

] γένος ὀρνίϑων 

διὰ τόνδε τὸν ὥνδο᾽. ἀλλ᾿ ὑμεναίοις 
χαὶ νυμφιδίοισι δέχεσϑ᾽ ἀδαῖς 

1780 αὐτὸν χαὶ τὴν Βασίλειαν. 
| 
ἢ 

ἰ 
Ἥρᾳ ποτ᾽ Ὀλυμπίᾳ Ϊ 

Ι 
' 

--.τ--ς-ς--ς-ς- ὁ ὁὃῸὃΌὃΘὃὁὃὁὃὁὁ ὁ ὃ ὁὃὁἕὁ΄ 

ῬΟΕΤΑΙ 5ΟΕΝΊΟΙΝν ᾿Ξ“ 
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ΑΡΙΞΤΟΦΑΝΟΥ͂ΣΞ ΛΥΣΞΙΣΤΡΑΤΗ͂. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΌΠΙΠΡΑ 

ΑΜ ὙΣΙΣΤΡΑ ΤΉ. ΤΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΝΕΣ, Ν 

ΚΑΖ“ΟΝΙΚΗ. ΚΙΝΗΣΙΑΣ. 

ΤΥ ΡῬῬΙΓΝΉΣ 1.4.:Γ Σ΄. 

“ΑΜΠΙΤΏΏ. ΚΗΡΥΞ “24ΚΕΜΆΑ͂ΙΜΟΝΙΩ Ν. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. ΠΡΕΣΒΕΙ͂Σ ἸΑΚΕΖΙΦΔΙΜΟΝΙΩ Ν. 

ΧΟ ΒΘΣΟΥΤ ΎΥΝΟΤΚ ΟΥΝ: 4 ͵ΓΟΡΖΙΤΟΙ ΤΙΝΈΣ: 

ΣΉ ΡΠ ΤΟΎΤΟΙΣ. ΘΕΡΖΠΩ Ν. 

ΠΡΟΒΟΎΥ.ΟΣ. 4ΙΘΗΝΆΑ͂ΙΟΣ ΤΙΣ. 

ΡΟ ΛΙΘΈΣ ΣΟ: 

᾿“]υσιστράτη τις ᾿ϑήνησι τῶν πολιτίδων χαὶ τῶν 1Πελ οποννησίων , ἔτι δὲ καὶ Βοιωτίων γυναιχῶν σύλλο-- 
γον ἐποιήσατο, διαλλαγὰς μηχανωμένη τοῖς Ἕλλησιν" ὀμόσαι δὲ ἀναπείσασα μὴ πρότερον τοῖς ἀνδράσι 
συνουσιάζειν, πρὶν ἂν πολεμοῦντες ἀλλήλοις παύσωνται, τὰς μὲν ξξωπίους ἐμπριλὰς χαταλιποῦσα ὀπίσω, 

αὐτὴ δὲ πρὸς τὰς χατειληφυίας τὴν ἀχρόπολιν μετὰ τῶν οἱχείων ἀπαντᾷ. συνδραμόντων δὲ πρεσβυτῶν 

πολιτῶν μετὰ λαμπάδων καὶ πυρὸς πρὸς τὰς πύλας, τὴν ἀναστολὴν ποιεῖται ἐξελθοῦσα, χαὶ προβούλου 
τινὸς μετ᾽ ὀλίγον παραβιάσασϑαι μετὰ τοξοτῶν ὁρμήσαντος, εἶτα δὲ ἀποχρουσϑέντος χαὶ διαπυνδανομένου 
τί βουλόμεναι ταῦτα δεδράχασε, τὸ μὲν πρῶτόν φασιν ὅτι ἐγκρατεῖς γενόμεναι τοῦ ἀργυρέου μὴ ἐπιτρέ- 
ψουσι τοῖς ἀνδράσιν ἀπὸ τούτου πολεμεῖν, δεύτερον δὲ ὅτι πολὺ ἄμεινον ταμιεύσονται χαὶ τὸν παρόντα 

πόλεμον τάχιστα χαταπαύσουσιν. οὗτος μὲν οὖν πε Πλαγες: τοῦ ϑράσους ὡς τοὺς συμπροβούλ ους δ 

ταῦτα μὴ παύσας" οἱ δὲ γέροντες ὑπομένοντες ταῖς γυναιξὶ λοιδοροῦνται. μετὰ ταῦτα αὐτῶν τινὲς αὐτομο-- 
λοῦσαι μάλα γελοίως δι᾿ ἀχρασίαν ὡς τοὺς ἄνδρας ἁλίσχονται" ἐγχαρτεροῦσι δὲ “υσιστράτης ἱσετευούσης- 

Κινησίας τις τῶν πολιτῶν, ἀχρατῶς ἔχων τῆς γυναιχὸς, παραγίνεται" ἡ δὲ χυτροτομοῦσα αὐτὸν ἐπαγγέλ-- 
λεται μὲν, τὰ πεοὶ τῶν διαλλαγῶν δὲ σπουδάζει. ἀφικνοῦνται δὲ καὶ παρὰ “αχεδαιμονίων περὶ σπονδῶν 
κήρυχες, ἐμφανίζοντες ἅμα χαὶ τὰς προτέρας γυναῖκας. συνταχϑέντες δὲ σφίσιν οἱ ᾿4΄ϑηναῖοι πρέσβεις 
αὐτοκράτορας ἀποστέλλουσιν. οἱ μὲν γέφοντες εἷς ταυτὸν ταῖς γυναιξ ξὴν ἀποκαταστάντες ἕνα χορὸν ἐχ τῆς 

διχορίας Ἐς χαὶ “«Ζυσιστράτη τοὺς παραγενομένους πρὸς αὐτὴν ἐχ “Μαχεδαίμονος πρέσβεις ὀργῶν-- 
τας διαλλάττεσθαι προσέλχει" καὶ ἑχατέρους ἀναμνήσασα (τῆς) παλαιᾶς εἰς ἀλλήλους γενομένης (εὐνοίας) 

διαλλάττει ἐν φανερῷ, χαὶ ξενίσασα κοινῇ παραδίδωσι τὰς γυναῖχας ἑχάστοις ἄγεσθαι. ἐδιδάχϑη ἐπὶ 

Καλλίου ἄρχοντος τοῦ μετὰ Κλεόχριτον ἄρξαντος. εἰσῆχται δὲ διὰ Καλλιστράτου. ἐχλήϑη «Τυσιστράτη παρὰ 

τὸ λῦσαι τὸν στρατόν. 

ΠΡ ΟΣ ΟΣ 
«Τυσιστράτη καλέσασα τὰς πολίτιδας 
ὑπέϑετο φεύγειν μηδὲ μίγνυσϑ' ἄρρεσιν, 
ΠῚ) ᾿ - , Ἃ 
ὅπως, γενομένης νῦν στάσεως ἐμφυλίου, 

τὸν πρὸς “άχωνας πόλεμον αἴρωσιν λόγῳ 
μένωσί τ᾽ οἴχοι πάντες. ὡς δὲ συνέϑετο, 
τινὲς μὲν αὐτῶν τὴν ἀχοόπολιν διεχοάτουν, 

κι Ε ΄ ἘΠ ἐν ΚΔ τὰν , ᾿ τινὲς δ' ἀπεχώρουν. αἵ τ ἀπὸ Σπάρτης πάλιν . 
ταυτὸν διεβουλεύοντο. κήρυξ ἔρχεται 

4 ᾿ -- 2 « 

λέγων περὶ τούτων" τῆς δ᾽ ὁμονοίας γενομένης, 
σπονδὰς ϑέμενον τὸν πόλεμον ἐξέρρησαν. 

: 

᾿Σ  αληβ 5: το εσηρψμ τως τα, σἜ ξραγραρ, ἐδ τῷ νόον ἡροσφγδανα νοὶ ὀ ἀἀστηδιε νον Ξ} τδταυα τ Βα ΟΡ ΑΥΤΟΝ ΤΡ τ Τὰς Ππν με τες ΜΝΜΌΡΜΑΜΜΌΒΕΙ ΤἩΡΆΜΟΝΙ .. ΡΨ ΉΜΝΩΝ. ΘΟΡΟΒΊΒΘΟΒΟΜΟΡΝΌΝΒΌΝ ". δ. ΒΝ ΈΜΟΡΡΨΡ ΟἸΜΎ ἰρι -" 



Δ τ ῶΣ 11 Δ ΔΕ: 

ΠΥ ΣΤ ΤΡΦΊἪ. 

᾽3;» εἴ τις εἰς Βαχχεῖον αὐτὰς ἐκάλεσεν, 

ἢ ̓ ς Πανὸς, ἢ ̓ πὶ Κωλιάδ᾽, ἢ ̓ ς Τενετυλλίδος, 

οὐδ᾽ ἂν διελθεῖν ἣν ἂν ὑπὸ τῶν τυμπάνων. 
νῦν δ᾽ οὐδεμία πάρεστιν ἐνταυϑὲ γυνὴ, 

ὅ πλὴν ἥ γ᾽ ἐμὴ χωμῆτις ἥδ᾽ ἐξέρχεται. 
χαῖρ᾽, ὦ Καλονίκη. 

ΚΑ ΖΟΝΙΚΗ. 

χαὶ σύ γ᾽, ὦ «“Πυσιστράτη. 
τί συντετάραξαι; μὴ σχυϑρωπαζ᾽, ὦ τέκνον. 

οὐ γὰρ πρέπει σοι τοξοποιεῖν τὰς ὀφρῦς. 

ΞΙΣΊΎΡΟΣΠΗΙ. 

ἀλλ, ὦ Καλονίχη, κάομαι τὴν καρδίαν, 
χαὶ πόλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν γυναικῶν ἄχϑομαι, 

10 ὁτιὴ παρὰ μὲν τοῖς ἀνδράσι νενομίσμεϑα 
εἶναι “πανοῦργοι. 

ΚΑἫΑΖΟΝΙΚΗ͂. 

καὺ γάρ ἐσμεν νὴ 4 ἰα. 

ΑΔΥΣΙΣΤΡΑΆΤΉΗ. 
εἰρημένον δ᾽ αὐταῖς ἀπαντᾶν ἐνϑάδε 
βουλευσομέναισιν οὐ περὶ φαύλου πράγματος, 

16 εὕδουσι χοὺχ ἥκουσιν. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

᾿ ἀλλ᾽, ὦ φιλτάτη, 
ἥξουσι" χαλεπή τοι γυναικῶν ἔξοδος. 

ἡ μὲν γὰρ ἡμῶν περὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχύπτασεν, 
ἡ δ᾽ οἰχέτην ἤγειρεν, ἡ δὲ παιδίον 
χατέχλινεν, ἡ δ᾽ ἔλουσεν. ἡ δ᾽ ἐψώμισεν. 

ΣΟ ΣΤΡ ΖΕ ΙΣΗΙ: 

20 ἀλλ᾽ ἕτερα γὰρ ἦν τῶνδε προὐργιαίτερα 

"»"π΄---ττ’΄΄ΞῬ.--.--- .. -ὄ . ΟΞ... ς-.ὄ . -............ ......-..-.......- 

9537... ΟΣ ΕΤΕΙΚ Τ. 

τί δ᾽ ἐστὶν, ὦ «ἰλὴη “Τυσιστράτη, 

ἐφ᾽ ὃ τι ποϑ ἡμᾶς τὰς γυναῖχας συγξαλεῖς ; 

τί τὸ πρᾶγμω; πηλίχον τι; 

ΡΣ ΥΞΙΤ 71: 

μέγα. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

μῶν χαὶ παχύ; 

ΦΧ ὙΠ ΤΙΟΥΓΙΡΕΑΠΗΙ: 

χαὶ νὴ Δία παχύ. πτ τοι σπο  τοιποντ-..--- ..-ο-ο..-:-:ο:--ος-ς.-...ΘΘ.: .-.... --:.....-.---.--ΘςΟ-ς.. -. 

αὐταῖς. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ͂. | 
' χᾷτα πῶς οὐχ ἥκομεν; ἰ 

᾿ ΤΥ ΎῪ ΣΙΙΣ ΤΕΥ ῊΗΣ 

Ι 26 οὐχ οὗτος ὃ τρόπος" ταχὺ γὰρ ἄν ξυνήλθομεν. 
ἀλλ᾽ ἔστιν ὑπ᾽ ἐμοῦ πρᾶγμ᾽ ἀνεζητημένον, 

| πολλαῖσί τ᾿ ἀγρυπνίασισιν ἐρριπτασμένον. 

] ΠΥ ΟΝ ΤΙ ΚῊ: 
| ἡ πού τι λεπτόν ἐστι τοὐροιπτασμένον. 

“».--.....------ 

“-“-π--- ὐπὸ ὃ 

ΖΦΎΥΣΙΣΤΡΑ͂Τ. 

οὕτω γὲ λεπτὸν ὥσϑ᾽ ὅλης τῆς ᾿Ελλάϑος 
80 ἐν ταῖς γυναιξίν ἔστιν ἡ σωτηρία. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ͂. 

ἐν ταῖς γυναιξίν; ἐπ᾽ ὀλίγου γὰρ εἴχετο. 
Ὁ ΥΣΙΣΓ Σ ἼΣΗ: 

ς ἔστ ἐν ἡμῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα, 

μηκέτ᾽ εἶναι μήτε Πελοποννησίους 
ΚΑΖΠΟΝΙΆΚΗ͂. 

βέλτιστα τοίνυν μηκέτ᾽ εἶναι νὴ 4έα. 
ΣῊ ΥΣΥΣΤΡ ΤΠ. 

ε 
ω 
᾿ν 

η 

88 Βοιωτίους τε πάντας ἐξολωλέγαι. 

ΚΑΖΟΝΊΚΗ. 

μὴ δῆτα πάντας γ᾽, ἀλλ᾽ ἄφελε τὰς ἐγχέλεις. 
ΦΥΣΙΣΊΡΗ. 

περὶ τῶν ᾿ϑηνῶν δ᾽ οὐκ ἐπιγλωττήσομαι 
τοιοῦτον οὐδέν" ἄλλ ὑπονόησον σύ μοι. 
ἢν δὲ ξυνέλθωσ᾽ αἱ γυναῖχες ἔνϑάδε, 

40 αἵ τ᾽ ἐχ Βοιωτῶν αἵ τε Πελοποννησίων 

ἡμεῖς τε, χοινῇ σώσομεν τὴν Ἑλλάδα. 
ΚΑΧΟΝΙΚΗ. 

τί δ᾽ ἂν γυναῖχες φρόνιμον ἐργασαΐίατο 
ἢ λαμπρὸν, αἱ χαϑήμεϑ' ἐξηνϑισμέναι, 
χροχωτὰ φοροῦσαι χαὶ κεχαλλωπισμέναι 

46 χαὶ Κιμβερίκ᾽ ὀρϑοστάδια καὶ περιβαρίδας; 
ΣΧ ΎΣΙΣἜἝΈΡΟΥ Ἢ. 

ταῦτ᾽ αὐτὰ γάρ τοι κᾶσϑ' ἃ σώσειν προσδοχῶ, 
τὰ χροχωτίδια χαὶ τὰ μύρα χαὶ περιβαρίδες 
“χὴ ᾽γχουσα καὶ τὰ διαφανῆ χιτώνια. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

τίνα δὴ τρόπον ποϑ'; 
Σ ΥΣΙΣΥΤΡΖΑΈΊΤ.: 

ὥστε τῶν νῦν μηδένα 
50 ἀνδρῶν ἐπὶ ἀλλήλοισιν αἴρεσϑαι δόρυ, 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ͂. 

χροχωτὸν ἄρα νὴ τὼ ϑεὼ ᾿γὼ βάψομαι. 

ΧΦ ΎΥΣΥΙΣΊΙΡΑΤΉΗ. 

μήτ᾽ ἀσπίδα λαβεῖν 

ΚΑΖ“ΟΝΙΚΗ͂. 

Κιιβερικὸν ἐνδύσομαι. 
ΣΙ ΡΟ Ι͂. 

μήτε ξιφίδιον. 
ΚΑΖ“ΟΝΙΚΗ͂. 

“τήσομαι περιβαρίδας. 

ΠΥ ΣΦΙΣΙ ΡΟΊΙΠΙΗ: 

ὦρ᾽ οὐ παρεῖναι τὰς γυναῖχας δῆτ᾽ ἐχρῆν; 

ΚΑΜΟΝΙΚΗ͂. 

ὅδ οὐ γὰρ μὰ “0 ἀλλὰ πετομένας ἥκειν πάλαι. 
ΧΦ Σ ΤΙΡΙΖ͵γ Η. 

92 - Δ "νυν,  ἥεγηὰ ἀλλ᾽, ὦ μέλ᾽, ὄψει τοι σφόδρ᾽ αὐτὰς «ἡττιχας, 
ἅπαντα δρώσας τοῦ δέοντος ὕστερον. 

................».....-.......» «τ Σὦ...-..--- 
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ἀλλ᾽ οὐδὲ Παράλων οὐδεμία γυνὴ πάρα, 
οὐδ᾽ ἐκ «Σαλαμῖνος. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

ἀλλ᾽ ἐχεῖναέ γ᾽ οἷδ᾽ ὅτι 
60 ἐπὶ τῶν κελήτων διαβεβήκασ᾽ ὄρϑριαι. 

“10 ΥΣῚΣΤ ΡΟ Ἢ: 

οὐδ᾽ ἃς προσεδόκων κἀλογιζόμην ἐγὼ 
πρώτας παρέσεσϑαι δεῦρο τὰς ᾿Αχαρνέων 

γυναῖκας. οὐχ ἤἥχουσιν. 
ΚΑΜΟΝΙΚΗ͂. 

ἡ γοῦν Θεογένους 
ὡς δεῦρ᾽ ἰοῦσα ϑοὐχάτειον ἤρετο. 

Θό ἀτὰρ αἵδε καὶ δή σοι προσέρχονταΐ τινες " 
αἱ δ᾽ αὖϑ' ἕτεραι χωροῦσί τινες. ἰοὺ ἰοὺ, 
πόϑεν εἰσίν; ᾿ 

ΦΥΣΙΣΤΡΑΤΉ. 

᾿ἀναγυρουντόϑεν. 
ΚΑΖΧΟΝΊΙΚΗ. 

γὴ τὸν “α" 

ὁ γοῦν ἀνάγυρός μοι κεκινῆσθαι δοχεῖ, 
ΜΎΥΡΡΙΝΗ. 

μῶν ὕστεραι πάρεσμεν, ὦ -“Δυσιστράτη ; 
70 τί φής; τί σιγᾷς; 

ΑὙΣΙΣΤΡΑΤΗ͂.. 
οὐχ ἐπαινῶ, υρρίνη, 

ἥκουσαν ἄρτι περὶ τοιούτου πράγματος. 
ΜΎΥΡΡΙΔΝΗ. 

μόλις γὰρ εὗρον ἐν σχότῳ τὸ ζώγιον. 
ἀλλ᾽ εἴ τι πάνυ δεῖ, ταῖς παρούσαισιν λέγε. 

ΣΙΧΥΈΣ ΤΣ ΤΠ ΡΎΚΗ. 

μὰ 4, ἀλλ᾽ ἐπαναμείνωμεν ὀλίγου γ᾽ οὕγνεχαω 
75 τάς τ᾽ ἐχ Βοιωτῶν τᾶς τε Πελοπογγησίω» 

γυγαῖχας ἐλϑεῖνγ. 

ΜΎΥΡΡΙΔΝΗ. 

πολὺ σὺ κάλλιον λέγεις. 
ἡδὶ δὲ καὶ δὴ -Ζαμπιτὼ προσέρχεται. 

Ὁ ΕΣΣΧΙΣ ΕΖ ΤΙ. 

ὦ φιλτάτη “άχαινα, χαῖρε, ““αμπιτοῖ. 
οἷον τὸ χάλλος, γλυκυτάτη, σου φαίνεται. 

80 ὡς δ᾽ εὐχροεῖς, ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶμά σου. 
ὧν ταῦρον» ἄγχοις. 

.ΑΙΜΜΠΙΤΏ. 

μάλα γὰρ οἱῶ ναὶ σιώ" 

γυμνάδδομαί γα καὶ ποτὶ πυγὰν ἄλλομιαε. 
ΧΙ ΣΊΙΣΙΙΕΡΊΎΤ: 

ὡς δὴ καλὸν τὸ χρῆμα τιτϑίων ἔχεις. 

Δ ΑΜΠ,1Τ7Τ' ἢ. 

ᾧπερ ἱερεῖόν τοί μ᾽ ὑποψαλάσσετε. 

ΑὙΣΙΣΤΡΑΊΗ. 

85 ἡδὲ δὲ ποδαπή σϑ᾽ ἡ νεᾶνις ἡτέρα; 

“Ψ“ΑΠΜΠΙΤΏ. 

πρέσβειρά τοι ναὶ τὼ σιὼ «Βοιωτία 
ἕχει ποϑ᾽ ὑμέ. 

ΜΥΣΙΣΤΡΑΤΊΤ ΠΗ. 

νὴ 4, ὦ Βοιωτία, 
χαλόν γ᾽ ἔχουσα τὸ πεδίον. 

: ΚΑ“ΟΝΙΚΗ. 

καὶ νὴ Δία 

χομψότατα τὴ» βληχώ γε παρατετιλμένη, 

““ππΠπΠπΠπΠ|ᾷᾺΤππρΦὌΕΗΑᾺΜπππΠππτπ᾿ρ τσοσσσσσπσΠέτπσππἕἘοΠσορ τ πππτπἕρΔΤ'ἕΎΖἕΨΝἕΕΗηΙ:: Ἐπ ᾺΓσστ τ  -π-  “π-π“πππποΠοΨπ“πο φἝ«ᾳ «ιοΨΕἜέηςισοσοΨΕέοσηισΕε σο  οοο  τ ττ--“΄΄“...,5νρὺΤτΤΠΤοὕὔτ΄΄..1..111.0ΌΝΆ᾿ττττρσοτ͵ττ το πτστσ -π-ἋὍπτανο ἢ 

ΑΜ ΥΣΙΣΤΡΑΆΑΤΗ. 

90 τίς δ᾽ ἡτέρα παῖς; 
, ΔΑΜΠΙΤΩ. 

χαΐα ναὶ τὼ σιώ, 
Κορινϑέα δ᾽ αὖ. 

ΧΥΟ ΥΣΥΤΕΣΣ  ΡΌΖΟΣ ΕΙΣ 

χαΐα νὴ τὸν Ζέα 

δήλη ᾽στὶν οὖσα ταυταγὶ τἀντευϑενέ. 
ΔΜ ΑΜ ΠΙΊΤΏ. 

τίς δ᾽ αὐ ξυναλίαζε τόνδε τὸν στόλον. 

τὸν τῶν γυναικῶν; 
ἸΥΣΟΙΣΎΈΡΑΤΈΕΣ. 

δ᾽ ἐγω. 
“4.4 ΠῚ ΤΟΣ 

μύσιδδέ τοι 
96 ὃ τι λῆς ποϑ᾽ ἀμέ. 

ΎΥΣΙΣΟΊΒΕΛΟΙ Ε. 

γὴ Δ, ὦ φίλη γύναι. 

ΜΥΎΥΡΡΙΜΝΗ. 

λέγε δῆτα τὸ σπουδαῖον ὃ τι τοῦτ᾽ ἐστέ σοι. 
ΑΔΥΣΙΣΤΡΆΑΤΗ. 

λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. πρὶν λέγειν δ᾽, ὑμᾶς τοδὶ 
ἔπερήσομαί τε μικρόν. 

ΜΎΥΡΡΙΝΗ. 

ὃ τι βούλει γε σύ. 
ΟΦ ὙΥΣΙΓΣ ΤΙΣ ΤΗΣ 

τοὺς πατέρας οὐ ποϑεῖτε τοὺς τῶν παιδίων 

100 ἐπὶ στρατιᾶς ἀπόντας; εὖ γὰρ οἷδ᾽ ὅτι 
πάσαισιν ὑμῖν ἐστὲν ἀποδημῶν ἀνήρ. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

ὁ γοῦν ἐμὸς ἀνὴρ πέντε μῆνας, ὦ τάλαν, 
ἄπεστιν ἐπὶ Θρῴκης φυλάττων Εὐκχρατη. 

ΧΦΎΥΣΙΣΊ ΡΟΣ 

ὁ δ᾽ ἐμός γε τελέους ἑπτὰ μῆνας ἐν Πύλῳ. 
ΤΑΜΠΙ ΤΩ. 

106 ὁ δ᾽ ἐμός γα, χὰἂν ἐκ τᾶς ταγᾶς ἔλσῃ πόχα, 
πορπακισάμενος φροῦδος ἀμπτάμενος ἔβα. 

ΠΥ ΣΤ ΣΥΉΣ ΘΕ ΘΕΙ͂Ν 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μοιχοῦ καταλέλειπται φεψάλυξ. 

ἐξ οὗ γὰρ ἡμᾶς προὔϑοσαν Μιλήσιοι, 
οὐκ εἶδον οὐδ᾽ ὁλισβον ὀχτωδάκτυλον, 

110 ὃς ἡν ἂν ἡμῖν σκυτίνη ᾿πιχουρία. 
ἐϑέλοιτ᾽ ἂν οὖν, εἰ μηχανὴν εὕροιμι ἐγὼ, 

μετ᾽ ἐμοῦ χαταλῦσαι τὸν πόλεμον ; 

ΜΎΡΡΙΔΗ. 

γὴ τὼ ϑεώ" 
ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν χἂν εἴ μὲ χρείη τοὔγκυκλον 
τουτὶ καταϑεῖσαν ἐχπιεῖν αὐϑημερόν. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ͂. 

118 ἐγὼ δέ γ᾽ ἂν χὰἂν ὡσπερεὶ ψῆτταν δοχὼ 
δοῦνὰν ἐμαυτῆς παρταμοῦσα ϑήμισυ. 

ἍΨΑΙ ΠΙΤ ὥ. 

ἐγὼ δὲ χαί κα ποττὸ Ταὔγετόν γ᾽ ἄνω 
ἔλσοιμ᾽, ὅπα μέλλοιμί γ᾽ εἰράναν ἰδεῖν. 

ΠΥ ΞΙΣΊΡΟΑΖΤΗ: 

λέγοιμ᾽ ἄν" οὐ δεῖ γὰρ κεκρύφϑαι τὸν λόγον. 
120 ἡμῖν γὰρ, ὦ γυναῖχες, εἴπερ μέλλομεν 

ἀναγχάσειν τοὺς ἄνδρας εἰρήνην ἄγειν, 

ἀφεχτέ᾽ ἐστὶ 
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ΜἩΎΡΡΙΝΗ. ΦΥΣΟΓΟΩ ΤΙ Ἵν Η. 

τοῦ; φράσον. τὸ τοῦ «Ῥερεχράτους, χύνα δέρειν δεδαρμέγην. 
ΣΥΝΕ ΡΟΙ Γ Ὴ; ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

ποιήσετ᾽ οὗν; φλυαρία ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ μεμιμημένα. 
ΠΎΡΡΙΝΗ. 100 ἐὰν λαβόντες δ᾽ ἐς τὸ δωμάτιον βίᾳ 

ποιήσομεν, χὰν ἀποθανεῖν ἡμᾶς δέη. ἕλχωσιν ἡμᾶς; 
ΣΙ ΣΟ ΨΚ Ζ ΤῊ. ΟΥ̓ ΣΥΣ ΤΡΑΤΗ. 

ἀφεχτέα τοίνυν ἡμίν ἔστι τοῦ πέους. “" ἀγνιέχου σὺ τῶν ϑυρῶν. 
125 γί μοι- μεταστρέφεσθϑε; ποῖ βαδίζετε; ΚΑΧΟΝΙΚΠΙ. 

αὗται; τί μοι μυᾶτε χἀνανεύετε; ἐὰν δὲ τύπτωσιν, τῆς 

τί χρὼς τέτραπται; τί δάχρυον χατείβεται; ΞΑΥ ΣΟΥΣ, ΤΡ ΤΙ 

σιοιήσετ᾽, ἢ οὐ ποιήσετ᾽; ἢ τί μέλλετε; παρέχειν χρὴ χακῶς. 
ΠΜΠΎΡΡΙΝΗ. οὐ γὰρ ἔνι τούτοις ἡδονὴ τοῖς πρὸς βίαν. 

οὐχ ἂν ποιήσαιμι᾽, ἀλλ᾽ ὁ πόλεμος ἑἕοπέτω. κάλλως ὀδυνῶν χρή" χἀμέλει ταχέως πάνυ 
ΚΑΛΟΝΙΆΚΗ. 166 ἀπεροῦσιν. οὐ γὰρ οὐδέποτ᾽ εὐφραγϑήσεται 

180 μὰ “6 οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ, ἀλλ᾽ ὁ πόλεμος ἑρπέτω. ἀνὴρ, ἐὰν μὴ τὴ γυναιχὶ συμφᾳέρη. 
ΕΔ ὙΕΣΣΓΣΥΤΕ ΟΖ ΓΗ. ΚΑΔΟΝΙΚΩΗ͂. 

ταυτὲ σὺ λέγεις, ὦ ψῆττα; χαὶ μὴν ἄρτι γε ; εἴ τοι δοχεῖ σφῷν ταῦτα, χὴἠμῖν ξυνδοχεῖ. 

ἔφησϑα σαυτῆς χἂν παοατεμεῖν ϑήμισυ. ΔΤ ΑΜΙΠΤ Ω. 

ΚΑ.ΖΟΝΊΙΚΗ. καὶ τὼς μὲν ἁμῶν ἄνδρας ἁμὲς πείσομες 

ἀλλ᾽ ἀλλ᾽ ὅ τι βούλει: χῶν μὲ χρῆ, διὰ τοῦ παντᾷ δικαίως ἄδολον εἰράναν ἄγειν" 

ἐϑέλω βαδίζειν " τοῦτο μᾶλλον τοῦ πέους. πᾶ χαΐ τις ἂν πείσειεν αὖ μὴ πλαδϑιῆν; 
186 οὐδὲν γὰρ οἷον, ὦ φίλη .«Ζυσιστράτη. ΕἼΣ ΠΡΣΡΙ ΒΕΊΖΕΙΙ. 

2. ΔΕ ΣΙῚΙΕΣΥΤΣ 1... 1 Ἢ. ἡμεῖς ἀμέλει σοι τά γε παρ᾽ ἡμῖν πείσομεν. 

τέ δαὶ σύ; 4ΑΠΜΠΙΤΩ. 
᾿ ΑΠΌ ΔΜ ΔΗ. : ν οὐχ ἃς σποδᾶς ἔχωντι ταὶ τριήρεες 

᾿Ἴμ Δολρμθινθ θρτοῦ “ρΟΞ, καὶ τἀργύριον τώβυσσον ἢ παρὰ τῷ σιῷ. 

ὦ παγχατάπυγον ϑὴημέτερον ἅπαν γένος. ἜΣ ᾿ς ἀράν! ΤΉ ΡΓΟΡΕΣ τρουδοις 176 ἀλλ᾽ ἔστι χαὶ τοῦτ᾽ εὖ παρεσχευασμέγογ" 

χαταληψόμεϑα γὰρ τὴν ἀχρόπολιν τήμερον. 
ταῖς πρεσβυτάταις γὰρ προστέταχται τοῦτο δρᾶν, 

πυρὸς 170 τὸν τῶν ᾿“σαναίων γα μὰν ῥυάχετον 

οὐχ ἑτὸς ἀφ᾽ ἡμῶν εἶσιν αἷ τραγῳδίαι. 
- ; 

οὐδὲν γάρ ἔσμεν πλὴν Ποσειδῶν χαὶ σχάφη. 
140 ἀλλ᾽, ὦ φίλη “άχαινα, σὺ γὰρ ἔξὰν γένη [“] ΒῚ ς -- -Ὁ ’ 

ἐν τ Ξ ἑως ὧν εἰς ταῦτα συντιϑωμεϑα 
μόνη μετ᾿ ἐμοῦ, τὸ πρᾶγμ᾽ ἀνγασωσαίμεσϑ ἰ- τος 

ϑύειν δοχούσαις χαταλαβεῖν τὴν ἀχρόπολινγ. 

ΔΤΑΜΠΙΤ ἢ. 

180 παντᾷ χ᾽ ἔχοι, χαὶ τῷδε γὰρ λέγεις, καλῶς. 

ΨΥ ΣΙΥΣΤΡΟΩΊ Η. 

τί δῆτα ταῦτ᾽ οὐχ ὡς τάχιστα, “Ἰαμπιτοῖ, 
ξυγωμόσαμεν, ὅπως ἂν ἀρρήχτως ἔχη; 

“ΨΑΜΠΙΠ171ἹΤΏώ. 

πάρφαιγε μὰν τὸν ὅρχον, ὡς ὀμιώμεϑα. 

ΤΟΥ ΣΙ ΕΣ  ῬΌΉΣΓ ΗΙ. 

χαλῶς λέγεις. ποῦ ᾿σϑ᾽ ἡ Σχύϑαιγα; ποῖ βλέ- 
πεις; 

186 ϑὲς ἐς τὸ πρόσϑεν ὑπτίαν τὴν ἀσπίδα, 
χαί μοι δότω τὰ τόμιά τις. 

ΚΑ.10 ΝΙ ΚΗ. 

«Τυσιστράτη, 
τίν᾽ ὅοκον ὁρχώσεις ποϑ᾽ ἡμᾶς; 

ΥΣΙ ΣΙΡΉ ΤῊΗΣ: 

2 

ἌἌΣΛΕΩΣ ΒΝ 

ἘΠῚ ΤΣ 
ξυμψηφισαί μοι. 

7 11 1: (Ὁ. 

χαλεπὰ μὲν γαὶ τὼ σιὼ 
γυναῖχάς ἐοϑ᾽ ὑπνῶν ἄγευ ψωλᾶς μόνας. 

ὅμως γα μάν" δεῖ τᾶς γὰρ εἰράνας μάλ᾽ αὖ. 

7. ὙΕΣΞΥΚΟΞ ΡΣ ΔΟΣΝΗ͂ς 

145 ὦ φιλτάτη σὺ χαὶ μόνη τούτων γυνή. 

ΚΑΧΟΝΙΚΗ. 

εἰ δ᾽ ὡς μάλιστ᾽ ἀπεχοίμεϑ᾽ οὗ σὺ δὴ λέγεις, 
ὃ μὴ γένοιτο, μᾶλλον ἂν διὰ τουτογὶ 
γένοιτ᾽ ἂν εἰρήνη; 

ΕΞ ΣΡ ΤΉ: 

πολύ γε νὴ τὼ ϑεώ. 
εἰ γὰρ χαϑήμεϑ᾽ ἔνδον ἐντετροιμμέγαι 

160 χάν τοῖς χιτωνίοισι τοῖς ἀμοργίνοις 
γυμναὶ παρίοιμεν, ϑέλτα παρατετιλμέγαι, 

στύοιντ᾽ ἄν ἅνδοες χἀπιϑυμοῖεν πιλεχοῦν, ὅντιγα ; 

ἡμεῖς δὲ μὴ προσίοιμεν, ἀλλ᾽ ἀπεχοίμεϑα, 190 εἰς ἀσπίδ᾽, ὥσπερ φάσ᾽ ἐν «Αϊσχύλῳ ποτὲ, 

σπονδὰς ποιήσαιντ᾽ ἂν ταχέως, εὖ οἶδ᾽ ὅτι. μηλοσφαγούσας. 

“7.4 411 2. ΚΑΜΟΝΊΙΚΗ. 

165 ὁ γῶν Μενέλαος τῶς Ἑλένας τὰ μᾶλά πο μὴ σύ γ᾽, ὦ «Τυσιστράτη, 

γυμνὰς παρενιδὼν ἐξέβαλ᾽, οἱῶ, τὸ ξίφος. εἷς ἀσπίδ᾽ ὀμόσης μηδὲν εἰρήνης πέρι. 

ΠΥ ΣΙ ΊΡΑ ΖΗ. 

τίς ὧν οὖν γένοιτ᾽ ἂν ὅρχος 
ΚΑΔΟΝΙΚΗ͂. 

τί δ᾽, ἢν ἀφίωσ᾽ ἅνδρες ἡμᾶς, ὦ μέλε; «---σαρ........-.. 
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ΚΑΜΟΝΊΙΚΗ. 

εἰ λευχόν ποϑεὲν 

ἵπσιον λαβοῦσαι τόμιον ἐντεμοίμεϑα. 
ΜΎΣΟ  ΑὙΤΡ Ἢ. 

ποῖ λευχὸν ἵππον; 

ΚΑ.“ΟΔΝΙΚΠΗ. 

ἀλλὰ πῶς ὀμούμεϑα 

ἡμεῖς ; 
ΤἜΟΌΞΟΓΣ ΠΡΟ Τ᾽ ἢ; 

ἐγώ σοι νὴ 4, ἣν βούλῃ, φράσω. 
195 ϑεῖσκαι μέλαιναν χύλιχα μεγάλην ὑπτίαν, 

μηλοσφαγοῦσαι Θάσιον οἴνου σταμνίον, 

ὀμόσωμεν ἐς τὴν χύλικα μὴ ᾿ πιχεῖν ὕδωρ. 
“1 ΑἸ ΠΤ. 

φεῦ δᾶ, τὸν ὅρχον ἄφατον ὡς ἐπαινιῶ. 
ΠῪΞ ΤΣ ΒΌΨΙΗ: 

φερέτω κύλιχά τις ἔνδοϑεν χαὶ σταμνίον. 

ΚΑΖΟΝΙΆΚΉΗ. 

200 ὦ φίλταται γυναῖχες., ὁ χεραμὼν ὅσος. 
ταύτην μὲν ἂν τις εὐθὺς τ ὐε νὴ λαβών. 

 ΣΥΓΣΥΝ ΤΟΥΤΥ ΙΣ 

καταϑεῖσα ταύτην προσλαβοῦ μοι τοῦ χάπρου. 
δέσποινα Πειϑοῖ χαὶ κύλιξ φιλοτησία, 
τὰ σφάγια δέξαι ταῖς γυναιξὶν εὐμεγής. 

ΚΑ ΧΟΝΙΚΗ. 

206 εὔχρων γε ϑαΐμα χαποπυτίζει, χαλῶς. 

«ΑΜ ΠΙΤΏ. 

καὶ μὰν ποτόδδει γ᾽ ἁδὺ ναὶ τὸν Κάστορα. 
ΧΟΣΙ ΣΙ ΡΑΊΤΗ. 

ἐᾶτε πρώτην μ᾽, ὦ γυναῖχες, ὀμνύναι. 
ΚΑ οΟΝ Ι ΚΗ. 

μὰ τὴν ᾿ἀφροδίτην οὐχ, ἐάν γε μὴ λάχης. 
ΦΧΥΣΙΣ ΤΟΊΗ. 

λάξυσϑε πᾶσαι τῆς κύλικος, ὦ «Ἱαμπιτοῖ" 
210 λεγέτω δ᾽ 

ὑμεῖς δ᾽ ἐπομεῖσϑε ταὐτὰ χἀμπεδώσετε. 
Οὐ; ἔστιν οὐδεὶς οὔτε μοιχὸς οὔτ᾽ ἀνὴρ 

ΚΑΜΖΜΟΝΙΚΗ. 

οὐχ ἔστιν οὐδεὶς οὔτε μοιχὸς οὔτ᾽ ἀνὴρ 
ΣΤΥ ΣΗΣΥ ΡΤ ΗΝ: 

ὅστις πρὸς ἐμὲ πρόσεισιν ἐστυχώς. λέγε. 
ΚΑ“ΟΝΙΚΗ. 

216 ὅστις πρὸς ἐμὲ πρόσεισιν ἐστυχώς. παπαῖ, 
ὑπολύεταί μου τὰ γόνατ᾽, ὦ «Τυσιστράτη. 

 ΥΣΥΣΊΎΡΟΎΗΙ: 

οἴχοι δ᾽ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον 
ΚΑΚΟΝΙΚΗ. 

οἴχοι δ᾽ ἀταυρώτη διάξω τὸν βίον 

72. ΕΞ ΤΡ 7 ΤΉ. 

προχωτοφοροῦσα καὶ χεχαλλωπισμένη, 
ΚΑΖ“ΖΟΝΙΆΚΙΗ͂. 

220 χροσωτοφοροῦσα χαὶ χεχαλλωπισμέγη, 

1 Ὑ ΣΙΣΎ ΡΣ 

ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ μάλιστά μου" 
ΚΑΧΟΝΊΚΗ. 

ὅπως ἂν ἁγὴρ ἐπιτυφὴ μάλιστά μου" 

ΣΟΥ ΣΞΓΣΊΡ ΧΎΓΗ: 

χοὐδέποϑ᾽ ἕχοῦσα τἀνδοὶ τὠμῷ πείσομαι. 
ΚΑΚ.“ΟΝΙΚΩΗ. 

χοὐδέποϑ᾽ ἑχοῦσα τἀνδοὶ τὠμῷ πείσομαι. 

ε Α « - 2.) εἰ ΡῺῸ » Ὶ , 

ὑπὲρ ὑμῶν μέ᾽ ἅπερ ἂν χαἀγὼ λέγω" 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
Ἐπ ον ννναναν τον νον πον ΘΡϑΌὗΥΌὔῸὍ “! ς ςπῷνὰροςε ων ώὕ..0.....0..0κ0.΄ τ τ τ! τ τ! :ἷ--- ---τ τ τ - ΘΟ Τὸ σὰ πὐπντ τ τ 

ὩΔΎΣΙΣΤΡΑΤΉΗ. 

ἄκουσαν βιάζηται βίᾳ, 

ΚΑΖΟΝΊΙΚΗ. 

ἄχουσαν βιάζηται βίῳ, 
ΓΥ Σ ΙΣΤ ΙΗ. 

χαχῶς παρέξω κοὐχὶ προσκινήσομαι. 
ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

χαχκῶς παρέξω κοὐχὶ προσχινήσομαι. 

ΧΥΣΙΣΥΤΡΕΑ 

οὐ πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατενῶ τὰ Περσικά. 
ΚΑΖΟΝΙΆΚΗ. 

280 οὐ πρὸς τὸν ὅροφον ἀνατενῶ τὰ Περσιχά. 

ΠΥ ΣΙΣΊΤΡΑ ΤΉ. 

οὐ στήσομαι λέαιν᾽ ἐπὶ τυροχνήστιδος. 

ι ΚΑΖΟΝΊΙΚΗ. 
οὐ στήσομαι λέαιν᾽ ἐπὶ τυροχνήστιδος. 

ΚΥΣΙΣΎΥΤΡΟΩἍΖΟΥ. 

ταῦτ᾽ ἐμπεδοῦσα μὲν πίοιμ᾽ ἐντευϑενί" 
ΚΑΖΟΝΙΆΚΗ. 

ταῦτ᾽ ἐμπεδοῦσα μὲν πίοιμ᾽ ἐντευϑενέ" 
«ΑἸ Ὑ ΣΙΣ. ΤΟ ΊΕΚΕΙΣ 

280 εἰ δὲ παραβαίην, ὕϑατος ἐμπλῆϑ'᾽ ἡ κύλιξ, 
ΚΑΖΜΟΝΙΚΗ. 

εἰ δὲ παραβαίην, ὕδατος ἐμπλῆϑ᾽ ἡ κύλιξ. 
ΑΥ̓ΣΙΣΤΡΑΤΗ. 

ξυνεπόμνυϑ᾽ ὑμεῖς ταῦτα πᾶσαι; 

ΜΎΡΡΙΝΗ 

226 ἐὰν δέ μ᾽ 

ἐὰν δέ μ᾽ 

γὴ 4 έα. 

ΔΎΣΙΣΤΡΑΊΠ. 

φέρ᾽ ἐγὼ χκαϑαγίσω τήνδε. 

ΚΑΖΟΝΙΚΗ. 

τὸ μέρος γ᾽, ὦ φίλη, 
ὅπως ἂν ὦμεν εὐθὺς ἀλλήλων φίλαι. 

ΜΑΜΠΙΤΩ. 

240 τίς ὠλολυγά; 
“« ΣΝ ΤΡΑ͂Τ ἢ. 

τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ οὐγὼ ᾿λεγον " 

αἱ γὰρ γυναῖχες τὴν ἀχρόπολιν τῆς ϑεοῦ 

ἤδη χατειλήφασιν. ἀλλ᾽, ὦ «Ἱαμπιτοῖ, 

σὺ μὲν βάδιξε χαὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶν εὖ τίϑει, 

τασδὶ δ᾽ ὁμήρους κὐ μην ἡμῖν ἐνθάδε" 

246 ἡμεῖς δὲ ταῖς ἄλλαισι ταῖσιν ἐν πόλει 

ξυνεμβάλωμεν εἰσιοῦσαι τοὺς μοχλούς. 

ΚΑΖ“ΖΟΝΙΚΗ. 

οὔχουν ἐφ᾽ ἡμᾶς ξυμβοηϑήσειν οἴξε 

τοὺς ἄνδρας εὐθύς; 

ΑὙΣΟΙΣΊΣῬ ΖΑ ΠΣΗΣ 
ὀλίγον αὐτῶν μοι μέλει. 

οὐ γὰρ τοσαύτας οὔτ᾽ ἀπειλὰς οὔτε πῦρ 

280 ἡξουσ᾽ ἔχοντες ὥστ᾽ ἀνοῖξαι τὰς πύλας 

ταύτας, ἐὰν μὴ ᾽φ᾽ οἷσιν ἡμεῖς εἴπομεν. 
ΚΑ4 ΟΥΤΚΗ, 

μὰ τὴν ᾿Ἰφροδίτην οὐδέποτέ γ᾽" 

ἄμαχοι γυναῖχες παὺ μιαραὺ χεχλήμεϑ᾽ ἄν. 

ΧΟΡΟΣ. ΤΕΡΟΝΤΩΝ. 

χώρει, τε: ἡγοῦ βάδην, εἰ χαὶ τὸν ὦμον 

256 χορμοῦ τοσουτονὶ βάρος χλωρᾶς φέρων ἐλάας. 

ἢ πόλλ᾽ ἄελπτ᾽ ἔνεστιν ἐν τῷ μαχρῷ βίῳ, ᾳ«εῦ, 

] 

ἀλγεῖς 

| 
Ι 

258.--- 2θὅ. -εΞ 271--- 280. 

3] ὴ 4 κ᾿ Ἄ 

ἄλλως ἀ Ὁ αν 
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ἐπεὶ τίς ν ποτ ἤλπισ, ὦ Στρυμόδωρ᾽, ἀκοῦσαι, 
260 γυναῖχας, ἃς ἐβόσχομεν 

κατ᾽ οἶχον ἐμφανὲς χαχὸν, 
χατὰ μὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας, 
χατὰ δ᾽ ἀχρόπολιν ἐμὰν λαβεῖν, 
μοχλοῖς δὲ καὶ χλήϑροισιν 

206 τὰ προπύλαια παχτοῦν; 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα τς. πόλιν σπεύσωμεν, ὦ φΦι- 

λοῦργε, 

ὅπως ἂν αὐταῖς ἐν χύχλῳ ϑέντες τὰ πρέμνα 
ταυτὶ, 

ὅσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτ᾽ ἐνεστήσαντο χαὶ μετῆλ ϑον, 
μέαν πυρὰν ήσαντες ἐμπρήσωμεν αὐτόχειρες 

270 πάσας ὑπὸ ψήφου μιᾶς, πρώτην δὲ τὴν «“ύχωνος. 

οὐ γὰρ μὰ τὴν Ζ]ηἡμητοὶ ον ζῶντος ἐγχανοῦνται" 

ἐπεὶ οὐδὲ Κλεομένης, ὃς αὐτὴν κατέσχε πρῶτος, 
276 ἀπὴλ ϑὲν ἀψάλαχτος, ἀλλ᾽ 

ὅμως «Ἱακωνιχὸν πνέων 

ᾧχετο ϑώπλα παραδοὺς ἐμοὺ, 

σμιχρὸν ἔχων πάνυ τριβώνιον, 

πινῶν, ῥυπῶν, ἀπαράτιλτος, 

280 ἕξ ἐτῶν ἄλουτος. 

οὕτως ἐπολιόρχησ᾽ ἐγὼ τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον ὠμῶς 
ἐφ᾽ ἑπτακαίδεχ᾽ ἀσπίδων πρὸς ταῖς πύλαις χα- 

ϑεύδων. 
τασδὶ δὲ τὰς Εὐριπίδη ϑεοῖς τε πᾶσιν ἐχϑοὰς 

ἐγὼ οὐχ ἄρα σχήσω παρὼν τολμήματος τοσούτου; 
28ὅ μὴ νῦν ἔτ᾽ ἐν τετραπόλει τοὐμὸν τροπαῖον εἴη. 

ἀλλ᾽ αὐτὸ γάρ μοι τῆς ὁδοῦ 
λοιπόν ἔστι ΤΣ 

τὸ πρὸς Πόλιν, τὸ σιμὸν, οἵ σπουδὴν ἔχω" 

χώπως ποτ᾽ ἐξαμπρεύσομεν ΐ 
290 τοῦτ᾽ ἄνευ γ Υβλτου- 

ὡς ἐμοῦ γε τὼ ξύλω τὸν ὦμον ἐξιπώχατον" 

ἀλλ ὅμως βαδιστέον, 

χαὶ τὸ πῦρ φυσητέον, 
μή μ᾽ ἀποσβεσϑὲν λάϑη πρὸς τῇ τελευτῇ τῆς 

ὁδοῦ. 
φῦ φῦ. 

290 ἰοὺ Ἰοὺ τοῦ χαπνοῦ. 
ὡς δεινὸν, ὦναξ Πράλλεις, 

προσπεσόν μ᾽ ἐκ τῆς χύτρας 
ὥσπε 9 ]χύων λυττῶσα τὠφϑαλμὼ δάχνγεε" 

χάστιν 7Ὲ «“Ἵήμνιον τὸ πῦρ 

800 τοῦτο πάσῃ μηχανῇ. 

οὐδὲ γάρ ποϑ’ ὧδ᾽ ὀδὰξ ἔβουχε τὰς λήμας ἐμοῦ. 

σπεῦδε πρόσϑεν ἐς πόλιν, 
“χαὺ βοήϑει τῇ ϑεῷ, 

ἢ πότ᾽ αὐτῇ μᾶλλον ἢ νῦν, ὦ «1άγης, ἀρήξομεν; 

φῦ «ῦ. 
806 )οὺ ἑοὺ τοῦ χαπνοῦ. 

τουτὶ τὸ πῦρ ἐγρήγορεν ϑεῶν ἕχατι, χαὶ ζῇ. 

οὔχουν ὧν, εἰ τὼ ΠΕΣ ξύλω ϑείμεσϑθα πρῶτον 

αὐτοῦ, 
τῆς ἀμπέλου δ᾽ ἐς τὴν χύτραν τὸν φανὸν ἔγχα- 

ϑέντες 

ὥνψαντες εἶτ᾽ ἐς τὴν ϑύραν χριηδὸν ἐμπέσοιμεν ; 

310 ἂν μὴ χαλούντων τοὺς μοχλοὺς χαλῶσιν αἱ 

γυναῖζχες, 
ὌΠ πρΠὲ τ τυ θεν ἸῸΝ ΞΞΞ- 296 ---80ὅ. 

815 σὸν δ᾽ 

᾿ 3 ᾿ ᾿ -᾿ - 

ἐμπιμπράναι χρὴ τὰς ϑύρας καὶ τῷ χαπνῷ πιέ- 
ζειν. 

; ,’ ϑωμεσϑα δὴ τὸ φορτίον. 
βαιαξ. 

; ᾽ΆᾺ ΣΟ - 

τίς ξυλλάβοιτ᾽ ἄν τοῦ ξύλου τῶν ἐν Σάμῳ στρα- 
τηγῶν; ς 

ταυτὶ μὲν ἤδη τὴν δάχιν ϑλίβοντά͵ ἰου πέπαυται. 

ἐστὶν ἔργον, ὦ χύτρα, τὸν ἀνϑρακ᾽ Ϊ 

φευ τοὺ καπγοῦ, βα- 

οἴσεις. 

δέσποινα Νίξη ξυγγενοῦ, τῶν τ᾽ 
γαικῶν 

τοῦ γὺν παρεστῶτος ϑράσους ϑέσϑαι τροπαῖον 
ἡμ ὥς. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 

λιγνὺν δοχῶ μοι καϑορῶν καὶ χαπνὸν, ὦ γυναῖχες, 
320 ὥσπερ πυρὸς χαομένου " σπευστέον ἐστὶ ϑᾶττον. 

ἕν πόλει γυ- 

πέτου πέτου, ΔΩ δ 

πρὶν ἐμπεπρῆσϑαι Καλύκην 

τε καὶ Κρίτυλλαν περιφυσήτω 

ὑπὸ τὲ νόμων ἀργαλέων 

926 ὑπό τε γερόντων ὀλέϑρων. 
ἀλλὰ ΦΟ  ουΠΟΣ τόδε. μῶν ὑστερόπους βοηϑῶ; 
γῦν γὰρ ἐμπλησαμένη τὴν ὑδρίαν κνεφαία 

μόγις ἀπὸ κρήνης ὑπ᾽ ὄχλου χαὶ ϑορύβου χαὶ 

πατάγου χυτρείου, 

380 δούλαισιν ὠστιζομέγη 

Ἄ Ἄ Ἂ 

Ὁ} 5005 ϑ᾽, ἁρπαλέως 
ἀραμέγη, ταῖσιν ἐμαῖς 

δημότισιν χαομέγαις 

φέρουσ᾽ ὕδωρ βοηϑῶ. 

8838 ἤχουσα γὰρ ΤΟΣ 

τας ἄνδρας ἕρρειν, στελέχη 

ρεθογτσςς ὥσπερ βαλανεύσοντας, 

ἐς πόλιν, ὡς τριτάλαντον βάρος, 

δεινότατ᾽ ἀπειλοῦντας ἐπῶν, 

840 ὡς 00] χοὴ τὰς μυσαρὰς γυναῖχας ἀνϑραχεξύειν. 

ὥς, ὦ ϑεὰ, μή ποτ᾽ ἐγὼ πιμπραμένας ἴδοιμι, 

ἀλλὰ πολέμου χαὶ μανιῶν ῥυσαμένας Ἑλλάδα 
καὶ πολίτας. 

ὦ χρυσολόφα 

ἐγείρειν 
τὴν λαμπάδ᾽ ἡμμένην ὅπως πρώτως ἐμοὶ : 

| 

] ' 

ἐφ᾽ οἷσπερ, ὦ ' 

8456 πολιοῦχε, σὰς ἔσχον ἕδρας. 

χαί σὲ χαλῶ ξύμμαχον, ὦ Ϊ 

Τριτογένει᾽ , ἤν τις ἐκχεί- 

γας ὑποπίμπρῃσιν ἀνὴρ, Ϊ 

φέρειν ὕδωρ μεϑ᾽ ἡμῶν. 

ΣΡ ΤΑ ΕΎΩΣ, | 
8580 ἔασον ὦ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΧΚΩ Ν. 

τουτὶ τί ἦν; ὦνδρες πόνῳ πονηροί" ᾿ 

οὐ γὰρ ποτ᾽ ἂν χρηστοί γ᾽ ἔδρων, οὐδ᾽ εὐσεβεῖς! 
τάδ᾽ ἄνδρες. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

τουτὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἡμῖν ἰδεῖν ἀπροσδόχητον ἥκει " 

ἑσμὸς γυναιχῶν οὑτοσὶ ϑύρασιν αὖ βοηϑεῖ. 

321 .-- 384. ΞΞΞ 889 --- 8349. 
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ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΏ Ν. 

τί βδύλλεϑ' ἡμᾶς; οὔ τί ποὺ πολλαὶ δοχοῦμεν 
ξυναὲ ; 

80 καὶ μὴν μέρος γ᾽ ἡμῶν ὁρᾶτ᾽ οὔπω τὸ μυριο- 
στόν. 

ΧΟΡΟΣ ΤΈἘΡΟΝΈΤΟΩ Ν. 

ὦ «Ῥαιδρία, ταύτας λαλεῖν ἐάσομεν τοσαυτί; 

οὐ περεχατάξαι τὸ ξύλον τύπτοντ᾽ ἐχρὴν τιν᾽ 

αὐτάς; 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ Ν. 

ϑώμεσθα δὴ τὰς χάλπιδας χἠμεῖς χαμᾶζ᾽, ὅπως 
ἂν, 

ἢν προσφέρη τὴν χεῖρά τις, μὴ τοῦτό μὶ ἔμπο- 
δίζη. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

δ00εὶ γνὴ 40 ἤδη τὰς γνάϑους τούτων τις ἢ δὶς 

ἢ τρὶς 
ἔχοψεν ὥσπερ Βουπάλου, φωνὴν ἂν οὐκ ἂν 

εἶχον, 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΑΙΚΩ Ν. 

καὶ μὴν ἰδοὺ παταξάτω τις " στῶο᾽ ἐγὼ παρέξω, 

κοὐ μή ποτ᾽ ἄλλη σου χύων τῶν ὄρχεων λάβηται. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΈΤ ἢ Ν. 

εἰ κὴ σιωπήσει, ϑενὼν ἐχχοχκιῶ τὸ γῆρας. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ ΝΜ. 

8θό ἅπτου μόνον Στρατυλλίδος τῷ δαχτύλῳ προῦ- 

ελϑών. 
ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩ Ν. 

ἣν σποδῶ τοῖς χονδύλοις, τί μ᾽ ἐργάσει 
τὸ δεινόν; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ Ν. 

βούχουσά σου τοὺς πλεύμονας χαὶ τἄντερ᾽ ἔξα-- 
μήσω. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

οὐχ ἔστ᾽ ἀνὴρ Εὐριπίδου σοφώτερος ποιητής " 

οὐδὲν γὰρ ὠδὲ ϑρέμμ᾽ ἀναιδές ἔστιν «ὡς γυ- 
ναῖχες. 

ΧΟΡΟΣ 5 ΤΓΥΝΆΑΙΚΩ Ν. 

870 αἱρώμεϑ' ἡμεῖς ϑούδατος τὴν χάλπιν, ᾧ Ῥο- 
δίππη. 

ΧΟΡΟΣ ΓΈΕΈΡΟΝΤΩ Ν. 

τί δ᾽, ὦ ϑεοῖς ἐχϑρὰ, σὺ δεῦρ᾽ ὕδωρ ἔχουο᾽ 
ἀφίχου; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΤΚΩΝ. 

τέ δαὶ σὺ πῦρ, ὦ τύμβ᾽, ἔχων; ὡς σαυτὸν ἔμ-- 
πυρεύσων; 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

ἐγὼ μὲν, ἵνα νήσας πυρὰν τὰς σὰς φίλας ὑφάψω. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΑΙΚΩ Ν. 

ἐγὼ δέ γ᾽, ἵνα τὴν σὴν πυρὰν τούτῳ χατασβέ- 
σαιμιε. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩ ΜΝ. 

876 τοὐμὸν σὺ πῦρ κατασβέσεις; 
ΧΟΡΟΣ ΤῪΝ 41 Κῶ Ν. 

τοὔργον ταχ αὐτὸ δείξει 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΏ Ν. 

οὐκ οἶδά σ᾽ εἰ τῇδ᾽ ὡς ἔχω τῇ λαμπάϑι στα- 
ϑεύσω. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ Ν. 

τί δ᾽, 

εἰ ῥδύμμα τυγχάνεις ἔχων, λουτρὸν ἐγὼ παρέξω. 

ΧΟΡΟΣ ΓΈΡΟΝΤΙ Ν. 

ἐμοὶ σὺ λουτρὸν, ὦ σαπρά; . 
ε πϑαν τργῦτῷ ΓΥΝ.ἍΑΙΚΩΝ. 

χαὶ ταῦτα νυμφιπὸν γε. 
ΧΌΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

αὐτῆς τοῦ ϑοάσους; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΙΚΩΝ. 

ἐλευϑέρα γάρ εἶμι. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

8380 σχήσω σ᾽ ἐγὼ τῆς νῦν βοῆς. 
ΧΟΡΟΣΟΓΥΝ ΥΩ ΝΕ 

ἀλλ οὐχ ἔϑ' ἡλιάξεις. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΔΝΈΤΩ Ν. 

ἔμπρησον αὐτῆς τὰς χόμας. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥ ΝΟ ΚΙΘΙΝ 

σὸν ἔργον, ὠχελῶε. 
ΧΟΡΟΣ εἰ λυ κ...... 

οἴμοι τάλας. 

ΧΟΡΟΣΤ,Ι ΥΝΑΙΚΩΝ. 

τς μῶν ϑερμὸν ἢν; 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 
ποῖ ϑερμόν; οὐ παύσει; τί δρᾷς; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ Ν. 

ἄρδω σ΄, ὅπως ἂν βλαστάνης. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤ Ν. 

885 ἀλλ αὐός εἰμὴ ἤδη τρέμων. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΑΙΚΟΩΝ. 

οὐχοῦν ἐπειδὴ πῦρ ἔχεις, σὺ χλιανεῖς σεαυτόν. 
ΠΡΟΒΟΎΥ.ΟΣ. 

ἂρ ἐξέλαμψε τῶν γυναιχῶν ἡ τρυφὴ 
χὠ τυμπανισμὸς χοὶ πυχνοὶ Σαβάζιοι, 
ὅ τ ᾿Αδωνιασμὸς οὗτος οὑπὶ τῶν τεγῶν, 

390 οὗ ᾽γώ πο ὧν ἤχουον ἐν τὐἠχχλησίᾳ; 
ἔλεγεν δ᾽ ὁ μὴ ὥρασι μὲν Ζημόστρατος. 
πλεῖν εἷς Σιχελίαν, ἡ γυνὴ δ᾽ ὀρχουμένη, 
αἰαῖ “δωγνιν, φησὶν, ὃ δὲ Ζ]ημόστρατος 
ἔλεγεν ὁπλίτας καταλέγειν Ζακυνϑέων " 

895 ἡ δ᾽ ὑποπεπωχυΐ᾽, ἡ γυνὴ ᾽πὶ τοῦ τέγους, 
κόπτεσϑ᾽ “Ἄδωνιν, φησίν" ὁ δ᾽ ἐβιάζετο 
ὁ ϑεοῖσιν ἐχϑρὸς καὶ μιαρὸς Χολοζύγης. 
τοιαῦτ' ἀπὲ αὐτῶν ἔστιν ἀκολαστάσματα.. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΈΤΏ Ν. 

τί δῆτ᾽ ἂν, εἰ πύϑοιο καὶ τὴν τῶνδ᾽ ὕβριν; 
400 αὖ τάλλα 9 ὑβρίχασι κἀκ τῶν καλπέίδων 

ἔλουσαν ἡμᾶς, ὥστε ϑαὶϊματίδια 
σείειν πάρεστιν ὥσπερ ἐνεουρηκότας.. 

ΠΡΟΒΟΎΥ.0Ο Σ. 

γνὴ τὸν Ποσειδῶ τὸν ἁλυχὸν, δίκαιά γε. 
ὅταν γὰρ αὐτοὶ ξυμπονηοευώμεϑα 

4ἀρό ταῖσιν γυναιξὶ χαὶ διδόσκωμεν τρυφᾶν, 
τοιαῦτ᾽ ἀπὶ αὐτῶν βλαστάνει βουλεύματα. 
οἱ λέγομεν ἐν τιῦν δημιουργῶν τοιαδέ". 
ὦ χρυσοχόε, τὸν ὅρμον ὃν ἐπεσκχεύασας, 
ὀρχουμένης μου τῆς γυναικὸς ἑσπέρας 

419 ἡ βάλανος ἐχπέπτωχεν ἐκ τοῦ τρήματος... 
ἐμοὶ μὲν οὖν ἔστ ἐς Σαλαμῖνα πλευστέα " 

σὺ δ᾽ ἢν σχολάσης, πάσῃ τέχνῃ πρὸς ἑσπέραν 

ἐλθὼν ἐχείνῃ τὴν βάλανον ἐνάρμοσον. 
ἕτερος δέ τις πρὸς σχυτοτόμον ταὐδὲ λέγει 

416 γεανίαν καὶ πέος ἔχοντ᾽ οὐ παιδικόν" 

» 

Ἠχουσας 



β 

ἊΣ ως, 5 ; ἘΕῚ ΕῚ ι » 420 τοιαῦτ᾽ ἀπήντη"» εἷς τοιαυτὶ πράγματα, 

4δ ὅπως ἂν αὐτὰς τῆς ὕβρεως ἐγὼ σχέϑω. 
. τί χέχηνας, ὦ δύστηνε; ποῖ δ᾽ αὐ σὺ βλέπεις, 

4830 ξυνεχμοχλεύσω. 

440 τὴν χεῖρ᾽ ἐπιβαλεῖς, ἐπιχεσεῖ πατούμεγος." 

εν - ΓΞ Ὑ ΄ »» 
445 τουτὶ τί ἡν; ποῦ τοξότης; ταύτης ἔχου. 

450 ἀτὰρ οὐ γυναικῶν οὐδέποϑ' ἔσϑ' ἡττητέα 

" . - - Ἂ; ’ Ὧ4δ6 ἀποστρέφετε τὰς χεῖρας αὐτῶν, ὦ ΖΣχυϑαι. 

ἊΣ - ι ᾽ 
ὦ σχυτότομε, τῆς μου γυναιχὸς τοὺς πόδας, 
τὸ δακτυλίδιον πιέζει τὸ ζυγὸν, 

ἄϑ' ἁπαλὸν ὄν" τοῦτ' οὖν σὺ τῆς μεσημβρίας 
’ [τὸ ἊΝ , }ὦ-. 

ἐλθὼν χάλασον, ὅπως ἂν εὐρυτέρως ἔχη. 

Ἐπ“ -ἷΞ 
τὸ Ἷ ’, 

ὅτε γ᾽ ὧν ἐγὼ πρόβουλος, ἐχπορίσας ὅπως 
χωπῆς ἔσονται, τἀργυρίου νυνὶ δέον, 
- - » ΝΣ »“Σ΄᾽ -ὖ΄ 

ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀποκέχλεισμαι τῶν πυλῶν. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔογον ἕστάν Ι ; λοὺ 0γ0» ἕσταναι. φέρε τοὺς μοχλοὺς 

] 
Ϊ 

] 

οὐδὲν ποιῶν ἀλλ᾽ ἢ χαπηλεῖον σκοπῶν; 
οὐχ ὑποβαλόντες τοὺς μοχλοὺς ὑπὸ τὰς πύλας 

ἐντεῦϑεν ἐχμοχλεύσετ᾽ ; ἐνϑενδὶ δ᾽ ἐγὼ 

ΑὙΣΙΣΤΡΑΤΉΗ. 
μηδὲν ἐκμοχλεύετε " 

ἐξέρχομαι γὰρ αὐτομάτη. τί δεῖ μοχλῶν; 
οὐ γὰρ μοχλῶν δεῖ μᾶλλον ἢ νοῦ καὶ φρενῶν. 

ΡΟ ΒΘΎΥΖΕΟΣ. 

ἄληθες, ὦ μιαρὰ σύ; ποῦ ᾽σϑ᾽ ὁ τοξότης; 
ξυλλάμβαν αὐτὴν κὠπίσω τὼ χεῖρε δεῖ. 

7, ὙΥΣΗΙΣ ΟΡΕΤΎΓΉΗΣ 
ΕΝ 3 Α Α 2 ᾿ -ρ ᾿»᾿ 

486 εἴ ταρα νὴ τὴν Ἄρτεμιν τὴν χεῖρα μοι 

ἄκραν προσοίσει, δημόσιος ὧν κλαύσεται. 
ΨΗΡΘΕΒΙ ΘΕ ΘΖ ΟἿΣΙ 

ἔδεισας, οὗτος; οὐ ξυναρπάσει μέσην 

χαὶ σὺ μετὰ τούτου χἀνύσαντε δήσετον; 
ΕΞ ΟΡ ΠΟΥ ΟἾΥΥΤΣ., 

εἴ τὰ ἡ τὴν Πάνδροοσον ταύτη μὸ ἢ τἄρα νὴ τὴν Πάνδροσον ταύτη μόνον 

ἘΠ ΘΕ ΘΎΥΘΖΟΣ. 

ἰδού γ᾽ ἐπιχεσεῖ. ποῦ ᾽στιν ἕτερος τοξότης; 
ταύτην προτέραν ξύνδησον, ὁτιὴ καὶ λαλεῖ. 

᾿ ΡΣ ΓΊΡΖΤ ΖΟΙ 

εἴ τἄρα νὴ τὴν Φωσφόρον τὴν χεῖρ᾽ ἄχραν 
ταύτη προσοίσεις, χύαϑον αἰτήσεις τύχα. 

Ψ ΘΙΘῚΡ ΟΥΥ ΣΘῈ: 

παύσω τιν ὑμῶν τῆσδ᾽ ἐγὼ τῆς ἐξόδου. 
ΣΝ ΡΟΥΘΖΟΥΡΕΙΣ. 

εἴ τἄρα νὴ τὴν Ταυροπόλον ταύτῃ πρόσει, 
ἐχχοχχιῶ σου τὰς στενοχωχύτους τρίχας. 

ΤΓΡΟΒΘΟΥΟΣ,: 

οἴμοι χαχοδαίμων " ἐπιλέλοιφ᾽ ὁ τοξότης. 

μέν. ας ε ΄ “ ΕῚ - “π ΄ 
ἡμῖν" ομόσε χωρῶμεν αὐταῖς, ὦ Σχυϑαι, 

ξυγταξάμενγοι. 
ὌΣΣΕ 

γὴ τὼ ϑεὼ γνωώσεσϑ' ἄρα 
ὅτι χαὶ παρ ἡμῖν εἶσι τέτταρες λόχοι 
μαχίμων γυναιχῶν ἔνδον ἐξωπλισμέγνωνγ. 

ὙΠ ΡΘΡ ΘΙ ΣΘΟΣΕ: 

ΠΥ ΣΙΣ ΤΊ ΡΥΗΣ 

ὦ ξύμμαχοι γυναῖχες, ἐχϑεῖτ ἔνδοϑεν, 
ὦ σπερμαγοραιολεχιϑολαχανοπώλιδες, 
ὦ σχοροδοπαγνδοχευτριαρτοπώλιδες, 

οὐχ ἕλξετ᾽, οὐ παιήσετ', οὐκ ἀρήξετε; 
.4........ὦὦὦ5 55... ᾿Ξ’ πσσαναν 

4θ0 οὐ λοιδορήσετ᾽, οὐκ ἀναισχυντήσετε; 

ΡΟΕΤΆΑΕ 5Ο6ΟΕΝΙΟΙ- 

παύεσϑ', ἐπαναχωρεῖτε, μὴ σπυλεύετε. 
ΤΡΡΟΒΟΘΟΥ ΞΘΕΣΕ 

οἴμ᾽ ὡς χκαχῶς πέπραγέ μου τὸ τοξιχόν. 

ΣΌΣ ΡΖ ΗΙ 

ἀλλὰ τί γὰρ ᾧου; πότερον ἐπὶ δούλας τινὰς 

ἥκειν ἐνόμισας, ἢ γυναιξὶν οὐκ οἴει 
4θ6 γολὴν ἐνεῖναι; 

ΠΡΟΒΟΎΥ.ΟΣ. 

γὴ τὸν ᾿ἡπόλλω καὶ μάλα 
πολλήν γ᾽, ἐάνπερ πλησίον χάπηλος ἥ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 
ἯΣ, , ΠΣ ᾽ » ΄ »Ὕ 

ω πολλ ἀναλώσας ἔπη, πρόβουλε τῆσδε τῆς γῆς, 

τί τοῖσδε σαυτὸν ἐς λόγον τοῖς ϑηρίοις συγνά- 
πτεις; 

οὐκ οἶσϑα λουτρὸν οἷον αἵδ᾽ ἡμῶς ἔλουσαν ἄρτι 
470 ἐν τοῖσιν ἱματιδίοις, χαὶ ταῦτ᾽ ἄνευ χογίας ; 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΑΆΙΚΩ Ν᾿. 

ἀλλ᾽, ὦ μέλ, οὐ χρὴ προσφέρειν τοῖς πλησίοι-- 
σιν εἰκὴ 

τὴν χεῖρ᾽ " ἐὰν δὲ τοῦτο δρᾷς, κυλοιδιᾶν ἀνάγκη. 
ἐπεὶ ϑέλω ᾽γὼ σωφρόνως ὥσπερ χόρη καϑῆσϑαι, | 
λυποῦσα μηδέν᾽ ἐνθαδὶ, κινοῦσα μηδὲ κάρφος, 

47 ἣν μή τις ὥσπερ σφηκιὰν βλίττῃ μὲ χἀρεϑίζῃ. ὦ 
ΧΟΙΡΟΣΕ ΚΕ ΡΟΝΈΎΤΩ Ν. 

ὦ Ζεῦ, τί ποτε χρησόμεϑα τοῖσδε τοῖς λ 
δάλοις; 

οὐ γάρ ἐστ ἀνεχτὰ τάδ᾽, ἀλλὰ βασαγνιστέον 
τόδε σοι τὸ πάϑος μετ᾽ ἐμοῖ 

ά80 ὅ τι βουλόμεναΐί ποτε τὴν 
Κραναὰν κατέλαβον, 

ἐφ᾽ ὃ τι τε μεγαλόπετρον, ἄβατον ἀκρόπολιν, 
ἱερὸν τέμενος. 
ἀλλ᾽ ἀνερώτα, καὶ μὴ πείϑου, χαὶ πρόσφερε 

πάντας ἐλέγχους. 
ἀδό ὡς αἰσχρὸν ἀχκωδώγιστον ἐᾶν τὸ τοιοῦτον πρᾶ- 

γμα μεϑέντας. 

ΠΡΟΒΟΥΖΟΣ. 

καὺ μὴν αὐτῶν τοῦτ᾽ ἐπιϑυμῶ νὴ τὸν 4] ͵α 
πρῶτα πυϑέσϑαι, 

ὅ τι βουλόμεναι τὴν πόλιν ἡμῶν ἀπεκλείσατε, 
τοῖσι μοχλοῖσιν. | 

(Ὑ ΞΈΣΤΡΥ ΤῊ, 
ἕνα τἀργύριον σῶν παρέχοιμεν χαὶ μὴ πολε-. 

μοῖτε δι᾿ αὐτό. 

ΠΡΟΒΟΥ.0ΟΣ. 

διαὶ τἀργύριον πολεμοῦμεν γάρ; 
ΕΞ. ΥΣ ΤΣ ΤΕ ΟΊ ΤΕ ΕΓ. 

χαὶ τἄλλα γε πάντ᾽ ἐχυχήϑη. 
490 ἵνα γὰρ Πείσανδρος ἔχοι χλέπτειν χοὶ ταῖς ἀρ- 

χαῖς ἐπέχοντες, 

ἀεί τινὰ κορχορυγὴν ἐχύχων. οἱ δ᾽ οὖν τοῦδ᾽ 
οὕνεχα δρώντων 

ὅ τι βούλονται" τὸ γὰρ ἀργύριον τοῦτ᾽ οὐχέτι 
μὴ χαϑέλωσιν. 

ΡΩΒΟΣΤ ΟΣ: 

ἀλλὰ τί δοάσεις ; 

ΣΦ ΥΣΙΣ ΤΙ ΈΤΉΗ. 

τοῦτό μὐ ἐρωτᾷς; ἡμεῖς ταμιεύσομεν αὐτό. 
479 --- 488. --ΞΞ 541 - δ48. 

----------::;; 
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ΠΡΟΒΟΎΥΟ.ΟΣ. 

ὑμεῖς ταμιεύσετε τἀργύριον; 
ΨΥ ΣΙ Σ ΤΡ Ζ.Τ' ΤΠ. 

τί δὲ δεινὸν τοῦτο γνομιίζεις ; 

ἀρδ οὐ χαὶ τᾶνδον χρήματα πᾶντως ἡμεῖς ταμιεύο-- 

μὲν υμῖν; 

ΠΡΟΒΟΥῪ “ΟΣ. 

ἀλλ οὐ ταυτόν. 

ΧΥῪΥΣΙΣΤΙΡΑ͂ΤΆΗ͂. 

πῶς οὐταυτόν; 
ΠΡΟΒΟΥ.ΖΟΣ. 

πολεμητέον ἔστ᾽ ἀπὸ τούτου. 
ΔΦΔΥΣΙΣΤΡΆΩΖΤΠ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ πρῶτον πολεμεῖν. 

-----.-. 

ΠΡΟΒΟΥ͂.20Ο Σ. 

πῶς γὰρ σωϑησόμεϑ' ἄλλως; 

ΠΥ ΣΓΣ ΤΟ ΡΕΤΊΉΙ. 

ἡμεῖς ὑμᾶς σώσομεν. 
ΠΡΟΒΟΎΥ.7 0 Σ. 

ὑμεῖς; 

ΔΜΥΣΙΣΤΡΟΆΑΖΤΆΉΗ. ᾿ 

ἡμεῖς μέντοι. 
ΠΡΟΒΟΥῪ ΟΣ. | 

σχέτλιόν γεν 

ΨῈΣΕΙΣΙΡΌΟΎΣΗ.: 

ὡς σωϑήσει, χἂν μὴ βούλῃ. 

ΠΡΟΒΟῪΖΟΣ. 
δεινὸν γε λέγεις. 

ΑΥ̓ΣΙΣΤΡΑΤΗ. 
ἀγαναχτεῖς "; 

ὅ00 ἀλλὰ ποιητέα ταῦτ᾽ ἐστὶν ὅμως. 
ΠΡΟΒΟΥ͂.ΖΜΟΣ. 

γὴ τὴν 4ήἠμητρ᾽ ἄδικόν γε. | 
Ὁ ΣΙ ΣΙ ΡΣ Η͂: 

σωστέον, ὦ τᾶν. 
ΠΡΟΒΟΥ 20 Σ. 

κεὶ μὴ δέομαι; 
ΧΥῪΣΙΣΥΡΡΕΊ ΤΉ. 

τοῦδ᾽ οὕνεχα καὶ πολὺ μᾶλλον. 
ΠΡΟΒΟΥ.,ΖΟΣ. | 

ὑμῖν δὲ πόϑεν περὶ τοῦ πολέμου τῆς τ᾿ εἰρήνης 
ἐμέλησεν ; 

ΤΣ ΥΣΊΙΣΌἊΡΕΟΖΎΤΊΎγ. 

ἡμεῖς φράσομεν. 
ΠΡΟΒΟ Υ.20 ἘΣ 

λέγε δὴ ταχέως, ἵνα μὴ κλάης. 
ΥΣΙΣΤΡΑΤΠΗΠ. 

ἀχροῶ δὴ, 

καὶ τὰς χεῖρας πειρῶ χατέχειν. 
ΠΡΟΒΟΥ .Ζ0 Σ. 

ἀλλ οὐ δύναμαι" χαλεπὸν γὰρ͵ 
ὅ06 ὑπὸ τῆς 001 γῆς αὐτὰς ἔσχειν. 

ΠΥ ΠΟΤ ΕΠ 

κλαύσει τοίνυν πολὺ μᾶλλον. 
Ι ΠΡΟΒΟΎ.70 Σ. 

τοῦτο μὲν, ὦ γραῦ, σαυτῇ κρώξαις " σὺ δέμοι λέγε. 

Ϊ 

Ι 

ΠΥ ΣΤΙΣ ΤΡ ΣΙ 

ταῦτα ποιήσω. 

ἡμεῖς τὸν μὲν πρότερον πόλεμιον χαὶ τὸν χού-. 
νον ἠνεχόμεαϑα 

 ὅ20 ὀτοτύξεσϑαι μαχρὰ τὴν χεφραλήν" πόλεμος ὃ 

. ΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ὑπὸ σωφροσύνης τῆς ἡμετέρας, 
ἅττ᾽ ἐποιεῖτε. 

οὐ γὰρ γρύζειν εἰᾶϑ' ἡμᾶς. χῴτ᾽ 

γ᾽ ἡμᾶς. 
510 ἀλλ ἠσθανόμεσϑα χαλῶς ὑμῶν" χαὶ πολλάχις 

ς ἔγδον ἂν οὖσαι 

ἠχούσαμεν ἂν τι χκαχῶς ὑμᾶς βουλευσαμένους] 
μέγα πρᾶγμα" 

εἶτ ἀλγοῦσαι τἄνδοϑεν ὑμᾶς ἐπανηρόμεϑ' ἂν 

»- 2 -"ὝἬ 

τῶν ἀγδρῶν, 

οὐχ ἠρέσχετέ 

γελάσασαι, 

τί βεβούλευται περὶ τῶν σπονδῶν ἐν τῇ στήλ᾽͵ 
παραγράψαι 

ἐν τῷ δήμῳ τήμερον ὑμῖν; τί δέ σοι ταῦτ᾽ ; ἡ 
δ᾽ ὃς ἂν ἁνὴρ, 

κἀγὼ ᾿σίγων. 
ΓΎΜΔΜΗ. 

ἀλλ οὐκ ἂν ἐγώ ποῖ ἐσίγων. 
ΠΡΟΒΟΎΥ. ΟΣ. 

κἂν ᾧμωξάς γ᾽, εἰ μὴ ᾿σίγας. 

ΦΦΎΣΙΩΥ ΒΞ ΙΣ 

τοιγὰρ ἔγωγ᾽ ἔνδον ἐσίγων. 
ἕτερόν τι πονηρότερον δήπου βούλευμὶ ἐπεπύ- 

ομεϑ' ἂν ὑμῶν" 

πῶς ταῦτ', ὠνερ, διαπράττεσϑ' 

ὧδ᾽ ἀνοήτως; 

ὁ δέ μὶ εὐθὺς ὑποβλέψας ἂν ἔφασνχ", εἰ μὴ τὸν; 
στήμονα γήσω, 

δ1ὅ οὐ σιγήσει ; 

Δ Ὁ γ 5. ᾽ ) 27 

εἶτ ἠρομεῦ ὧν" 

᾽ 

ἄνδρεσσι μελήσει. 
ΠΡΟΒΟΎΥΟ.Ο Σ. 

ὀρϑῶς γε λέγων γὴ “10 ἐκεῖνος. 
ΧΦ ΥΣΙΣΊΥΤΡΑ͂ΤΗ. 

πῶς ὀρϑῶς, ὦ ὑ κακόδαιμον, 

Ω μηδὲ χακῶς βουλευομένοις ἐξὴν ὑμῖν ὑπο-- 
ϑέσϑαι; 

ὅτε δὴ δ᾽ ὑμῶν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς φαγερῶς ἠκχούο-- 

πε ἤδη, 
οὐκ ἔστιν ἀνὴρ ἐν τῇ χώρῳ μὰ 4 

ἔσϑ' ἕτερός τις" 

ὅ25 μετὰ ταῦϑ᾽ ἡμῖν εὐθὺς ἔδοξεν σῶσαι τὴν Ἑλ- 
λάϑα χοινῆ 

ταῖσι γυναιξὶν συλλεχϑείσαις. ποῖ γὰρ καὶ χρῆν 

οὐ δῆτ᾽ 

ἀναμεῖναι; 

ἢν οὖν ἡμῶν χρηστὰ λεγουσῶν ἐϑελήσητ ἀντα- 
᾿ χροᾶσϑαν 

κἀντισιωπᾶν ὥσπερ χήμεῖς, ἐπανορϑώσαιμεν ἂν 
υμᾶς. 

ΠΡΟΒΟΥΎΥΟ.ΟΣ. 

ὑμεῖς ἡμᾶς; δεινόν γε λέγεις κοὺ τλητὸν ἔμοιγε. 

1 ΣΩΣΙΣ ΟΖ ΎΗΙΣ 

ΠΡΟΒΟΥΎΥ.ΟΣ. 

ρον γ᾽, ὦ κατάρατε, σιωπῶ γὼ, χαὺὶ ταῦτα χά- 

ἀπο φορούσῃ 

περὶ τὴν χεφαλήν; μήνγυν ζῴην. 

ἸΣΣΙΣΙ ΚΡ. ἘΠ. 

ἀλλ᾽ εἰ τοῦτ' ἐμιιπάδεόν σοι, 

παρ᾿ ἐμοῦ τουτὶ τὸ χάλυμμα λαβὼν 
ἔχε χαὶ περέϑου περὺ τὴν κεφαλὴν, 
κάτα σιώπα, 

ἘΠῚ ἘΡΘΑΠΟΝΟ ΠΤ ΣΕ: ΠΟΘ ΟΤΕΤΟΙ νον ΠΡ ὙΝ ΤΙ τι 1 0 τς 
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χᾷτα ξαίνειν συζωσάμενος, 

χυάμους τρώγων» " 
πόλεμος δὲ γυναιξὶ μελήσει. 

Ἐν πολ ως πόρου τς 

ὅϑ85ὅ χαὶ τοῦτον τὸν χαλαϑίσχον" 

640 ἐν -- ἘΠῚ χἠμεῖς τι ταῖς ρρέσα συλλάβωμεν.᾿ 
ἐγὼ γὰρ Ἔ οὕποτε χάμοιμ᾽ ἂν ὀρχουμένη, 
οὐδὲ τὰ τ χόπος ἐλ εἴ χαματηρός μου. 
ἐθέλω δ᾽ ἐπὶ πᾶν ἱέναι 

. μετὰ τῶνδ᾽ ἀρετῆς ἕνεχ αἷς 
ὅ46 ἔνι φύσις, ἔνι χάρις, 

ἔγι ϑράσος, ἔνι δὲ σοφὸν, ἔνι δὲ φιλόπολις 
ἀρετὴ φρόνιμος. 
ἀλλ᾽, ὦ τηϑῶν ἀνδρειοτάτη καὶ μητριδίων ἀκα- 

ληφῶν, 
γῇ καὶ μὴ τέγγεσϑ' " ἔτι γὰρ γῦν οὔρια 

ϑεῖτε. 

ἈΣΙΣΕΓ ΘΟ ΧΟ 

ἀλλ ἤνπερ ὅ τε γλυκύϑυμος Ἔρως χὴ Κυπρο- 
γένει ᾿Φφοοδίτη 

ἵμερον ἡμῶν χατὰ τῶν κόλπων χαὶ τῶν μηρῶν 
καταπνεύσῃ, 

κατ᾽ ἐντέξῃ τέτανον τερπνὸν τοῖς ἀνδράσι καὶ 
δοπαλισμοὺς, 

οἶμαί ποτε “υσιμάχας ἡμᾶς ἐν τοῖς Ἕλλησι χα- 
λεῖσϑαι. 

ΤΕΡΘΟΒΟΧΕΖΞΟΣ: 

ὅδ0 χωρεῖτ᾽ ὀρ 

δδδ τί ποιησάσας; | 

ΕΞ ΤΡΆΈΤΗ: 
ἣν παύσωμεν πρώτιστον μὲν ξὺν ὅπλοισιν, 

ἀγοράζοντας χαὶ μαινομένους. 

ΓΎΝΗ. | 
γὴ τὴν Παφίαν ᾿ἀφροϑίτην. 

ΤῈ ΕΣ ΕΡΌΞΉΗ. 

γὺν μὲν γὰρ δὴ καὶ ταῖσι χύτραις καὶ τοῖς λα- 

χάνοισιν ομοίως 

περιέρχονται χατὰ τὴν ἀγορὰν ξὺν ὅπλοις, ὥσπερ 
Κορύβαντες. 

ἌΓΡΙΟ ΥΡΘΟΣΥ ΞΖ ΈΕΟῪΣ: 

γὴ 4ία " χρὴ γὰρ τοὺς ἀνδοείους. 
ἘΟΣΡΣΤ ΡΟΣ Ἢ: 

καὶ μὴν τό γε πρᾶγμα ΕΣ Οιον,, 

ἔχων χαὶ Γοργόνα τις κάτ ὠνῆται 

χοραχίγους. 
ἘΣ ΔΙ. 

ἐγὼ γοῦν ἄνδρα χομήτην φυλαρχοῦντ᾽ 
εἶδον ἐφ᾽ ἵππου 

ἐς τὸν χαλκοῦν ἐμβαλλόμενον πῖλον λέχιϑον 
παρὰ γραός “ 

Ϊ 

ὅ600 ὅταν ἀσπίδ᾽ 

γὴ 4 

Ὲ ΑΨ σΩ “" γ αὖ Θρῷξ πέλτην σείων χἀχόντιον, 
ὥσπερ ὁ Τηρεὺς, 

ἐδεδίσχετο τὴν ἰσχαδόπωλιν χαὶ τὰς δρυπέπεις 

χατέπινγε. 

ὙΠΡΘΈΕΈΧΘΟ ΣΟ: 
“- ΜΡ ε 3" Η - ’ 

ὅθό πως οὐν ὑμεῖς δυναταὶ παῦσαι τεταραγμένα 

πράγματα πολλὰ 

ἕτερος δ᾽ 

ἐν ταῖς χώραις χαὶ διαλῦσαι; 
ΞΥ ΞΕΣΤΡΟΥΤΉΙ. 

φαύλως 

ΧΕΒΟΌΒΟΣΝ ΟἿΣ. 

πῶς ; ἀπόδειξον. | 

ΣΦΥῪΣῈΕΣ ΡΖ ΕΝ 

ὥσπερ χλωστῆρ᾽, ὅταν ἡμῖν ἢ τεταραγμένος, ὧδε 
λαβοῦσαι, 

ὑπενεγχοῦσαι τοῖσιν ἀτράκτοις τὸ μὲν ἐνταυϑὶ 
τὸ δ᾽ ἐχεῖσε, 

οὕτως χαὶ τὸν πόλεμον τοῦτον διαλύσομεν, ἢ 
τις ἐάσῃ, 

ὅ70 διενεγχοῦσαι διὰ πρεσβειῶν τὸ μὲν ἐνταυϑὲ Ε 
δ᾽ ἐχεῖσε. 

' 

ΨΕΡΟΡΟΥΖΟΣ. 

β 

| 

| 

"τὸ 

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ χλωστήρων χαὶ ἀτράκτων σρά-- 
γματα δεινὰ 

παύσειν οἴεοϑ', ὦ ἀνόητοι; 

ΦΧ ΧῸΣΕΣΞΕΡΑΈΤΗ. 
χἂν ὑμῖν γ᾽ εἴ τις ἐνὴν νοῦς, 

ἐχ τῶν ἕρίων τῶν ἡμετέρων ἐπολιτεύεσϑ'᾽ , 
ἅπαντα. 

ΣΕΡΟΒΟΧΌΖΦ0{ΟΣ. 

πῶς δή; φέρ᾽ ἴδω. 

«ΤὙΥὙΣΙΣΤΡΑΤΗ. 

πρῶτον μὲν ἐχρῆν, ὥσπερ πόκον ἐν βαλαγείῳ,, 
576 ΟΊ τὴν οἱσπώτην, Ὸ τῆς πόλεως ἐπι--. 

χλιγεῖς ' 

ἐχραβδίζειν τοὺς μοχϑηροὺς χαὶ τοὺς τριβόλους. 
ἀπολέξαι, 

καὶ τούς γε συνισταμένους τούτους καὶ τοὺς πι- 
λοῦντας ἑαυτοὺς 

ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖσι διαξῆναι χαὶ τὰς χεφαλὰς ἀπο-- 
τῖλαι" 

καλαϑίσχον κοινὴν εὔνοιαν 
ἅπαντας, 

ὅ80 χαταμιγγύντας τούς τε μετοίχους χεῖ τις ξένος 
ἢ φίλος ὑμῖν, 

ὀφείλει τῷ δημοσίῳ, χαὶ τούτους ἔγχα- 
ταμῖξαι" 

καὶ γὴ “Πα τάς γε πόλεις, ὁπόσαι τῆς γῆς τῆσδ᾽, 
εἰσὶν ἄποιχοι, ] 

διαγιγνώσχειν ὅτι ταῦϑ' ἡμῖν ὥσπερ τὰ χατάγ-, 
ματα χεῖται Ϊ 

χωρὶς ἕχαστον" χᾷτ' ἀπὰ τούτων πάντων τὸ χά-" 
ταγμα λαβόντας 

ο ξυνάγειν χαὶ συναϑροίζειν εὶς ἕν, χἄπειτα 
ποιῆσαι 

τολύπην μεγάλην, χῴτ' ἐχ ταύτης τῷ “]ἤμῳ χλαῖ-- 
γων υφῆναι, 

ἘΓΡΩΕΓΟ ΧΚ(ΟΣ 

οὔχουν δεινὸν ταυτὶ ταύτας ῥαβδίζειν καὶ τολυ- 

ΨΥ 

ΕΝ 
ΩΡ 

Ἐπ 

εἶτα ξαΐψειν εἰς 

κεΐ τις 

88 δεῦρ 

σεύειν, 
αἷς οὐδὲ μετῆν τιάνυ τοῦ πολέμου; 

ΚΦ ΕΣ ΞΙΈΠΗΡ ΑἸΟΙΣ ἘΓ, 
᾿ “ἃ ᾿ 

᾿ καὶ μὴν, ὦ παγχατάρατε, 
» γκΑ - " Ζ , 

πλεῖν ηὲ διπλοῦν αὐτὸν «ςρέρομεν. πρώτιστον 

μέν γε τεχοῦσαι 
2950 χἀχπέμψασαι παῖδας ὁπλίτας. 

ΖΡ ΘΙΒΙΟΙΕΖΑ͂ΙΟΣ. 

μὴ μνησιχαχήσης. σίγα, 



616 Ἀ ΘΗ Γ ἘΡΘΆ ἸΝΞΟΎΓΙΑΣ 

ΣΙ Σ δ ΖΣΤΙΗ͂Ι. 

εἶϑ' ἡνίχα χρῆν εὐφρανϑῆναι χαὶ τῆς ἥβης ἀπο- 
λαῦσαι, 

μονοχοιτοῦμεν διὰ τὰς στρατιάς. χαὶ ϑὴήμέτερον 
μὲν ἐᾶτε, 

περὶ τῶν δὲ χορῶν ἐν τοῖς ϑαλάμοις γηρασχου-- 

σῶν ἀνιῶμαι. 
ΓΒ ΟΥ̓ ΟΧΊΟΘΣΣ: 

οὔκουν κἄνδρες γηράσκουσιν ; 
ΦΑΥ ΣΥ ΣΥΝ ῬΌΖΥΓΡΈΙ: 

μὰ «11, ἀλλ οὐκ εἶπας ὅμοιον. 
ὅ96 ὁ μὲν ἥχων γὰρ, κἂν ἡ πολιὸς, ταχὺ παῖδα χό- 

θην γεγάμηκεν " 
τῆς δὲ γυναιχὸς μιχρὸς ὁ χαιρὸς, χῶἂν τούτου 

μὴ ᾿πιλάβηται, ὶ 
οὐδεὶς ἐθέλει γῆμαι ταύτην, ὀττευομένη δὲ κά- 

ϑηται. 

ΠΡΟΒΟΥ͂.,ΖΟΣ. 

ἀλλ ὅστις ἔτι στῦσαι δυνατὸς 

Φ0ΓΥΞΥΞΙΡΩΈΤΗΙ 

σὺ δὲ δὴ τί μαϑὼν οὐχ ἀποϑνήσχεις; 

600 γοιρέον ἔσται " σορὸν ὠνήσει" 
μελιτοῦτταν ἐγὼ χαὶ δὴ μάξω. 
λαβὲ ταυτὶ καὶ στεφάνωσαι. 

ΓΎΝΗ 4. 

καὶ ταυτασὶ δέξαι παρ᾽ ἐμοῦ. 

ΓΎΝΗ ΒΡ. 

καὶ τουτονγὶ λαβὲ τὸν στέφανον. 

ΡΥ ΣΥΓΣ ΧΡ ἘΓ. 

606 τοῦ δεῖ; τί ποϑεῖς; χώρει ς τὴν ναῦν" 
ὁ Χάρων σε καλεῖ, 
σὺ δὲ κωλύεις ἀνάγεσϑαι. 

ΠΡΟΒΟΥ͂ΖΟΣ. 

εἶτ᾽ οὐχὶ ταῦτα δεινὰ πάσχειν ἔστ᾽ ἐμέ; 
γὴ τὸν Ζ4ί᾽ ἀλλὰ τοῖς προβούλοις ἄντιχρυς 

610 ἐμαυτὸν ἐπιδείξω βαδίζων ὡς ἔχω. 

ΩΣ ΠΟΣΊ ΡΟ ΕΗ 

μῶν ἐγκαλεῖς ὅτι οὐχὶ προὐϑέμεσϑά σε; 
ἀλλ ἐς τρίτην γοῦν ἡμέραν σοὶ πρῷ πάνυ 
ἥξει παρ᾽ ἡμῶν τὰ τρίτ' ἐπεσχευασμένα. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤ. Ν. 

οὐχ ἔτ᾽ ἔργον ἐγκαϑεύδειν, ὅστις ἔστ᾽ ἐλεύϑερος" 
616 ἀλλ᾿ ἐπαποδυώμεϑ', ἄνδοες, 

γματι. 
ἤδη γὰρ ὕζειν ταδὶ μειζόνων χαὶ πλειόνων 
πραγμάτων μοι δοχεῖ, 

« Ὁ , 
τουτῳὶ τῷ πρα- 

καὶ μάλιστ᾽ ὀσφραίνομαι τῆς Ἱππίου τυραννίδος " 
620 χαὶ πάνυ δέδοιχα μὴ τῶν “ακώνων τινὲς 

δεῦρο συνεληλυϑότες ἄνδρες ἐς Κλεισϑένους 
τὰς ϑεοῖς ἐχϑρὰς γυναῖχας ἐξεπαίρωσιν δόλῳ 

. καταλαβεῖν τὰ χρημαϑ'᾽ ἡμῶν τόν τε μισϑὸν, 
6026 ἔνϑεν ἔζων ἐγώ. 

δεινὰ γάρ τοι τάσδε γ᾽ ἤδη τοὺς πολίτας γνου- 

ϑετεῖγ, 

χαὺ λαλεῖν γυναῖχας οὔσας ἀσπίδος χαλκῆς πέρι, 

καὶ διαλλάττειν πρὸς ἡμᾶς ἀνδράσιν «Τακχωνιχοῖς, 

᾿ οἷσι πιστὸν οὐδὲν, εἰ μή περ λύχῳ κεχηνότι. 
' 680 ἀλλὰ ταῦϑ' ὕφηναν ἡμῖν, ἄνδρες, ἐπὶ τυραννίδι. 
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κλαδὶ, 
3 ᾿ 2 -Ὁ ε᾿ ΊΣΕΣ ΕῚ , ᾿ 

ἀγοράσω τ' ἐν τοῖς ὅπλοις ἑξῆς ᾿“ριστογείτονι, 

ὧδέ 8' ἑστήξω παρ αὐτόν" αὐτὸ γάρ μοι γέ-: 

γνεται 

θδὅ τῆς ϑεοῖς ἐχϑοᾶς πατάξαι τῆσδε γραὸς τὴν 

γνάϑον. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑ.ΑἪΑΙΚῶ Ν. 

οὐ γὰρ εἰσιόντας οἴχαδ᾽ ἡ τεκοῦσα γνώσεται. 

ἀλλὰ ϑωώμεσϑ', ὦ φίλαι γρᾶες, ταῦδὺὲ πρῶτον 

χαμαί. 
ε - ᾿Ὶ δ , 2 κι ΄ ’ 
ἡμεῖς γὰρ, ὦ πᾶντες ἀστοὶ, λόγων χατάρχομεν 

τῇ πόλει χρησίμων" 
640 εἰχότως, ἐπεὶ χλιδῶσαν ἀγλαῶς ἔϑρεψέ με. 

ἑπτὰ μὲν ἔτη γεγῶσ' εὐθὺς ἠρρηφόρουν" 
εἰτ᾽ ἀλετρὶς ἡ δεχέτις οὐσα τἀρχηγέτι " ̓ 

Ξ ᾿»» κι ᾿ 2 
θά χἀτ ἔγουσα τὸν χροχωτὸν ἄρχτος Βραυ- ἐτ ἔχ εξ ρχτος ἤ 

ρωνίοις " 

κἀχανηφόρουν ποτὶ οὖσα παῖς καλὴ, ᾽χουσ᾽ 
ἰσχάδων ὁομαϑόν " 
δ᾿ 2 " 4 - ΄ ") Ν 

ἄρα προὐφείλω τι χρηστὸν τῇ πόλει παραινέσαι ; 
2 κ ᾿ - - Ἂ 

εἰ δ᾽ ἐγὼ γυνὴ πέφυχα, τοῦτο μὴ φϑονεῖτέε 

ἀλλ ἐμοῦ μὲν οὐ τυραγννεύσουσ', ἐπεὶ φυλά- 
ξομαι, 

4 ᾿ Ἁ ε ΝἉ Α ὲ , 

χαὶ φορήσω τὸ ξίφος τὸ λοιπὸν ἕν μύρτου 

μοι, 
θό0ὴν ἀμείνω γ᾽ εἰσενέγχω τῶν παρόντων πρα- 

γμάτων. 
τοὐράγνου γάρ μοι μέτεστι" καὶ γὰρ ἄνδρας 

εἰσφέρω, 

τοῖς δὲ δυστήνοις γέρουσιν οὐ μέτεσϑ' ὑμῖν, 
ἐπεὶ 

τὸν ἔρανον τὸν λεγόμενον παππῷον ἐκ τῶν 
Πηδιχῶν 

εἶν ἀναλώσαντες οὐχ ἀντεισφέρετε τὰς εἷσ- 

φορὰς, 
θὅ5 ἀλλ᾿ ὑφ᾽ ὑμῶν διαλυϑῆναι προσέτι πενδυ- 

γεύομεν. 
ἄρα γρυχτόν ἔστιν ὑμῖν; εἰ δὲ λυπήσεις τέ με, 
τῷδέ γ ἀψήχτῳ πατάξω τῷ χοϑόρνῳ τὴν 

γνάϑον. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

ταῦτ᾽ οὖν οὐχ ὕβρις τὰ πράγματ᾽ ἐστὶ 
660 πολλή; χἀπιδώσειν μοι δοχεῖ. τὸ χρῆμα μᾶλλον. 

ἀλλ᾽ ἀμυντέον τὸ πρᾶγμ᾽ ὅστις γ᾽ ἐνόρχης ἔστ᾽ 
ΣΕ ΌΙΣ 
ἀνήρ. 

ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐχδυώμεϑ', ὡς τὸν ἄνδρα δεῖ 
ἀνδρὸς ὄζειν εὐθὺς, ἀλλ᾿ οὐκ ἐντεϑριῶσϑαι 

πρέπει. 

666 ἀλλ ἄγετε, λυχόποδες, οἵπερ ἐπὶ «Δειψύδριον 
ἤλθομεν, ὅτ' ἦμεν ἔτι, 

γὺῦν δεῖ, νῦν ἀνηβῆσαι πάλιν κἀναπτερῶσαε 
670 πῶν τὸ σῶμα κἀποσείσασϑαι τὸ γῆρας τόδε. 

εἰ γὰρ ἐνδώσει τις ἡμῶν ταῖσδε κἂν σμικρὰν 

λαβὴν, 
οὐδὲν ἐλλείψουσιν αὗται λιπαροῦς χειρουργίας, 
ἀλλὰ χαὶ ναῦς τεχτανοῦνται, κἀπιχειρήσουσ' ἔτε 

67ὅ ναυμαχεῖν χαὶ πλεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὥσπερ «4ρτε- 
μισέα " 
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ἣν δ᾽ ἐφ᾽ ἱππικὴν τράπωνται, διαγράφω τοὺς τὴν δ᾽ ἐκ τροχιλίας αὖ χατειλυσπωμένην, 

ἱππέας. τὴν δ᾽ αὐτομολοῦσαν, τὴν δ᾽ ἐπὶ στρουϑοῦ μίαν 
ἑππικώτατον γάρ ἔστι χρῆμα χᾶποχον γυνή. ἤθη πέτεσϑαι διανοουμένην κάτω 
χοὺὐχ ἂν ἀπολέίσϑοι τρέχοντος" τὰς δ᾽ ᾿Δμαζόνας, 725 ἐς Ορσιλόχου χϑὲς τῶν τριχῶν χατέσπασα.. 

σχόπει; πάσας τὲ προφάσεις ὥστ᾽ ἀπελϑεῖν οἴχαδε 
ἃς Μίκων ἔγραψ᾽ ἐφ᾽ ἵππων μαχομένας τοῖς ἕλχουσιν. ἤδη γοῦν τις αὐτῶν ἔρχεται. 

ἀνδράσιν. αὕτη σὺ ποῖ ϑεῖς; 
680 ἀλλὰ τούτων χρῆν ἁπασῶν ἐς τετρημένον ξύλον ΓΥΝΗ͂ 4. 

ἐγκαϑαρμόσαι λαβόντας τουτονὶ τὸν αὐχένα. οἴχαδ᾽ ἐλϑεῖν βούλομαι. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΟΑΙΚΩΝ. οἴχοι γάρ ἔστιν ἔριά μοι Μῖιλήσια 

εἰ νὴ τὼ ϑεώ μὲ ζωπυρήσεις, 730 ὑπὸ τῶν σέων χαταχοπτόμενα. 
λύσω τὴν ἐμαυτῆς ὗν ἐγὼ δὴ, χαὶ ποιήσω ΜΟΥ ΣΙΡΣΥΓΡΟΑ ΠΗ: 

Θϑότήμερον τοὺς δημότας βωστρεῖν σ᾽ ἐγὼ πεκχτού-- ποίων σέων; 
μένον. οὐκ εἶ πάλιν; 

ἀλλὰ χἠμεῖς, ὦ γυναῖχες, ϑᾶττον ἐχδυώμεϑα, ΤΥΎΥΝΗ͂ Ἅ. 
ὡς ἂν ὄζωμεν γυναικῶν αὐτοδὰξ ὠργισμένων. ἀλλ᾽ ἥξω ταχέως νὴ τὼ ϑεὼ, 

: 690 νῦν πρὸς ἔμ᾽ ἴτω τις, ἵνα μή ποτε φάγῃ σκχό- ὅσον διαπετάσασ᾽ ἐπὶ τῆς κλίνης μόγον. 
] ροοδα, μηδὲ χυάώμους μέλανας. ΤΕΥ ἘΣΣΓΣΥΠΕΡΕΆΣΤ' Ἡ. 

ὡς εἰ καὶ μόνον χαχῶς ἐρεῖς, ὑπερχολῶ γὰρ, μὴ διαπετάνγυ, μηδ᾽ ἀπέλϑης μηδαμῆ. 
. 696 ἀετὸν τέχτοντα χάνϑαρός σε μαιεύσομαι. Τ ΧΛΕΗΙ ΝΑ. 

οὐ γὰρ ὑμῶν φροντίσαιμ᾽ ἂν, ἣν ἐμοὶ ζῇ «1αμ-- ἀλλ᾽ ξῶ ᾿πολέσϑαι ταρὶ ; 
πιτὼ ΦΥΣΙΣΤΡΟΑ͂ΤΗ. 

ἢ τε Θηβαία φίλη παῖς εὐγενὴς ᾿Ισμηνία. ἢν τούτου δέῃ. 
οὐ γὰρ ἔσται δύγαμις, οὐδ᾽ ἢν ἑπτάκις σὺ ψη- ΤΎΥΙΝΙΙ .8. 

φίσῃ, | 735 τάλαιν᾽ ἐγὼ, τάλαινα τῆς ἀμόργιδος, 
ὅστις, ὦ δύυστην᾽, ἀπήχϑου πᾶσι καὶ τοῖς γεί- ἣν ἄλοπον οἴχοι χαταλέλοιπ᾽. 

: τοσιν. | ΑΥ̓ΣΙΣΤΡΑΤΗ͂. 
700 ὥστε χαχϑὲς ϑήχάτῃ ποιοῦσα παιγνίαν ἐγὼ αὕτη ᾽τέρα 

τοῖσι παισὶ τὴν ἑταίραν ἐχάλεσ' ἐκ τῶν γειτόνων, ἐπὶ τὴν ἄμοργιν τὴν ἄλοπον ἐξέρχεται. 
παῖδα χρηστὴν χἀγαπητὴν ἐκ Βοιωτῶν ἔγχελυν ") χώρει πάλιν δεῦρ᾽. 
οἱ δὲ πέμψειν οὐχ ἔφασχον διὰ τὰ σὰ ψηφίσματα... Ὧ ΥΟΝΊΈΠ 8: 
κοὐχὶ μὴ παύσησϑε τῶν ψηφισμάτων τούτων»; ἀλλὰ νὴ τὴν Φωσφόρον 

πρὶν ἂν ' ἔγωγ᾽ ἀποδείρασ᾽ αὐτίχα μάλ᾽ ἀπέρχομαι. 
7056 τοῦ σχέλους ὑμᾶς λαβών τις ἐχτραχηλίσῃ φέρων. ΟΦ ΎΥΣΙΣΕΩΙΡΕΖΊΣΗΣ 

ΧΟΡΟΣΓΥΜΝΆΑΙΚΩΝ. 740 μὴ μιάποδαίρης. ἢν γὰρ ἄρξη τουτουὶ, 

ἄνασσα πράγους τοῦδε καὶ βουλεύματος, ἑτέρα γυνὴ ταυτὸν ποιεῖν βουλήσεται. 

τί μοι σχυϑρωπὸς ἐξελήλυϑας δόμων; ΓΎΥΎΜΝΗ 1. 

ΥΣΙΣΙΡΕΑ, ΤΕ ὦ πότνι᾽ Εἰλείϑυι᾽, ἐπίσχες τοῦ τόχου. 
χακῶν γυναιχῶν ἔργα καὶ ϑηλεια φρὴν ἕως ἂν εἷς ὅσιον μόλω ᾽γὼ χωρίον. 
ποιεῖ μ᾽ ἄϑυμον περιπατεῖν τ᾽ ἄνω χάτω. ὩΑΡΎῸΣ ΟΣ ΩΡ ΗΓ Ης 

ΧΟΡΟΣΤΥΝ.ΖΙΚΏΝ. τί ταῦτα ληρεῖς; 

710 τί φής; τί φής; | ΤΥ ΝΩΤΟΣ. 
ΤΟΣ ΤΣ 10. ΖΗ ΓΕ, αὐτίχα μάλα τέξομαι. 

ἀληϑῆ, ἀληϑῆ. ΡΣ ΤΣ ΤΡ. 4: ΤῊ» 
ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΑΓΙΚΩ Ν. ἱ γάσ ἀλλ᾽ οὐκ ἐχύεις σύ γ᾽ ἐχϑές. 

τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν ; φράζε ταῖς σαυτῆς φίλαις. ΤΓΤΎΝΗ Γ΄ 
ΑὙΣΈΊΣΡΩ ΤΉ. ολλὰ τὐπεθῦθι 

ἀλλ᾽ οἴχαδέ μ᾽ ὡς τὴν μαῖαν, ὦ “«Τυσιστράτη, 

ἀπόπεμψον ὡς τάχιστα. 

ΦΥΣΙΣΈΊΤῬΟΖΊΣΗ:. 

τίνα λόγον λέγεις; 
τί τοῦτ᾽ ἔχεις τὸ σχληρόν; 

ΤΆ ΜΝΗΣ 218 

ἄρρεν παιδίον. 

ΨΦΎΥΣΊΤΣ ΤΊΡΣΖ ΤΗΣ: 

μὰ τὴν ᾿ἀφροδίτην οὐ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἢ χαλκίον 
750 ἔχειν τε φαίγει κοῖλον" εἴσομαι δ᾽ ἐγώ. 

ὦ χαταγέλαστ᾽, ἔχουσα τὴν ἱερὰν κυνῆν 

χυεῖν ἔφασχες; 

ἀλλ᾽ αἰσχρὸν εἰπεῖν χαὶ σιωπῆσαι βαρύ. 
ΟΡ ΘΟΣΞΥΎΝΥ ΝΕΖ ΓΚ Ν. 

μή νύν μὲ χρύψης ὃ τι πεπόνθαμεν χαχόν. 
ΙΝ ΣΤ ΓΕΡ ΣΙ, 

715 βινητιῶμεν, ἣ βροάχιστον τοῦ λόγου. 
ΧΟΡΟΣ ΝΖ ΤΟΚ {)}.1Ὶ- 

| ἰὼ Ζεῦ. 
ΦΕΥ ΣΙ ΤΡ ΖΎΓΕΙ. 

τί Ζῆν᾽ ἀϊτεῖς; ταῦτα δ᾽ οὖν οὕτως ἔχει. ] 
ἐγὼ μὲν οὖν αὐτὰς ἀποσχεῖν οὐχέτι | 
οἵα τ᾿ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν" ἀποδιδράσκουσι γάρ. 

720 τὴν μέν γε πρώτην διαλέγουσαν τὴν ὀπὴν 
| κατέλαβον ἡ τοῦ Πανός ἔστι ταὐλίον, 



Θ .- [9.0] ἈΞ ΡΤ | 
ΤΟΥῸΝ ΠΩΣ 

χαὶ χυῶ γε νὴ 4 ία. 

ΥΣΥΒΣ  ΥΒΟΧΟΓΊΗΣ 

τί δῆτα ταὐτὴν εἶχες ; 
ΤΓΎΘΑΓ ΤΠ δΥ ΠῚ. 

ἵνα μ᾽ εἰ καταλάβοι 
ὁ τόχος ἔτ᾽ ἐν πόλει, τέχοιμ᾽ ἐς τὴν χυνὴῆν 

755 ἐσβᾶσα ταύτην, ὥσπερ αἱ περιστεραί. 

ΣΌΣ Π15.34 Τ᾽ ἢ. 

τί λέγεις; προφασίζει.- περιφανῆ τὰ πράγματα. 

οὐ τἀμφιδρόμια τῆς κυνῆς αὐτοῦ μενεῖς ; 
ΥΝΒΗΣ .Ι: 

ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι ᾽γωγ᾽ οὐδὲ χοιμᾶσϑ᾽ ἐν πόλει, 

ἐξ οὗ τὸν ὄφιν εἶδον τὸν οἰχουρόν ποτε. 
ΤΟΥ ἯΠ ΑἹ- 

760 ἐγὼ δ᾽ ὑπὸ γλαυκῶν γε τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι 
ταῖς ἀγρυπνίαισι χακχαβιζουσῶν ἀεί. 

ΕΟ ΘΥΣΜΕΡΕΊΣΠΉΗ: 

ὦ δαιμόνιαι, παύσασϑε τῶν τεοατευμάτων. 
ποϑεῖτ᾽ ἴσως τοὺς ἄνδρας" ἡμῶς δ᾽ οὐχ οἴει 
ποϑεῖν ἐχείγους; ἀργαλέας εὖ οἶδ᾽ ὅτι 

766 ἄγουσι νύχτας. ἀλλ᾿ ἀνάσχεσϑ', ὠγαϑαὶ, 
ὀλίγον χρόνον, 

ὡς χρησμὸς ἡμῖν ἔστιν ἐπικρατεῖν, ἐὰν 
μὴ στασιάσωμεν " ἔστι δ᾽ ὁ χρησμὸς οὑτοσί. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑ͂ΙΚΩ Ν. 

αὐτὸν ἡμῖν ὃ τι λέγει. 
Σ. ΥΣΙ͂Σ ΡΤ ῊΗ:- 

σιγᾶτε δή. 
770 ἀλλ᾽ ὁπόταν πτήξ ξωσι χελιδόνες εἷς ἕνα χῶρον, 

χαὶ προσταλαιπωρήσατ᾽ ἔτ᾽ 

λέγ᾽ 

τοὺς ἔποπας φεύγουσαι, ἀπόσχωνταί τε φαλήτων, 

παῦλα κακῶν ἔσται, τὰ δ᾽ ὑπέρτερα νέρτερα 
ϑήσει 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΑ͂ΙΚΩ Ν. 

ἐπάνω χαταχεισόμεϑ'᾽ ἡμεῖς ; 
ΔΧΥΣΙΣΤΡΆΤΗ. 

ἢν δὲ διαστῶσιν χαὶ ἀναπτῶνται πτερύγεσσιν 
776 ἐξ ἱεροῦ «ναοῖο χελιδόνες, οὐχέτι δόξει 

ὄρνεον» οὐδ᾽ ὁτιοῦν χαταπυγωνέστερον εἶναι. 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΔΑ͂ΙΚΩΝ. 

σαφής γ᾽ ὁ χρησμὸς νὴ 4{᾽. ὦ πάντες ϑεοὶ, 
μή νυν. ἀπείπωμεν ταλαιπωρούμεγαι, 
ἀλλ᾽ εἰσίωμεν. 

780 ὦ φίλταται, τὸν χρησμὸν εἰ προδώσομιεν. 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤ Ν. 

καὶ γὰρ αἰσχρὸν τουτογὶ, 

μῦϑον 
’ “: ΡῚ «ε« - ε ΡῚ 2 2 

βούλομαι λέξαι τιν᾽ υμῖν, ὃν ποτ᾽ ἡχουσ 
᾿ "ὕἤ - Ν 

αὐτὸς ἔτι παῖς ὧν, 
οὕτως. 
τ 

785 ἡν νεαγνίσχος Πελανίων τις, ὃς 
ι ΄ , 2 ᾿Ά ἘΣΣῚ 2 , 

φεύγων γάμον ἀιρίκετ᾽ ἐς ἐρημίαν, 

| χαν τοῖς ὁρεσιν ᾧχει" 
Σ γον, ..ὦ ἡ. 

χατ ἘΠ) 0 τος 

'͵ 790 πλεξάμενος αρπυς, 

χαὶ χύνα τιν᾽ εἶχεν, 
χοὐχέτι χατῆλϑε πάλεν οἴχαδ᾽ ὑπὸ μίσους. 
οὕτω 

- “.» 

τὰς γυναῖχας ἐβδελύχϑη 

Ὁ ΦΆ ΝΕΟῪΓ 

796 κεῖνος, ἡμεῖς τ᾿ οὐδὲν ἧττον 
τοῦ Μ]ελανίωνος οἱ σώφρονες. 

ΤΕΡΩ Ν. 

βούλομαί σε, γραῦ, κύσαι, 
ΤΓΎΝΗ. 

χρόμμυόν τἄρ᾽ οὐκ ἔδει. 

ΤΕΡΩ Ν. 

χἀνατείγας λαχτίσαι. 

ΤΎΜΔΝΗ. 

800 τὴν λόχμην πολλὴν φορεῖς. 
ΤΈΡΩ Ν. 

καὶ Πῆυρωνίδης γὰρ ἦν 

τραχὺς ἐντεῦϑεν μελάμπυ-- 
γός τε τοῖς ἐχϑοοῖς ἅπασιν, 
ὡς δὲ χαὶ Φορμίων. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΩΑΙΚΩ Ν. 

806 χἀγὼ 

βούλομαι μῦϑόν τιν᾽ ὑμῖν ἀντιλέξαι 
τῷ “Πελανίωγι. 

Τίμων 

ἦν τις ἀΐδουτος ἀβάτοισιν ὃν 

810 σχώλοισι τὸ πρόσωπον περιειργμέγος, 
Ἐρινυων ἀπορρωςξ. 

οὗτος οὖν ὁ Τίμων 
ᾧχεϑ'᾽ ὑπὸ μίσους 

δ1ὅ πολλὰ καταρασάμενος ἀνδράσι πονηροῖς. 
οὕτω 
χεῖνος ὑμῶν ἀντεμίσει 
τοὺς πονηροὺς ἄνδρας ἀεὶ, 

820 ταῖσι δὲ γυναιξὶν ἦν φίλτατος. 

ΓΎΝΗ. 

τὴν γνάϑον βούλει ϑένω; 
ΤΈΡΩ Ν. 

μηδαμῶς " ἔδεισα γε. 
ΓΎΔΜΗ. 

ἀλλὰ χρούσω τῷ σχέλει; 

ΓΈΡΩΝ. 

τὸν σάχανδρον ἔχφανγεῖς. 
ΓΎΝΗ. 

8260 ἀλλ᾽ ὅμως ἂν οὐκ ἴδοις 
χαίπερ οὔσης γραὸς οντ᾽ αὖ- 

τὸν χομήτην, ἀλλ᾽ ἀπεψι- 
λωμένον τῷ λύχνῳ. 

“ΦΥΣΙΣΤΡΏΩΤΗ. 

ἰοὺ Ἰοὺ, γυναῖκες, ἔτε δεῦρ᾽ ὡς ἐμὲ 
880 αὔξοι 

ΓΎΥΎΝΗ 4. 

τί δ᾽ ἔστιν; εἰπέ μοι, τίς ἡ βοή; 
ΣΧ«{ΎΥῪΣΙΣΈΙ ῬΑ ΤΗΣ 

ἄνδρ᾽ ἄνδρ᾽, ὁρῶ προσιόντα παραπεπληγμένον:΄ 
τοῖς τῆς ἐἀφδοδείη ὀργίοις εἰλημμένον. 

ΤΎΝΗ Β. 

ὦ πότνια, Κύπρου καὶ Κυϑήρων χαὶ ΤΙῚάφου 
μεδέουσ᾽, ἴϑ᾽ ὀρϑὴν͵ ἥνπερ ἔρχει τὴν ὁδόν. 

ΤΎ ΝῊ. 94ὶ 

886 ποῦ δ᾽ ἐστὶν, ὅστις ἐστί; 

ΧΥΣΟΣΓΡΟΖΎΓΗΙ. 

παρὰ τὸ 
ΓΥΝῊ ἍἉ. 

τῆς Χλόης. 

ὦ γὴ 42 ἐστὶ δῆτα. 

| 
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ΔΟΥΎΘΣ ΤΈΞ ΗΠ ΤΡ ἸᾺ 9:᾿Γ ΤΗΣ 

ΞἌΥΕΣΟΣΕ ΤῈ Ρ.Ζ ΤΗΝ. 

ὁρᾶτε" γιγνώσκει τις ὑμῶν; 
ΜΎΥΡΡΙΝΉΗ͂. 

Σ γνὴ «“1ἰα, 

ἔγωγε" χἀστὶν οὑμὸς ἀνὴρ Κινησίας. 
ΣΕ ΈΆΉΡ ΖΤΉΗ. 

σὸν ἔργον εἴη τοῦτον ὀπτᾶν καὶ στρέφειν, 
840 χἀξηπεροπεύειν, χαὶ φιλεῖν χαὶ μὴ φιλεῖν, 

χαὶ πάνϑ᾽ ὑπέχειν πλὴν ὧν σύνοιδεν ἡ χύλιξ. 
ΠΎΡΡΙΝ Η. 

ἀμέλει, ποιήσω ταῦτ᾽ ἐγώ. 
ἘΖΎΥΕΣΓῈΞ ΨῈΡ Ζ ΤῊΣ 

: χαὶ μὴν ἐγὼ 

συνηπεροπεύσω παραμένουσά γ᾽ ἐνθαδὶ, 

καὶ ξυσταϑεύσω τοῦτον. ἀλλ᾽ ἀπέλϑετε. 
ΚΕ ΠΝ ΖΣ. 

ῬΞΕ [4 Ψ 

845 οἴμοι χαχοδαίμων., οἷος ὁ σπασμός μ᾽ ἔχει 
2 , χὼ τέτανος ὥσπερ ἐπὶ τροχοῦ στρεβλούμενον. 

ὍΤΟΥ ΣΙΡΙΣΣΡΕ Γ ΕΠ: 

τίς οὗτος οὑντὸς τῶν φυλάχων ἑστώς; 
ΤΟΝ ἘΓΣΑΡΟΙΣ. τῆς 

ἐγώ. 
ΣΕ ΣΙ  ὙΓ ΝΠ 

ἀνήρ; 
ΟΡ ΝΉΗ ΣΤΖΣ. 

ἀνὴρ δῆτ᾽. 
ΦΧ ΥΣΣΟΓΙΡΕΑΜΕΣ . 

οὐχ ἄπει δῆτ᾽ ἐχποδῶν ; 
ΙΝ ΗΣΣΗΣΖΕΣ. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς ἡ ̓ χβάλλουσά μ᾽; 
ΕΣ ΝΣ Δ ΤΉ. ; 

ἡμεροσχόπος. 
ΚΊΜΝΗΣΙΑ͂ Σ. 

880 πρὸς τῶν ϑεῶν νυν ἐκχάλεσόν μοι ΜΙυρρίνην. 
ΣΡ Σ 5, {ΠῚ 

ἐδοὺ, χαλέσω τὴν ΜΙυρρίνην σοι; σὺ δὲ τίς εἰ; 
ΚΙΝΗΣΙΖἍ:Σ. 

ἀνὴρ ἐχείνης, Παιονίδης Κινησίας. 
7, ἘΣ ΤΣ 1...5. ἽΠΗ͂ΪΙ. 

ὦ χαῖρε φίλτατ᾽" οὐ γὰρ ἀχλεὲς τοὔνομα 
τὸ σὸν παρ᾽ ἡμῖν ἔστιν οὐδ᾽ ἀνώνυμον. 

855 ἀεὶ γὰρ ἡ γυνή σ᾽ ἔχει διὰ στόμα. 
χἂν φὸν ἢ μῆλον λάβη, Κινησίᾳ 

τουτὶ γέἕέγοιτο, φησίν. 

ΓΝ ΕΓΣΙΤΙΣ. 
ὦ πρὸς τῶν ϑεῶ»γ. 

ΝΥ ΞΤΡ ΤΗΙ 
νὴ τὴν ᾿Ζφροδίτην " κἂν περὶ ἀνδρῶν γ᾽ ἐμπέσῃ, 
λόγος τις, εἐἴρηχ᾽ εὐθέως ἡ σὴ γυνὴ 

860 ὅτε λῆρός ἐστι τἄλλα πρὸς Κινησίαν. 

ΙΝ ΤΑ ΣΣ 

ἴϑι γυν, κάλεσον αὐτήν. Ϊ 
ΑΥΣΙΣΤΡΑΤΗ. | 

τί οὖν; δώσεις τί μοι; 
ν (ἼΠ) (ἱλ ἐμ δ οῶλ ἐν 5 Ε3Ὰ 

ἔγωγέ σοι νὴ τὸν Ζ᾽, ἣν βούλη γε σύ; 
ἔχω δὲ τοῦϑ᾽ - ὅπερ οὖν ἔχω, δίδωμί σοι. 

᾿Ξ ΡΤ ΝΣ 
“ξέρε νυν χαλέσω χαταβᾶσά σοι. 

ΚΥΙΝΈΓΡΣΙΟΙΖΕΣ. ὃ ᾿ 
τῦχῦυ »υ» παυ. 

866 ὡς οὐδεμίαν ἔχω γε τῷ βίῳ χάριν, | 

ἐξ οὗπερ αὐτὴ ᾿ξῆλϑεν ἔς τῆς οἴχίας " 
ἀλλ᾽ ἄχϑομαι μὲν εἰσιὼν. ἔο δὲ ΤΩ χ ἢ ἐἰε ἐι γὧν 9 ἐρημιὰ , ξ 

ἜΤΙ Ὗ - - - κ 

εἰναι δοχεῖ μοι πάντα, τοῖς δὲ σιτίοις: 

χάριν οὐδεμίαν οἱδ᾽ ἐσϑίων- ἔστυκα γάρ. | 

ΜΠ ΎΡΡΙΝΗ. 
-- ., Ἁ “» Τὰ 

870 φιλῶ φιλῶ ᾿γὼ τοῦτον" ἀλλ᾽ οὐ βούλεται Ϊ 

ὑπ᾿ ἐμοῦ φιλεῖσϑαι. σὺ δ᾽ ἐμὲ τούτῳ μὴ χάλει. 
ΚΙΝΗΣΙΩἁΩ͂Σ. 

; ἢ ; “δ ἃ , - -. ἧς 

ω γλυκύτατον ΠΙυροινίδιον,, τί ταῦτα δ ως; 

χατάβηϑιε δεῦρο. 
ΠΎΡΡΙΝ Η, 

5 , 3; 
μὰ «10 ἐγὼ μὲν αὐτόσ᾽ οὔ. 
ΚΙἊΙΝΠἊΠΟΩΊΙΑ͂Σ. 

ἐμοῦ χαλοῦντος οὐ χαταβήσει, Μῆυρρίνη; 

ΔΠΎΥΡΡΙΝΗ͂. 

875 οὐ γὰρ δεόμενος οὐδὲν ἐχχαλεῖς ἐμέ. 
ΠΕΣ ΕΣ ΣΙ 

ἐγὼ οὐ δεόμενος ; ἐπιτετριμμένος μὲν οὖν. 
νν ΠΙΎΡΡΙΝΗ. 
α7ίξιμ{ις 

ΤΙΝ ΕΣ ΣΣ. 

μὴ δῆτ᾽, ἀλλὰ τῷ γοῦν παιδίῳ, 
ὑπάχουσον" οὗτος, οὐ χαλεῖς τὴν μαμμίαν; 

14:12. 
μαμμία, μαμμία. μαμμία. 

ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

880 αὕτη, τί πάσχεις; οὐδ᾽ ἐλεεῖς τὸ παιδίον 
27 ὉΝ 27 - « " 

αλουτον οὗ χαϑηλον ἕχστην ἡμέραν; 

ΔΠΎΡΡΙΝΗ. 

ἔγωγ᾽ ἐλεῶ δὴτ᾽ " ἀλλ᾽ ἀμελὴς αὐτῷ πατὴρ 
ἔστι». 

ΚΙΝΗΣΊΙΩ͂Σ. 

κατάβηϑ'᾽, ὦ δαιμονία, τῷ παιδίῳ. 
ΠΎΡΡΙΝΗ. 

οἷον τὸ τεχεῖν “ χαταβατέον. τί γὰρ πάϑω; 
ΚΙΝΗΣΤΙΑ͂Σ. 

3 Ν ν « νν " Ν ῳ ἐμοὶ γὰρ αὕτη χαὶ νεωτέρα δοχεῖ | 
πολλῷ γεγενῆσθαι χἀγανώτερον βλέπειν " 
χα ϑυσκολαίνει πρὸς ἐμὲ χαὶ βρενϑύεται, 

ταῦτ᾽ αὐτὰ δή ᾽σϑ᾽ ἃ χαμ᾽ ἐπιτρίβει τῷ πόϑῳ.. 
ΜΠ ΎΡΡΙΝΗ. 

Φ ΄ εν » 
ὦ γλυχύτατον σὺ τεκνίδιον χαχοῦ πατρὸς, 

890 φέρε σὲ φιλήσω γλυκύτατον τῇ μαμμίᾳ. 

ΚΙΝΗΣ.4 :Σ. 
ὔ Φ κ -Ὁ - Ὁ) ᾿) 

τί, ὦ πονηρὼ, ταῦτα ποιεῖς χἀτέραις 
“ [Ὁ 2 " ἌΣ ΑΡΊς ε » 

σπείϑει. γυναιξὶ. χαμέ τ ἀχϑεσϑαι ποιεῖς ' 

αὐτή τε λυπεῖ; 
ΙΎΡΡΙΝΗ. 

μὴ πρόσαγε τὴν χεῖρά μοι. 
ΚΙΝΗΣΙΑ:Σ. 

τὰ δ᾽ ἔνδον ὄντα τἀμὰ χαὶ σὰ χρήματα 
895 χεῖρον διατίϑης. 

ΜΠΎΡΡΙΝΠΗ. 

ὀλίγον αὐτῶν μοι μέλει. 
ΚΙΝΗΣΊΙΣ, 

2 , ἊΝ » “Φ , 

ὀλίγον μέλει σοι τῆς χρόκης φορουμέγης 
ὑπὸ τῶν ἀλεχτρυόνων; 

ΠΥΡΡΙΝΉΗ. 
ἔμοιγε νὴ, Δία. 

ΚΓ ΜΤΙΣΤΣ: 

τὰ τῆς ᾿Ἱφροδίτης ἱέρ᾽ ἀνοργίαστά σοι 
χρόνον τοσοῦτόν ἔστιν. οὐ βαδιεῖ πάλιν 

“- - τ 5 5.00 Ὁ τ εξ ξξλευσει δ τὲ. ὕὕὅὕδέωυ εν εοξε ει εξ σοι 
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ἰδοὺ, τὸ μέν σοι παιδίον καὶ δὲ ᾿χποδών " 
910 σὺ δ᾽ οὐ χαταχλίγει; 

ΜΎΥΡΡΙΝΗ͂. 

ποῦ γὰρ ἂν τις καὶ, τάλαν, 

ΜΎΡΡΙΝΗ. 
900 μὰ 4 οὐκ ἔγωγ᾽, ἢν μὴ διαλλαχϑῆτέ γε 

χαὶ τοῦ πολέμου παύσησϑε. 
ΝΡ ΆΑΣΣ. 

τοιγὰρ, ἢν δοκῇ, 
ποιήσομεν καὶ ταῦτα. 

ΜΠΎΡΡΙΝΗ. 

τοιγὰρ, ἣν δοκχῆ, 
χἄγωγ᾽ ἄπειμ᾽ ἐκεῖσε" νῦν δ᾽ ἀπομώμοχα. 

ΚΙΝΗΣΙΑ4:Σ. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ χκαταχλίνηϑι μετ᾽ ἐμοῦ διὰ χρόνου. 
ΜΎΡΡΙΝΗ. 

906 οὐ δῆτα" χαΐτοι σ᾽ οὐχ ἐρῶ γ᾽ ὡς οὐ φιλῶ. 
ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

φιλεῖς; τέ οὖν οὐ χατεκλίνης, ὦ Μύρριον; 
ΔΜΎΡΡΙΝΗ. 

ὦ χαταγέλαστ᾽, ἐναντίον τοῦ παιδίου; 
ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

μὰ 4, ἀλλὰ τοῦτό γ᾽ οἴχαδ᾽, ὦ Μανῆ, Ἵ 

δράσειε τοῦϑ᾽ ; 
ΚΙΝΗΣΊΤΙΑΣ. 

ὅπου τὸ τοῦ Πανὸς, καλόν. 
ΜΠΎΥΡΡΙΝΗ. 

καὶ πῶς ἔϑ᾽ ἁγνὴ δῆτ᾽ ἂν ἔλθϑοιμ᾽ ἐς πόλιν; ᾿ 

ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

χάλλιστα δήπου, λουσαμένη τῇ Κλεψύδρᾳ. 

ΠΎΥΡΡΙΝΗ͂. 

ἔπειτ᾽ ὀμόσασα δῆτ᾽ ἐπιορχήσω, τάλαν; 

ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

91ὅ εἰς ἐμὲ τράποιτο" μηδὲν ὅρχου φρονγτίσης. 

ΜΎΡΡΙΝΗ. - 

φέρε νυν ἐνέγχω “λινίδιον νῷν. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

μηδαμῶς. 

ἀρκεῖ χαμαὶ νῷν. 
ΠΎΡΡΙΝΗ. 

μὰ τὸν ᾿Δπόλλω μή σ᾽ ἐγὼ, 
καίπερ τοιοῦτον ὕντα, καταχλιγῶ χαμαί. 

ΚΙΝΗΣΤΙΑ͂Σ. 

ἥ τοι γυνὴ φιλεῖ με, δήλη ᾽στὶν χαλῶς. 

ΠΎΡΡΙΝΗ. 

920 ἰδοὺ, χατάχεισ᾽ ἀνύσας τι" κἀγὼ ᾽χϑύομαι 
χαίτοι, τὸ δεῖνα, ψίαϑός ἐστ᾽ ἐξοιστέα. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 
ποία ψίαϑος; μή μοί γε. ' 

ΜΠ ΎΡΡΙΝ Η. 

γὴ τὴν “Ἄρτεμιν, 
αἰσχρὸν γὰρ ἐπὶ τόνου γε. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ. 

δός μοί γυν κύσαι. 
ΠΎΥΡΡΙΝΗ. 

Ἰδού. 

Σ ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

παπαιάξ. ἧχέ γυν ταχέως πάνυ. 

ἈΡΒΗΞΙΟΊΦΙΞΑΈΝΘΟΥΓΎΝΕΣ 
---- τ: το π πῇ ΦπππΦπΦρΠῆβΘπῆπῆπΦΠΦΔΠρῸπῇππΠπΠπΠππῸο------ πο “παν πττἔΕοῷὐτἕἔοτπτπῃᾳΦἕΨἕᾳαἕΨἕΨ«ω᾿οασ σἔοΕοΨὁἕ«ᾶ«ψ“ΨἕΨἕ«Ψἕριἔο«οὍοιωσἔοὁοΠοσἔοἐυσἘὁἐσοὁοὍὅΨἕὁΠηΠ Π[οΠπιηἔσἔσοἝοοᾶὋοἬἜηέῥζΠΠΠποὋΠορΔΠΠτ τ ἐὀἐὀ τ ἀπ ϑϑθδαδθανο 

ΤΠ ΥΡΡΙΝΗ. 

926 ἰδου ψίαϑος - κατάκεισο, χαὶ δὴ ᾿κϑύομαι. 
καίτοι, τὸ δεῖνα, προσκεφάλαιον οὐκ ἔχεις. 

ΚΙΝΗΣΙΑΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ δέομ᾽ οὐδὲν ἔγωγε. 
ΜΠΎΡΡΙΝΗ. 

νὴ 4Φέ ἀλλ᾽ ἐγώ. 
ἈΚἈΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

ἀλλ᾽ ἢ τὸ πέος τόδ᾽ “Ηρακλῆς ξενίζεται. 
ΠΎΡΡΙΝΗ. 

ἀνίστασ᾽, ἀναπήδησον. 

ΚΙΝΗ͂ΣΙ.4Σ. 

ἤδη πάντ᾽ ἔχω. 
ΠΎΡΡΙΔΝΗ. 

980 ἅπαντα δῆτα; 
ΚΙΝΗΣΙΩΑ͂Σ. 

δεῦρό νυν, ὦ χρύσιον. 
ΜΠΎΡΡΙΝΉΗ. 

τὸ στρόφιον ἤδη λύομαι. μέμνησό νυν" 
μή μ᾽ ἐξαπατήσῃς τὰ περὶ τῶν διαλλαγῶν. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

νὴ 411 ἀπολοίμην ἄρα. 
ΜΠΎΡΡΙΝΗ. 

σισύραν οὐκ ἔχεις. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

μὰ 40 οὐ δέομαι ᾽γωγ᾽, ἀλλὰ βινεῖν βούλομαι. 
ΠΎΡΡΙΝΗ. 

986 ἀμέλει, ποιήσεις τοῦτο" ταχὺ γὰρ ἔρχομαι. 
ΚΙΝΗΣΙΑΣ. 

ἄἅνϑρωπος ἐπιτρίψει μὲ διὰ τὰ στρώματα. 
ΜΎΡΡΙΝΗ. 

ἔπαιρε σαυτόν. 
ΚΙΝΗΣΙΑΣ. 

ἀλλ᾽ ἐπῇρται τοῦτό γε. 
ΜΠΎΡΡΙΝΗ. 

᾿ βούλει μυρίσω σε; 
ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

μὰ τὸν ᾿Δπόλλω μή μέ γε. 
ἤ, ΜΎΡΡΙΝΗ. 

νὴ τὴν ᾿“φροδίτην, ἤν τε βούλη γ᾽ ἤν τε μή. 
ΚΙΝΉΣΕΙΑΙΣ. 

940 εἴϑ᾽ ἐχχυϑείη τὸ μύρον, ὦ Ζεῦ δέσποτα. 
ΠΕΎΡΡΙΝΗ. 

πρότειγε δὴ τὴν χεῖρα κἀλείφου λαβών. 
ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

οὐχ ἡδὺ τὸ μύρον μὰ τὸν ᾿ἡπόλλω τουτογὶ, 
εἰ μὴ διατριπτικὸν γε, κοὐκ ὄζον γάμων. 

ΜΠ ΎΡΡΙΝΗ. 

τάλαιν᾽ ἐγὼ, τὸ Ῥόδιον ἤνεγκον μύρον. 

ΚΙΝΗΣΙΑ͂Σ. 

946 ἀγαϑόν" ἔα αὔτ᾽, ὦ δαιμονία. 

ΠΎΡΡΙΝΗ. 

᾿ ληρεῖς ἔχων. 
ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

χάκιστ᾽ ἀπόλοιϑ᾽ ὁ πρῶτον ἑψήσας μύρον. 

ΠΎΡΡΙΝΗ. 

λαβὲ τόνδε τὸν ἀλάβαστον. 

ΚΙΝΗΣΙΑ.“Σ. 

ἀλλ᾽ ἕτερον ἔχω. 



᾿ΑΥΧΤΌΣΨΗ ΣΎ ΡΌΝ -ΤΊΗς 

ἀλλ᾽ φζυρὰ κατάκεισο χαὶ μή μοι φέρε 
μηϑέν. 

ΜΠΎΡΡΙΝΗ. 

ποιήσω ταῦτα νὴ τὴν “Ἄρτεμιν. 
960 ὑπολύομιαι γοῦν. ἀλλ᾽ ὅπως, ὦ φίλτατε, 

σπονδὰς ποιεῖσθαι ψηφιεῖ. 

ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

βουλεύσομαι. 

ἀπολώλεχέν μὲ κἀπιτέτριφεν ἡ γυνὴ, 
τά τ᾽ ἄλλα πάντα χἀποδείρασ᾽ οἴχεται. 

οἴμοι τί πάϑω; τίνα βινήσω, 
90ὅ τῆς χαλλίστης πασῶν τνευσϑείς ; 

πῶς ταύτην παιδοτροφήσω ; 

ποῦ Κυναλωπηξ; 
μίσϑωσόν μοι τὴν τιτϑήν. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

ἐν δεινῷ γ᾽, ὦ δύστηνε, χαχῷ 
960 τείρει ψυχὴν ἐξαπατηϑείς. 

χἄγωγ᾽ οἰχτείρω σ᾽, αἰαῖ. 
ποῖος δ᾽ ἂν νέφροος ἀντίσχοι, 
ποία ψυχὴ, ποῖοι δ᾽ ὄρχεις, 
ποία δ᾽ ὀσφύς; ποῖος ἂν ὄρρος 

966 χατατεινόμενος, 
καὶ μὴ βινῶν τοὺς ὄρϑρους. 

ΚΙΝΠΗΣΙΑ͂Σ. 

ὦ Ζεῦ, δεινῶν ἀντισπασμῶν. 

ΧΟΡ0.Ο).Σ.) ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

ταυτὶ μέντοι γυνί σ᾽ ἐποίησ᾽ 

ἡ παμβδελυρὰ χαὶ παμμυσαρᾶ. 

ΚΙΝΗΣΊΙΑ͂Σ. 

970 μὰ 4: ἀλλὰ φίλη καὶ παγγλυκερά. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 
ποία γλυχερᾶ; 
μιαρὰ μιαρὰ δῆτ᾽. ὦ Ζεῦ Ζεῦ, 
εἴϑ᾽ αὐτὴν, ὥσπερ τοὺς ϑωμοὺς, 
μεγάλῳ τυφῷ καὶ πρηστῆρι 

976 ξυστρέψας καὶ ξυγγογγυλίσας 

οἴχοιο φέρων, εἰτὰ μεϑείης, 

ἡ δὲ φέροιτ᾽ αὖ πάλιν εἰς τὴν γὴν, 

χᾷτ᾽ ἐξαίφνης 
περὶ τὴν ψωλὴν περιβαίη. 

ΚΗΡΎΞΕΞ. 
980 πᾶ τῶν ᾿“σανᾶν ἐστιν ἃ γερωία 

ἢ τοὶ πρυτάγιες; λῶ τι μυσίξαι νέον. 

ΠΡΟΒΟΥ͂.ΜΖΟΣ. 

σὺ δ᾽ εἰ πότερον ὥνθρωπος, ἢ Κονίσαλος; 

ἘΘΙΠΙΡΡΌΣΕΞ, 

β χάρυξ ἐγὼν, ὦ χυρσάνιε, ναὶ τὼ σιὼ 
ἔμολον ἀπὸ Σπάρτας περὶ τῶν διαλλαγᾶν. 

ΠΡΟΒΟΎἍΖΟΣ. 
᾿ 986 χἄπειτα δόρυ δῆϑ᾽ ὑπὸ μάλης ἥκεις ἔχων; 

ΚΗΡΎΕ: 
οὐ τὸν “10 οὐκ ἐγώνγα. 

ἹΓΡΟΒΟΥ Ζ0ΣΖ. 

ποῖ μεταστρέφει; 
᾿ ’ «“. ’, μι Φ 

τί δὴ προβάλλει τὴν χλαμύδ᾽ ; ἡ βουβωγιᾷς 
«ς ᾿ - « - 

ὑπὸ τῆς οδοῦ ; 

ῬΟΕΤΑΕ 5ΟΕΝΙΟΙς- 

ὙΠ 681 

ΚΠΡῪ ΚΞ. 

παλεόρ γα γαὶ τὸν Κάστορα 
ὥνϑρωπος. 

ΠΡΟΒΟΥΎΥ.ΖΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἔστυχας, ὦ μιαρώτατε. 

ΚΗΡῪ Ξ. 

990 οὐ τὸν “41 οὐκ ἐγώνγα- μηδ᾽ αὖ πλαδϑίη. 

ΠΡΟΒΟΎ.ΟΣ. 

τί δ᾽ ἐστί σοι τοδί; 

ΚΠΡῪΞΞ. 

σχυτάλα “ακωγιχά. 

ΠΡΟΒΟΎΥΜ.ΖΟΣ. 

εἴπερ γε χαὕτη ᾽στὶ σκυτάλη “Ζαχωνική. 
ἀλλ᾽ ὡς πρὸς εἰδότα μὲ σὺ τἀληϑῆ λέγε. 
τί τὰ πράγμαϑ᾽ ὑμῖν ἔστι τὰν «Ἰακεδαίμονι; 

ΚΗΡῪ ξ. 

996 ὀρσὰ «“ακεδαίμων πᾶα χαὶ τοὶ σύμμαχοι 
ἅπαντες ἐστύκαντι" Πελλάνας δὲ δεῖ. 

ΠΡΟΒΟΎ.ΖΟΣ. 

ἀπὸ τοῦ δὲ τουτὶ τὸ κακὸν ὑμῖν ἐνέπεσεν ; 
ἀπὸ Ιαγός; 

ΚΗΡῪ ΞΕ. 

οὔκ, ἀλλ᾿ ἄρχε μὲν, οἱῶ, «““αμπιτὼ, 
ἔπειτα δ᾽ ἄλλαι ταὶ κατὰ Σπάρταν ἅμα 

1000 γυναῖχες ᾧπερ ἀπὸ μιᾶς ὑσπλαγίδος 

ἀπήλαον τὼς ἄνδρας ἀπὸ τῶν ὑσσάκων. 

ΠΡΟΒΟΎΥΖΟΣ. 

πῶς οὖν ἔχετε; 
ΚΗΡΎΞ. 

μογίομες. ἂν γὰρ τὰν πόλιν 
ἧπερ λυχνοφορίοντες ἀποχεχύφαμες. 
ταὶ γὰρ γυναῖχες οὐδὲ τῶ μύρτω σιγὴν 

1006 ἐῶγτι, πρὶν ἅπαντες ἐξ ἑνὸς λόγω 

σπονδὰς ποιησώμεσϑα ποττὰν Ἑλλάδα. 

ΠΡΟΒΟΎΜΟΣ. 
τουτὶ τὸ πρᾶγμα πανταχόϑεν ξυνομώμοται 
ὑπὸ τῶν γυναιχῶν " ἄρτι νυνὶ μανϑάγω. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα φράζε περὶ διαλλαγῶν 

1010 αὐτοχράτορας πρέσβεις ἀποπέμπειν ἐνθαδί. 
ἐγὼ δ᾽ ἑτέρους ἐνθένδε τῇ βουλῇ φράσω 
πρέσβεις ἑλέσϑαι, τὸ πέος ἐπιδείξας τοδί. 

ΚΙΗΡῪ Ε. 

πωτάομαι" χράτιστα γὰρ παντᾶ λέγεις. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ ΜΝ. 

οὐδέν ἔστι ϑηρίον γυναιχὸς ἀμαχώτερον, 
1016 οὐδὲ πῦρ, οὐδ᾽ ὧδ᾽ ἀναιδὴς οὐδεμία πόρδαλις. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 
ταῦτα μέντοι σὺ ξυνιεὶς εἶτα πολεμεῖς ἐμοὺ, 

ἑ ἐξὸν, ὦ προνηρὲ, σοὶ βέβαιον ἔμ᾽ ἔχειν φίλην; 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝ ΤΟΝ: 

β ὡς ἐγὼ μισῶν γυναῖχας οὐδέποτε παύσομαι. 

Ι 
᾿ 

ἐπουπασθο σίνος, ὐτέτισετιυτεσσο ὐσις 

ΧΟΡΟΣ ΤΠ ΚΌΨ(Ψ.ΨἊΝ. 

ἀλλ᾽ ὅταν βούλη σύ" νυνὶ δ᾽ οὔ σε περιόψομαι 
1020 γυμνὸν ὅνϑ' οὕτως. ὁρῶ γὰρ ὡς χαταγέλαστος εἰ. 

ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδ᾽ ἐνδύσω σε προσιοῦσ᾽ ἔγω. 

ΧΌΡΟΙΣ, ΤΕΡΟΝ ΤΩ ἮΝ, 
' τοῦτο μὲν μὰ τὸν Ζ οὐ πονηρὸν ἐποιήσατε" 

.-..-..-.-»ἙσΣἙΣἙ.. », 

δ0 
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| ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ὀργῆς γὰρ πονηρᾶς καὶ τότ᾽ ἀπέδυν 

ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ ΤΥ ΝΉΤ ΚΟ. 

πρῶτα μὲν φαίνει γ᾽ ἀνήρ" εἶτ᾽ οὐ χαταγέλα- 
στος εἶ. 

.02ὅ6 χὰν μὲ μὴ ᾿λύπεις, ἐγὼ σοῦ χἂν τόδε τὸ ϑη- 
θέον 

τοὐπὶ τὠφϑαλμῷ λαβοῦσ᾽ ἐξεῖλον ἂν, ὃ νῦν ἔνι. 

ΧΟΡΟΣ ΓΤΕΡΟΝΊΘΝ. 

τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν με τοὐπιτρῖβον, δακτύλιος οὑτοσί" 
ἐχσχάλευσον αὐτὸ, κάτα δεῖξον ἀφελοῦσά μοι" 
ὡς τὸν ὀφθαλμόν γέ μου γὴ τὸν “Τία πάλαι 

δάχγει. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΔΝΟΑΙΚΩ Ν. 

1030 ἀλλὰ δράσω ταῦτα" καίτοι δύσχολος ἔφυς ἀνὴρ. 

ἢ μέγ᾽, ὦ Ζεῦ, χρῆμ᾽ ἰδεῖν τῆς ἐμπίδος ἔνεστί 

ὯΝ σοι. 
, οὐχ ὁρᾷς; οὐχ ἐμπίς ἔστιν ἥδε Τριχορυσία; 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΈΤΊΤΩ Ν. 

γὴ «10 ὠνησᾶς γέ μ᾽, ὡς πάλαι γέ μ᾽ 

| 

ἔφοεω-: 
ούχει, 

ὥστ᾽ ἐπειδὴ ᾿ξηρέϑη, δεῖ μου τὸ δάκρυον πολύ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΆΑ͂ΙΚΩΝ. 
1086 ἀλλ᾽ ἀποψήσω σ᾽ ἐγὼ, καίτοι πάνυ πονηρὸς εἶ, 

καὶ φιλήσω. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

μὴ φιλήσῃς. 
ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΟΣΝ 

ἥν τε βούλῃ γ᾽ ἣν τε μή. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩΝ. 
ἀλλὰ μὴ ὡραοσ᾽ ἵχοισϑ' " ὡς ἐστὲ ϑωπιχαὶ φύσει... 
χαστ᾽ ἐχεῖνο τοὔπος ὀρϑῶς χοὺὐὺ χακῶς εἰρημένον, 

οὔτε σὺν πανωλέϑροισιν οὔτ᾽ ἄνευ πανωλέϑρων. 

1040 ἀλλὰ νυνὶ σπένδομαί σοι, καὶ τὸ λοιπὸν οὐχέτι 
οὔτε δράσω φλαῦρον οὐδὲν οὔϑ'᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν πεί- 

σομαι. 

ἀλλὰ χοινῇ συσταλέντες τοῦ μέλους ἀρξώμεϑα. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 

οὐ παρασχευαζόμεσθα 

τῶν πολιτῶν οὐδὲν, ὦνδρες, 
φλαῦρον εἰπεῖν οὐδεέν " 

.1046 ἀλλὰ πολὺ τοὔμπαλιν 
΄ ὉΣ 5 ᾿ Ν , 

παντ ἀγαϑαὰ χαὶ λέγειν 

χαὶ δρᾶν" ἱκανὰ γὰρ τὰ χαχὰ 
καὶ τὰ παρακείμενα. 
ἀλλ᾽ ἐπαγγελλέτω 

1060 πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνὴ, 

εἴ τις ἀργυρίδιον δεῖ-- 

ται λαβεῖν, μνᾶς ἢ δύ᾽ ἢ τρεῖς, 
πόλλ᾽ ἔσω ᾽στὶ 

ΒΩ 2 

καχομεν βαλαντια. 
,,2] 2 τας, -» 

1060} χαν ποτ᾽ εἰρήνη φαγῆ, 

ὅστις ἂν νυνὶ δανγείση-- 
32 « - 

ται παρ᾽ ἡμῶν, 
ἃν λάβη μηκέτ᾽ ἀποδῷ. 
ἑστιᾶν δὲ μέλλομεν ξέ- 
γους τιγὰς Καρυστίους, ἄν- 

1048 --- 1072. -ῖΞ 1188 - - 1216. 

ΑΙ ΝΞ ΟΥΥΣΣ 

δρας καλούς τε χἀγαϑούς. 
1060 χᾶστιν ἔτνος τι, χαὶ 

δελφάκιον ἦν τί μοι, 
χαὶ τοῦτο τέϑυχ᾽, ὥστε χρέ᾿ ἔ- 
δεσϑ᾽ ἁπαλὰ χαὶ χαλά. 
ἥκετ᾽ οὖν εἷς ἐμοῦ 

1066 τήμερον " πρῷὼ δὲ χρὴ 
τοῦτο δρᾶν λελουμένους, αὐ- 

τούς τε χαὶ τὰ παιδί᾽. εἶτ᾽ 

σω βαδίζειν, 

μηδ᾽ ἐρέσϑαι μηδένα, 
ἀλλὰ χωρεῖν ἄντικρυς, 

1070 ὥσπερ οἴχαδ᾽ εἰς ἑαυτῶν, 
γεγνγιχῶς, ὡς 
ἡ ϑύρα χεκλείσεται. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΟΩΝ. 

καὶ μὴν ἀπὸ τῆς Σπάρτης οἱδὲ πρέσβεις ἕλπον-Ἰ 
τες ὑπήνας 

χωροῦσ᾽, ὥσπερ χοιροχομὲῖον περὶ τοῖς μηροῖ-- 

σιν ἔχοντες. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΊΩ Ν. 

ἄνδρες “άκωγες πρῶτα μέν μοι χαίρετε, 
1076 εἰτ᾽ εἴπαϑ᾽ ἡμῖν πῶς ἔχοντες ἤχετε. 

.«1...Κ Ν. 

τί δεῖ ποϑ᾽ ὕμμε πολλὰ μυσίδδειν ἔπη; 
ὁρῆν γὰρ ἔξεσϑ᾽ ὡς ἔχοντες ἤχομες. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΊΤΟΩ Ν. 

βαβαί: γνενεύρωται μὲν ἥδε συμφορὰ 
δειγῶς " τεϑερμῶσϑαί γε χεῖρον φαίγεται. 

.1.2Κ Ν. 

Ψὕ 

ἐἰ-- 

1080 ἄφατα. τί χἂν λέγοι τις; ἀλλ᾽ ὅπα σέλει 

παντᾷ τις ἐλσὼν ἁμὶν εἰνάναν σέτω. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩ Ν. 

χαὶ μὴν δρῶ γε τούσδε τοὺς αὐτόχϑονας 
ὥσπερ παλαιστὰς ἄνδρας ἀπὸ τῶν γαστέρων 
ϑαϊμάτι᾽ ἀποστέλλοντας" ὥστε φαίγεται 

1086 ἀσχητικὸν τὸ χρῆμα τοῦ γοσήματος. 

ΑΙ ΘΗΝΑ.Α͂ΤΙΟ Σ. 

τίς ἂν φράσειε ποῦ ᾽στιν ἡ «Δυσιστράτη; 
ὡς ἄνδρες ἡμεῖς οὕτοιὶ τοιουτοιί. 

ΧΟΡΟΣ ΤΓΕΡΟΝΤΩ Ν. 

χαὕὔτη ξυνάδει χἀτέρα ταύτῃ νόσῳ. 
ἦ που πρὸς ὄρϑρον σπασμὸς ὑμᾶς λαμβάνει; 

ΦΘΗΛΝΑΙΟΣ. 

1090 μὰ “{᾽, ἀλλὰ ταυτὶ δρῶντες ἐπιτετρίμμεϑα. 
ὥστ᾽ εἴ τις ἡμᾶς μὴ διαλλάξει ταχὺ, 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ Κλεισϑένη βινήσομεν. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΎ ΩΝ. 

εἰ σωφρονεῖτε, ϑαϊμάτια λήψεσϑ'᾽, ὅπως 
τῶν ἑρμοχοπιδῶν μή τις ὑμᾶς ὄψεται. 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ. 
1095 γὴ τὸν 40 εὖ μέντοι λέγεις. 

“4 .4Κ Ν. 

γαὶ τὼ σιὼ 

παντᾷ γε. φέρε τὸ ἔσϑος ἀμβαλώμεϑα. 

ΑΘΗΝΑ͂ΙΟΣ. 

ὠ ὦ «Ἱάχωγες" αἰσχρά γ᾽ ἐπάϑομεν. 



ἘΣΤῈ 

ΔΆΑΚΩΝ. 
ὦ πολυχαρίδα, δεινά τὰν ἐπεπόνϑεμες. 
αἴ κ᾿ εἶδον ἀμὲ τὠώνδρες ἀναπεφλασμένως. 

ΑΘΗΝΆ.Α10 Σ. 

1100 ἄγε δὴ, «“άχωνες, αὔϑ'᾽ ἕχαστα χρὴ λέγειν. 
ἐπὶ τί πάρεστε δεῦρο; 

“Ζ44ΚΩ Ν. 

περὶ διαλλαγᾶν 
πρέσβεις. 

ΦΘΗΝΆΑ͂ΙΟΣ. 

χαλῶς δὴ λέγετε" χἠμεῖς τουτογί. 
τί οὐ χαλοῦμεν δῆτα τὴν “Ζυσιστράτην, 
ἥπερ διαλλάξειεν ἡμᾶς ἂν μόνη; 

Ζ44Κ02Ω2 Ν. 

110ὅ ναὶ τὼ σιὼ, χἂν λῆτε, τὸν ““υσίστρατον. 
ΧΟΡΟΣ ΓΈΡΟΝΤΙ Ν. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἡμᾶς, ὡς ἔοικε, δεῖ χαλεῖν " 
αὐτὴ γὰο, ὡς ἤχουσεν, ἥδ᾽ ἐξέρχεται. 

νέσϑαι 

᾽ 

πολύπειρον 5 

ἴυγγε 

ἐπέτρειναν. 
ΥΈΣΤΩΣ ΤΡ ΟἼΗ. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ χαλεπὸν τοὔργον, εἰ λάβοι γέ τις 
ὀργῶντας ἀλλήλων τε μὴ ᾿χπειρωμένους. 
τάχα δ᾽ εἴσομαι ᾽γώ. ποῦ ᾽στιν ἡ “ηαλλαγή; 

1116 πρόσαγε λαβοῦσα πρῶτα τοὺς “Ταχωνιχοὺς, 

χαὶ μὴ χαλεπῇ τὴ χειοὺ μηδ᾽ αὐϑαδικῇ, 
μηδ᾽ ὥσπερ ἡμῶν ἅνδρες ἀμαϑῶς τοῦτ᾽ ἔδρων, 
ἀλλ᾽ ὡς γυναῖχας εἰκὸς, οἰχείως πάνυ. 
ἢν μὴ διδῷ τὴν χεῖρα, τῆς σάϑης ἀγξε. 

1120 ἔϑι χαὶ σὺ τούτους τοὺς ᾿4ϑηναίους ἄγε" 

οὗ δ᾽ ἂν διδῶσι, πρόσαγε τούτους λαβομένη. 

ἄνδρες “άχωνες, στῆτε παρ᾽ ἐμὲ πλησίον, 
ἐνθένδε 8᾽ ὑμεῖς, χαὶ λόγων ἀκούσατε. 
ἐγὼ γυνὴ μέν εἶμι, νοῦς δ᾽ ἕνεστέ μοι" 

1126 αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆς οὐ χαχῶς γνώμης ἔχω " 
τοὺς δ᾽ ἐκ πατρός τε χαὶ γεραιτέρων λόγους 
πολλοὺς ἀχούσασ᾽ οὐ μεμούσωμαι χαχῶς. 
λαβοῦσα δ᾽ ὑμᾶς λοιδορῆσαι βούλομαι 
χοινῆ διχαίως, οἱ μιᾶς γε χέρνιβος 

1180 βωμοὺς περιρραίνοντες, ὥσπερ ξυγγενεῖς, 

Ὀλυμπίασιν, ἐν Πύλαις, 17Πυϑοῖ --- πόσους 
εἴποιμ᾽ ἂν ἄλλους, εἴ με μηχύνειν δέοι; --- 
ἐχϑοῶν παρόντων βαρβάρων στρατεύμασιν 

Ἕλληνας ἄνδρας καὶ πόλεις ἀπόλλυτε. 

1136 εἷς μὲν λόγος μοι δεῦρ᾽ ἀεὶ περαίνεται. 

ΑΘΗΝΑά1Ο Σ. 

ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαί γ᾽ ἀπεινωλημένος. 

““ΨΥΣΙΣΕΡΡΟΖΕΗ͂: 

εἶτ᾽, ὦ Δάχωνες, πρὸς γὰρ ὑμᾶς τρέψομαι, 

οὐχ ἴσϑ᾽, ὅτ᾽ ἐλϑὼν δεῦοο Περικλείδας ποτὲ 
ὁ “άχων ᾿ϑηναίων ἱχέτης καϑέζετο 

1140 ἐπὶ τοῖσι βωμοῖς ὠχρὸς ἐν «οινιχίδι, 

στρατιὰν προσαιτῶν; ἡ δὲ Μῆεσσήνη τότε 
ὑμῖν ἐπέχειτο, χὠ ϑεὸς σείων ἅμα. Ϊ 

] 

χαῖρ᾽, ὦ πασῶν ἀνδρειοτάτη" δεῖ δὴ νυνί σε γε- 

δεινὴν, ἀγαϑὴν, φαύλην, σεμνὴν, ἀγανὴν, Ἐἕ 

1110 ὡς οὗ πρῶτοι τῶν Ἑλλήνων τῇ σῇ ληφϑέντες 

συνεχώρησάν σοι χαὶ χοινῇ τἀγχλήματα πάντ᾽ 

ΠΥ ΊΒ ἈΝ ἘΠ: 

ἐλθὼν δὲ σὺν ὁπλίταισι τετρασισχιλίοις 
Κίμων ὅλην ἔσωσε τὴν .1αχεδαίμονα. 

1145 ταυτὶ παϑόντες τῶν ᾿“ϑηναίων ὕπο 
δηοῦτε χώραν, ἧς ὕπ᾽ εὖ πεπόνϑατε; 

ΖΦΙΘΗΝΑ͂ΙΟΣ. 
ἀδικοῦσιν οὗτοι γὴ 41, ὦ «Τυσιστρατη. 

7 ΖΚΌΏΝΝ.: 
ἀδιχοῦμες" ἀλλ᾿ ὃ πρωχτὸς ἄφατος ὡς καλός. 

ΠΥ ΣΥ͂Σ ΤΥ ΗΝ. 

ὑμῶς δ᾽ ἀφήσειν τοὺς ᾿4ϑηναίους οἴει; 
1150 οὐχ ἴσϑ' δ9 ὑμᾶς οἱ “άχωνες αὖϑις αὖ 

χατωνάχας (φοροῦντας ἐλθόντες δορὶ 
πολλοὺς μιὲν ἄνδοας Θετταλῶν ἀπώλεσαν, 
πολλοὺς δ᾽ ἑταίρους ἹΙππίου χαὶ ξυμμάχους, 
ξυνεχμαχοῦντες τῇ τόϑ' ἡμέρᾳ μόνοι, 

1166 χἀλευϑέρωσαν, κἀντὶ τῆς χατωνάχης 
τὸν δῆμον ὑμῶν χλαῖναν ἤμιπισχον πάλιν; 

“Ζ“4ΚΩ Ν. 

οὕπα γυναῖχ᾽ ὄπωπα χαϊωτέραν. 

ΑΙ ΘΗΝΑ͂ΙΟ Σ. 

ἐγὼ δὲ χύσϑον γ᾽ οὐδέπω χαλλίονα. 

ΦΥΣΙΣΤΡΑΤΗ. 

τί δῆϑ' ὑπηργμένων τε πολλῶν κἀγαϑῶν 
1160 μάχεσϑε κοὐ παύεσϑε τῆς μοχϑηρίας; 

τί δ᾽ οὐ διηλλάγητε; φέρε, τί τοὐμποϑών; 

.«1.4 Καῇῷ Ν. 

ἀμές γε λῶμες, αἴ τις ἁμὶν τοὔγκυχλον 
λῇ τοῦτ᾽ ἀποδόμεν. 

«0 ὙἸΣΙΓΣΊΡ. ἽΕΙ, 

ποῖον, ὦ τῶν; 

4.4.Κ Ν. 
τὰν Πύλον, 

᾿ξ ’ ᾿ 

ἁσπερ παλαι δεόμεσθϑα καὶ βλιμάττομιες. 

ΑΘΗΝΑΑ͂ΙΟΣ. 

1165 μὰ τὸν Ποσειδῶ, τοῦτο μέν γ᾽ οὐ δράσετε. 

“ἸὙΣΙΣΙΡΌΕΙΗ. 

ἄφετ', ὠγάϑ', αὐτοῖς. 

ΑΘΗΝΑ.70 Σ. 

κᾷτα τίνα χινήσομεν; 
ὌΧ ΌΣΙΙΣ ΤΊΣ ΠῚ 

ἕτερόν γ᾽ ἀπαιτεῖν ἀντὶ τούτου χωρίον. 
“3 ΘΗΝ ΤΟῪΣ: 

τὸ δεῖνα τοίνυν παράδοϑ' ἡμῖν τουτονὶ 
πρώτιστα τὸ; Ἐχινοῦντα καὶ τὸν Πηλιῶ 

1170 κόλπον τὸν ὕπισϑεν χαὶ τὰ Πῆεγαριχὰ σχέλη. 
“1 2. ΚΟ ΝΣ 

οὐ τὼ σιὼ, οὐχὶ πάντα γ᾽, ὦ λυσσάόνιε. 

ΑΥ̓ΣΙΣΤΡΑΆΑΤΗ͂. 
ἐᾶτε, μηδὲν διαφέρου περὶ σχελοῖν. 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ. 
ἤδη γεωργεῖν γυμνὸς ἀποδὺς βούλομαι. 

ΖΓ, ΚΙ Ν. 

ἐγὼ δὲ χοπραγωγὴν γα πρῷ ναὶ τὼ σιώ. 

ΑὙΥ̓ΣΙΣΤΡΊΙ ΒΕ. 
1176 ἐπὴν διαλλαγῆτε, ταῦτα δράσετε. 
| ἀλλ εἰ δοχεῖ δρᾶν ταῦτα, βουλεύσασϑε χαὶ 

τοῖς ξυμμάχοις ἐλϑόντες ἀναχοινώσατε. 



ΑΔΘΗΝΆΑΙΟΣ. 

ποίοισιν, ὦ τῶν, ξυμμάχοις; ἐστύχαμεν. 
οὐ ταὐτὰ δόξει τοῖσι συμμάχοισι νῷν, 

1180 βινεῖν ἅπασιν; 

“Ζ44.Κὸ Ν. 

τοῖσι γοῦν γαὶ τὼ σιὼ 
ἁμοῖσι. 

ΑΘΠΙΝΑΆΑ͂ΙΟΣ. 

χαὶ γὰρ ναὶ μὰ 4 ία Καρυστίοις. 

ΣΡ ΧΟ ΣΙ ΕΣ σ᾽ Ῥ.Ζ ΠΗ. 

καλῶς λέγετε. νῦν οὖν ὅπως ἁγγεύσετε, 
ὅπως ἂν αἱ γυναῖχες ὑμᾶς ἐν πόλει 
ξενίσωμεν ὧν ἐν ταῖσι κίσταις εἴχομεν. 

1185 ὅρχους δ᾽ ἐχεῖ χαὶ πέστιν ἀλλήλοις δότε. 

χάπειτα τὴν αὑτοῦ γυναῖχ᾽ ὑμῶν λαβὼν 
ἅπεισ᾽ ἕχαστος. ᾿ 

ΑΙ ΘΠΗΝΆἍΙΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἴωμεν ὡς τάχος. 

“44. Ν. 
ἄγ ὅπα τυ λῆς. 

4.0 ΝΑ Τ0 Σ. 

γὴ τὸν “1 ὡς τάχιστά γε. 

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν. 

στρωμάτων δὲ ποικίλων χαὶ 
χλανιδίων χαὶ ξυστίδων χαὶ 

1190 χρυσίων, ὅσ᾽ ἔστί μοι, 
οὐ φϑόνος ἔνεστί μοι 
πᾶσι παρέχειν φέρειν 

τοῖς παισὶν, ὁπόταν τε ϑυγά- 
τηρ τινὺ χανηφορῆ. 

1196 πᾶσιν ὑμῖν λέγω 
λαμβάνειν τῶν ἔμων 
χοημάτων γῦν ἔνδοθεν, καὶ 

, ς εν . 

μηδὲν οὕτως εὖ σεσημάνγ-- 
δὴ Ἁ ΙΕ πὰς 

αν τὸ μή οὐχὺ 
, , ΄ 

1200 τοὺς δύπους ἀνασπάσαι, 
ΌΝ » Φ » 

χἄττ ἂν ἔνδον ἡ φορεῖν. 
2) ΡῚ 3 κ᾿ “ 35. 

οψεται δ᾽ οὐδὲν σχοπῶν . εἃ 
μή τις ὑμῶν 
ὀξύτερον ἐμοῦ βλέπει. 
εἰ δέ τῳ μὴ σῖτος ὑμῶν 
2ὕ , » ΕῪ 2 « 

ἔστι, βοσχει δ᾽ οἱχέτας χαὶ 
1206 σμιχρὰ πολλὰ παιδία, 

Ρ Ε -Ὁ -"- 

ἔστι παρ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν 
" ΑἹ κ πυρίδια λεπτὰ μὲν, 

« 2 2 ΡῚ Α 

ὁ δ᾽ ἄρτος ἀπὸ χοίγνισος ἷ- 
δεῖν μάλα νεανίας. 
ὅστις οὖν βούλεται 

1210 τῶν πενήτων ἴτω. 
εἷς ἐμοῦ σάκους ἔχων χαὶ 
χωρύχους, ὡς λήψεται πυ-- 
ρούς" ὁ ΜΙανῆς δ᾽ 

κ΄ κἢ ΕἸ ἊΣ ΐ βυ 
οὐμὸς αὐτοῖς ἐμβαλεῖ. 

πρός γε μέντοι τὴν ϑύραν 
προαγορεύω μὴ βαϑίζειν 

ΣΞ ἐν . γ.η.29 
τὴν ἐμὴν, ἀλλ 

:121ὅ εὐλαβεῖσθαι τὴν κύνα. 

ΦΙΓΟΡΆΙΟΣ. 
Ψ᾿ Α ΄ 

αγοίγε τὴν ϑυρα». 

------ 

θ84 ἈΡΝῚ Ὸ ΦΑ ΙΝΟΥΧΤΩΣ 

ΘΕΡΑΠωΩ Ν. 

παραχωρεῖν οὐ ϑέλεις ; 

ὑμεῖς τέ χάϑησϑε; μῶν ἐγὼ τῇ λαμπάδι. 
ὑμᾶς χατακαύσω; φορτικὸν τὸ χωρίον. 

ΔΑΓΟΡΑΆΑ͂ΙΟΣ. 

οὐχ ἂν ποιήσαμ᾽. 

ΘΕΡΖΠῶΩ Ν. 

εἰ δὲ πάνυ δεῖ. τοῦτο δρᾶν, 
1220 ὑμῖν χαρίζεσθαι, ταλαιπωρήσομεν.. 

᾿ ΧΟΡῸΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 
χὴἠμεῖς γε μετὰ σοῦ ξυνταλαιπωρήσομεγ.. 

ΘΕΡΆΑΠ.Ω Ν. 

οὐκ ἄπιτε; κωχύσεσϑε τὰς τρίχας μαχρά. 

οὐχ ἄπιϑ', ὅπως ἂν οἵ “άχωγες ἔνδοϑεν 
χκαϑ' ἡσυχίαν ἀπίωσιν εὐωχημένοι; 

ΑΔ ΘΗΔΝΆΑ͂ΙΟΣ. 

1226 οὔπω. τοιοῦτον ξυμπόσιον ὕὑπωπὶ ἐγώ. 
ἢ χαὶ χαρίεντες ἦσαν οἱ «Τακωνικοί" 

ἡμεῖς δ᾽ ἐν οἴνῳ ξυμπόται σοφώτατοι. 

ΧΟΡΟΣ ΤΕΡΟΝΤΩ ΜΝ. 

ὀρϑῶς γ᾽, ὁτιὴ νήφοντες οὐχ ὑγιαίνομεν " 
ἣν τοὺς ᾿᾿ϑηναίους ἐγὼ πείσω λέγων," 

[1280 μεϑύοντες ἀεὶ ποντῦχου πρεοσβεύσομεν. 

γῦν μὲν γὰρ ὅταν ἔλθωμεν ἐς “ακεδαίμονα 
νήφοντες, εὐθὺς βλέπομεν ὃ τι ταράξομεν " 
ὧσϑ' ὅ τι μὲν ἂν λέγωσιν οὐκ ἀχούομεν, 
δὲ δ᾽ οὐ λέγουσι, ταῦϑ' ὑπονενοήχαμεν. 

[1286 ἀγγέλλομεν δ᾽ οὐ ταὐτὰ τῶν αὐτῶν πέρι. 
ο ψυνὶ δ᾽ ἅπαντ᾽ ἤρεσχεν" ὥστ᾽ εἰ μέν γέ τις 
ζδοι Τελαμῶνος, Κλειταγόρας ζδειν δέον, 
ἐπηνέσαμεν ἂν καὶ προσεπιωρχήσαμεν. 

ΘΕΡΆΑΠΩ Ν. 

ἀλλ οὑτοιὶ γὰρ αὖϑις ἔρχονται πάλιν 

[1240 ἐς ταυτόν. οὐκ ἐρρήσετ', ὦ μαστιγίαι; 

ΑΓΟΡΆ.10 Σ. 

γὴ τὸν “1{᾽, ὡς ἤδη γε χωροῦσ᾽ ἔνδοϑεν. 

«1.4 Κῷ Ν᾿. 

ὦ πολυχαρίδα, λαβὲ τὰ φυσατήρια, 
ἵν’ ἐγὼ διποδιάξω γε κἀείσω χαλὸν 
ἐς τὼς ᾿Φσαναίως τὲ χῆς ἡμᾶς ἅμα. 

Ὶ ΑΘΗΜΝΑ͂ΙΟΣ. 

1245 λαβὲ δῆτα τὰς φυσαλλίϑας πρὸς τῶν ϑεῶν, 

ὡς ἥδομαί γ᾽ ὑμᾶς ὁρῶν ὀρχουμέργους. 

ΧΟΡΟΣ 424Κὸ ΝΩ Ν. 

ταυπτες σις τατον σσυτον ον. 

"Ὁ πἰν....-.-..-.--ὕ......ὲὄς....--......... 

ξλσετεντν αλΞ.. 

ὅρμαον 
τὼς χυρσανίως, ὦ Πναμόνα, 
τὰν τεὰν μῶαν, ἅτις 

1260 οἶδεν ἀμὲ τώς τ᾽ ᾿ἀσαναίως, 
ὅχα τοὶ μὲν ἐπ’ ᾿Δρταμιτίῳ 
πρόχροον ϑείχελοι 
ποττὰ κᾶλα, τὼς Πήδως τ' ἐνίχων. 

ἀμὲ δ᾽ αὖ “ἀεωνίδαξ 
[1250 ἄγεν ἅπερ τὼς κάπρως 

ϑάγοντας, οἷῶ, τὸν ὀδόντα" 
πολὺς δ᾽ ἀμφὶ τὰς γένυας ἀφρὸς ἥνσει, 
πολὺς δ᾽ ἅμα καττῶν σχελῶν ἀφρὸς ἵετο. 

[1260 ἡ ἦν γὰρ τῶνδρες οὐκ ἐλάσσως 

τᾶς ψάμμας , τοὶ Πέρσαι. 



ἈΚΥΎΚΣΥΞ ΧΓῚΡ Ἃ ΓΤΊΗΣ: 

3 , ς. 7) ὦ 
ἄγροτερ «ἄρταμι σηροστονε 

μόλε δεῦρο, παρσένγε σιὼ, 
ποττὰς σπονδὰς, 

ε , ι δ ΔΑΧῚ ’ 

12θ06 ὡς συ ηχῆς πολὺν ἀμὲ χρόνον. 
γὺν δ᾽ αὖ 

᾿ ΕῚ Εν 2 ΕΥ̓ φιλίᾳ τ αἰὲς εὐπορος εἴη 

ταῖς συνϑήκχαις 
καὶ τῆν αἱμυλᾶν ἀλωπέχων 

1270 παυσαίμεϑ' " ὦ 
δεῦρ᾽ ἴϑι, δεῦρ᾽, ὦ 
χυναγὲ παρσένε. 

ΣΦΥΣΙΣΈΤΡΖΤΉ.: 

ἄγε νυν, ἐπειδὴ τἄλλα πεποίηται χαλῶς, 
ἀπάγεσϑε ταύτας, ὦ «“άχωγνες, τασδεδὲ 

1276 ὑμεῖς" ἀνὴρ δὲ παρὰ γυναῖχα χαὶ γυνὴ 
’ 32} ἘΣ δὴ γ 2 “ “» 

στήτω παρ ἀνδρα, κατ ἐπ᾿ ἀγαϑαῖς συμφοραῖς 

τὸ λοιπὸν αὖϑις μὴ ᾿ξαμαρτάγειν ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ 4ΘΗΝΑ.Α1 Ν᾿. 
᾿ Α 

πρόσαγε χορὸν, ἔπαγε χάριτας, 
Ἀ 

ὀρχησάμενοι ϑεοῖσιν εὐλαβώμεϑα 

! 

1280 ἐπὶ δὲ χάλεσον “Ἄρτεμιν " 
ἐπὶ δὲ δίδυμον ἀγέχορον ἴήιον 

κ 2 Ξν κ ἢ εὐυφοον᾽, ἐπὶ δὲ Νύσιον, 

ὃς μετὰ Παινάσι Βάκχιος Ὀμμασι 
δαίεται, 

1285 “71.α τε πυρὶ φλεγόμεγον, 
ΕἸ ’ 32} Σ , 

ἐπί τὲ ποτριὰν ἄλοχον ὀλβέαν, 

εἶτα δὲ δαίμονας. οἷς ἐπιμάρτυσ: 

χοησόμεεϑ' οὐχ ἐπιλήσμοσιν 
ἡσυχίας πέρι τῆς μεγαλόφρογος, 

1290 ἣν ἐποίησε ϑεὰ Κύποις. 

ἀλαλαὶ Ἰὴ παιήων " 
2» 2, 3; 5,,» αἴορεσϑ' ἀγνῶ, ἰαῖ, 

,’ ὡς ἐπὶ νίχη,, Ἰαῖ. 
εὐοῖ εὐοῖ, εὐαὶ εἰαῖ. 

1296. ]Ζάχων πρόφαινε δὴ σὺ μοῦσαν 
ἐπὶ νέᾳ νέαν. 

ΧΟΡΟΣ Ζ“4ΚΩΝΩΝ. 

Ταὔγετον αὐτ᾽ ἐραννὸν ἐχλιπῶα, 
Μῶα μόλε «“Ζάκαινα πρεπτὸν ἁμὲν͵ 
χλεῶα τὸν ᾿μύχλαις ᾿“πόλλω σιὸν 

1800 χαὶ χαλκχίοιχον ᾿“σάναν. 
Τυνδαρίδας τ ἀγασὼς, 
τοὺ δὴ παρ Εὐρώταν ψιάδδοντι. 
εἶα μάλ᾽ ἔμιβη, 

ο ὡἵᾳ χοῦφα πάλλων, 

1806 ὡς Σπάρταν ὑμνιῶμες, 
τῷ σιῶν χοροὶ μέλοντι: 

χαὶ ποδῶν χτύπος, 
ᾧτε πῶλοι δ᾽ αἱ χόραι 

πὰρ τὸν Εὐρώταν 
1310 ἀμιπάλλοντι πυκνὰ ποδοῖν 

ἀγκονιῶαι, 

τοὺ δὲ χόμαι σείονϑ᾽ ἧπεο Βανχᾶν 
ϑυρσαδδοᾶν χαὶ παιδδοᾶν. 

ἀγῆται δ᾽ ἃ «“1ήδὰας παῖς 

1816 ἁγνὰ χοραγὸς εὐπρεπής. 
ἀλλ ἄγε χόμαν 
παραμπύχιδδέ τε 
χειρὶ ποδοῖν τε πάδη 

ἃ τις ἔλαφος " 

χρότον δ᾽ ἅμα ποί- 
ῃ χορωφελέταν. 

1320 χαὶ τὰν σιὰν δ᾽ αὖ τὰν χουτίστον 
χαλχίοιχον ὕμνει 
τὰν παμμάχον. 

... ....... ...-ν-ς.ςς-ς. 

παπτσυ τ ποτ τπσιυσν χισσνσοσινον 



ΑΡΙΞΤΟΦΑΝΟΥ͂Ξ ΘΕΞΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ͂ΞΑΙ, 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΞΩΠΑᾺΑ 

ΜΝΗΣΙΆΑ͂ΟΧΟΣ, Εὐριπίδου κηδεστής. 

ΕΥὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ΘΕΡΆΠΩΝ ᾿4γαϑωνος. 

4.42 Ν. 

ΧΟΡΟΣ ᾿4γάϑωργος. 

ΚΗΡῪ ΞΕ. 

ΧΟΡΟΣ ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΖΖΟΥΣΩ Ν. 

ΤΥΝΟΑΙΚΕΣ ΤΙΔΝΕΣ. 

ΚΩΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

ΠΡΥΤΑΝΙΣ. 

ΣΚΥΘΗ͂Σ ΤΟΞΟΤΗΣ. 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

12 Ζεῦ, χελιδὼν ἀρά ποτε φανήσεται; 
ἀπολεῖ μὴ ἀλοῶν ἄνϑρωπος ἐξ ξωϑινοῦ. 

οἷόν τε, πρὶν τὸν σπλῆνα χομιδῆ μ' ἐχβαλεῖν, 
παρὰ σοῦ πυϑέσϑαι, ποῖ μ' ἄγεις, ὦ Εὐριπίδη; 

ΕΥὙΡΙΠΙΔΉΗΣ. 
ὁ ἀλλ οὐχ ἀχούειν δεῖ σε πάνϑ' δο αὐτίχα 
ὄψει παρέστώς. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

πῶς λέγεις; αὖϑις φράσον. 

οὐ δεῖ μἱὶ ἀκούειν; 
ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 

οὐχ ἅ γ᾽ ἂν μέλλης ὁρᾶν. 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟ Σ. 

ὁρᾶν δεῖ μ' ; 
ΕὙΡΙΠΙΔΖΔΗΣ. 

οὐχ ἃ γ᾽ ἂν ἀκούειν δέη. 
ΜΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟ Σ. 

πῶς μοι παραινεῖς; δεξιῶς μέντοι λέγεις. 
10 οὐ φὴς σὺ χρῆναί μὴ οὔτ᾽ ἀκούειν οὔϑ' ὁρᾶν. 

ΕὙΡΙΠΊΙΖΉΗ Σ. 

χωρὶς γὰρ αὐτοῖν ἑκατέρου ᾽στὶν ἡ φύσις, 

τοῦ μήτ᾽ ἀκούειν μήϑ' ὁρᾶν, εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

πῶς χωρίς ; 

ΕΥὙΡΙΠΙΔΗΣ. 

οὕτω ταῦτα διεχρίϑη τότε. 

αἰϑὴο γὰρ ὅτε τὰ πρῶτα διεχωρέζετο, 
16 χαὶ ζῶ᾽ ἐν αὐτῷ ξυνετέχνου χινούμεγα, 

ᾧ μὲν βλέπειν χρὴ πρῶτ' ἐμηχανήσατο 
ὀφϑαλμὸν ἀντίμιμον ἡλίου τροχῷ, 
δίχην δὲ χοάνης ὦτα διετετρήνατο, 

ΠΜΠΙΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

διὰ τὴν χοάνην οὖν μήιν᾽ ἀχούω μήϑ' ὁρῶ; 
20 γὴ τὸν 4 ἥδομαΐ γε τουτὶ προσμαϑών. 

οἷόν τί που ᾽στὶν αἱ σοφαὶ ξυνουσίαι. 

ΕὙΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

πόλλ ἂν μάϑοις τοιαῦτα παρ ἐμοῦ. 

ΜΠΝΗΣΙΆΟΣΧΟ Σ. 

πῶς ἂν οὖν 
πρὸς τοῖς ἀγαϑοῖς τούτοισιν ἐξεύροιμ᾽ ὅπως 

ἔτι προσμάϑοιμι χωλὸς εἶναι τὼ σχέλη; 

ΕὙΥὙΡΙΠΙΔΗΣ. 
26 βάδιζε δευρὶ χαὶ πρόσεχε τὸν γοῦν. 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

; ἰδού. 

ΕὙΡΙΠΙΔΉΗΣ. 

ὁρᾷς τὸ ϑύριον τοῦτο; 

ΜΠΜΙΝΗΣΙΖΟΙΧΟΣ. 

γὴ τὸν Ἡραχλῆ 

οἰμαΐί γε- 
ΕὙΡΙΠΙΖΉΗ Σ. 

σίγα νυν. 
ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

σιωπῶ τὸ ϑύριον. 

ΕὙΡΙΠΙΠΖῊΗ Σ. 

ἄκου. 
ΜΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΟΣ. 

ἀχούσω χαὶ σιωπῶ τὸ ϑύριον; 
ΕὙΡΙΠΙΖΗ Σ. 

ἐνϑάδ᾽ ᾿4γάϑων ὁ χλεινὸς οἰκῶν τυγχάνει 
80 ὁ τραγῳδοποιός. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟ Σ. 

ποῖος οὗτος ἀγάϑων; 



ς΄΄---- 

ἘΠ ΚΟ ΤῈΡΙ ἘΖΊ ἘΓῈΣ: 

ἔστιν τις ᾿4γάϑων 

ὩΖΝῊ ΣΙ ΘΟΧΟεΥΙΣ: 

μῶν ὃ μέλας ὁ καρτερός; 
ἼΔΕ Π ΕΥΗΞΕΥΕ [55 

οὔκ, ἀλλ᾽ ἕτερός τις" οὐχ ἑόραχας πώποτε; 
ὩΦΧΊΉΣΞΤΟΑ ΘΙ ΧΘῈΣ. 

μῶν ὃ δϑασυπώγων; 
' ἘΣ ΝΟΡΟΓ ΤΙ ΗΣ. 

οὐχ ἑόρακας πώποτε; 
ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟ Σ. 

μὰ τὸν “12 οὔτοι γ᾽, ὥστε χἀμέ γ᾽ εἰδέναι. 
ΕΥὙΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

8ὅ χαὶ μὴν βεβίνηκας σύ γ᾽, ἀλλ οὐκ οἶσϑ' ἴσως. 

ἀλλ ἐχποδὼν πτήξωμεν, ὡς ἐξέρχεται 

ϑεράπων τις αὐτοῦ, πῦρ ἔχων καὶ μυρρίγας. 
| προϑυσόμενος ἔοιχε τῆς ποιήσεως. 

᾿ ΘΕΡΆΠΩ Ν. 
| ξευφημος πᾶς ἔστω λεὼς, 

40 στόμα συγκλείσας " ἐπιδημεῖ γὰρ 
ϑίασος ΠΙουσῶν ἔνδον μελάϑρων 
τῶν δεσποσύνων μελοποιῶν. 

Ϊ 

' 

Ϊ ᾿ ι , 
] ἐχέτω δὲ πνοὰς νήνεμος αἰϑὴρ, 

κῦμα δὲ πόντου μὴ κελαδείτω 

! 

4δ γλαυχόν" 
ΜΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟΣ. 

βομβαξ. 

ἼΡΕ ΤΙ 5. ΕἸ ΠΕΤΕΤ ΚΙ ΞΈΟΣ. 

σίγα. τί λέγεις; 

ΘΕΡΠ.ω Ν. 
πτηνῶν τὲ γένη χαταχοιμάσϑω, 

ϑηρῶν τ' ἀγρίων πόδες ὑλοδρόμων 
ἐιὴ λυέσϑων. 

| ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

] βομβαλοβομιβάξ. 

| ΘΕΡΆΑΠω Ν. 
μέλλει γὰρ ὃ χαλλιεπὴς ᾿2γάϑων, 

ὅ0 πράμος ἡμέτερος 
ΜΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

μῶν βινεῖσϑαι; 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 
τίς ὁ φωγήσας; 

ὙΓΝΙΠΣΙΖΟΝΧΧΟΣ. 

γήνεμος αἴϑήρ. 

| ΘΕΡΆΠΩΝ. 

| δουόχους τιϑέναι δράματος ἀρχάς. 
χάμπτει δὲ νέας ἁψῖδας ἐπῶν. 
τὰ δὲ τοργεύει, τὰ δὲ χολλομελεῖ, 

96 χαὶ γνωμοτυπεῖ χἀντογνομιάζεε Α 

ὑ 

κ 
“6. 

ι 
΄ 

χηροχυτεῖ καὶ γογγύλλει 
χαὶ χοαγεύει. 

ΠΝΗΣΙΆΑΟΧΟΣ. 
χαὶ λαιχάζει. 

ΘΕΡ.ΖΠΩ Ν. 

τίς ἀγροιώτας πελάϑει ϑριγκοῖς; 

ΦΕΞΙΖΘΟΕΣ. 

| ὃς ἕτοιμος σοῦ τοῦ τε ποιητοῦ 
ΘΟ τοῦ χαλλιεποῦς, χατὰ τοῦ ϑριγχοῦ, 

συγγογγυλίσας χαὶ συστρέψας 

τουτὺὴ τὸ πέος γοαγνεῦσαι. 

πα τος τπατπασπιε ππῖδα πα ο οοροέΨονσσοισσοοσος ςἀαπρθτιο:-----,.------ “ὁ ΘΜ 65 5... 5 Ὁ ΘΝ 

ΘΞῈ Ξ 3Ψὶ ΘΙ ΦΑΟῚΡ ᾧ ΑΖ Ὁ ΤΣ ΑἹ. 687 

ΘΕΡΆΠΩΝ. 

ἢ που γέος γ᾽ ἂν ἦσϑ' ὑβριστὴς, ὦ γέρον. 
ΣῪ ΡΟ ΊΡΕΙΕΙΣ,. 

ὦ δαιμόνιε, τοῦτον μὲν ἔα χαίρειν, σὺ δὲ 
66. 2γάϑωνά μοι δεῦρ᾽ ἐχχάλεσον πάσῃ τέχνη. 

ΘΕΡ.ΑΠ.Ω Ν. 

μηδὲν ἱχέτευ " αὐτὸς γὰρ ἔξεισιν τάχα. 
καὶ γὰρ μελοποιεῖν ἄρχεται" χειμῶνος οὖν 
ὄντος χαταχάμιπτειν τὰς στροφὰς οὐ ὅάδιον, 
ἦν μὴ προΐη ϑύρασι πρὸς τὸν ἥλιον. 

ΜΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΟΞΣ. 

δοῶ; 

ἘΡΥΡΙΆΓΓΡΩΙ ἜΡΩΣ: 

: περίμεν, ὡς ἐξέρχεται. 
ω Ζεῦ τί δοᾶσαι διανοεῖ με τήμερον; 

ΜΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΟ Σ. 

γὴ τοὺς ϑεοὺς ἐγὼ πυϑέσϑαι βούλομαι 
τί τὸ πρᾶγμα τουτί. τί στένεις ; τί δυσφορεῖς ; 

οὐ χρῆν σε χρύπτειν, ὄντα κηδεστὴν ἐμόν. 

ἜΠΥ ΡΈΕΨΕΕΖΙΕΡΕΙΣ. 

70 ἔστιν χαχόν μοι μέγα τι προπεφυραμένγον. 

ΜἸΝΗΣΊΙΧΖΟΣΧΟΣ. 

Β 70 τί οὖν ἐγὼ 

ποῖόν τι; 
ἘΣΥΕΙΒΡΖΙΈΕΓΣ:. 

τῆδε ϑὴημέρᾳ χοιϑήσεται 

εἴτ ἔστ᾽ ἔτι ζῶν εἴτ᾽ ἀπόλωλ Εὐριπίδης. 
ἩΝΈΕΡΣΥ ΘΌΧΡΘΕΣ. 

καὶ πῶς; ἐπεὶ νῦν γ᾽ οὔτε τὰ δικαστήρια 
μέλλει δικάζειν οὔτε βουλῆς ἐσϑ' ἕδρα, 

80 ἐπεὶ τρίτη ᾽στὶ Θεσμοφορίων ἡ μιέση. 
ἘΠ ΡΕΒΙΣΙΣΕΣΣ, 

τοῦτ᾽ αὐτὸ γάρ τοι χἀπολεῖν μὲ προσδοχῶ. 
αἱ γὰρ γυναῖχες ἐπιβεβουλεύκασί μοι, 
χὠν Θεσμοςρόροιν μέλλουσι περί μου τήμερον 
ἐχκλησιάζειν ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ. 

ΜΝΠΣΙΖΟΣΧΟΣ. 
τιὴ τί δή; 

Ῥ ΥΡΊΕΒΕΖΕΈΡΙΕΣ: 

ΜΝΗΣΊΙΖΟΧΟΣ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ χαὶ Ζ“ία δίχα ἂν πάϑοις. 

ἀτὰρ τίν ἔχ ταύτης σὺ μηχανὴν ἔχεις; 

ἘΥΡΙΙΡΡΩΈΒΣ. 

᾿2γάϑωνα πεῖσαι τὸν τραγῳδοδιδάσχαλον 
ἐς Θεσμοφόροιν ἐλϑεῖν. 

ΜΝΗΣΙ.ΖΟΙΧΟΣ. 

τί δράσοντ᾽ ; 
Ἔ ΥΡΡΙΕΤΓΕΌΕΡΣ: 

90 ἐχχλησιάσοντ᾽ ἐν ταῖς γυναιξὶ, χῶν δέῃ, 
λέξονϑ'᾽ ὑπὲρ ἐμοῦ. 

ΜΙΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

πότερα φανερὸν, ἢ λάϑρα; 
ἘΓΥΡΙΙΤΕΡΖΕΙΣ. 

λάϑρα, στολὴν γυναιχὸς ἠμφιεσμένον. 
ὩΨΕΓΣΥΖΘΥΧΌΟΙΣΣ: 

8ὅ ὁτιὴ τραγῳδῶ χαὶ χαχῶς αὐτὰς λέγω. 

εἶπέ μοι. 

τὸ πρᾶγμα χομινὸν χκαὶ σφόδρ᾽ ὃχ τοῦ σοῦ 
’ 

τρόπου 
τοῦ γὰρ τεχνάζειν ἡμέτερος ὁ πυραμοῦς. 

ἜΣΧΕ ΠΕΒΣΕΕΓΡΣῚ ] 

96 σίγα. 



( ΜΝΗΣΙΆΟΧΟΣ. 
τς τέ δ᾽ ἔστιν; 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

ἀγάϑων ἐξέρχεται. 
ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

χαὶ ποῖός ἔστιν οὗτος; 
ΕΥΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

οὐχκυχλούμενος. 
ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

ἀλλ ἢ τυφλὸς μέν εἰμ᾽ " ἐγὼ γὰρ οὐχ ὁρῶ 
ἄνδρ᾽ οὐδέν ἐνθάδ᾽ ὄντα, Κυρήνην. δ᾽ ὁρῶ. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

σίγα" μελῳδεῖν αὖ παρασχευάζεται. 
ΟΜ ΝΗΣΙΖΟΧΟ Σ. 

100 μύρμηκχος ἀτραποὺς, ἢ τί διαμινύρεται; 
4.4 ῶ Ν. 

ἑερὼν χϑονίαις δεξάμεναι 
λαμπάδα κοῦραι ξὺν ἐλευϑέρᾳ 
πατρίδι χορεύσασϑαι βοᾶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

τίνι δαιμόνων ὃ χῶμος ; λέγε νυν. 
105 εὐπίστως. δὲ τοὐμὸν 

δαίμονας ἔχει σεβίσαι. 
“4.4.0. Ν. 

ἄγε νυν ὅπλιζε Μοῦσα 
χρυσέων δύτορα τόξων 
«Ῥοῖβον, ὃς ἱδούσατο χώρας 

110 γύαλα Σιμουντίδι γῷ. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαῖρε καλλίσταις ἀοιδαῖς, 
«Ροῖβ᾽, ἐν εὐμούσοισι τιμαῖς 

γέρας ἱερὸν προφέρων. 
ΑΓ 4. Ν. 

τάν τ᾿ ἐν ὄρεσι δρυογόνοισι 
116 χόραν ἀείσατ' “ἄρτεμιν ἀγροτέραν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἕπομαι κλήζουσα σεμνὸν 
γόνον ὀλβίζουσα “ατοῦς 
ἴάρτεμιν ἀπειρολεχῆ. 

ΑΓ. Ν. 

120.Δ“ατώ τε, χρούματά τ' ᾿4σιάδος 
ποδὶ παράρυϑιμ εὔρυϑμα Φρυγίων 
δινεύματα “Χαρίτων. 

ΧΟΡΟΣ. 

σέβομαι «Ζ“ατώ τ ἄνασσαν 
κίϑαρίν τε ματέρ᾽ ὕμνων 

126 ἄρσενι βοᾷ δοχίμῳ " 
τῷ φῶς ἔσσυτο δαιμονίοις ὄμμασιν, 

ἡμετέρας τε δι᾽ αἰφνιδίου ὀπός. 

ὧν χάριν ἄνακτ᾽ ἄγαλλε Φοῖβον τιμᾷ. 
χαῖρ᾽, ὄλβιε παῖ “Ζατοῦς. 

ΜΝΗΣΙΆΟΣΧΟΣ. 

130 ὡς ἡδὺ τὸ μέλος, ὦ πότνγιαι Γεγετυλλίδες, 

χαὺ ϑηλυδριῶδες χαὶ χατεγλωττισμένον 

χαὶ μανδαλωτὸν, ὡστ' ἐμοῦ γ᾽ ἀχροωμένου 
ὑπὸ τὴν ἕδραν αὐτὴν ὑπῆλϑε γάργαλος. 
χαί σ᾽, ὦ νεανίσχ,, ὅστις εἶ, κατ᾿ Αἰσχύλον 

135 ἐχ τῆς ““υχκουργείας ἐρέσϑαι βούλομαι, 
ποδαπὸς ὃ γύνγις; τίς πάτρα; τίς ἡ στολή; 

, ς ’ πὸ ρ-- - ΄ Ἂ , γα ας 
τίς ἡ τάραξις τοῦ βίου; τί βαρβιτος 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΎ 

! 
| 
᾿ 

πεπνύνπαι ϑδῆηνν ρα ς΄ 

λαλεῖ χροχωτῷ; τί δὲ λύρα κεχρυφάλᾳ ῳ; 
τί δή υθ ες καὶ στρόφιον; ὡς οὐ εὐμαθῆ. 

140 τίς δαὶ κατόπτρου χαὶ ξίφους χοιψωνία; 
τίς δ᾽ αὐτὸς, ὦ παῖ; πότερον ὡς ἀνὴρ τρέφει; 
καὶ ποῦ τς; ποῦ χλαῖνα; ποῦ «““ακωνικαί; 
ἀλλ᾽ ὡς γυνὴ δῆτ᾽; εἶτα ποῦ τὰ τιτϑία; 
τί φής; τί τ: ἀλλὰ " ἐχ τοῦ μέλους 

145 ζητῶ ο᾽, ἐπειδή γ᾽ αὐτὸς οὐ βούλει φράσαι. 

Α1 4 ΘΩΩ Ν. 
ὦ πρέσβυ πρέσβυ, τοῦ φϑόνου μὲν τὸν “νόγον. 
ἤκουσα, τὴν δ᾽ ἄλγησιν οὐ παρεσχόμην" 
ἐγὼ δὲ τὴν ἐσϑῆϑ' ἅμα γνώμῃ φορῶ. 
χοὴ γὰρ ποιητὴν ἄνδρα πρὸς τὰ δράματα 

180 ἃ δεῖ ποιεῖν, πρὸς ταῦτα τοὺς τρόπους ἔχειν. 

αὐτίχα γυναιχεῖ" ἢν “ς τις δράματα, 

μετουσίαν δεῖ τῶν τρόπων τὸ σῶμ᾽ ἔχειν. 

ΜΠΝΠΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

οὐχοῦν χελητίζεις, ὅταν «Φαίδραν ποιῆς; 
4. .4.0. Ν. 

ἀνδρεῖα δ᾽ ἣν ποιῇ τις, ἐν τῷ σώματι 

166 ἔγεσϑ' ὑπάρχον τοῦϑ᾽. ἃ δ᾽ οὐ χεχτήμεϑα, 
μίμησις ἤδη ταῦτα συνϑηρεύεται. 

ΜΠΝΗΣΊΙΖΟΧΟΣ. 

ὅταν σατύρους τοίνυν ποιῇς, καλεῖν ἐμὲ, 
ἵνα συμποιῶ σοὔπισϑεν ἐστυχὼς ἐγώ. 

Ζ4Γ.4Θ.Ω Ν. 

ἄλλως τ ἅμουσόν ἔστι ποιητὴν ἰδεῖν 
100 ἀγρεῖον ὄντα χαὶ δασύν" σχέψαι δ᾽ ὅτι᾽ 

᾿Ιβυχὸς ἐχεῖνος κἀναχρέων ὃ Τήιος 
χκαλχαῖος, οἵπερ ἁρμονίαν ἐχύμισαν, 
ἐμιτροφόρουν τὲ χαὶ διεχλῶντ Ἰωνιχῶς, 
χαὶ «Ῥρύνιχος, τοῦτον γὰρ οὖν ἀκήχοας, 

1606 αὐτός τε χαλὸς ἦν καὶ χαλῶς ἠμπίσχετο " 

διὰ τοῦτ' ἄρ᾽ αὐτοῦ καὶ τὰ δράματ' ἦν χαλά" 
ὅμοια γὰρ ποιεῖν ἀνάγκη τῇ φύσει. 

ΜΠΙΝΗΣΙἉΟΣΧΟ Σ. 

ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὃ «Ῥιλ οκλέης αἰσχρὸς ὧν αἰσχρῶς ποιεῖ, 
ὃ δὲ Ξενοκλέης ὧν χαχὸς χαχῶς ποιεῖ, 

110 ὁ δ᾽ αὐ Θέογνις ψυχρὸς ὧν ψυχρῶς ποιεῖ. 
411 40. Ν. 

ἅπασ᾽ ἀνάγκη" ταῦτα γάρ τοι 700; ἐγὼ 
ἐμαυτὸν ἐϑεράπευσα. 

ἽΝ ΠΣΙΖΟΣΧΟ Σ. 

πῶς πρὸς τῶν ϑεῶν; 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

παῦσαι βαὔζων" χαὶ γὰρ ἐγὼ τοιοῦτος ἡ 
ὧν τηλιχοῦτος, ἡνίκ ἠρχόμην ποιεῖν. 

ΜΠΙΝΗΣΙΆΟΣΧΟΣ. 

176 μὰ τὸν 41, οὐ ζηλῶ σε τῆς παιδεύσεως. 
ΕΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἀλλ ὧνπερ οὕνεκ ἦλθον, ἔα μἰ εἰπεῖν. 

41 .4Θ ῶ Ν. 

λέγε. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΗΣ. 

᾿ἅγάϑων, σοφοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ὅστις ἐν βοαχεῖ 
πολλοὺς χαλῶς οἷός τε συντέμγνειν λόγους. 
ἐγὼ δὲ καινῇ ξυμφορᾷ πεπληγμένος 

180 ἱχέτης ἀφίγμαι πρὸς σέ. 
41.53.2 Ν. 

τοῦ χρείαν ἔχων; 

πο νυδνστ 



τοῖς Θεσμοφορίοις, ὅτι χαξῶς αὐτὰς λέγω. κλάειν χέλευ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ὅ τι βούλει χρῶ λαβών. 

ΑΓ 4ΘΩ Ν. : ἘΥΥΒΡ ΙΓ ΣΙ ΕΓ: 

τίς οὖν παρ ἡμῶν ἐστιν ὠφέλειά σοι; ἄγε γυν, ἐπειδὴ σαυτὸν ἐπιδίδως ἐμοὶ, 

; ΕὙΡΙΠΙΠΞΗΣ ἀποδυϑι τουτὶ ϑοὶμάτιον. 

ΤΡΕΝΕΡΣΙ ΟΞ ΟΣ. 

χαὶ δὴ χαμαί. 

᾿ 21ὅ ἀτὰρ τί μέλλεις δοᾶν μἷ; 
ΘΒ ΒΕ ΕΓ: 

- - , 

ἡ πᾶσ᾽ " ἐὰν γὰρ ἐγκαϑεζομενος λάϑρα 

188 ἐν ταῖς γυναιξὶν, ὡς δοχεῖν εἶναι γυνὴ, 
ὑπεραποχρίνη μου, σαφῶς σώσεις ἐμέ. 

3 μόνος γὰρ ἂν λέξειας ἀξίως ἐμοῦ. τς ας ρ 
ΤΕ ΣΡ ΘΚΩΤΟ ἀποξυρεῖν ταδὶ, 

“ΦΠῷ ΑΥ̓͂ , ’ 
» » Ε 5 δν ᾽ ᾿- , 1 “ἀτὼ ὯΝ ἀφεύειν. 
ἑπέειτα πὼς Οὐκ αὐτὸς ἀπολογεῖ σαρων ς 

ΕΝ ΗΣΤ ΖΕ ΘΙ ΧΊΘΩΣΣ 

ἑ ἘΌΝ ΜΠ ΧΗΣ. ι ἀλλὰ πρᾶτε', εἴ σοι δοκεῖ" 
ἐγὼ φράσω οὐῷ πρῶτα μὲν γιγνωσχομαι" ἢ μὴ ᾿πιδιδόναι ᾿᾽μαυτὸν ὠφελόν ποτε. 

190 ἔπειτα πολιὸς εἶμιι χαὶ πώγων ἔχω, ἩΥΡΥΠΙΥΧΗΣ. 
σὺ δ᾽ εὐπρόσωπος, λευχὸς, ἐξυρημένος, » ΄ δὶ ἣν ΓΞ - - ’ 

«“γαϑων, συ μέντοι ξυροφορεῖς ἕχαστοτξ, 
΄ ς αι. ᾿Ὶ - 

γυναιχόφωνος, ἁπαλὸς, εὐπρεπὴς ἰδεῖν. χρῆσόν τι γῦν ἡμῖν ξυρόν. 
ἘΠΕ ΘΌΟΩΣ Ν. Ζ“7Γ.4Θ. Ν. 

Εὐριπίδη, : αὐτὸς λάμβανε 
ἘΦΡΙ ΕΑ ἘΒΕΩ͂Συ ͵.220 ἐγτεῦϑεν ἐχ τῆς ξυροδόκης. 

τί ἔστιν; | ἘΧΡΙΠῚΥΖΙΖΕΙ: 
4.4. Ν. ] 

ἐποίησάς ποτε, 
γενναῖος εἰ" 

χάϑιζε" φύσα τὴν γνάϑον τὴν δεξιάγ. 

ΘῈ ΞΜ ΘΙ ΦΟἿΡΤΑΙΖΘΥ ΣΑΙ. 089 

ΣΘΡΕΓ ΒΡΈΣΓΙΓΕΣ: ΨΕΝΈΉΈΓΞΙ Ψ1 Ὁ Χ ΟΣ. ᾿ 

μέλλουσί μ᾽ αἱ γυναῖκες ἀπολεῖν τήμερον τοῦτον μὲν μαχρὰ 

χαίρεις ὁρῶν φῶς, πατέρα δ᾽ οὐ χαίρειν δοχεῖς; ΜΝΗΣΙΖΟΣΙΧΟΣ. 

ἘΥ ΒΡΧΒΡΥ Η Σ. ὦμοι. 
196 ἔγωγε. ΘΡΕΤΒΖΓΗΙΣΣ. 

““Γ4ΘΩ Ν. τί χέχραγας; ἐμβαλῶ σοι πάτταλον, 
μή νυν ἐλπίσης τὸ σὸν καχὸν ἣν μὴ σιωπᾷς. 

ἡμᾶς ὑφέξειν. χαὶ γὰρ ἂν μαινοίμεϑ' ἄν. ΓΝ ΗΕΞΙΕΘΙΧΟΟΣ: 
ἀλλ᾽ αὐτὸς ὅ γε σόν ἔστιν οἱχείως φέρε. ἀτταταῖ Ἰατταταῖ. 
τὰς συμφορὰς γὰρ οὐχὶ τοῖς τεχνάσμασιν ἘΞΙΒΙΙΓΕΖΙΈΓΙΣ. ; 
φέρειν δίχαιον, ἀλλὰ τοῖς παϑήμασιν. οὗτος σὺ ποῖ ϑεῖς; 

ὩΜΝΜΗΣΙΖΌΟΣΧΟΣ. ἩΠΝΒΓΕΞΕΣΚΟ ΟΣ. 

200 χαὶ μὴν σύ γ᾽, ὦ χατάπυγον, εὐρύπρωχτος εἶ εἰς τὸ τῶν σεμνῶν ϑεῶν" 
οὐ τοῖς λόγοισιν, ἀλλὰ τοῖς παϑήμαοιν. 226 οὐ γὰρ μὰ τὴν 4ήμητρά γ᾽ ἐνταυϑὶ μενῶ 

Φη ΡΟ ΓΤ ΈΡΕΣ. τεμγνόμεγος. 
τί δ᾽ ἔστιν ὅ τι δέδοιχας ἐλϑεῖν αὐτόσε; ἘΣΕΒΡΊΎΒΙΕΖΗΣ. 

24Γ.4Θ.ῷ Ν. οὔχουν χαταγέλαστος δῆτ᾽ ἔσει 

χάχιον ἀπολοίμην ἂν ἢ σύ. τὴν ἡμίχραιραν τὴν ἑτέραν ψιλὴν ἔχων; 
ἜΝ ΕΟΡῪ ΤΡ ΖΙΕΡΣΣ: ΠΝ ΈΈΕΣΣ ΓΣΘΦΕΘΣΣ, 

πῶς; ὀλίγον μέλει μοι. ἑ 

ΑΙ ΑΘΩΝ. ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. β 
ὅπως; μηδαμῶς, πρὸς τῶν ϑεῶν, 

δοχῶν γυναιχῶν ἔργα νυχτερείσια προδῷς με. χώρει δεῦρο. 

᾿, 206 χλέπτειν ὑφαρπάζειν τε ϑήλειαν Κύπριν. ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 
ΓΝΗΣΞΙ ΟΟΧΙΟΣ. χαχοδαίμων ἐγώ. 

ἐδού γε χλέπτειν" νὴ 4, βινεῖσϑαι μὲν οὖν. Ἑ ΥΡΕΕΒΕΣΓΈΕΡΣ. 

ἀτὰρ ἡ πρόςφασίς γε νὴ 44 εἰχότως ἔχει. 280 ἔγ ἀτρέμα σαυτὸν χἀνάκυπτε. ποῖ στρέφει; 
ἘΛΧΡΦΨΨΕΣΖΒΕΙΣ. ΕΝΩΤΣΊ  ΟἾΧΟΣ. 

τί οὖν; ποιήσεις ταῦτα; μῦὺ μῦ. β 
ΑΓΑΘΩΝ. ΕὙΡΙΠΙΆΑΗΣ. 

μὴ δόχει γε σύ. τί μύζεις ; πάντα πεποίηται καλῶς. 
| Ἃ ἘΧΙΡΙΓΙΖΙΗΣ. ΨΓΕΝΗΣΙΖΌΟΠΣΞΟΣ.: 

210 ὦ τρισχαχοδαίμων, ὡς ἀπόλωλ. οἴμοι χαχοδαίμων, ψιλὸς αὖ στρατεύσομαι. 

ΜΝΗΣΙΆΟΧΟΣ. αι ιο: 
. ν Εὐριπίδη, μὴ φροντίσης " ὡς εὐπρεπὴς φανεῖ πάνυ. 
ὠ φίλτατ᾽, ὦ κηδεστὰ, μὴ σαυτὸν προδῷς. βούλει ϑεᾶῶσϑαι σαυτόν; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. ΜΝΗΣΙΔΖΟΧΟΣ. ' 
πῶς οὖν ποιήσω δῆτα; εἰ δοκεῖ, φέρε. 
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ᾷς σεαυτόν; 

ΜΝΗΣΙΆΑ͂ΟΙΧΟΣ. 

οὐ μὰ 4{᾽, ἀλλὰ Κλεισϑέγη. 
ΕΥὙΥὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἀνίστασ'᾽, ἵν ἀφεύσω σε, χἀγκύψας ἔχε. 
ΠΝΠΗΣΙΧΖΟΣΧΟΣ. 

οἴμοι χαχοδαίμων, δελφάκιον γενήσομαι. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΖ4Η Σ. 

ἐνεγχάτω τις ἔνδοϑεν δᾷδ᾽ ἢ λύχνον. 
ἐπίχυπτε" τὴν κέρχον φυλάττου νυν ἄχραγ. 

ΜΝΗΣΙ.ΧΟΣΧΟΣ. 

240 ἐμοὶ μελήσει νὴ 4), πλήν γ᾽ ὅτι χάομαι. 
οἴμοι τάλας. ὕδωρ ὕϑωρ, ὦ γείτονες, 
πρὶν ἀντιλαβέσϑαι τόν γε πρωχτὸν τῆς φλογός. 

ΕὙΡΙΠΙ1ΙΖΗ Σ. 

Ἰώ [2}] ὧι 9» 
΄-- 

ϑάρρει. 
ΜΠΙΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΟΣ. 

τί ϑαρρῶ χαταπεπυρπολημέγος; 

ΕὙΡΙΠΙΖΗ Σ. 

ἀλλ οὐκ ἔτ’ οὐδὲν πρᾶγμά σοι" τὰ 'πλεῖστα γὰρ 

248 ἀποπεπόγηκχας. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

φεῦ, Ἰοὺ τῆς ἀσβόλου. 
αἰϑὸς γεγένημαι πάντα τὰ περὶ τὴν τράμιν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

μὴ φροντίσης " ἕτερος γὰρ αὐτὰ σπογγιεῖ. 
ΜΠΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

οἱμωώξετίρ᾽ εἴ τις τὸν ἐμὸν πρωχτὸν πλυνγεῖ. 
ΕὙΡΙΠΙΖΉΗΣ. 

᾿γάϑων, ἐπειδὴ σαυτὸν ἐπιδοῦναι φϑονεῖς, 
260 ἀλλ᾽ ἱμάτιον γοῦν χρῆσον ἡμῖν τουτῳὶ 

χαὶ στρόφιον" οὐ γὰρ ταῦτά γ᾽ ὡς οὐκ ἔστ' ἐρεῖς 
4Γ.4Θ. Ν. 

λαμβάνετε χαὶ χρῆσϑ' " οὐ φϑονῶ. 
ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

τί οὖν λάβω; 

47.420. Ν. 

ὃ τι; τὸν χροχωτὸν πρῶτον ἔνδύου λαβών. 
ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

γὴ τὴν ᾿Δφροδίτην, ἡδύ γ᾽ ὄζει ποσϑίου. 
“4Γ.4Θ ἢ Ν. 

266 σύζωσον ἀνύσας. αἷρέ νυν στρόφιον. 

ΕὙΡΙΠΙΔΖΔΗΣ. 

ἔδου. 

ΠΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

ἴϑι γυν κατάστειλόν με τὰ περὶ τὼ σχέλη. 
ΕὙΡΙΠΙΖΗ Σ. 

πεχρυφάλου δεῖ καὶ μίέτρας. 

Α͂4ΓΓ4Θ ῷ ΓΝ. 

ἡδὲὶ μὲν οὖν. 
κεφαλὴ περίϑετος, ἣν ἐγὼ νύχτωρ φορῶ. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

γὴ τὸν “10, ἀλλὰ χἀπιτηδεία πάνυ. 
ΜΠΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

260 ἀρ ἁομόσει μοι; 
“41.240. Ν. 

νὴ “1 ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ ἔχει. 
ΕὙΡΙΙΠΓΖΉΗΣ. 

φέρ᾽ ἔγχυκλον. 

690 ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΞ 

ΕὙΡΙΠΙΖΗ Σ. 

ΕΥὙΥΡΙΠΙΠΗ͂Σ. 

ὑποδημάτων δεῖ. 
4.20 Ν. 

τἀμὰ ταυτὶ λάμβανε. 
ΠΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ἀρ ἁρμόσει μοι; 
ΒΥ ΡΙΙΠΕΠΖΗΣΣΕ 

χαλαρὰ γοῦν χαίρεις φορῶν. 
44. Ν. 

σὺ τοῦτο γίγνωσκχ᾽ " ἀλλ᾽ ἔχεις γὰρ ὧν δέει. 
206 εἴσω τις ὡς τάχιστά μ᾽ εἰσκυχλησάτω. 

ΕΥὙΡΙΠΊΙΖΗ Σ. 

ἀνὴρ, μὲν ἡμῖν οὑτοσὶ χαὶ δὴ γυνὴ 
τὸ γ᾽ εἶδος" ΤῊ λαλῆς δ᾽, ὅπως τῷ φϑέγματι 
γυγαικπιεῖς εὖ χαὶ σιϑανῶς. 

ΠΝΠΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

πειράσομαι. 
ΕὙΡΙΠΙΖΗ Σ. 

βάδιζε τοίνυν. 
ΠΙΝΠΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

μὰ τὸν ᾿ἀπόλλω οὔχ, ἢν γε μὴ 
270 ὀμόσῃης ἐμοὶ 

ΕὙΡΙΠΙΜΖΗΣ. 

τί χρήμα; 
ἩΝΗΣΙΖΟΧΟ Σ. 

συσσώσειν ἐμὲ 
πάσαις τέχναις, ἤν μοί τι περιπίπτῃ καχόν. 

ΕὙΡΙΠΙΖΉΗ Σ:. 

ὄμνυμι τοίγυν αἰϑέρ᾽ οἴχησιν Διός. 

ΜΠΝΠΣΙΖΟΧΟΣ. 

τί μᾶλλον ἢ τὴν Ἱπποχράτους ξυνοιχίαν ; 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΖΗ Σ. 

ὄμνυμι τοίγυν πάντας ἄρδην τοὺς ϑεούς. 

ΜΙΝΗΣΙΖΟΣΟΣ. 

276 μέμνησο τοίνυν ταῦϑ'᾽, ὅτι ἡ φρὴν ὥμοσεν, 

ἡ γλῶττα δ᾽ οὐχ ὀμώμοχ᾽ " οὐδ᾽ ὥρχῳσ᾽ ἐγώ. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἔχσπευδε ταχέως" ὡς τὸ τῆς ἐχκχλησίας 

σημεῖον ἐν τῷ Θεσμοφορίῳ φαίνεται. 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι. 

ΠΝΗΣΙΖΟΙΧΟΣ. 
δεῦρό νυν, ὦ Θρᾷτϑ᾽, ἕπου. 

280 ὦ Θοᾷττα, ὍΡΟΝ χκαομένων τῶν λαμπάϑων 

ὅσον τὸ χρῆμ᾽ ἀνέρχεϑ'᾽ ὑπὸ τῆς λιγνύος. 

ἀλλ᾽, ὦ περικαλλῆ Θεσμοφόρω, δέξασϑέ με 

ἀγαϑῇ τύχη χαὶ δεῦρο χαὶ πάλιν οἰχμθες 

ω ᾿Θρῦττα: τὴν κίστην χάϑελε, κάτ᾽ ἔξελε 

4.40. Ν᾿. 

τουτὶ λάβ᾽ ἀπὸ τῆς χλιγέδος. 

Ι 

285 τὸ πόπανον, ὅπως λαβοῦσα ϑύσω ταῖν ϑεαῖν. 

δέσποινα πολυτίμητε Ζ΄ἤμητερ φίλη 
χαὶ «Φερσέφαττα, πολλὰ πολλάχις μέ σοι 
ϑύειν ἔχουσαν, εἰ δὲ μαλλὰ νῦν λαϑεῖν. 
χαὶ τὴν ϑυγατέρα χοῖρον ἀνδρός μοι τυχεῖν 

290 πλουτοῦντος, ἄλλως τ᾽ ἠλιϑίου χἀβελτέρου, 
χαὶ ποσϑαλίσκον νοῦν ἔχειν μοι χαὶ φρένας. 

ποῦ ποῦ καϑίζωμ᾽ ἐν ΕΘ Θὰ τῶν ῥητόρων ] 

ἵν᾽ ξἐξαχούω; σὺ δ᾽ ἄπιϑ᾽, ὦ Θρᾷττ,, ἐχποδώνς 

δούλοις γὰρ οὐκ ἔξεστ᾽ ἀχούειν τῶν λόγων. ἷ 
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ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ͂ΣΑΙ. 

ΚΗΡῪ Ξ. 

296 εὐφημία ἴστω, εὐφημία ἴστω. εὔχεσϑε ταῖν Θεσ- 

μοφόροιν͵ τῇ “ἤμητρι χαὶ τῇ Κόρῃ, καὶ τῷ 
Πλούτῳ, χαὶ τῇ Καλλιγενείᾳ, χαὶ τῇ Κουροτρό- 

800 φῳ, τῇ Γῆ, χαὶ τῷ Ἑρμῇ, χαὶ Χάρισιν, ἔχκλη- 

σίαν τήνδε χαὶ σύνοδον τὴν νῦν χάλλιστα χαὶ 
ἄριστα ποιῆσαι, πολυωφελῶς μὲν πόλει τῇ .41η-- 

806 γαίων, τυχηρῶς δ᾽ ἡμῖν αὐταῖς. χαὶ τὴν δρῶ- 
σαν χαὶ τὴν ἀγορεύουσαν τὰ βέλτιστα περὶ τὸν 

δῆμον τὸν ᾿ϑηναίων χαὶ τὸν τῶν γύναιον, 
810 ταύτην νικᾶν. ταῦτ᾽ εὔχεσϑε, καὶ ὑμῖν αὐταῖς 

τἀγαϑά. ἰὴ παιὼν, ἰὴ παιών. χαίρωμεν. 

ΧΌΡΟΣ. 

δεχόμεσθϑα χαὶ ϑεῶν γένος 
λιτόμεσϑα ταῖσδ᾽ ἐπ’ εὐχαῖς 

φανέντας ἐπιχαρῆναι. 

816 Ζεῦ μεγαλώνυμε χρυσολύρα τε, 
“1ἤλον ὃς ἔχεις ἱερὰν, 

χαὶ σὺ παγκρατὴς χόρα 
γλαυχῶπι χρυσόλογχε 

πόλιν οἰχοῦσα περιμάχητον, ἐλϑὲ δεῦρο. 
820 καὶ πολυώνυμε, ϑηροφόνη παῖ, 

«Δατοῦς γρουσώπιδος ἔρνος. 

σύ τε πόντιε σεμνὲ Πόσειδον, 
ἀἁλιμέδον, προλιπὼν 

μυχὸν ἰχϑυόεντ᾽ οἱστροδόνητον. 
82ὅ Νηρέος ἐνάλιοί τε χόραι, 

Νύμφαι τ᾽ ὀρείπλαγχτοι. 
χουσέα τὲ φόομιγξ 

Ἰαχήσειεν ἐπ᾽ εὐχαῖς 
ἡμετέραις " τελέως δ᾽ 
ἐχχλησιάσαιμεν ᾿ϑηναίων 

330 εὐγεγεῖς γυναῖχες. 
ΟΕΡΟΥΘΕΣ 

εὔχεσϑε τοῖς ϑεοῖσι τοῖς Ὀλυμπίοις 
ἡ ταῖς Ολυμπίαισι, χαὶ τοῖς Πυϑίέοις 

χαὶ ταῖσι Π]υϑίαισι, καὶ τοῖς “]ηλίοις 

ἡ ταῖσι Ζηλίαισι, τοῖς τ᾽ ἄλλοις ϑεοῖς, 
386 εἴ τις ἐπιβουλεύει τι τῷ δήμῳ χαχὸν 

τῷ τῶν γυναιχῶν, ἢ ̓ πικηρυχεύεται 
Εὐριπίδη Πήδοις τ᾽ ἐπὶ βλάβη τινὶ 
τῇ τῶν γυναιχῶν, ἢ τυραννεῖν ἐπινοεῖ, 
ἢ τὸν τύραννον συγχατάγειν, ἢ παιδίον 

810 ὑποβαλλομένης χατεῖπέ τις, ἢ δούλη τινὸς 
προαγωγὸς οὐσ᾽ ἐνετρύλισεν τῷ δεσπότῃ, 
ἢ πεμπομένη τις ἀγγελίας ψευδεῖς φέρει, 
ἢ μοιχὸς εἴ τις ἐξαπατᾷ ψευδῆ λέγων, 
χαὶ μὴ δίδωσιν ἂν ὑπόσχηταί ποτε, 

845 ἢ δῶρα τις δίδωσι μοιχῷ γραῦς γυνὴ, 
ἢ καὶ δέχεται προδιδοῦσ᾽ ἑταίρα τὸν φίλον, 
χε τις κάπηλος ἢ χαπηλὶς τοῦ χοὸς 

ἢ τῶν χοτυλῶν τὸ νόμισμα διαλυμαίνεται, 
χαχῶς ἀπολέσθαι τοῦτον αὐτὸν χῴκίαν 

850 ἀρῶσϑε, ταῖς δ᾽ ἄλλαισιν ὑμῖν τοὺς ϑεοὺς 

εὔχεσϑε πάσαις πολλὰ δοῦναι χἀγαϑά. 
ΘΈΡΟΣ: 

ξυγευχόμεσϑα τέλεα μὲν 

πόλει, τέλεα δὲ δήμῳ 

τάδ᾽ εὔγματα γενέσϑαι. 
8δ6 τὰ δ᾽ ὥρισϑ᾽ ὅσαις προσήχει 

νικῶν λεγούσαις. ὁπόσαι δ᾽ 
ἐξαπατῶσιν παραβαίνουσί τε τοὺς 

ὅρκους τοὺς νενομισμένους 
᾿ «" ᾽ « ’ 

860 χερδῶν οὑνεχ᾽ ἐπὶ βλάβη, 
5 ἅ κ , 

ἢ ψηφίσματα χαὺ νομον 
»-»"ὝἪ 2 2 ; 

ζητοῦσ᾽ ἀντιμεϑισταγαι, 

τἀπόρρητά τε τοῖσιν ἐ- 
χϑοοῖς τοῖς ἡμετέροις λέγουσ᾽, 

8656 ἢ Πήδους ἐπάγουσι τῆς 
, ε' 3 . , 

χωρᾶς οὐνεχ ἐπὶ βλαβῆη, 
2 κω 5} ᾽ ΟὟ Α ’ 

ἀσεβοῦσ᾽, ἀδικοῦσί τε τὴν πολιν. 
3 ΦΣ ΟΣ ι 
ἀλλ᾽ ὦ παγχρατὲς 

Ζεῦ, ταῦτα πυρώσειας, ὥσϑ'᾽ 

870 ἡμῖν ϑεοὺς παραστατεῖν, 
" - 27 

χαίπερ γυναιξὶν οὔσαις. 

ΚΠΡῪ ΚΞ. 

ἄχουε πᾶς. ἔδοξε τῇ βουλῇ τάδε 
τῇ τῶν γυναικῶν" Τιμόκλει᾽ ἐπεστάτει" 

876 7ὐὑσιλλ᾽ ἐγραμμάτευεν, εἶπε Σωστράτη " 
ἐχχλησίαν ποιεῖν ἕωϑεν τῆ μέση 
τῶν Θεσμοφορίων, ἡ μάλισϑ᾽ ἡμῖν σχολὴ, 
α »" ͵“- Ἐς Α Ἶ 2 καὶ χρηματίζειν πρῶτα περὶ Εὐριπίδου, 
ε Ὶ - - 3 -“" ᾿ - 

ὃ τι χρὴ παϑεῖν ἐκεῖνον" ἀδιχεῖν γὰρ δοκεῖ 
« - « ’ 2 , ’ 

ιῖν ἀπασαις.. τίς ἀγορεύειν βουλεται; 

ΓΥΝΗ ἍἪΑ. 

8380 ἐγώ. 

ΚΗΡΥῪΞ. 

περίϑου νυν τόνδε πρῶτον πρὶν λέγειν. 
σίγα, σιώπα, πρόσεχε τὸν γοῦν" χρέμπτεται 

γὰρ ἤδη, 
ὅπερ ποιοῦσ᾽ οἱ ῥήτορες. μαχρὰν ἔοικε λέξειν. 

ΤΟΥ ΝΕ Ζ-. 

φιλοτιμίᾳ μὲν οὐδεμιᾷ μὰ τὰ ϑεὼ 
λέξουσ᾽ ἀνέστην, ὦ γυναῖχες " ἀλλὰ γὰρ 

88ὅ βαρέως φέρω τάλαινα πολὺν ἤδη χρόνον 
προπηλακιζομένας ὁρῶσ᾽ ὑμᾶς ὑπὸ 

Εὐριπίδου τοῦ τῆς λαχανοπωλητρίας 

χαὶ πολλὰ χαὶ παντοῖ ἀχουούσας χακά. 

τί γὰρ οὗτος ἡμᾶς οὐκ ἐπισμῇ τῶν καχῶν; 
890 ποῦ δ᾽ οὐχὶ διαβέβληχ᾽, ὅπουπερ ἔμβραχυ 

εἰσὶν ϑεαταὶ καὶ τραγῳδοὶ καὶ χοροὶ, 

τὰς μυχοτρόπους, τὰς ἀνδροεραστρίας. χαλῶν, 
τὰς οἰνοπότιδας, τὰς προδότιδας, τὰς λάλους, 
τὰς οὐδὲν ὑγιὲς, τὰς μέγ᾽ ἀνδράσιν καχόν, 

896 ὥστ᾽ εὐθὺς εἰσιόντες ἀπὸ τῶν ἱχρίων 
ὑποβλέπουσ᾽ ἡμᾶς, σχοποῦνταί τ᾽ εὐϑέως, 
μὴ μοιχὸς ἔνδον ἢ τις ἀποχεκρυμμένος. 
δοᾶσαι δ᾽ ἔϑ᾽ ἡμῖν οὐδὲν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ 
ἔξεστι" τοιαῦϑ'᾽᾽ οὗτος ἐδίδαξεν χαχὰ 

ἀρ0 τοὺς ἄνδρας ἡμῶν" ὥστ᾽, ἐάν γέ τις πλέχῃ 
γυνὴ στέφανον, ἐρῶν δοχεῖ" κἂν ἐχβάλῃ 
σχεῦός τι χατὰ τὴν οἱχίαν πλανωμένη, 
ἁνὴρ ἐρωτῷ, τῷ κατέαγεν ἡ χύτρα; 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ τῷ Κορινϑίῳ ξένῳ. 

4ρ6 χάμνει χόρη τις, εὐθὺς ἁδελφὸς λέγει, 
τὸ χρῶμα τοῦτό μ᾽ οὐκ ἀρέσχει τῆς κύρης. 
εἶεν, γυνή τις ὑποβαλέσϑαι βούλεται, 
ἀποροῦσα παίδων, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔστιν λαϑεῖν. 
ἅνδρες γὰρ ἤδη παραχάϑηνται πλησίον" 

410 πρὸς τοὺς γέροντάς ϑ᾽, οἵ προ τοῦ τὰς μείρακας 

πο π..υυννυνιθει το εἰν κι ε νυ τσ ριξε νι Βυδ κω μονων ἐὐτι ον τ το 



συν ΠΨΞΗΝΟΝ, 

ἴον υνδνσω. {ἀν πώ. “απ ϑν, ν« 

ΑΜ οοοῺις υ τ ψῬτΎΣΣ 

6092 

ἤγοντο; διαβέβληκεν, ὥστ᾽ οὐδεὶς γέρων 
» ’ -» ) Ἄς γαμεῖν ϑέλει γυναῖχα διὰ τοὔπος τοδί 

δέσποινα γὰρ γέροντι νυμφίῳ γυνή. 
εἰτα διὰ τοῦτον ταῖς γυναικωνίτισιν 

41ὅ σφραγῖδας ἐπιβάλλουσιν δὴ χαὶ μοχλοὺς 
-» ἘΠῚ ἊΣ ᾿ ι 

τηροῦντες ἡμᾶς, χαὶ προσέτι Πολοττιχους 

τρέφουσι μορμολυχεῖα τοῖς το χύναις. 

ἃ δ᾽ ἦν ἡμῖν πρὸ 

ΔΡΊΈΣ πὴ 0 

χαὶ ταῦτα μὲν ξυγγνώσϑ'᾽" 

τοῦ, 

αὐταῖς ταμιεύεσθαι, προαιρούσαις λαβεῖν 

420 ἄλφιτον, ἔλαιον, οἶνον, οὐδὲ ταῦτ᾽ ἔτε 
2) “ " ᾿ 

ἔξεστιν. οἱ γὰρ ἄνδρες ἤδη χλειδία 
αὐτοὺ φοροῦσι χρυπτὰ. χαχοηϑέστατα, 
«Τακωνίχ᾽ ἄττα, τρεῖς ἔχοντα γομφίους. 

- ἜΥ ἐδ 4 “: ι ΄ 
πρὸ τοῦ μὲν οὖν ἡν ἀλλ᾽ ὑποῖξαι τὴν ϑύραν 

42 ποιησαμέναισι δαχτύλιον τοιωβόλου, 
- 2 ἣπ 5 ᾿ ὦ δ 7 , 

νῦν δ᾽ οὗτος αὐτοὺς ᾧχότριψ Εὐριπίδης 
, . ΄ πΥ ΤΟ, ἂν 

ἐδίδαξε ϑοιπήδεστ ἔχειν σφραγίδια 

ἐξαιψαμένους. νῦν οὐ» ἐμοὶ τούτῳ δοχεῖ 
δλεϑρόν τιν ἡμᾶς κυρχανῶν ἀμωσγέπως, 
ΒᾺΝ ’ ΒᾺ -Ὁ ᾽ , 

ἄϑ0η φαρφμαχοισιν. ἢ μιᾷ γέ τῷ τέχνῃ, 
ἐ ς " -ἢο᾽ 

ὅπως ἀπολεῖται. ταῦτ᾽ ἐγὼ φαγερῶς λέγω" 
7 “- ΄ ΄ 

τὰ δ᾽ ἀλλὰ μετὰ τοῦ γραμματέως συγγράψομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 
37 ὄ 

οὕπω ταύτης ἤχουσα 
485 πολυπλοχωτέρας γυγαιχὸς 

οὐδὲ δεινότερον λεγούσης. 
πάντα γὰρ λέγει δίχαια, 
πάσας δ᾽ εἰδέας ἐξήτασεν, 

πάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρενὶ, πυχνῶς τε 
ποιχίλους λόγους ἀνεῦρεν 
εὖ διεζητημέγους. 

440 ὥστ᾽ ἂν εἰ λέγοι παρ᾽ αὐτὴν 
Ξεγοχλέης ὁ Καρχίνου, δο-- 

χεῖν ἂν αὐτὸν, ὡς ἐγῴμαι, 
πᾶσιν ὑμῖν 
7 

442 ἄντιχρυς μηδὲν λέγειν. 
ΤΟΥ ΤΕ. 

ὀλίγων ἕγνεχα χαὐτὴ ΠΟ η “Ὁ ῥημάτων. 

τὰ τ γὰρ ἄλλ᾽ αὕτη χατηγόρηχεν 

δ᾽ ἐγὼ πέπονθα, ταῦτα λέξαι βούλομαι. 
ΡῚ κ Α ς Α 2 , κ » ; 

ἔμοὺυ γὰρ ἀγὴρ ἀπέϑαγνεν μὲν ἕν Κυπρῳ, 

παιδάρια πέντε χαταλιπὼν, ἁγὼ μόλις 
΄“ 3. πὰ - 

στειανηπλοχοῦσ͵ ἔβοσχον ἕν ταῖς μυρρίγαις. 
᾿ δὴ 2 255 ᾿ , 

τέως μὲν οὖν ἀλλ᾽ ἡμιχάχως ἔβοσχομην " 
4560 γῦν δ᾽ οὗτος ἐν ταῖσιν τραγῳδίαις ποιῶν 

τοὺς ἄνδρας ἀναπέπειχεν οὐκ εἶναι ϑεούς 
Φ ΕῚ ΣΎΝ). ΤΩ. - » ΟΣ ὙΦ εἶ 
ὥστ᾽ οὐχέτ᾽ ἐμπολῶμεν οὐδ᾽ εἰς ἥμισυ. 
γῦν οὖν ἁπάσαισιν παραινῶ χαὶ λέγω 
τοῦτον χολάσαι τὸν ἄνδρα πολλῶν οὕνεχο" 
3: ἐπὶ - Σ 5 

ἄδό ἀγρια γὰρ ἡμᾶς, ὦ γυναῖχες, δοᾷ χαχὼ, 
ΓΑΕΡΟῚ -Ὁ ; 

τ΄ ἐν ἀγρίοισι τοῖς λαχάνοις αὐτὸς τραφείς. 

ἀλλ᾽ εἰς ἀγορὰν ἄπειμι" δεῖ γὰρ ἀνδράσιν “Τῇ τύ Οὐκ τ 7ας Ν 
4. 25. ᾿ ,, πλέξαι στεφάγους συνθϑηματιαίους εἴχοσιψ. 

ΣΧ Ό ΘΥΡΌΟΣΣ,: 

ἕτερον» αὖ τι λῆμα τοῦτο 

460 χομιψότερον ἔτ᾽ ἢ τὸ πρότερον ἀναπέφηνεν. 
οἷα χἀστωμύλατο 

ΕῚ 27 , »ἢ᾿ 

οὐχ ἄκαιρα, φρένας ἔχουσα, 

εὖ" 

4ἀλο ἃ 

τως φτοετπσ ξεν. 

ΦΑΝΟΥΣ 

χαὶ πολύπλοχον νόημ᾽, οὐδ᾽ ἀσύνετ᾽, ἀλλὰ 
πιϑανὰ πάντα. δεῖ δὲ ταύτης 

ἀθό τῆς ὕβρεος ἡμῖν τὸν ἄνδρα περιφανῶς δοῦγαι 
δίχην. 

ΠΠΝΠΣΙΖΟΧΟΣ. 

τὸ μὲν, ὦ πος ὀξυϑυμεῖσϑαι σφόδρα 

οὐ ϑαυμάσιόν ἐστ᾽, οὐδ᾽ ἐπιζεῖν τὴν χολήν. 
χαὐτὴ γὰρ ἔγωγ᾽, οὕτως ὀναίμην τῶν τέχνων, 

470 ὑπο ι, τὸν ἀνδο᾽ ἐχεῖνον,, εἰ μὴ μαίνομαι. 

ὅμως δ᾽ ἐν ὀλλ νος χοὴ δοῦναι λόγον" 
αὐταὶ γάρ ἐσμεν, χοὐδεμί ἐχφορὰ λόγου. 
τί ταῦτ᾽ ἔχουσαι χεῖνον αἰτιώμεϑα 
βαρέως τε φέρομεν, εἰ δύ᾽ ἡμῶν ἢ τρία 

4760 χαχὰ ξυνειδὼς εἶπε δοώσας μυρία; 

Ϊ 
Εὐριπίδῃ, τοιαῦτ᾽ ἀκουούσας καχὰ, 

ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρῶτον, ἵνα μἄλλην λέγω, 
ξύνοιδ᾽ τ πολλὰ δείν᾽ " ἐχεῖνο δ᾽ οὖν , 

δεινότατον, ὅτε νύμφη μὲν ἡ τρεῖς ἥμ ἕρας, 

ὁ δ᾽ ἐμοὺ χαϑεῦδεν" ἣν ὁ᾽ 
φίλος, 

480 ὁ ὅσπερ με διεχόρευσεν οὐσαν ἑπτέτιν. 

οὗτος πόϑῳ μου ᾽χγυεν ἐλθὼν τὴν ϑύραν" 

ἄγὴρ παρ᾽ 
2 κν ἐμοὶ 

χάτ᾽ εὐθὺς ἔγνων " εἶτα χαταβαίψω λάϑρα. 
ς » 7 κι - - ᾿ ΄ [ 

ὁ δ᾽ ἀνὴρ ἐρωτᾷ, ποῖ σὺ χαταβαίνεις ; --- ὅποι; 
΄ » ν " Φ᾽ ΄ 

στρόφος μ᾽ ἔχει τὴν γαστέρ᾽, ὥνερ, κὠδύνη" 
Α τὰ 2 » ’ -, 

4δό ἐς τὸν χοπρῶν᾽ οὖν ἔρχομαι. --- βάδιζέ νυν" 
δὶ ε » Ὁ Ρ» 7 : 

χαϑ' ὃ μὲν ἔτριβεν χεδρίδας, ἄννηϑον, σφάχογ᾽ 
κ ͵΄ -Ὁ ͵ , 

ἐγὼ δὲ καταχέασα τοῦ στροφέως ὕδωρ 
ἐξῆλθον ὡς τὸν μοιχόν" εἶτ᾽ ἠρειδόμην 

ν Ὗ ἢ 

παρὰ τὸν ᾿4γυιᾶ, κύβδ᾽ ἐχομένη τῆς δάφνης ἵ γυια, ξυβὺὸ ἐχομένη τῆς δαφγῆς. 
ἌΣ ΜΩ 3 , ) τὰς ΕΥ̓ ΘῚ εἰς ἜΘ, τ 

ἀθ0 ταῦτ᾽ οὐδεπώποτ εἰφ᾽, ὁρᾶτ᾽, Εὐριπίδης" 
«ε . Α "Ὁ 

οὐδ᾽ ὡς ὑπὸ τῶν δούλων τε χὠρεωχόμων 
σποδούμεϑ'᾽, ἢν μὴ ᾽χωμεὲν ἕ ἡ λέγει" ποδούμεϑ', ἣν μὴ ᾽χωμεν ἕτερον, οὐ λέγει 

« , (ὰ «ς ᾽' 

οὐδ᾽ ὡς, ὅταν μαλισϑ᾽ ὑπό του ληχώμεϑα 
τὴν νύχϑ', ἕωϑεν σχορόδια μασώμεσϑ'᾽ ἵνα, 

495 ὀσφραινόμενος ἁνὴρ ἀπὸ τείχους εἰσιὼν 
μηδὲν χαχὸν δρᾶν ὑποτοπῆται. ταῦϑ', δρᾷς, 

εἰ δὲ «Ραίδραν λοιδορεῖ, 
ἐχεῖν᾽ εἴρηχέ πω, 

οὐπώποτ᾽ εἰπεν. | 
ἘΝ Ρ ΣΡ ενν ΤῸ] 3 5.92 Ϊ 
ἡμῖν τί τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ; οὐ | 

ε ς ᾿ - ΕῚ Ἢ 27 Ϊ 
ὡς ἡ γυνὴ δεικχνῦσα τἀνδοὺὶ τουγχυχλον 

ὅ00 ὑπ᾽ αὐγὰς οἷόν ἐστιν, ἐγχκεχαλυμμένον 
τὸν μοιχὸν ἐξέπεμψεν, οὐκ εἴρηκέ πω. 
ἑτέραν δ᾽ ἐγῴδ᾽ ἢ ̓ φασχεν ὠδίνειν γυνὴ 
δέχ᾽ ἡμέρας, ἕως ἐπρίατο παιδίον" 

" " 2 , 3 ᾿ 

ὁ δ᾽ ἀνὴρ περιήρχετ᾽ ὠχυτόχι᾽ ὠνούμενος" 
Α 2 5 , “ 3 Α ’ 3 ͵ 

8065 τὸ δ᾽ εἰσέφερε γοαῦς ἕν χυτρᾳ τὸ παιδέον, 
, ᾿ , ἵνα μὴ βοῴη, κηρίῳ βεβυσμένον " 

εἰϑ᾽ ὡς ἔνευσεν ἡ φέρουσ᾽, εὐθὺς βοᾷ, 
ἄπελϑ᾽ ἄπελϑ', ἤδη γὰρ ὠνέρ μοι δοχῶ 

“τέξειγ'" τὸ γὰρ ἦτρον τῆς χύτρας ἐλάχτισεν. 

δ10χώ μὲν γεγηθὼς ἔτρεχεν, ἡ δ᾽ ἐξέσπασεν 
ἐχ τοῦ στόματος τοῦ παιδίου, τὸ δ᾽ ἀνέχραγεν. 
ς " με ᾿ ι , 

εἶϑ'᾽ ἡ μιαρὰ γραῦς, ἢ ̓ φερὲν τὸ παιδίον, 
-» ΠΣ ἀντι 2 " 

ϑεῖ μειδιῶσα πρὸς τὸν ἀγδρα καὶ λέγει, 

λέων λέων σοι γέγονεν, αὐτέχμαγμα σὸν, 
᾿ ΕἸ 2 ι , ᾿ 

διότά τ᾽ ἄλλ᾽ ἁπαξάπαντα χαὶ τὸ πόσϑιον 
τῷ σῷ προσόμοιον, στρεβλὸν ὥσπερ χύτταρον. 

-ἷ“ -Ὁ- ’ 27 

ταῦτ᾽ οὐ ποιοῦμεν τὰ χαχά; γνὴ τὴν «Αρτεμιν, 
ἡμεῖς γε. χᾷτ᾽ Εὐριπίδη ϑυμουμεϑα, 
οὐδὲν παϑοῦσαι μεῖζον ἢ δεδοάχαμεν; 



ΘΕ  ΟΙΘΧΡΑ ΘΥ ΕΞ ΛΕ 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿Ὶ 

520 τουτὶ μέντοι. ϑαυμαστον, 
« , τῆλ ων ν » 
οποϑεν ευρέϑη τὸ χοημα, 

Ἵἤ ΠΝ ΡῪ , 

χητις ἐξέϑοεινε χωρα 

τήνδε τὴν ϑροασεῖαν οὕτω. 
τάδε γὰρ εἰπεῖν. τὴν παγοῦογον 

526 χατὰ τὸ φανερὸν ὡδ᾽ ἀναιδῶς 
“ οὐχ ἂν φόμην ἐν ἡμῖν 

2 Ἑ - ᾽᾿, 3 27 

οὐδὲ τολμῆσαί ποτ΄ ἂν. 
, Ῥ 3) 

ἀλλ ἅπαν γένοιτ᾽ ἂν ηδη" 
τὴν παροιμίαν δ᾽ ἐπαινῶ 

λαιάν " ὑπὸ λίϑῳ γὰρ τὴν παλαιών" ὑπὸ Ὁ γὰς 

παντί που χρὴ 
« ΄ ε’ "ς ὑπ 

580 μὴ δάχῃ δητωρ ἀϑρεῖν. ' ; 
’ - ὋΣ 

ἀλλ᾽ οὐ γάρ ἐστι τῶν ἀναισχυντων φυσει γυ- 
γαιχῶν 

561 , ε᾿ Α ον ΡΡᾺ » 
οὐδὲν χάχιον εἷς ἅπαντα πλὴν χρ᾽ ἢ γυναΐῖχες. 

ΤΟΥ ΝΗ, Ὁ. 
27 ᾿ . 12) τ - ἘΣ 

οὐ τοι μὰ τὴν «ἤγλαυρον. ὦ γυγαῖκες, ξεὺ φρο- 

γεῖτε, 
ΐ, . ᾿ 

ἀλλ᾽ ἢ πεφάρμαχϑ'᾽ ἢ χαχόν τι μέγα πεπονϑατ' 
᾿ 7 

ἄλλο, 

ὅ86 ταύτην ἐξῶσαι τὴν φϑόρον τοιαῦτα περιυβρίζειν 
Α ᾿ 

ἡμᾶς ἁπάσας. εἰ μὲν οὖν τις ἔστιν" εἰ δὲ μὴ, 
ἡμεῖς 

αὐταί γε χαὶ τὰ δουλάρια τέφραν ποϑὲν λα- 
βοῦσαι. 

ταύτης ἀποψιλώσομεν τὸν χοῖρον, ἵνα διδαχϑῆ 
- »Ἥ - . , 

γυγὴ γυναῖκας οὐσα μὴ χαχῶς λέγειν τὸ λοιπὸν. 

ΠΝΠΗΠΣΙΖΟΣΟΣ. 

840 μὴ δῆτα τόν γε χοῖρον, ὦ γυναῖχες. εἰ γὰρ 
27 

οὔσης 
παρρησίας χἀξὸν λέγειν ὅσαι πάρεσμεν ἀσταὶ, 

εἶτ᾽ εἶπον ἁγίγνωσχον ὑπὲρ Εὐριπίδου δίχαια, 
διὰ τοῦτο τιλλομένην μὲ δεῖ δοῦναι δίκην ὑφ᾽ 

ὑμῶν; 

ΓΎΜΝΗ ΤΙ. 

οὐ γάρ σὲ δεῖ δοῦναι δίχην; ἥτις μόνη τέτληχας 
κ Α ὩΣ - ᾿ ς »- Α 

δάδ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἀντειπεῖν, ὃς ἡμᾶς πολλὰ χαχὰ 
δέδοαχεν 

ἐπίτηδες εὑρίσχων λόγους, ὅπου γυνὴ πονηρὰ 
ἐγένετο, Πελανίππας ποιῶν «Ραίδρας τε Πη- 

γελόπην δὲ 
Ε} ’ »] 5» ,. Ὁ“ ᾿Ὶ [ ἔδ 

οὕπωποτ ἕποίησ, τι γυνὴ σωφρων ἔδοξεν 
εἰγαι. 

ὙἘΝΉΣΣΙ Ὁ ΟΘΙΣ. 

ἐγὼ γὰρ οἶδα ταἴτιον. μίαν γὰρ οὐκ ἂν εἴποις 
ὅ50 τῶν νῦν γυναικῶν Πηνελόπην, Φαίδρας δ᾽ ἁπαξ- 

«πάσας. 

ΤΆ ΕΣΙ, 

ἀχούετ᾽, ὦ γυναῖσες, οἵ᾽ εἴρηχεν ἡ πανοῦργος 
ἡμᾶς ἁπάσας αὖϑις αὐ. 

ΠῚ ΕΓΣ 3. ΟἿ Χ ΟἿΣ, ] 

χαὶ νὴ 4 οὐδέπω γε ᾿ 
εἴρηχ᾽ ὅσα ξύνοιδ᾽ " ἐπεὶ βούλεσϑε πλεῖον εἴπω; 

ΠΗ 1: 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἔτ᾽ ἔχοις" ὅσα γὰρ ἤδεις ἐξέχεας 

ἅπαντα. 

.....Ὁῦ5ᾷῦοσ5..5.ϑνϑ΄’΄΄΄....΄ἷ;; .. 

᾿ ΜΙΝΗΣΙΆΑΟΧΟΣ. 
᾿ »,3 γ9 ᾿ ι - τ 

ὅδύῦ μα «Ἰ{ οὐδέ πω τὴν μυριοστὴν μοῖραν ὧν ποι-- 
οὔμιεν. 

ἔπειτά γ᾽ οὐχ εἴρηχ᾽, ὁρᾷς, ὦ λεγγίδας ἑδιτὰ γ᾽ οὐκ εἴρηχ᾽, ὁρᾷς, ὡς στλεγγίδας λα- 
βοῦσαι 

ἔπειτα σιφωνίζοιιεν τὸν οἶνον. 

ἦς τ, 

ἐπιτριβείης. 
ΠΝΠΗΣΙΖΟΧΟ Σ. 

Ὁ 2 φ 3 , ϑσαν, 9 ΄ -“ 

ὡς τ᾽ αὖ τὰ κρέ᾿ ἐξ ᾿ἡπατουρίων ταῖς μαστρο- 
ποῖς διδοῦσαι, 

ἔπειτα τὴν γαλὴν φαμὲν 
ΤΟΥ ΔΉΕΕΙ: 

τάλαιν᾽ ἐγὼ, φλυαρεῖς. 
ΜΠΝΗΣΙΖΟΧΟ Σ. 

ὅ00 οὐδ᾽ ὡς τὸν ἄνδρα τῷ πελέχει γυνὴ κατεσπόδησεν, 
οὐχ εἶπον" οὐδ᾽ ὡς φαρμάκοις ἑτέρα τὸν ἄνδο᾿ 

ἕμηνεν, 
2. ΟἽ ε ε Ἁ - " ἰξ -9 2 

οὐδ΄ ὡς ὑπὸ τὴ πυέλῳ χατωρυξέν ποτ 

ΤΎΥΎΝΗΣ ΓΤ’ 

ἐξόλοιο. 

ΜΝΗΣΙΆΟΧΟΣ. 

“χαρνιχὴ τὸν πατέρα. 
ΤΟ ΝΎΓ 

ταυτὶ δῆτ᾽ ἀνέχτ᾽ ἀχούειν; 
ΜΝΠΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

οὐδ᾽ ὡς δὺ τῆς δούλης τεχούσης ἄρρεν᾽ εἶτα 
σαυτῇ 

ὅθύ τοῦϑ᾽ ὑπεβάλου, τὸ σὸν δὲ ϑυγάτριον παρῆχας 
αὐτῆ. 

ΤΟΝ ΕΓ ὙὟ': 

οὔ τοι μὰ τὼ ϑεὼ σὺ χαταπροίξει λέγουσα ταυτὶ. 
ἀλλ᾽ ἐχποχιῶ σου τὰς ποχάδας. 

ΜΠΝΗΣΙΆΑΟΧΟΣ. 

οὐ δὴ μὰ “ἰία σύ γ᾽ ἅψει. 
ΤΕ Ἢ 

καὶ μὴν ἰδού. ᾿ 
ΜΠΙΝΗΣΙ.ΖΟΧΟ Σ. 

χαὶ μὴν ἰδού. 

ΤΥΝΗ Τ. 

λαβὲ ϑοϊμάτιον, «Ριλίστη. 

ΜΝΠΗΣΊΙΖΟΣΧΟΣΞΣ. 

πρόσϑες μόνον, χἀγώ σε νὴ τὴν “Αρτεμιν 

ΠΥΝΗ 1. 

τί δράσεις ; 

ΠΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

ὅ70 τὸν σησαμοῦνϑ᾽ ὃν χατέφαγες, τοῦτον χεσεῖν 
ποιήσω. 
ΧΟΡΟΣ. 

παύσασϑε λοιδορούμεναι" καὶ γὰρ γυγή τις ἡμῖν 
ἐσπουδακυῖα προστρέχει. πρὶν οὖν ὁμοῦ γενέσϑαι» 
σιγᾶϑ', ἵν᾽ αὐτῆς χοσμίως πυϑώμεϑ'᾽ ἅττα λέξει. 

ΚΑΕΙΣΘΈΝΗΣ. 
φίλαι γυναῖχες, ξυγγενεῖς τοὐμοῦ τρόπου, 

575 ὅτι μὲν φίλος εἴμε᾽ ὑμῖν, ἐπίδηλος ταῖς γγνάϑοις. 
γυγναιχομαγῶ γὰρ προξενῶ ϑ᾽ ὑμῶν ἀεί. 
χαὶ νῦν ἀχούσας πρᾶγμα περὶ ὑμῶν μέγα 
ὀλίγῳ τι πρότερον χατ᾽ ἀγορὰν λαλούμενον, 
ἥχω φράσων τοῦτ᾽ ἀγγελῶν ϑ᾽ ὑμῖν, ἵνα 

] 
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694 ΑΡΘΒΕΓ Σ  ἜΛΟΥ ΦΎῪΛΑ ΝΘ ΟΣ 

880 σχοπῆτε καὶ τηρῆτε μὴ χαὶ προσπέσῃ 
ὑμῖν ἀφράχτοις πρᾶγμα δεινὸν χαὶ μέγα. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; ὦ παῖ; παῖδα γάρ σ᾽ εἰχὸς χαλεῖν, 
ἕως ἂν οὕτως τὰς γνάϑους ψιλὰς ἔχης. 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

Εὐριπίδην φάσ᾽ ἄνδρα κηδεστήν τινα 
«ς - ᾽ “ 2 ᾿) ’ 

ὅ85 αὑτοῦ, γέροντα, δεῦρ᾽ ἀναπέμψαι τήμερον. 
ΧΟΡΟΣ. 

πρὸς ποῖον ἔργον, ἢ τίνος γνώμης χάριν; 
ΚΑΕΙΣΘΕΔΝΗ͂Σ. 

ἵν᾽ ἅττα βουλεύοισϑε χαὶ μέλλοιτε δρᾶν, 
ἐχεῖνος εἴη τῶν λόγων χατάσχοπος. 

: ΧΟΡΟΣ. 
Α - , δ Ι ξὶ »ι δε ζῶ ἣν 

χαὶ πῶς λέληϑεν ἐν γυναιξὶν ὧν ἀνήρ; 

ΚΑΠΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ὅ90 ἄφευσεν αὐτὸν χἀπέτιλ᾽ Εὐριπίδης 
χαὶ τἄλλ᾽ ἅπανϑ᾽ ὥσπερ γυναῖχ᾽ ἐσχεύασεν. 

ΜΝΗΣΙΆΟΧΟΣ. 
ἤ ’ - , 2 τ! δου τΝ πείδεσϑε τούτῳ ταῦτα; τίς δ᾽ οὕτως ἀγῆήρ. 

ἠλίϑιος ὅστις τιλλόμενος ἠνείχετ ἄν; 
οὐκ οἴομαι ᾽γωγ᾽, ὦ πολυτιμιήτω ϑεώ. 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ὅ86 ληρεῖς" ἐγὼ γὰρ οὐχ ἂν ἠλϑον ἀγγελῶν, 
΄ “- - , 2 ν΄ 

εἰ μὴ πεπύσμην ταῦτα τῶν σαφ᾽ εἰδότων. 
ΧΟ ΟΣΣΣ 

τὸ πρᾶγμα τουτὶ δεινὸν εἰσαγγέλλεται Ν 71: 778. ἥ 

ἀλλ᾽, ὦ γυναῖχες, οὐκ ἐλινύειν ἐχρῆν, 
ἀλλὰ σχοπεῖν τὸν ἄνδρα χαὶ ζητεῖν ὅπου 

600 λέληθεν ἡμᾶς χρυπτὸς ἐγχαϑήμεγος. , 

χαὶ σὺ ξυνέξευρ᾽ αὐτὸν, ὡς ἂν τὴν χάριν 

ταύτην τε κἀχείνην ἔχης, ὦ πρόξενγε. 

ΚΑΚΠΙΣΘΕΝΗ͂Σ, 

φέρ᾽ ἴδω" τίς εἶ πρώτη σύ; 

ἩΝΠΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

ποῖ τις τρέψεται; 

ΚΑἫΑΊΞΠΙΣΘΕΝΗ͂Σ, 

ζητητέαι γάρ ἐστε. 
ΜΙΝΠΣΙΆΑΟΧΟΣ. 

χαχοδαίμων ἐγώ. 
ΔΎΝΗΙ, ΖΊ. 

606 ἔμ᾽ ἥτις εἴμ᾽ ἤρου; Κλεωνύμου γυνή. 
ΚΑΕΚΒΙΣΘΠΗΠΝΗΣ. 

γιγνώσχεϑ᾽ ὑμεῖς ἥτις ἔσϑ᾽ ἥδ᾽ ἡ γυνή; 
ΧΟΡΟΣ. 

γιγνώσχομεν δῆτ᾽. ἀλλὰ τὰς ἄλλας ἄϑρει. 

ΚΑΕΒΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 
ἡδὶ δὲ δὴ τίς ἐστιν ἢ τὸ παιδίον 
ἔχουσα; 

ΤΥ ΝΎ. 2]: 

τιτϑὴ νὴ “1 ξμή. 

ΜΙΝΠΗΣΙ.ΧΖΟΣΧΟΣ. 

διοίχομιαι. 

ΚΠΕΙΣΘΕΔΝΗΣ. 
- - ΄ ΄ - 4 610 αὕτη σὺ ποῖ στρέφει; μέν᾽ αὐτοῦ. τί τὸ χαχόν; 

ΜΝΠΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

. ἔασον οὐρῆσαί μ᾽. 
ΚΕΙΣΘΕΝΩΗ͂Σ. 

ἀναίσχυντός τις εἶ. 

σὺ δ᾽ οὖν ποίει τοῦτ᾿. ἀναμένω γὰρ ἐνϑάδε. 

ΘΟ ΘΌΙΟΣΣ. 

ἀνόμενε δῆτα, καὶ σχόπει γ᾽ αὐτὴν σφόδρα" 
μόνην γὰρ αὐτὴν, ὦνερ, οὐ γιγνώσκομεν. 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

61ὅ πολύν γε χρόνον οὐρεῖς σύ. 

ΜΝΗΣΙΖΟΝΧΟΣ. 

γὴ 4, ὦ μέλε" 
στραγγουριῶ γὰρ" ἐχϑὲς ἔφαγον χάρδαμα. 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

τί χαρδαμίζεις ; οὐ βαδιεῖ δεῦρ᾽ ὡς ἐμέ; 

ΠΝΗΣΙΖΟΣΧΟ Σ. 

τί δῆτα μ᾽ ἕλχεις ἀσϑενοῦσαν; 
ΚΑΕΙΣΘΕΜΝΗ͂Σ. 

εἶπέ μοι, 
τίς ἔστ᾽ ἀνήρ σοι; 

ΜΝΠΣΙΖΟΣΧΟ Σ. 

τὸν ἐμιὸν ἄνδρα πυνϑάνει; 
620 τὸν δεῖνα γιγνώσχεις, τὸν ἐς Κοθωχιδῶν; 

ΚΑΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

τὸν δεῖνα; ποῖον; 
ΜΝΠΣΊΙΖΟΣΧΟ Σ. 

ἔσϑ᾽ ὁ δεῖν᾽, ὃς χαΐ ποτε 
τὸν δεϊνα:τὸν τοῦ δεῖνα 

ΚΑΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

ληρεῖν μοε δοχεῖς. 
ἀνῆλθες ἤδη δεῦρο πρότερον; 

ἩΝΗΣΙΔΑΟΧΟΣ. 
γὴ Δία, 

ὁσέτη γε. 
ΚΩΩΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

χαὶ τίς σοὐστὶ συσχηγήτρια; 

ΜΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟ Σ. 

θ26 ἡ δεῖν᾽ ἔμοιγ᾽. 
ΚΟΩΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

οἴμοι τάλας. 

ΤΟΥ ΝΗ ΜΗ. 

οὐδὲν λέγεις. 

ἄπελϑ᾽. ἐγὼ γὰρ βασανιῶ ταύτην καλῶς 
ἐχ τῶν ἱερῶν τῶν πέρυσι" σὺ δ᾽ ἀπόστηϑί με, 
ἵνα μὴ ᾿παχούσης ὧν ἀνήρ. σὺ δ᾽ εἰπέ μοι 

ὅ τι πρῶτον ἡμῖν τῶν ἱερῶν ἐδείκνυτο. 

ΜΝΗΣΙΧΖΟΣΧΟΣ. 

680 φέρ᾽ ἴδω, τί μέντοι πρῶτον ἦν; ἐπίγομεν. 

ΓΎΝΗ Ἑ. 

τί δὲ μετὰ τοῦτο δεύτερον; 

ΜΝΗΣΙΆΟΧΟΣ. 
προὐπίγομεν. 

ΤΥΝ Ἐ- 

ταυτὶ μὲν ἠχουσᾶς τινος" τί δαὶ τρίτον; 
ΜΝΕΣΊΙ.ΖΟΣΧΟΣ. 

σχάφιον Ξένυλλ᾽ ἤτησεν" οὐ γὰρ ἡ» ἀμίς. 

ΓΎΔΗ Ε. 
οὐδὲν λέγεις. δεῦρ ἐλϑὲ, δεῦρ᾽, ὦ Κλείσδεγες " 

036 ὅδ᾽ ἐστὶν ἁνὴρ ὃν λέγεις. 

ΚΙΑΕΙΣΘΕΝΗΙΗ͂Σ. 

τί οὖν ποιῶ; 

ΤΥ τ. 

ἀπόδυσον αὐτόν" οὐδὲν ὑγιὲς γὰρ λέγει. 



ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥ͂ΣΑΙ. 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

κἄπειτ᾽ ἀποδύσετ᾽ ἐννέκ παίδων μητέρα; 
ΚΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

χάλα ταχέως τὸ στρόφιον, ὠναίσχυντε σύ. 
ΓΥΝΗ͂ Ε. 

ὡς χαὶ στιβαρά τις φαίνεται χαὶ χαρτερά " 
640 χαὶ γὴ «δ τιτϑούς γ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς οὐ; ἔχει. 

ΜΝΕΡΣΙΖΟΣΧΟΟΣ. 

στερι(φὴ γάρ εἶμι κοὐκ ἐχύησα πώποτε. 
ΗΝ Ε: 

γῦν" τότε δὲ μήτηρ ἦσϑα παίδων ἐγγνέα. 
ΚΩΕΙΣΘΕ ΝΗ Σ. 

ἀνίστασ' ὀρϑός. ποῖ τὸ πέος ὠϑεῖς χάτω; 
ΤΥ ΔΉ ΝΕ. 

τοδὶ διέχυψε χαὶ μάλ εὔχρων, ὦ τάλαν. 
ΚΑΕΙΣΘΕΝΗΣ. 

945 χαὶ ποῦ 'στιν; 

ΓΥΝΗ͂. Κ᾿. 

αὖϑις ἐς τὸ πρόσϑεν οἴγεται. 

ΚΑ ΣΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

οὐχ ἐνγεταυϑί. 
ΤΥ ΔΉ. 

μαλλὰ δεῦρ᾽ ἥχει πάλιν. 
ΣΙ ΤΣ ΟΕ Ν ΤΣ. 

ἐσϑμὸν τιν᾽ ἔχεις, ὠνθροωπὶ " ἄνω τὲ χαὶ χάτω 
τὸ πέος διέλκεις πυκνότερον Κορινϑίων. 

ΤΌ ἔν ΠΕ. 

ὦ μιαρὸς οὗτος" ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ Εὐριπίδου 
ἽἼ 660 ἡμῖν ἐλοιδορεῖτο. 

ΜΜΝΠΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

χαχοδαίμων ἐγὼ, 
εἰς οἱ᾽ ἐμαυτὸν εἰσεχύλισα πράγματα. 

ΤΟΝ ΡΙ͂ΣΕΣ 

ἄγε δὴ τί δοῶμεν; 
ΚΑΕΙΣΘΕΝΗ͂Σ. 

τουτονὶ φυλάττετε 
χαλῶς, ὅπως μὴ διαφυγὼν οἰχήσεται" 
ἐγὼ δὲ ταῦτα τοῖς πρυτάνεσιν ἀγγελῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 

θὅ6 ἡμᾶς τοίνυν μετὰ τοῦτ᾽ ἤδη τὰς λαμπάδας ἅψα-. 
μένας χοὴ 

| ξυζωσαμένας εὖ χἀνδοείως τῶν 9' ἱματίων ἀπο-- 

δύσας 

ζητεῖν, εἴ που χἄλλος τις ἀνὴρ ἐσελήλυϑε, 'χαὶ 

περιϑροέξαν 

τὴν πύχνα πᾶσαν χαὶ τὰς σχηνὰς καὶ τὰς διό- 
δους διαϑρῆσαι. 

εἶα δὴ πρώτιστα μὲν χρὴ κοῦφον ἐξορμῶν πόδα, 

660 χαὶ διασχοπεῖν σιωπὴ πανταχῆ" μόνον δὲ χρὴ 

μὴ βραδύνειν, ὡς ὁ χαιρός ἐστι μὴ μέλλεεν ἔτι, 
ἀλλὰ τὴν πρώτην τρέχειν χρὴ ὡς τάχιστ᾽ ἤδη, 

χύχκλῳ. ] 

εἶά νυν ἴἤχνευε, χαὶ μάτευε ταχὺ πάντ᾽ 
εἴ τις ἐν τόποις ἑδραῖος ἄλλος αὖ λέληϑεν ὧν. 

6θ6 πανταχῆ διάριννον ὄμμα, 
χαὶ τὰ τῇδε χαὶ τὼ δεῦρο πάντ᾽ ἀνασχόπει χαλῶς. 
ἢν γὰρ μὴ λάϑη δράσας ἀνόσια, 

δώσει τε δίχην, χαὶ πρὸς τούτῳ 
τοῖς (λλοις ἅπασιν ἔσται 

670 παράδειγμ ὕβρεως ἀδίχων τ᾽ ἔργων, 

Ἐς Ξ ΌΡο 

δ , , 

ἀϑέων τε τρόπων" 
, 2 ῚΣ ᾿ - 

φησει δ᾽ εἰναί τε ϑεοὺς φανερῶς, | 
δείξει τ ἤδη 

χσ ΕῚ 9. ῷ «ΩΓ ὃ ᾽ ᾿ 

πᾶσιν ἀγϑρωποις σεβίζειν δαίμονας, 

676 διχαίως τ ἐφέποντας 

ὅσια χαὶ νόμιμα μηδομένους ποιεῖν 
ο τι χαλῶς ἔχει. 

χἂν μὴ ποιῶσι ταῦτα, τοιάδ᾽ ἔσται" 
αὐτῶν ὅταν ληφϑῇ τις ὅσια δρῶν, 

οϑῦ μαγνέαις φλέγων, 

λύσση παράχοπος, 

εἴ τι δρῴη, πᾶσιν ἐμφανὴς ὁρᾶν 
ἐστιν γυναιξὺὴ χαὶ βροτοῖς, 

ὦ " ΄ , ΕΣ ᾽ 3 

ὅτι τὰ παράνομα τὰ τ' ἀνόσια ϑεὸς 
6088 ἀποτίγεται, 

παραχρῆμά τε τίνεται. 
ἀλλ ἔοιχ ἡμῖν ἅπαντά πως διεσχέρϑαι καλῶς. 

« »ὝὝΟ -οὁο. »ἵ, 2] ΕῚ »,» ᾿ 

οὐχ ὁρῶμεν γοῦν ἔτ᾽ ἀλλον οὐδέν᾽ ἐγκαϑημενον. 
ΤΊΝΙ Ζ. 

ΣΡ ΠΣ 
( δ. 

» -» , δ τὴ - 
ποῖ ποῖ σὺ φεύγεις; οὗτος οὗτος, οὐ μεγεῖς ; 

690 τάλαιν᾽ ἐγὼ, τάλαινα, καὶ τὸ παιδίον 
ἐξαρπάσας μοι φροῦδος ἀπὸ τοῦ τιτϑίου. 

ΜΝΠΣΙΖΟΣΧΟ Σ. 

κέχραχϑι" τοῦτο δ᾽ οὐδέποτε σὺ ψωμιεῖς, 
ἣν μή μὶ ἀφῆτ᾽ " ἀλλ᾿ ἐνϑάδ᾽ ἐπὶ τῶν μηρίων 
πληγὲν μαχαίρᾳ τῆδε φοινίας φλέβας 

[2 Ἧ 

69 χαϑαιματωσέει βωμον. 

ΤΙΝ ΗΝ Ζ. 
ἊΝ ᾿ 2 Ὁ ’ 

ὦ ταλαιν ἔγω. 

γυναῖκες, οὐκ ἀρήξετ' ; οὐ πολλὴν βοὴν 
στήσεσϑε χαὶ τροπαῖον, ἀλλὰ τοῦ μόνου 
τέχγου μὲ περιόψεσϑ' ἀποστερουμένην; 

ΧΟΡΟΣ. 
5» » ἔα ξα. 

700 ὦ πότνιαι Ποῖραι, τί δὴ δέρχομαι 
. , γεοχγμὸν αὖ τέρας; 

ὡς ἅπαν γάρ ἔστι τόλμης ἔργα κἀναισχυντίας. 
οἷον αὖ δέδρακεν ἔργον, οἷον αὖ, φίλαι, τόδε. 

ΜΝΗΣΊΖΟΣΧΟΣ. 

οἷον ὑμῶν ἐξαράξω τὴν ἄγαν αὐϑαδίαν. 
ΧΟΡῸΣ. 

τ » - γ . , 3.» 9 Νὴ Νὴ 
“δταυτα δὴι οὐ δεινὰ πρᾶγμαν ἔστι χαν πξραι- 

τέρω; 

ΤΥ ΝΗ Ζ. 

δεινὰ δῆϑ'᾽, ὅστις γ᾽ ἔχει μου ᾿ξαρπάσας τὸ 
παιδίον. 

ΧΟΡΟΣ. 
», Ἃ Ἣν 5" ᾿ ἢ ε᾽ 

τί ἂν οὐν εἴποι πρὸς ταῦτά τις, ὃτε 
τοιαῦτα ποιῶν ὅδ᾽ ἀναισχυντεῖ; 

ΜΝΠΣΙΖΟΣΧΟΣ. 
3} , , χούπω μέντοι γε πέπαυμαι. 

ΤΟΥΣΝΎΗΓΈΕΖΙΕ 

710 ἀλλ᾿ οὖν ἥχεις ὅσεν ἥχεις, 
φαύλως τ ἀποδρὰς οὐ λέξεις 

οἷον δράσας διέδυς ἔργον, 
λήψει δὲ κακόν. 

ΜΝΗΣΙΆΟΣΧΟΣ. 
-ὖ 2 «ἂν ’ 

τοῦτο μέντοι μὴ γένοιτο μηδαμῶς, ἀπευχομαι. 

ΡῚ 



ΧΟ ΒΘΣΣΞ 

715 τίς οὖν σοι, τίς ἂν ξύμμαχος ἐχ ϑεῶν 

ἀϑανάτων ἔλϑοι ξὺν ἀδίχοις ἔργοις; 

ΠΝΠΗΣΙΖΟΧΟΣ 

μάτην λαλεῖτε" τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀφήσω. 
ΧΟΡΟΣ 

ἀλλ᾽ οὐ μὰ τὼ ϑεὼ τάχ᾽ οὐ 
χαίρων ἴσως ἑνυβοιεῖς, 

720 λόγους τε λέξεις ἀνοσίους. 

ἀϑέοις ἔργοις γὰρ ἄνταμει-- 
ψόμεσϑά σ᾽, ὥσπερ εἰκὸς, ἀντὶ τῶνδε. 
τάχα δέ σε μεταβαλοῦσ' 
ἐπὶ χαχὸν ἑτερότροπον 

72 ἐπέχει τις τύχη. 
᾽ ν Ἷ ᾿ 2: »-»ἢ΄᾿ Ἴ , -ἢ 

ἀλλὰ τάσδε μὲν λαβεῖν χρῆν οἷ᾽, ἐχφέρειν τὲ τῶν 

ξύλων, 

καὶ καταίϑειν τὸν πανοῦργον, 
ὅσον τάχος. 

ΤΥΧΊΝΕΓΙΖ. 

ἴωμεν ἐπὶ τὰς χληματίδας, ὦ Πανία, 

χκὠγώ σ᾽ ἀποδείξω ϑυμάλωπα τήμερον. 
» ΜΝΠΣΙΖΟΧΟΣ. 

7180 ὕφαπτε χαὶ χάταιϑε" σὺ δὲ τὸ Κρητιχὸν 
ἀπόδυϑι ταχέως" τοῦ ϑανάτου δ᾽, ὦ παιδίον, 

μόνην γυναιχῶν αἰτιῶ τὴν μητέρα. 

τουτὶ τί ἔστιν; ἀσχὸς ἐγένεϑ' ἡ κόρη 

οἴνου πλέως, καὶ ταῦτα Περσιχὰς ἕχωνγ. 

73ὅ ὦ ϑερμόταται γυναῖχες, ὦ ποτίσταται, 
κἀκ παντὸς ὑμεῖς μηχανώμεναι πιεῖν, 
ὦ μέγα καπήλοις ἀγαϑὸν, ἡμῖν δ᾽ Ὁ χαχὸν, 

χαχὸν δὲ χαὶ τοῖς σχευαρίοις καὶ τῇ κρόκη, 
ΓΗ͂Σ .Ζ. 

740 παράβαλλε πολλὰς χληματίδας, ὦ Μανία. 

ΜΠΝΗΣΙΖΔΟΧΟΣ 

παράβαλλε δῆτα" σὺ ὁ᾽ ΠῚ μοι τοδί. 
τουτὶ τεχεῖν φής; 

ΤΟΝ ΝΣ Ζιε 

' Ὑ καὶ δέχα μῆνας αὐτ' ἐγὼ 

ἤγεγχον.- 
ΜΝΗΣΙΆΟΧΟΣ. 

ἤγεγχας σύ; 

ΤΥ ςἾ 

γὴ τὴν “Ἴρτεμινγ. 
ἩΝΠΗΣΙΆΟΧΟΣ. 

τριχότυλον, ἢ πῶς; εἰπέ μοι. 
ΓΎΜΝΗ Ζ. 

τί μ᾽ εἰργάσω; 
ἀπέδυσας ὠναίσχυντέ μου τὸ παιδίον, 

746 τυγγοῦτον 0». 
ΠΙΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

τυγννοῦτο; 

ΤΗΣ Ζ: 

μιχρὸν νὴ Δα. 
ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

πόσ᾽ ἔτη δὲ γέγονε; τρεῖς χόας ἢ τέτταρας; 

ΧΟΡΟΣ. 

σχεδὸν τοσοῦτον χῶσον ἐκ “]ιονυσίων. 
ἀλλ ἀπόδος αὐτό. 

ΜΝΗΣΊΙΖΟΧΟ Σ. 

μὰ τὸν ᾿Ἵπόλλω τουτονί, 

Ε 5οπ ἀπε τ "τ 9 τ0ὺὕὕ0ὕβόςς 

Πρ... 

πυρπολεῖν ΚῚ 

ΤΟΥ ΝΥΓΙΖ: 

ἐμπρήσομεν τοίνυν σε. 
ΜἩΜΝΠΙΣΙΖΟΧΟΣ. 

πάνυ γὶ ἐμπίμπρατε" 
750 αὕτη δ᾽ ἀποσφαγήσεται μάλ᾽ αὐτίχα. 

ΤΥΝ ΗΝ Ζὰ 

μὴ δῆϑ', ἱκετεύω σ᾽" ἀλλ᾽ ἔμ᾽ ὃ τι χρήζεις ποίει 
ὑπέρ γε τούτου. 

ΜΝΗΣΙΖΆΟΧΟΣ. 

φιλότεχνός τις εἰ φύσει. 
ἀλλ οὐδὲν ἧττον ἥδ᾽ ἀποσφαγήσεται. 

ΓΎΝΗ Ζ. 

οἴμοι τέχνον. δός μοι σφαγεῖον, Μανία, 
γδοὶν οὖν τὸ γ᾽ αἶμα τοῦ τέχνου τοὐμοῦ λάβω. 

ΜΝΠΣΙΧΟΣΧΟΣ. 

ὕπεχ᾽ αὐτὸ, χαριοῦμαι γὰρ ἕν γε τοῦτό σοι. 
ΤΥ Ζ: 

χακῶς ἀπόλοι᾽ " ὡς φϑονερὸς εἶ χαὶ δϑυσμενγής. 
ΜΝΠΣΊΙΖΟΧΟΣ. 

τουτὶ τὸ δέρμα τῆς ἱερείας γίγνεται. 
ΓΥΝΉ ΖΕ 

τί τῆς ἱερείας γίγνεται; 

ΜἩΜΝΗΣΙΆΟΣΧΟΣΞΣ.. 

τουτὶ λαβέ. 

ΤΓΎΝΗ Η. 

᾿ 7600 ταλαντάτη ίχα,, τίς ἐξεχόρησέ σε; 

τίς τὴν ἀγαπητὴν παῖδά σοὐξηρήσατο; 
ΤΣ ὙΌΔΘΗ͂ “Ζ: 

ὁ πανοῦργος οὗτος. ἀλλ ἐπειδήπερ πάρει, 
φύλαξον αὐτὸν, ἵνα λαβοῦσα Κλεισϑένη 

τοῖσιν πρυτάνεσιν ἃ πεποίηχ᾽ οὗτος φράσω. 
ΠΝΗΣΙΆΑΟΣΧΟΣ. 

Ὑ » 

706 ἀγε δὴ τίς ἔσται μηχανὴ σωτηρίας; 

τίς πεῖρα, τίς ἐπίνοιί ; ὁ μὲν γὰρ αἴτιος 

χαμ᾿ ἐσκυλίσας ἐς τοιαυτὶ πράγματα 
οὐ φαίνετ οὔπω. φέρε, τίν᾽ οὖν ἂν ἄγγελον 

Ζ " ΡῚ 2 ; ΤΩ ΕῚ ᾿ Α Α ᾿ 

πέμιψαιμ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν; οἱδ᾽ ἐγὼ καὶ δὴ πόρον 
770 ἐκ τοῦ Παλαμήδους" ὡς ἐχεῖνος, τὰς πλάτας 

δίψω γράφων. ἀλλ᾽ οὐ πάρεισέ μοι πλάται. 
πόϑεν οὖν γένοιντ᾽ ἂν ἀϑλίῳ πλάται; πόϑεν; 
τί δ᾽ ἂν, εἰ ταδὶ τἀγάλματ ἀντὶ τῶν πλατῶν 
γράφων διαρρίπτοιμε; βέλτιον πολύ. 

775 ξύλον γέ τοι χαὺὶ ταῦτα χἀχεῖν᾽ ἣν ξύλον. 
ὦ χεῖρες ἐμαὶ, 

ἐγχειρεῖν χρὴ ἔργῳ πορίμῳ. 
2) ν λ ΄ “: - , 

ἄγε δὴ πινάχων ξεστῶν δέλτοι, 

ϑέξασϑε σμίλης ὁλκοὺς, 
790 πήρυχας ἐμῶν μόχϑων" οἴμοι, 

τουτὶ τὸ δῶ μοχϑηρόν" 

χωρεῖ χωρεῖ ποίαν αὔλακα; 

βάσχετ᾽, ἐπείγετε πάσας χαϑ' ὁδοὺς, 
χείνη, ταύτῃ " ταχέως χρή. 

ΧΟΡΟ Ζ. 

788 ἡμιεῖς τοίνυν ἡμᾶς “κὐτὰς εὖ λέξωμεν παραβᾶσαι. 
καίτοι πᾶς τις τὸ γυναιχεῖον φῦλον χαχὰ πόλλ 

᾿ ἀγορεύει, ᾿ 
ε " ΕῚ “ ν38. ὅἷ- »" 

ὡς πᾶν ἐσμὲν κακὸν ἀνθρώποις κἀξ ἡμῶν ἐστὶν 
ἅπαντα, 

ἔριδες, γνείχη, στάσις, ἀργαλέα λύπη, πόλεμο θισὲς; ἢ) συ. 010} ἀν τες 
φέρε δή γυν, 

....-.-.- 



κ................ϑ.............. 

ΘΕΞΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΎΥΣΑΙ. 

εἰ χαχόν ἔσμεν, τί γαμεῖϑ' ἡμᾶς. εἴπερ ἀληϑῶς 

χαχόν ἔσμεν, 

ἘἈΗΑΤΗΑΝΝΝ μήτ ἐξελθεῖν μήτ' ἐγχκύψασαν 
ἁλῶναι, ] 

ἀλλ᾽ οὑτωσὶ πολλῇ σπουδὴ τὸ καχὸν βούλεσϑε 
φυλάττειν ; Ξ 

χἂν Ξέλϑῃ τὸ γύναιόν ποι, χᾷϑ' εὕρητ' αὐτὸ 
ϑύρασιν, | 

μανίας μαίνεσϑ', οὖς χρὴν σπένδειν καὶ χαίρειν, 

εἴπερ ἀληϑῶς 

ἔνδοϑεν εὕρετε φροῦδον τὸ καχὸν χαὶ μὴ χκατε- 
λαμβάνετ' ἔνδον. 

795 χἂν χαταδάρϑωμεν ἐν ἀλλοτρίων παίζουσαι χαὶ 

χοπιῶσαι, 

πᾶς τις τὸ χαχὸν τοῦτο ζητεῖ περὶ τὰς “χλίγας 

περινοστῶνγ. 

χἂν ἐκ ϑυρίδος παραχύπτωμεν, ζητεῖ τὸ χαχὸν. 

τεύεασϑιαι" 

χἂν αἰσχυνϑεῖσ͵ ἀναχωρήσῃ, πολὺ μᾶλλον πᾶς 

ἐπιϑυμεῖ 

αὖϑις παραχύψαν ἰδεῖν τὸ χαχόν. οὕτως ἡμεῖς, 

ἐπιδήλως 

800 ὑμῶν ἐσμὲν πολὺ βελτίους " βάσανός τε πάρεστιν, 

ἰδέσϑαι. 

βάσανον δῶμεν, πότεροι χείρους. 
ε ἘΆ « ᾿ 

ἡμεῖς μὲν γαρ, 
φαμεν ὑμᾶς, 

ἡμᾶς. σχεψώμεϑα δὴ 
πρὸς ἕχαστον, 

ὑμεῖς δ᾽ “ἀντιτιϑῶμεν, 

; - Ἁ « δ Α 27 

παραβαλλουσαι τῆς τὲ Ὁ Φ  ρρθὸς χαὶ τἀνδρὸς του-- 

νοι ἕχαστον. 
᾿Ναυσιμάχης μέν γ᾽ ἥττων ἐστὶν Χαρμῖνος" δῆλα 

δὲ τἄργα. 

806 χαὶ μὲν δὴ καὶ ΠΣ χείρων πάντως δήπου. 
Σαλαβαχχοῦς. 

Ὶ 2 γ΄ ᾿" , --- ] 

πρὸς ᾿4ριστομάχην δὲ χρόνου πολλοῦ, πρὸς 

ἐχείνην τὴν ΠΙαραϑῶνι, 
« 2 ς - γ κι Ὸ - 

χαὶ Στρατονίχην ὑμῶν οὐδεὶς οὐδ᾽ ἐγχειρεῖ πο-- 

λεμιίζειν. 

ἀλλ Εὐβούλης τῶν πέρυσίν τις βουλευτής ἐστιν 
ἀμείνων, 

5.99 ΠΕ Ξο ἢ 
οὐδ᾽ αὐτὸς τοῦ-- 

τό γε φήσεις. | 

810 οὕτως ἡμεῖς πολὺ βελτίους τῶν ἀνδρῶν εὐχό- 

μεῦϑ εἶναι. 

κ νὰ νὴ, ι , 

παραδοὺς ἑτέρῳ τὴν βουλείαν; 

᾽ » ἢ, --ψ μῤἝ ἢ ’ 

οὐδ᾽ ἂν χλέψασα γυνὴ ζεύγει χατὰ πεντήκοντα 
τάλαντα 

ἐς πόλιν ἔλϑοι τῶν δημοσίων" ἀλλ᾽ 
γισϑ' ὑφέληται, 

φορμὸν πυρῶν τἀνδρὸς χσλέινασ᾽ αὐθϑήμερον αὔτ᾽ 

ἀπέδωχεν. 
ἼΑ 0 [4 - ΞΔ .] ’ 

ἀλλ ἡμεῖς ἂν πολλοὺς τούτων 

816 ἀποδείξαιμεν ταῦτα ποιοῦντας. 

ἢν τὰ μέ- 

χαὶ πρὸς τούτοις γάστριδας ἡμῶν 
ΕΥ͂; -. Ξ . 
οντὰς μᾶλλον χαὶ λωποδύτας 

Α φ ᾿] ᾿ 

χαὶ βωμολόχους χινδοαποῦδιστας. 
« κ ΄ Α ν - 

χαὶ μὴν δήπου καὶ τὰ πατριρᾷ γὲ 

820 χείρους ἡμῶν εἰσὶν σώζειν. 
ἡμῖν μὲν γὰρ σῶν ἔτι χαὶ νῦν 
τἀντίον, ὃ κανὼν, οἱ καλαϑίσχοι, 
τὸ σχιάδειον " 

- ον ς ᾽ ᾽ ΄ ᾿ 

τοῖς δ᾽ ἡμετέροις ἀνδοάσι τούτοις 

826 ἐπόλωλεν μὲν πολλοῖς ὃ χαγὼν 
᾿ τὸ 27. ἘΣ Σς πὸ Ἐπ ἐχ τῶν οἴχων αὐτῇ λόγχῆ, 

. - 2 ς ᾿ 2 ᾿ »-» 27 

πολλοῖς δ᾽ ἑτέροις ἀπὸ τῶν ὦμων 

ἐν ταῖς στρατιαῖς 

ἔρριπται τὸ σχιάδειον. 
» 5} ΒῚ ς - ς »"υ 

880 πολλ ἂν αἱ γυναῖκες ἡμεῖς ἐν δίχη μεμιναί- 
7 39Ὰ 

μεϑ. ἂν 

τοῖσιν ἀνδοάσιν δικαίως " ἕν δ᾽ ὑπερφυέστατον. 
- Α 

χοὴῆν γὰρ, ἡμῶν εἰ τέχοι τις ἄνδρα χρηστὸν τῇ 

πόλει 

ταξίκοχον ἢ στρατηγὸν. λαμβάνειν τιμήν 
ὑς ΟΧ ω ζ Ἶ) ϑΕ ΡΥ ΣῈ τιμὴ τινῶ, 

, 2 , ΄ 
ποοέξδοίαν τ δίδοσθαι Στηνίοισι 

 χίροις 

αὐτὴ χαὶ 

᾽ὕ᾿ - 3) ς - ᾽Ξ - 886 ἔν τε ταῖς ἄλλαις ἑορταῖς αἷσιν ἡμεῖς ἤγομεν " 
εἰ δὲ δειλὸν χαὶ πονηρὸν ἄνδρα τις τέχοι γυνὴ, 
᾽Ὰ ΄ Α ΒᾺΝ Ψ, 

ἢ τριήραρχον πονηρὸν, ἢ κυβερνήτην χακχὸν, 
ὑστέραν αὐτὴν χαϑῆσϑαι, σχάφιον ἀποχεχαρ-- 

μένην, 

τῆς τὸν ἀνδοεῖον τεχούσ ῦ γὰρ εἰχὲ ὃ ἢ οεὶ ἐχούσης. τῷ γὰρ εἴχὸς, ὦ 
΄ 

πολις, 

840 τὴν Ὑπερβόλου καϑῆσϑαι μητέρ᾽ ἠμφιεσμένην ᾿ 
λευχὰ χαὶ χόμας χαϑεῖσαν πλησίον τῆς «4α- 

μάχου, 
χαὶ δανείζειν χρήμαϑ' » ἢ χρῆν, εἰ δανείσειέν τινι" 

χαὶ τόχον πράττοιτο, διδόναι μηδέν Ὁλ μου ον 
τόχον, 

ἀλλ ἀφαιρεῖσϑαι βίᾳ τὰ γρήματ', εἰπόντας : 
846 ἀξία γοῦν εἶ τόχου, τεκοῦσα τοιοῦτον τόχον. 

᾽ ΠΜΗ ΣΟ ΧΌΟΣΞΤ: 

"Ἰλλὸς γεγένημαι προσδοχῶν᾽ ὁ δ᾽ οὐδέπω. 
τί δῆτ᾽ ἂν εἴη τοὐμποδών; οὐκ ἔσϑ' ὅπως 
οὐ τὸν Παλαμήδην ψυχρὸν ὄν αἰσχύνεται. 
τῷ δῆτ ἂν αὐτὸν προσαγαγοίμην δράματι; 

850 ἐγῳδα τὴν χαινὴν Ἑλένην μιμήσομαι. | 
πάντως ὑπάρχει μοι γυναικεία στολή. Ϊ 

ΘΥΜΝΉΓΗ. ᾿ 

τί αὖ σὶ χυχανᾷς, ἢ τί χοιχύλλεις ἔχων; | 
πιχρὼν Ἑλένην ὄψει τάχ᾽, εἰ μὴ χοσμίως 
ἕξεις, ἕως ἂν τῶν πρυτάνεών τις φανῆ. | 

ΜΝΗΣΊΙΖΟΧΟΣ ὡς Ἑλένη. Ϊ 
855 Νείλου μὲν αἵδε χαλλιπάρϑενοι ῥοαὶ, 

ὃς ἀντὶ δίας ψαχάδος «ΔϊἸγύπτου πέδον 
λευχῆς νοτίζει μελανοσυρμαῖον λεών. 

ΓΕΥΝΉΣΗ. 

πανοῦργος εἶ νὴ τὴν  Ἑχάτην τὴν φωσφόρον. 
ΠΙΝΉΓΣΙΤ ΟΥΧΟΘΊΣΣ 

ἐμοὶ δὲ γῆ μὲν πατρὶς οὐκ ἀνώνυμος, 

860 Σπάρτη. πατὴρ δὲ Τυνδάρεως. 
ΓΡΥΛΙΖΟΟΙ 

ὦλεϑρε, 

«ΡῬρυνώνδας μὲν οὖν. 

7 ΘΟ ΘΘῚ: 

| 

| 

| 

σοί γ᾽), 

πατὴρ ἐχεῖνός ἔστι; 
ΠΝΗΣ 

“Ἑλένη δ᾽ ἐχλήϑην. 

ΤΎΥΟΝΧΗΙ γ1. 

αὖϑις αὖ γίγνει γυνὴ, 

πρὶν τῆς ἑτέρας δοῦναι γυναιχίσεως δίχην; 

ΠΕΝΕΣΣΙΖΘΟΞΞΘΟΣ. 

ψυχαὶ δὲ πολλαὶ δὲ ἔμ᾽ ἐπὶ Σχαμανδρίαις 

806 ῥοαῖσιν ἔϑανον. 
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.698 ΑΡΙΞ ΤΟ ΦΑΝΌΣΥΣ ' 

ΤΥ 

ὥφελες δὲ καὶ σύ γε. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

κἀγὼ μὲν ἐνϑάδ᾽ εἴμ " ὁ δ᾽ ἄϑλιος πόσις 
οὑμὸς Μενέλεως δυῶν προσέρχεται. 
τί οὖν ἔτι ζῶ τῶν χοράχων πονηρίᾳ; 

ἀλλ ὥσπερ αἰχάλλει τι καρδίαν ἐμὴν, 
870 μὴ ψεῦσον, ὦ Ζεῦ, τῆς ἐπιούσης ἐλπίδος. 

ΕὙΡΙΠΙΖΠῊΣ ὡς Μενέλαος. 

τίς τῶνδ᾽ ἐρυμνῶν δωμάτων ἔχει χράτος, 
ὅστις ξένους ΠΣ ποντίῳ σάλῳ 

κάμνοντας ἐν χειμῶνι καὶ ναυαγίαις; 

ΜΠΝΠΣΙΖΟΧΟΣ. 

Πρωτέως τάδ᾽ ἐστὶ μέλαϑρα. 

ΕὙΡΙΠΙΠΖΉΗΣ. 

ποίου Πρωτέως; 

ΤΥΝΗ͂ ΗΠ. 

876 ὦ τρισχαχόδαιμον, ψεύδεται νὴ τὼ ϑεὼ, 
ἐπεὶ τέϑνηχε Πρωτέας ἔτη δέχα. 

ΕὙΡΙΠΊΙΖΠ Σ. 

ποίαν δὲ χώραν εἰσεχέλσαμεν σχάφει; 

ΜΠΙΝΗΣΙ.ΟΧΟ Σ. 

«ϊἴγυπτον. 

ΕὙΡΙΠΙΊΙΠΗ Σ. 

ὦ δύστηνος, οἱ πεπλώκαμεν. 

ΓΎΝΗ ἢ. 

πείϑει τι τούτῳ τῷ καχῶς ἀπολουμένῳ 
880 ληροῦντι λῆρον; Θεσμοφόριον τουτογί. 

ἘΧΡΙΠΊΖΗΣ. 

αὐτὸς δὲ Πρωτεὺς ἔνδον ἔστ᾽, ἢ ̓ ξώπιος; 

ΓΎΝΗ Η. 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ ναυτιᾷς ἔτ᾽, ὦ ξένε, 
ὅστις γ᾽ ἀκούσας ὅτι τέϑνηκε Πρωτέας 
ἔπειτ᾽ ἐρωτῷς, ἔνδον ἔστ᾽, ἢ ̓ ξώπιος. 

ΕὙΡΙΠΙΔΉΗΣ. 
886 αἰαῖ, τέϑνηχε. ποῦ δ᾽ ἐτυμβεύϑη τάφῳ; 

ΜΝΠΗΣΙΖΟΧΟΩΣ. 

τόδ᾽ ἐστὶν αὐτοῦ σῆμ, ἐφ᾽ ᾧ χαϑήμεϑα. 

ΤΎΝΗ Π. 

χκαχῶς τ' ἄρ᾽ ἐξόλοιο κἀξολεῖ γέ τοι, 
ὅστις γε τολμᾷς σῆμα τὸν βωμὸν καλεῖν. 

ΕὙΡΙΠΙΠΗΣ. 

τί δαὶ σὺ ϑάσσεις τάσδε τυμβήρεις ἕδρας 
890 φάρει χαλυπτὸς, ὦ ξένη; 

ΜΝΠΣΙΧΟΧΟΣ. 

βιάζομαι 

γάμοισι Πρωτέως παιδὶ συμμῖξαι λέχος. 

ΓΎΥΎΝΗ Η-. 

τί, ὦ χαχόϑαιμον, ἐξαπατῶς αὖ τὸν ξένον; 

οὗτος πανουργῶν δεῦρ᾽ ἀνῆλθεν, ὦ ξένε, 
ὡς τὰς γυναῖχας ἐπὶ κλοπῇ τοῦ χουσίου. 

ΜΝΉΗΉΣΙΖΟΣΧΟ Σ. 

896 βάῦζε, τοὐμὸν σῶμα βάλλουσα ψόγῳ. 
ΕὙΡΙΠΙΖηΠΣ. 

ξέγη, τίς ἡ γραῦς ἡ χαχορροϑοῦσά σε; 
ΜΝΗΣΙΜΖΟΧΟΣ. 

αὕτη Θεογνόη Πρωτέως. 

ΓΎΝΗ ἢ. 

μὰ τὼ ϑεὼ, 

εἰ μὴ Κρίτυλλά γ᾽ ᾿Αἀντιϑέου Γαργηττόϑεν" 
σὺ δ᾽ εἰ πανοῦργος. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ὁπόσα τοι βούλει, λέγε. 
900 οὐ γὰρ γαμοῦμαι σῷ χασιγνήτῳ ποτὲ, 

προδοῦσα Μενέλεων τὸν ἐμὸν ἐν Τροίᾳ πόσιν. ᾿ 

ΕΥὙΡΙΠΊΙΖΗ Σ. 

γύναι, τί εἶπας; στρέψον ἀνταυγεῖς κόρας. 

ΜΠΝΠΣΙΆΑΟΧΟΣ. 

αἰσχύνομαί σε τὰς γνάϑους ὑβρισμέγη. 

ΕὙΡΙΠΙΠΊΗΣ. 

τουτὶ τί ἔστιν; ἀφασία τίς τοί μὲ ἔχει. 
90ὅ ὦ ϑεοὶ, τίν᾽ ὄψιν εἰσορῶ ; 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς; αὑτὸς γὰρ σὲ χαμ ἔχει λόγος. 

ΕὙΡΙΠΙΠῊΗ Σ. 

ἜΣ εἰ τις ἢ ̓ πιχωρία γυνή; 

" , 

τίς εἰ, γυγαι; 

ΜΙΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

“Ελληνίς. ἀλλὰ χαὶ τὸ σὸν ϑέλω μαϑεῖν. 

ΕΥΡΙΠΊΙΖΉΗΣ:.: 

Ἑλένῃ σ᾽ ὁμοίαν δὴ μάλιστ᾽ εἶδον, γύγαι. 

ΜΙΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

910 ἐγὼ δὲ Μενέλεῳ σ᾽, ὅσα γ᾽ ἐκ τῶν ἐφύων. 

ΕὙΡΙΠΊΙΖΉΗ Σ. 

ἔγγως ἄρ᾽ ὀρϑῶς ἄνδρα δυστυχέστατον ἔγνως ἀρ ὀρϑῶς ἄνδρα δυστυχέστατον. 

ΜΠΝΗΣΙΑΟΧΟΣ. 
ἘΣ ’ ΕῚ ι - ’ 3 , 
ὦ χρόνιος ἐλϑὼν σῆς δάμαρτος ἐς χέρας, 

λαβέ με, λαβέ με, πόσι" 

περίβαλλε δὲ χέρας. 

915 φέρε, σὲ κύσω. ἄπαγέ μὶ ἔπαγ᾽ ἄπαγ᾽ ἀπαγέ μὲ 
λαβὼν ταχὺ πάνυ. 

ΓΎΜΝΗ Η. 
΄ ᾽ν ν᾿ Α ΠῚ 

χλαύσετ᾽ ἀρὰ νὴ τῶ ϑεῶ 
[7 ς.ϑ . 2 ». , Ζ , 

ὅστις σ᾽ ἀπάξει, τυπτόμενος τῇ λαμπάϑι. 

ΕΥΡΙΓΥΖΙΕΙ͂ΣΣΣ 

σὺ τὴν ἐμὴν γυναῖχα χωλύεις ἐμὲ, 

τὴν Τυγνδάρειον παῖδ᾽, ἐπὶ Σπάρτην ἄγειν; 

ΓΎΜΧΝΗ Π. 

920 οἴμ᾽ ὡς πανοῦργος χαὐτὸς εἶναί μοι δοχεῖς 
χαὶ τοῦδέ τις ξύμβουλος. οὐκ ἐτὸς πάλαι 

,.. ἠχυπτιάζξετ'. ἀλλ᾿ ὅδε μὲν δώσει δίχην. 
προσέρχεται γὰρ ὁ πρύτανις χὠ τοξότης. 

ΕὙΡΙΠΥΙΖ4Η Σ. 

τουτὶ πονηρόν" ἀλλ᾿ ὑπαποχινητέον. 

ΠΠΝΗΣΊΆΟΧΟΣ. 
᾿ 926 ἐγὼ δ᾽ ὁ χαχοδαίμων τί δρῶ; 
' 

ΕὙΡΙΠΙΖΈῈΗΣ. 

μέν ἥσυχος. 
οὐ γὰρ προδώσω οὐδέποτέ σ᾽, ἤνπερ ἐμπνγέω, 
ἣν μὴ προλίπωσ᾽ αἱ μυρίαι με μηχαγαί. 

«ΨΓΎΜΔΝΕΗ ἢ. 

αὕτη μὲν ἡ μήρινϑος οὐδὲν ἔσπασε». 

ὩΨΡΥΧΊΤ,Α(ΧΝΙΣ. 

ὅδ᾽ ἔσϑ' ὁ πανοῦργος ὃν ἔλεγ ἡμῖν Κλεισϑέγης; ἈΠΕ ΠΝ 
] 



980 οὗτος, τί χύπτεις; δῆσον αὐτὸν, εἰσάγων, 
ἐ Ξο ᾿ ΕΥ Α 

ὦ τοξότ᾽, ἐν τῇ σανίδι, χαπειτ' ἐνθαδὶ 
στήσας φύλαττε χαὶ προσιέναι μηδέγα 
2; κ᾿ Α Α Α ΄ ,»»»ἤ 

ἔα πρὸς αὐτὸν, ἀλλὰ τὴν μάστιγ ἔχων 
παῖ᾽, ἣν προσίῃ τις. 

ΤΎΝΜΗ Ἢ. 

γὴ 4έ᾽, ὡς νῦν δὴτ' ἀνὴρ 
985 ὀλίγου μὴ ἀφείλετ αὐτὸν ἱστιορράφος. 

ΜΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ὦ πρύτανι, πρὸς τῆς δεξιᾶς, ἥνπερ φιλεῖς 
᾽͵ ͵ ᾿] ’ 27 - 

χοίλην «προτείνειν, ἀργύριὸν ν τις διδῷ, 

χάρισαι βραχύ τι μοι, χαίπερ ἀποθϑαγνουμένῳ. 
ΤΟΥ ΖΦ ΝΣ: 

τί σοι χαρίσωμαι; 

ΜΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟ Σ. 
Ν 

᾿ γυμνὸν ἀποδύσαντά μὲ 
910 χέλευε πρὸς τὴ σανίδι δεῖν τὸν τοξότην, 

εἰ Δ, Ν, Ζ ὌΡΆΣΕΩΝ ᾿ ᾿ ΚΕΝ ἵνα μὴ ᾽ν χροχωτοῖς καὶ μίτραις γέρων ἀγὴρ 
͵ ΄ - , - ζ - 

γέλωτα παρέχω τοῖς κοραξιν ἑστιῶν. 

ΨΥ ΝΕΣ. 

ἔχοντα ταῦτ᾽ ἔδοξε τῇ βουλὴ σε δεῖν, 
, - “ -“ ἮΣ »-“- , 

ἕνα τοῖς παριοῦσι δῆλος ἧς πανοῦργος ὧν. 

ΜΝΗΣΙΜΖΟΣΟ Σ. 

945 ατταταιάξ" ὦ χροχωϑ', οἷ᾽ εἴργασαι" 
χοὺχ ἔστιν ἔτ᾽ ἐλπὶς οὐδεμία σωτηρίας. 

ΧΟΡΟΣ. 
537 ε τὰν ἢ ε΄ ’ 2 

ἄγε νυν ἡμεῖς παίσωμεν ἅπερ γόμος ἔνϑαδε 
ταῖσι γυναιξὶν, 

3 ᾿ - Ε -“ ἐ 2 

ὅταν ὄργια σεμνὰ ϑεαῖν ἱεραῖς ὥραις ἀνέχωμεν, 
εἰ « 
ἅπερ χαὶ 

Παύσων σέβεται, χαὶ νηστεύει, 
9560 πολλάχις αὐταῖν ἐχ τῶν ὡρῶν 

ἐς τὰς ὥρας ξυνεπευχόμενος 
τοιαῦτα μέλειν ϑαάμ ἑαυτῷ. 
ὅρμα, χώρει 

- κ 2, ’ 

χοῦφα ποσὶν, αγ᾿ ἐς χύχλον, 
- , ϑω, 

95ὅ χειρὺ συναπτεὲ χεῖρα, 
«ες ἊΝ , «' -Ὸ-΄ - -.- 

ῥυϑμον χορείας ὕπαγε πᾶσα" βαῖνε 

χαρπαλίμοιν ποδοῖν. 

ἐπισχοπεῖν δὲ 
- - 7 - 

πανταχῆ χυφλοῦσαν ὄμμα χρὴ χοροῦ κατάστασιν. 
ἅμα δὲ χαὶ 

960 γένος ᾿Ολυμπίων ϑεῶν 
μέλπε χαὶ γέραιρε φωνὴ πᾶσα χορομανγεῖ τρόπῳ. 
εἰ δέ τις 
προσδοχῷ χκαχῶς ἐρεῖν 

ε -- ἐν ᾽ τ ΕἸΣ 3. 2 5 

9θό ἐν ἑερῷ γυναῖχά μὶ οὐσαν ἀγδρας, οὐχ ὀρϑ 
(φρονεῖ. 

5.4 4 ι 

ἀλλὰ χρη 
Ν 
᾽»ὕ τ ὥσπερ ἔργον αὖ τι χαινὸν 

»" τ, 2 ͵ 7 “Ὁ “ 4 

πρῶτον εὐχύχλου χορείις εὐφρυὰ στῆσαι βασιγ. 

πρόβαινε ποσὶ τὸν εὐλύραν 
᾿ 970 μέλπουσα χαὶ τὴν τοξοφόρον 

“ἄρτεμιν 5 ἄνασσαν ἁγνήν. 

χαῖρ᾽, ὦ  χάεργε, 

' ὅπαζε δὲ νίχην. 

Ϊ 969 --- 961. ---Ξ- 962 --- 965. --ΞΞ 966 “--- 968. 

969 --- 971. ΞΞΞΞ 977 --- 979. 

972 --- 974. --Ξ-Ξ 980 --- 982. Ξ:- 982 --- 969. 

ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΛΑΛΖΟΥ͂ΣΑΙ. 

“οὶ 
ως: 

ἽΠραν δὲ τὴν τελείαν 
μέλψωμεν ὥσπερ εἰχὸς, 

976 ἢ πᾶσι τοῖς χοροῖσιν ἐμπαίζει τε χαὶ 
χλῆδας γάμου φυλάττει. 

Ἑρμῆν τε Νόμιον ἄντομαι 
χαὶ Πᾶνα καὶ Νύμφας φίλας 
ἐπιγελάσαι προϑύμως 

980 ταῖς ἡμετέφϑαισι 

χαρέντα χορείαις. 

ἔξαιρε δὴ προϑύμως 

982 διπλὴν χάριν χορείας. ᾿ 

παίσωμεν,, ὠ γυναῖχες, οἰάπερ γόμος" 
νηστεύομεν δὲ πάντως" 

986 ἀλλ εἰ᾽ ἐπ’ ἀλλ᾿ ἀνάστρεφ᾽ εὐρύϑμῳ ποδὶ, 
τόρευε πᾶσαν φδήν" 
ἡγοῦ δέ γ ὧδ᾽ αὐτὸς 
σὺ χισσοφόρε Βάχχειε 
δέσποτ᾽ " ἐγὼ δὲ χώμοις 
σὲ φιλοχόροισι μέλψω 

990 Εὔιον, ὠ Διόνυσε, 

Βρόμιε καὶ Σεμέλας παῖ, 
χοροῖς τερπόμενος 
ἘᾺ χατ' ὄρεα Νυμφᾶν ἐρατοῖς ἐν ὕμνοις 
Εὐιον Ἑὔιον. εὐοῖ 

ἜΚ ἀναχορεύων. 
996 ἀμφὶ δὲ σοὶ χτυπεῖται 

Κιϑαιρώνιος ἠχὼ, 
μελάμφυλλά τ' ὕρη 
ϑάσκια χαὶ νάπαι πετρώδεις Ἐ Ἔ βρέμονται" 
χύχλῳ δὲ περὶ σὲ χισσὸς 

1000 εὐπέταλος ἕλικι ϑάλλει. 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 

ἐνταῦτα νῦν οἱμῶξι πρὸς τὴν αἱτρίαν. 

ΜΝΠΣΙ.ΖΟΣΧ ΟΣ. 

ὦ τοξόϑ'᾽, ἱχετεύω σε. 

ΤΟΞΟΤΉΗΣ. 

μή μὲ ἱκέτευε σύ. 

ΜΠΝΗΣΙΜΖΟΣΧ ΟΣ. 

χάλασον τὸν ἧλον. 

ΤΟΞΟΤΉΗΣ. 

ἀλλὰ ταῦτα δρᾶς ἐγώ. 

ΜΝΗΣΊΖΟΣΧΟ Σ. 

οἴμοι χαχοδαίμων, μᾶλλον ἐπικρούσεις σύ γε. 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 
1005 ἔτε μιῶλλο βουλῆς. 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

ἀτταταῖ Ἰατταταῖ" 

χαχῶς ἀπόλοιο. 

ΤΟΞΟΤΗ͂Σ. 
σἵγα, κακοδαίμων γέρον. 

ἐγὼ ᾿ξενίγχι πορμὸς, ἵνα πυλάξι σοι. 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΟ:Σ. 

ταυτὶ τὰ βέλτιστ᾽ ἀπολέλαυχ᾽ Εὐριπίδου. ἑ 
| ἔα" ϑεοὶ, Ζεῦ σῶτερ, εἰσὶν ἐλπίδες. 

1010 ἁνὴρ ἔοικεν οὐ προδώσειν, ἀλλά μου 
976 976. --ΞΞ-Ξ 983 984. --- 9865 986. 

990 --- 994. -ΞΞ 998 --- 1000 
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100 ΑΌΡΊΊΟΣΝ ἜΘ δ ΘΟ ΓΕ 

ο ε , ᾿ ᾿Ν ι 
σημεῖον ὑπεδήλωσε Περσεὺς ἐχδραμὼν, 

ὅτι δεῖ με γίγνεσϑ' ᾿ἀνδρομέδαν " πάντως δέ μοι 
τὰ δέσμ᾽ ὑπάρχει. δῆλον οὖν ἔτ᾽ ἔσϑ' ὅτι 
ἥξει μὲ σώσων " οὐ γὰρ ἂν παρέπτατο. 

ΕὙΡΙΠΊΙΔΗΣ ὡς Περσεύς. 
1015 φίλαι παρϑένοι. φίλαι, 

πῶς ἂν ἐπέλϑοιμι χαὶ 
τὸν Σχύϑην λάϑοιμι; 
κλύοις ὦ 

πρὸς Αἰδοῦς σὲ τὰν ἐν ἔγτροις, 
1020 χατάγευσον, ἔασον ὡς 

τὴν γυγαῖχα μ᾽ ἐλϑεῖν. 

ΠΝΗΣΙ.Ζ.ΟΧΟΣ. 

ἄνοιχτος ὅς (ὖ ἔδησε τὸν 
πολυπονωώτατον βροτῶν. 
μόλις δὲ γραῖα» ἀποφυγὼν» 

1026 σαπρὰν, ἀπωλόμην ὅμως. 
ὅδε γὰρ ὁ Σχύϑης φύλαξ 
πάλαι ἔφ έστη;, ὀλοὸν, 
ἄφιλον ἔχρέμασε χόραξι 
δεῖπνον" ὁρᾷς; οὐ χοροῖσιν, 

1030 οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἡλίχων νεκνίδων 
ψήφων χημὸν ἕστηχ ἔχουο᾽, 
ἀλλ ἕν πυχγοῖς δεσμοῖσι» ἔμι-- 
πεπλεγμένη πήτει βορὰ 
Τλαυχέτη πρόχειμαι. 

γαμηλίῳ μὲν οὐ ξὺν 
1086 παιῶνι, δεσμίῳ δὲ, 

γοᾶσϑέ εἰ, ὦ γυναῖχες, ὡς 

μέλεα μὲν πέπονθα, μέλεος, 
ὦ τάλας ἐγὼ, τάλας, 

ἀπὸ δὲ συγγόνων, ἀλλ ὧν 
1040 ἄνομα πάϑεα φῶτα λιτομέναν. 

πολυδάκρυτον ᾿4ἴϑδα γόον φλέγουσα», 
αἷαῖ, αἰαῖ, ὃ ἕ, 

ὃς ἔμ᾽ ἀπεξύρησε πρῶτον, 
ὃς ἐμὲ κροχόεντ᾽ ἐνέδυσεν " 

1045 ἐπὶ δὲ τοῖσδε τόδ᾽ ἀνέπεμψεν 
ἱερὸν, ἔνϑα γυναῖχες. 
ἴώ μοι μοίρας ἄτεγκτε δαίμων " 
ὦ χατάρατος ἐγώ" τίς ἐμὸν οὐκ ἐπόνψετειε 
πάϑος ἀμέγαρτον ἐπὶ χαχῶν παρουσίᾳ; 

1060 εἴϑε με πυρφόρος αἰϑέρος ἀστὴρ 
τὸν βάρβαρον ἐξολέσειεν. 
οὐ γὰρ ἔξ ἀϑανάταν φλόγα λεύσσειν 
ἐστὶν ἐμοὶ (φίλον, ὡς ἐχρεμάσϑην, 
λαιμότμητ᾽ ἄχη δαιμονῶν, αἱόλαν 

1066} γέχυσιν ἐπὶ πορείαν. 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ ὡς Ἤχω. 

χαῖρ᾽, ὦ φίλη παῖ" τὸν δὲ πατέρα Κηφέα, 
ὃς σ᾽ ἐξέϑηχεν, ἀπολέσειαν οἱ ϑεοί. 

ΜΝΗΣΙΆΟΧΟΣ ὡς ᾿ἀνδρομέδα. 
σὺ δ᾽ εἶ τίς, ἥτις τοὐμὸν ᾧχτειρας πάϑος; 

ΕὙΡΙΠΙΠΗΣ. 

᾿ΙΠχὼ, λόγων ἀντῳδὸς ἐπιχοκκάστριω, 
1060 ἥπερ πέρυσιν ἐν τῷδε ταὐτῷ χωρίῳ 

Εὐριπίδῃ καὐτὴ ξυνηγωνιζόμην. 
ἀλλ᾽, ὦ τέχνον, σὲ μὲν τοσαῦτα χρὴ ποιεῖν, 
χλαίειν ἐλεινῶς. 
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ΓΞ ἩΜΝΠΣΙΆΟΧΟΣ. 
σὲ δ᾽ ἐπιχλαίειν ὕστερον. 

ἢ ΕὙΡΙΠΊΙΖΗΣ. 
[2 “- ώ -᾿ 9 ᾿ 

ἐμοὶ μέελησει ταῦτά γ᾽. ἀλλ᾿ ἄρχου λόγων. 

ΜΠΙΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

1006 ὦ Νὺξ ἱερὰ, 
ὡς μακρὸν ἵππευμα διώκεις, 

ἀστεροειδέα νῶτα διφρεύουσ' 
αἰϑέρος ἱερᾶς, 

τοῦ σεμγνοτάτου δι᾿ Ὀλύμπου. 

ΕὙΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

δι᾿ Ὀλύμπου. 

ΠΝΠΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

1070 τέ ποτ᾽ ᾿ἀνδρομέδα περίαλλα χαχῶν 
μέρος ἐξέλαχον ; 

ΕὙΡΙΠΊΙΠΗΣ. 

μέρος ἐξέλαχον; 

ΜΝΠΣΙΖΧΖΟΣΧΟ Σ. 

ϑαγνάτου τλήμων. 

ΠΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

ϑανάτου τλήμων. 

ΜΠΙΝΗΣΊΙΖΟΧΟ Σ. 

ἀπολεῖς εἰἷ, ὦ γραῦ, στωμυλλομένη. 

ΕΥὙΥΡΙΠ141 Σ. 

στωμυλλομένη. 

ΜΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

1076 νὴ “10 ὀχληρά γ᾽ εἰσήρρηκας 

λίαν. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗ Σ. 

λίαν. 

ΠΝΠΣΙΖΟΧΟΣ. 

ωὠγάϑ'᾽, ἔασόν μὲ μονῳδῆσαι, 

καὶ χαριεῖ μοι. παῦσαι. 

ΕὙΡΙΠΊΙΊΙΠΗΣ. 

Ι παῦσαι. 

ΠΝΗΣΙΆΔΑΟΧΟΣ. 
βάλλ ἐς κόρακας. 

ΕΥὙΥὙΡΙΠΙΆΉΊΗΣ. 

βαλλ ἐς χόραχας. 

| ΠΝΗΣΙΔΑΟΧΟΣ. 
1080 τί χαχόν; 

ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. 
τί χαχόν; 

ΜΝΗΣΊΙΖΟΣΧΟ Σ. 

ληφθεῖς. 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

ληρεῖς. 

ΜΠΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

ΕΥὙΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

οἴμωζ᾽. 

ΜΝΗΣΙΆΟΧΟΣ. 
ὀτότυζ᾽. 

ΓΥΡΙΠΙΜ.ΜῊΗ Σ. 

ὀτότυζ᾽. 
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ΤΟΞΘΊΎΕΓΣ. 

οὗτος, σί λαλεῖς ; 

ἘΧΥΡΗΠΣΙΘΈΕΓΟΣ 

οὗτος, σί λαλεῖς ; 

Ζ ΘΟΞ ΘΕΡΈΓΙΣΙ 
πρυτάνεις χαλέσω. 

ἜΟΥ ΣΤ ΤΥΡΊΙΙ ΈΠΕΣΣ 

πρυτάνεις χαλέσω. 

0). ἘΠ ΤΕ ΤΡῈΣ: 

1085 σέ χαχόν; 

ἘΥΟΓΧΕΙΖΙΈΓΣ. 

σέ χαχόν; 

ἘΞ Ο ΤΊΣ, 
πωτετοπωγή; 

ΕὙΡΙΠΙΖΉΗΣ. 

πωτετοπωνή; 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 

σὺ λαλεῖς; 

ΕΥὙΡΙΠΊΙΖΉΗΣ. 

σὺ λαλεῖς; 

ΤΟΞΟΤΉΗΣ. 

χλαύσει. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

χλαύσει. 

7 0 ΞΟΤΈΤΙΣ. 

χαχχάσχη μοι; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΗΣ. 

χαχχάσχη μοι; 

ΜΑΤΙΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

1090 μιὰ 42 ἀλλὰ γυνὴ πλησίον αὕτη. 

ΡΥ ΡΓΨΓΥΊΖΙΗΙΣ. 

πλησίον αὕτη. 

ΤΟΞΟΤΉΣ. 
ποῦ ᾽σϑ' ἡ μιαρά; καὶ δὴ φεύγει. 
ποῖ ποῖ φεύγεις ; 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

σοὶ ποῖ φεύγεις ; 

ΤΟΞΟΊΗΣ. 

οὐχ αἱρήσεις ; 

ΤΠ ΕΡΤΙΓΙΖΡΙΙΣ.:. 

οὐχ αἱρήσεις ; 

ΠΕ ΘΥΞΊ ΘΥΞΕΙ:Σ. 

1096 ἔτι γὰρ γρύζεις ; 

Ῥ Χ ΡΗΙΕΓΖΙΗΣ. 

ἔτι γὰρ γρύζεις ; 

ΦΘΟΞ ΘΟ ἜἝΤΕΣ. 

λαβὲ τῇ μιαρῷ. 

ἘΔ Ρ]ῚΙΓΙΖΕΗΣ. 

λαβὲ τὴ μιαρῷ. 

ΠΣ Ο ἼἿΤΈΣ. 
λάλο χαὶ χατάρατο γύναιχο. 

ΕὙΡΙΠΙΖΔῊΣ ὡς Περσεύς. 
᾿᾿ ι “2 - , ᾽ ὦ ϑεοὶ, τίν᾽ ἐς γὴν βαρβάρων ἀφίγμεϑα 

ταχεῖ πιεδίλῳ; διὰ μέσου γὰρ αἰϑέρος 
1100 τέμνων χέλευϑον, πόδα τίϑημ ὑπόπτερον, 

Περσεὺς, πρὸς 'ργος ναυστολῶν, τὸ Γοργόνος 
χαρὰ χομίζων. 

ΤΘΥΞΕΘΥΤΟΡΙΟΕΣ. 

τί λέγει Γοργόνος πέρι; 
τὸ γραμματέο σὺ τῇ χεπαλῇ τὴν Γοργόνος; 

ΤΙ ΥΓΡΙΠΙΓΙΓΖΗ ΣΙ 

ἔγωγε φημί. 

ΤΟΞΟΤῊΣ. 

Τοργό τοι χἀγὼ λέγι. 

ΕΥΡΊΙΠΙΖῊΗ Σ. 

1106 ἔα’ τίν᾽ ὄχϑο»ν τόνδ᾽ ὁρῶ, καὶ παρϑένον 
ϑεαῖς ὁμοίαν ναῦν ὅπως ὡρμισμένην; 

ΜΙΝΗΣΙΖΟΣΧΟΣ. 

ὦ ξένε, κατοίχτειρόν μὲ τὴν παγαϑλίαν" 
λῦσόν με δεσμῶν. 

{ΟΣ ΞΟ ΠΣ ΈΓΕΣ. 

οὐκὶ μὴ λαλῆσι σύ. 
χατάρατο τόλμας " ἀποτανουμένη λαλᾷς; 

ΕΥΡΙΠΙΔΉΗΣ. 
1110 ὦ παρϑέν᾽, οἰχτείρω σὲ χρεμαμένην ὁρῶν. 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 

οὐ παρτέν᾽ ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἁμαρτωλὴ γέρων, 
καὶ χλέπτο χαὶ πανοῦργο. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΗΣ. 

ληρεῖς, ὦ Σχύϑα. 
αὕτη γάρ ἐστιν ᾿Ανδρομέδα παῖς Κηφέως. 

ΤΟΞΟΤΗ͂Σ. 
σχέψαι τὸ πόστη" μή τι μιχτὸν παίγεται; 

ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. 
1115 φέρε δεῦρό μοι τὴν χεῖρ᾽, ἵν᾽ ἅψωμαι χόρης" 

φέρε, Σκαύϑ' " ἀνθρώποισι γὰρ νοσήματα 
ἅπασιν ἐστίν " ἐμὲ δὲ χκαὐτὸν τῆς κόρης 
ταύτης ἔρως εἴληφεν. 

ΤΟΞΟΤΗ͂Σ. 
ΓΤ πὶ σέ: 

ἀτὰρ εἰ τὸ πρωχτὸ δεῦρο περιεστραμμένον, 
1120 οὐκ ἐπτόνησά σ᾽ αὐτὸ, πυγίζεις ἄγων. 

ἊΡΙΕΓΙΙΣΙ ΕΓ. 

τί δ᾽ οὐκ ἐᾷς λύσαντά μὦ αὐτὴν, ὦ Σχύϑα, 
πεσεῖν ἐς εὐνὴν χαὶ γαμήλιον λέχος; 

(Ὁ ἘΞ ΟΣ ΗΣ.:. 

εἰ σπόδο᾽ ἐπιτυμεῖς τῇ γεροντοπύγισο, 
τῇ σαγνίδο τρήσας ἐξόπιστο πρώχτισον. 

ἜΣ Ρ ΓΕΡΓΖΙΈΕΣ: 

112ὅ μὰ “1, ἀλλὰ λύσω δεσμά. 

ΤΟΞΌΤΗΣ. 
μαστιγῶ ο᾽ ἅ 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖ ΠΣ. 

καὶ μὴν ποιήσω τοῦτο. 

ΤΟΞΟΤΗ͂Σ. 
τὸ χεπαλή σ᾽ ἄρα 

τὸ ξιπομάχαιραν ἀποχεχόψι τουτοΐ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. 
αἴαῖ" τί δράσω; πρὸς τίνας στρεφρϑῶ λόγους; 

ἀλλ οὐχ ἄν ἐνδέξαιτο βάρβαρος φύσις. 
1180 σχαιοῖσι γάρ τοι καινὰ προσφέρων σοφὰ 
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μάτην ἀναλίσχοις ἂν, ἀλλ᾿ ἄλλην τινὰ 

τούτῳ πρέπουσαν μηχαγὴν προσοιστέον. 

ΤΟΞΟΤΉΣ. 

μιαρὸς ἀλώπηξ, οἷον ἐπιτήκιζέ μοι. 

ΜΝΗΣΙ.ΖΟΣΧΟ Σ. 

μέμνησο Περσεῦ μ᾽ ὡς καταλείπεις ἀϑλίαν. 

ΤΟΞΟΊΤΊΗΣ. 

1186 ἔτι γὰρ σὺ τὴ μάστιγαν ἐπιτυμεῖς λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΤΙαλλάδα τὴν φιλόχορον ἐμοὶ 
δεῦρο καλεῖν νόμος ἐς χορὸν, 
παρϑένον, ἄζυγα κούρην, 

1140 ἢ πόλιν ἡμετέραν ἔχει, 
καὶ χράτος φανερὸν μύγη, 
χληδοῦχός τε καλεῖται. 
φάνηϑ', ὦ τυράννους 
στυγοῦσ᾽, ὥσπερ εἰχός. 

1145 δῆμός τοί σε καλεῖ γυναι-- 
κῶν" ἔχουσα δέ μοι μόλοις 
εἰρήνην φιλέορτον, 
ἥκετ᾽ εὔφρονες, ὕλαοι, 
πότγιαι, ἄλσος ἐς ὑμέτερον " 

1180 οὗ δὴ ἀνδράσιν οὐ ϑεμιτὸν εἰσορᾶν 

βοοτον ὄψιν. 

1166 μόλετον, ἔλθετον, ἀντόμεϑ'᾽, ὦ 
Θεσμοφόρω πολυποτνία. 
εἰ χαὶ πρότερόν ποτ᾽ ἐπηχόω 
ἤλθετον, νῦν ἀφίχεσϑον, ἱχετεύομεν, ἐνθάδ᾽ 

ἡμῖν. 

ΕὙΡΙΠΙΖΠΣ. 

1160 γυναῖχες, εἰ βούλεσϑε τὸν λοιπὸν χρόνον 
σπονδὰς ποιήσασϑαι πρὸς ἐμὲ, νυνὶ πάρα, 
ἐφ᾽ ᾧτ᾽ ἀχοῦσαι μηδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ μηδαμὰ 
καχὸν τὸ λοιπὸν, ταῦτ᾽ ἐπικηρυχεύομαι. 

ΧΟΡΟΣ: 

χρεία δὲ ποίᾳ τόνδ᾽ ἐπεισφέρεις λόγον; 

ΕὙΡΙΠ1ΖΠ  Σ. 

1106 ὅδ᾽ ἐστὶν, οὗν τῇ σανίδι, κηδεστὴς ἐμός. 
. 2 - ᾿ 

ἢν οὖν χομίσωμαι τοῦτον, οὐδὲν μή ποτε 
καχῶς ἀχκούσητ᾽- ἢν δὲ μὴ πείϑησϑέ μοι, 
ἃ νῦν ὑποιχουρεῖτε, τοῖσιν ἀνδράσιν 
ἀπὸ τῆς στρατιᾶς παροῦσιν ὑμῶν διαβαλῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 
1170 τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν ἴσϑι σοι πεπεισμένα " 

τὸν βάρβαρον δὲ τοῦτον αὐτὸς πεῖϑε σύ. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗ͂Σ ὡς γραῦς. 

ἐμὸν ἔργον ἐστίν - χαὶ σὸν, ὠλάφιον, ἅ σοι 
χαϑ'᾽ ὁδὸν ἔφραζον, ταῦτα μεμνῆσϑαι ποιεῖν. 
πρῶτον μὲν οὖν δίελϑε κἀνακόλπασον. 

1176 σὺ δ᾽, ὦ Τερηϑὼν, ἐπαναφύσα ΠΕερσιχόν. 

ΦΟΞΟΤΗΣ. 

τί τὸ βόμβο τοῦτο; κῶμο τίς ἀνεγείρει μοι. 

ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 

ἡ παῖς ἔμελλε προμελετᾶν, ὦ τοξότα. 
ὀρχησομένη γὰρ ἔρχεϑ᾽ ὡς ἄνδρας τινάς. 

ΑΙ ΡΙ ΘΟ ΟΣ 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 

ὀρχῆσι χαὶ μελετῆσι, οὐ κωλύσ᾽ ἐγώ. 
1180 ὡς ἐλαπρὸς, ὥσπερ ψύλλο χατὰ τὸ χώδιο. 

ΕΥΡΙΠΙΔΉΗΣ. 
φέρε ϑοϊμάτιον ἄνωϑεν, ὦ τέχνον, τοδί" 
χκαϑιζομένη δ᾽ ἐπὶ τοῖσι γόνασι τοῦ Σχύϑου, 
τὼ πόδε πρότειγον, ἵν᾽ ὑπολύσω. 

ΤΦΟΞΟΤΗ Σ. 
γαιχὶ γαὺ 

κάτησο, κότησο, γαιχὶ ναὶ, τυγάτριον. 
1180 οἴμ᾽ ὡς στέριπο τὸ τιττί᾽, ὥσπερ γογγύλη. 

ἘΎΥΡΙΠΙΜΗΣ. 
αὔλει σὺ ϑᾶττον" ἔτι δέδοιχας τὸν Σ᾽ χύϑην; 

ΤΟΞΟΊΉΗΣ. 

χαλὸ γε τὸ πυγή. 

ΕΥὙΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

χλαύσετ᾽, ἢν μὴ ᾽νδον μένῃ. 

ΤΟΞΟΊΉΗΣ. 

εἶεν" χαλὴ τὸ σχῆμα περὶ τὸ πόστιον. 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

χαλῶς ἔχει. λαβὲ ϑοϊμάτιον " ὥρα ᾽στὶ γῷν 

1190 ηδη βαδίζειν. 

| ΤΟΞΟΤΗΣ. 
2 ν τ᾿ τ ᾿ , 2) ' 
ὄργια σεμνὰ θεαῖν, ἵνα λαμπάσι φαίνετον ἀμ-- οὐχὶ πιλήσει πρῶτά με; 

ΕΥὙΥΡΙΠΙΙΗΣ. 

πάνυ γε" φίλησον αὐτόν. 

ΤΟΞΟΎΥΠ:Σ. 

τ ὃ ὃ ὃ, παπαπαπαῖ, 
ὡς γλυχερὸ τὸ γλῶσσ᾽, ὥσπερ ᾿Αἀττικὸς μέλις. 
τί οὐ κατεύδει παρ᾽ ἐμέ; 

ΕἘΥΡΙΠΊ1ΙΖΔῊΗ:Σ. 

χαῖρε, τοξότα" 

οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν τοῦτο. 

ΤΟΞΟΊΗΣ. 

ναὶ ναὶ, γράδιον, 
1196 ἐμοὶ χάρισο σὺ τοῦτο. : 

ΕΥὙΡΙΠΙΔΗΣ. 
δώσεις οὖν δραχμήν; 

ΤΟΞΟΊΤΊΗΣ. 

γαὶ ναικὶ δῶ σοι. 

ΕὙΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

τἀργύριον τοίνυν» φέρε. 

ΤΟΞΟΤΊΤΊΗΣ. 
ἀλλ οὐχ ἔχ᾽ ὠδέν" ἀλλὰ τὸ συβίνγην λαβέ. 

ΕὙΡΙΠΙΖΠΣ. 

ἔπειτα κομίζεις αὖϑις. 

ΤΟΞΟΤΗ͂Σ. 
ἀχολούτει, τέχνον.- 

σὺ δὲ τοῦτο τήρει τῇ γέροντο γράδιο. 
1200 ὕνομα δέ σοι τί ἐστίν; 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

᾿Πρτεμισία. 

ΤΟΞΟΊΤΗΣ. 

μεμνῆσι τοίνυν τοὔνομ᾽" ᾿ἀρταμουξία. 
ΕὙΡΙΠΙΖΉΗ Σ. 

Ἑρμῆ δόλιε, ταυτὶ μὲν ἔτι καλῶς ποιεῖς. 



ΘΟΕ Σ ΜῈ Θ᾽ ΦΟΟ ΡῚ ΑΙΖΟΎΣ.ἊἍΙ. 

ι ι Ἐπὶ ΕῚ , ’ Ἢ , 

σὺ μὲν οὖν ἀποότρέχε, παιδάριον τουτὶ λαβών" 

ἐγὼ δὲ λύσω τόνδε. σὺ δ᾽ ὅπως ἀνδριχῶς, 

1200 ὅταν λυϑῆς τάχιστα, φεύξει, χαὶ τεγεῖς 

ὡς τὴν γυναῖχα καὶ τὰ παιδί᾽ οἴχαδε. 

ΠΟ 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽, ἢν ἅπαξ λυϑῶ. 

Ἷ ΤΥ ΤΡῚΣ ΣΤΊΓΙΣ, 

λέλυσο. σὸν ἔργον, φεῦγε, πρὶν τὸν τοξότην 
ἤχογτα χαταλαβεῖν. 

' 
] 

[ 

ΠΙΝΗΣΙΖΟΧΟΣ. 

ἐγὼ δὴ τοῦτο δοῶ. 

ΤΟΞΟΊΠΣ. 

1210 ὦ γράδι᾽, ὡς χαρίεντό σοι τὸ τυγάτριον, 

χοὺ ϑύσχολ, τς πρᾶο. --- ποῦ τὸ γράδιο; 

οἴμ᾽ ὡς ἀπόλωλον" ποῦ τὸ γέρφοντ᾽ ἐγτευτεγί; 
ἐξ: -» ΕΣ 9 » , 

ὦ γρῴδι᾽, ὦ γραῦ. οὐκ ἐπαινῶ, γοάδιο. 

᾿ἀρτωμουξία. 

διέβαλέ μ᾿ 

.1216 ὀρτῶς δὲ συβίγη ᾿στί" 

« -..- ᾿ ; ᾿’ 

ὦ γραῦς. ἀπότρεχ᾽ ὡς τάχιστα σύ" 
-᾿ . 

χαταβινῆσι γαρ. 

3 - 
-Πρταμουξία. 

ΧΟΡΟΣ. 

| ν ; 
οἴμοι, τέ δράσει; ποῖ τὸ γρᾷάδιο; 

ἫΝ ᾿ τ 3 ΠΩΣ “«» ὩΣ ι Α δ ΕἾ 

τὴν γραῦν ἐρωτᾷς, ἢ ᾿φεοὲν τὰς πηχτέδας; 

Ἵ 

Ι! 

1230 τὼ Θεσμοφόρω δ᾽ ἡμῖν ἀγαϑὴν 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 

γαὺ γαιχί. εἰδὲς αὐτό; 

ΧΟΡΟΣ. 
ταύτῃ γ᾽ οἴχεται 

αὐτή τ᾽ ἐχείγη χαὶ γέρων τις εἵπετο. 
ΤΟΞΟΤΗῊΗΣ. 

2 

.1220 χροχῶτ᾽ ἔχοντο τῇ γέροντο; 
ΧΟΡΌΣ. 

"ΩΣ ΄ 
φημ ἐγώ. 

ϑξεϑο. ΟΝ , » ΄ , 

ἐτ΄ ὧν χαταλάβοις, εἰ διώχοις ταυτηί. 
ΤΟΞΟΤΗ͂Σ. 

- Α νω ΄ ἐξ ᾿ δό 
ω μιᾶρὸ γρῴο" ποτέρα τρέξει τὴν οὐὸ; 
3 “-2 

«Τρταμουξία. 

ΧΟΡΟΣ. 
κι " ἌΣ ᾿ω ) 

ὀρϑὴν ἄνω δίωχε. ποῖ ϑεῖς; οὐ πάλιν 
τηδὺὴ διώξει; τοὔμπαλιν τρέχεις σύ γε. 

ΤΟΞΟΤΗΣ. 

ἀλλὰ τρέξι ᾿Αρταμουξία. 

ΧΟΡΟΣ. 

τρέχε νυν τρέχε νυν χατὰ τοὺς χόραχας ἐπουρίσας. 

ἀλλὰ πέπαισται μετρίως ἡμῖν " 

1226 χαχόδαιμον " 

ὥσθ᾽ ὥρα δῆτ᾽ ἐστὶ βαδίζειν 
οἴχαδ᾽ ἑκάστη. 

τούτων χάριν ἀνταποϑοῖτογ. 

ὑπο τοτ τοτο τι πτστ....--.----ῸἪ ----- 
μασοττν τινα»: .-οὖτοὃὺᾧὃἅ»  Γ τ... τ’  “.-..»...-.-..-..-.-.--.---- .-.............-....ὄ.... .-. τ Ξ- -ὖὃΘ Ξ ́ “ὃΘϑΞ΄ὃὮἦἪὋὅἙἝἪὦἪὦ  -Πρὃθῦὃθ-Ξὃ-ΠθὃὖϑΘϑῸϑὖϑΘῦῸΘῸ -΄1π.-΄.΄΄’΄’΄ὦἴἷἝ͵΄ς-  ..-ς-ρ-ρ.-ὲ-οὀ--.-.-...ς. 



ΑΡΥΞ ΘΟ ΦΑΝΟΥΞ δ'ἐψἔΠῆμτ τ 

ΤΆ ΤΟΥ ΔῬΡΑΝΓΑΤΟΣ ΤΣ ΘΙΕΓΑ Ϊ 

ΞΑΝΘΙΑΣ. ΑΙΆΑΚΟΣ. 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ͂Σ. 

ἩΡΑ͂ΚΔΑΗΣ. ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΑ͂Ι ΔΥ0. 
ΝΕΚΡΟΣ. 

ΠΑΡΑΧΟΡΗΓΗΜΑ ΒΑΤΡΆΧΩΝ. ΑΙΣΧΥ ΟΣ. 
ΧΟΡΟΣ Πρ Συ λον: Π ΔΟΎΥΤΩΝ. 

ἴδον ὧξ ὁ. Θ ἜΣ ΤΟΣ, 

)Μ «ϑὼν παρ᾽ Πραχλέους Διόνυσος τὴν ὁδὸν 
πρὸς τοὺς κατοιχομένους πορεύεται, λαβὼν 
τὸ δέρμα χαὶ τὸ σχύταλον, ἀνάγειν ϑέλων 
Πυὐριπίδην" λίμνην τε διέβαινεν χάτω. 

« - ᾽ 2 , 2 ᾿ 

καὶ τῶν βατράχων ἀνέχραγεν εὔφημος χορός. 
ἔπειτα μυστῶν ἐχδοχήῆ. Πλούτων δ᾽ ἰδὼν 
ὡς Ἡρακλεῖ προσέχρουσε διὰ τὸν Κέρβερον. 
ὡς δ᾽ ἀνεφάνη, τίϑεται τραγῳδίας ἀγὼν, 

κ ᾿ “ " 2 ΕΥ , - 537. 

καὶ δὴ στεφανοῦταί γ᾽ «Αϊσχύλος. τοῦτον δ᾽ ἀγει 

“]ιόνυσος εἰς φῶς, οὐχὶ μὰ “10 Εὐριπίδην. 

τ ςις.5Ρϑν»ν.ν....-.--......΄...ὄ..-..΄΄ “ο΄ .--.--.-- .  -ςς 

ΣΟ  ΣΣΣ 

Διόνυσός ἐστι μετὰ ϑεράποντος Ξανϑδίου χατὰ Εὐριπίδου πόϑον εἰς “ἭἜιδου χατιών" ἔχει δὲ λεοντῆν 
καὶ ῥόπαλον πρὸς τὸ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἔχπληξιν παρέχειν. ἐλθὼν δὲ ὡς τὸν Ἡραχλέα πρότερον, ἵνα 
᾿ἐξετάσῃ τὰ χατὰ τὰς ὁδοὺς, ἣ χαὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸν Κέρβερον ᾧχετο, καὶ ὀλίγα ἄλλα περὶ τῶν τραγιχῶν. 
ἐν ούει διαλεχϑεὶς ὁρμᾶται πρὸς τὸ προχείμενον. ἐπεὶ δὲ πρὸς τῇ ᾿ἀχερουσίᾳ λίμνη γίνεται, ὃ μὲν Ξανϑίας, 
διὰ τὸ μὴ συννεναυμαχηκέναι τὴν περὶ ᾿ἀργινούσας ναυμαχίαν, ὑπὸ τοῦ Χάρωνος οὐκ ἀναληφϑεὶς πεζῆ, 
τὴν λίμνην κύχλῳ πορεύεται. ὃ δὲ Διόνυσος δύο ὀβολῶν περαιοῦται, προσπαίζων ἅμα τοῖς χατὰ τὸν πό.-. 
ρον ἄδουσι βατράχοις καὶ γελωτοποιῶν. μετὰ ταῦτα ἐν “Διδου τῶν πραγμάτων ἤδη χειριζομένων οἵ τε μύ- 
σται χορεύοντες ἐν τῷ προφανεῖ χαὶ τὸν Ἴαχχον ζδοντες ἐν χοροῦ σχήματι χκαϑορῶνται, ὅ τὲ ΖἸιόγυσος 
μετὰ τοῦ ϑεράποντος εἰς ταυτὸν ἔρχεται τούτοις. τῶν δὲ προηδικημένων ὑπὸ “Ηοαχλέους προσπλεχομένων 
τῷ Διονύσῳ διὰ τὴν ἐχ τῆς σχευῆς ἄγνοιαν, μέχρι μέν τινος οὐχ ἀγελοίως χειμάζονται, εἶτα μέντοι γε ὡς 
τὸν Πλούτωνα καὶ τὴν Περσέφατταν παραχϑέντες ἀλεωρῆς τυγχάνουσιν. ἐν δὲ τούτῳ ὁ μὲν τῶν μυστῶν 
χορὸς περὶ τοῦ τὴν πολιτείαν ἐξισῶσαι χαὶ τοὺς ἀτίμους ἐντίμους ποιῆσαι χἀτέρων τινῶν πρὸς τὴν ᾿4ϑη- 
ναίων πόλιν διαλέγεται. τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ δράματος μογνόχωλα, ἄλλως δὲ τερπνὴν καὶ φιλόλογον λαμβάνει 
σύστασιν. παρεισάγεται γὰρ Εὐριπίδης «Αἰσχύλῳ περὶ τῆς τραγικῆς διαφερόμενος, τὸ μὲν ἔμπροσϑεν .41-- 
σχύλου παρὰ τῷ “Ἵιδῃ βραβεῖον ἔχοντος, τότε δὲ Εὐριπίδου τῆς τιμῆς καὶ τοῦ τραγῳδικοῦ ϑρόνου ἀντι-- 
ποιησαμένου. συστήσαντος δὲ τοῦ Πλούτωγος αὐτοῖς τὸν Ζ]Πόνυσον διακούειν ἑχάτερος αὐτοῖν λόγους πολ-- 

᾿λοὺς καὶ ποιχίλους ποιεῖται, καὶ τέλος πάντα ἔλεγχον χαὶ πᾶσαν βάσανον οὐχ ἀπιϑάνως ἑχατέρου χατὰ 
τῆς ϑατέρου ποιήσεως προσαγαγόντος, χρίγας παρὰ προσδοκίαν ὃ Διόνυσος «Δϊσχύλον γικᾶν, ἔχων αὐτὸν 
ὡς τοὺς ζῶντας ἀνέρχεται. 

.---....νὺ............ ....΄΄΄΄΄ἷὅ͵ ὁ - --͵Ἐς.ς- 

Τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ πάνυ χαὶ φιλοπόνως πεποιημένων. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Καλλίου τοῦ μετὰ ᾿Δντιγένη 
διὰ «Ριλωνίδου εἰς “ήναια. πρῶτος ἦν" «Ρρύνιχος δεύτερος Μῆούσαις" Πλάτων τρίτος Κλεοφῶντι. οὕτω 
δὲ ἐθαυμάσϑη τὸ δρᾶμα διὰ τὴν ἐν αὐτῷ παράβασιν ὥστε χαὶ ἀνεδιδάχϑη, ὥς φησι «Πιχκαίαρχος. οὐ δε- 
ϑήλωται μὲν ὅπου ἐστὶν ἡ σχηνὴ, εὐλογώτατον δ᾽ ἐν Θήβαις" καὶ γὰρ ὁ «Πιόνυσος ἐχεῖϑεν καὶ πρὸς τὸν 
Ἡρακλέα ἀφιχνεῖται Θηβαῖον ὄντα. 



ΞΑ͂ΝΘΙ“4Σ. 

ΕΣ εἰωϑότων, ὦ δέσποτα, 
ἐφ᾽ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ ϑεώμενοι; 

4ΦΙΠΙΟΝΥΣ ΟΣ. 

γὴ τὸν “11᾿ ὅ τι βούλει γε, πλὴν πιέζομαι, 
τοῦτο δὲ φύλαξαι" πάνυ γάρ ἐστ᾽ ἤδη χολή. 

Ξ΄Α͂ΝΘΙΑ͂Σ. 
ὅ μηδ᾽ ἕτερον ἀστεῖόν τι; 

ΖΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

πλήν γ᾽, ὡς ϑλίβομαι. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

τὸ πάνυ γέλοιον εἴπω; 
ΖΦ ΤΟ ΝΎΣΟΣ.: 

νὴ “]α 

ἐχεῖνο μόνον ὅπως μὴ ᾿ρεῖς, 
ἘΠ ΝΙΘΊΕΙΑΣ. 

τί δαί; 

ϑαρρῶν γ᾽" 

τὸ τί; 

2 ΠΟΥ ΝΕΣΕΣ ΟΣ. 

μεταβαλλόμενος τἀνάφορον ὅτι χεζητιᾷς. 
ΞΘ ΠΥ Σ. 

μηδ᾽ ὅτι τοσοῦτον ἄχϑος ἐπ᾿ ἐμαυτῷ φέρων, 
10 εἰ μὴ χαϑαιρήσει τις, ἀποπαρδήσομαι; 

ΤΙΟΝΥΣΟΣ. 

μὴ δῆϑ᾽, ἱκετεύω, πλήν γ᾽ ὅταν μέλλω ᾿ξεμεῖν. 
Ξ.ΝΘΙ.“Σ. 

τί δὴτ᾽ ἔδει με ταῦτα τὰ σχείη φέρειν, 
εἴπερ ποιήσω μηδὲν ὧνπερ Φρύνιχος 
εἴωϑε ποιεῖν χαὶ «“ὐχις χἀμειιψέας ; 

16 [σχεύη φέρουσ᾽ ἑχάστοτ᾽ ἐν κωμῳϑδίᾳ. 

ΠΟ Ν ΣΙΟΣΣ. 

μή νυν ποιήσης" ὡς ἐγὼ ϑεώμενος, 
ὅταν τι τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω, 
πλεῖν ἢ ̓ νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομιαι. 

ΞΑά4ΝΘΙ4Σ. 

ὦ τρισχαχοδαίμων ἄο᾽ ὁ τράχηλος οὑτοσὶ, 
20 ὅτι ϑλίβεται μὲν, τὸ δὲ γέλοιον οὐχ ἐρεῖ. 

21. 1 ΘΟ ΣΥ̓ΣΣ ΘΣΣ: 

εἶτ᾽ οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ χαὶ πολλὴ τρυφὴ, 
ὅτ᾽ ἐγὼ μὲν ὧν Διόνυσος, υἱὸς Σταμνίου, 
αὐτὸς βαδίζω χαὶ πονῶ, τοῦτον δ᾽ ὀχῶ, 

ὕγα μὴ ταλαιπωροῖτο μηδ᾽ ἄχϑος φέροι; 
ΞΖ ΝΕΘ. ΚΕ ἁΑ͂ Σ. 

26 οὐ γὰρ φέρω ᾽γώ; 
ΖΙ ΓΟΘΙΝΑΣΣ ΟἿΣ. 

πῶς φέρεις γὰρ, ὅς γ᾽ 
ΞΑ͂Ν ΘΙ.Α͂Σ. 

ὀχεῖ; 

φέρων γε ταυτί. 

ΣΙ ΠΟ ΝΖΣΟΣ. 
τίνα τρόπον; 
Ξ:.Ζ.Ν ΘΙΑ͂Σ. 

βαρέως πάνυ. 

ῬΟΕΤΑΕ 5ΟΕΝΊΙΟΙς 

τῶν. 

πακοκκιι,α υερπανπνι κποκοντνονος 

-οτι-ν.ὅ“5β.....ὕ...... 

48 ἀλλ᾽ οὐχ οἱός τ᾽ εἴμ᾽ 

να ντρουονντν»...».......ὄ... 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

οὔχουν τὸ βάρος τοῦϑ', ὃ σὺ φέρεις, οὔνος φέρει; 
ΞΑΩΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

οὐ δῆϑ' ὅ γ᾽ ἔχω ᾽γὼ χαὶ φέρω, μὰ τὸν “2 οὔ. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

πῶς γὰρ φέρεις, ὅς γ᾽ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑτέρου φέρει; 
ΞΑ͂ΜΝΘΙΑ͂Σ. 

80 οὐχ οἱδ᾽" ὁ δ᾽ ὦμος οὑτοσὶ πιέζεται. ] 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 
σὺ δ᾽ οὖν ἐπειδὴ τὸν ὄνον οὐ φής σ᾽ ὠφελεῖν, 
ἐν τῷ μέρει σὺ τὸν ὄνον ἀράμεγος φέρε. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
οἴμοι κακοδαίμων " τί γὰρ ἐγὼ οὐκ ἐναυμάχουν; 
ἡ τὰν σὲ χωχύειν ἂν ἐχέλευον μαχρά. 

ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

86 κατάβα, πανοῦργε. χαὶ γὰρ ἐγγὺς τῆς ϑύρας 
ἤδη βαδίζων εἰμὶ τῆσδ᾽, οἱ πρῶτά με 

ἔδει τραπέσϑαι. παιδίον, παῖ, ἠμὶ, παῖ. 

ΠΡἅΑ͂ ΚΊΗΣ. 

τίς τὴν ϑύραν ἐπάταξεν; ὡς κενταυριχῶς 

ἐνήλαϑ᾽ ὅστις " εἶπέ μοι, τουτὶ τί ἢν; 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
40 ὁ παῖς. 

ΞΩΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

τί ἔστιν; 

ΦΙἊὨΟΝΥΣΟΣ 

οὐχ ἐγεθυμήϑης; 
ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

τὸ τί; 
ΔΦΙἊΟΝΥΣΟΣ. 

ὡς σφόδρα μ᾽ ἔδεισε. 

Ξ4άΑΝ ΘΙ4.4Σ. 

γὴ 4Ὶ, μὴ μαίνοιὸ γε. 
ΠΡΑΩ͂Κ.ΖΗ Σ. 

οὔ τοι μὰ τὴν Ζ]ἡμητρα δύναμαι μὴ γελῶν" 
καίτοι δάχνω γ᾽ ἐμαυτόν" ἀλλ᾿ ὅμως γελῶ. 

Δ ΙΟΝΥΣΟΣ.ε 

ὦ δαιμόνιε, πρόσελϑε" δέομαι γάρ τί σου. 
ΠΡΩΑΚΧΖΗΣ. 

ἀποσοβῆσαι τὰν γέλων, 

ὁρῶν λεοντῆν ἐπὶ χροχωτῷ κειμένην. 
τίς ὁ νοῦς; τί χόϑορνος χαὶ δόπαλον ξυνηλθέτην ;] 

ποῖ γῆς ἀπεδήμεις; 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

ἐπεβάτευον Κλεισϑένει. 
ΠΡΑΚΖΗΣ. 

χἀναυμάχησας; 

ΖΦ ΤΟΝΧΣΟΙΣ. 

καὶ χατεδύσαμέν γε ναῦς 
ἢ δωώδεκ᾽ ἢ τρισχαίδεχα. 
ἩΡΑΚΟΗΣ. 

ὅ0 τῶν πολεμίων 

σγζώ; 
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ΔΦΙΠἊΟΝΎΥΎΣΟΣ. 

γὴ τὸν ᾿Ζπόλλω. 
ΠΡΑΚ,ΗΣ. 

κᾷτ᾽ ἔγωγ 
ΖΔΦΙἊΟΝΎΣΟ Σ. 

χαὶ δῆτ᾽ ἐπὶ τῆς νεὼς ἀναγιγνώσχοντί μοι 
τὴν ᾿Ανδρομέδαν πρὸς ἐμαυτὸν ἐξαίφνης πόϑος 

τὴν χαρδίαν ἐπάταξε πῶς οἴει σφόδρα; 
ΠΡΑΚ,ΖΗ Σ. 

ὅδ πόϑος; πόσος τις; 
ΑΙΟΝΎΣ ΟΣ. 

μικρὸς, ἡλίχος ἸΠόλωγ. 
ΠΡΑΚΆΑΗΣ. 

» 
ἐξηγρόμην. 

γυγαιχός; 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽. 
ΠΡΩΚ.ΖΉΗΣ. 

ἀλλὰ παιδός; 

ΦΙἊΟΝΎΣΟΣ. 

οὐδαμῶς. 
ΗΠΡΑΚΖΗΣ. 

ἀλλ᾿ ἀνδρός; 
ΦΙἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

ἀτταταῖ. 
ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

ξυνεγένου Κλεισϑέγει; 
ΦΙἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

μὴ σχῶπτέ μ᾽, ὠδέλφ᾽" οὐ γὰρ ἀλλ ἔχω χαχῶς" 
τοιοῦτος ἵμερός μὲ διαλυμαίνεται. 

ἩΡΖΚΟΕΗΣΣ.: 

60 ποῖός τις, ὠδελφίδιον; 

ΙΟΝΎΣΟΣ. 

οὐκ ἔχω φράσαι. 
ὅμως γε μέντοι σοι δι᾽ αἰνιγμῶν ἐρῶ. 
ἤδη ποτ᾽ ἐπεϑύμησας ἐξαίφνης ἔτνους; 

ΠΡΑΩΑΚ.ΖΏΠΗΣ. 

ἔτνους; βαβαιὰξ, μυριάκις ἐν τῷ βίῳ. 

ΤΙ ΤΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἄρ᾽ ἐχδιδάσχω τὸ σαφὲς, ἢ ̓ τέρᾳ φράσω; 

ΗΡΑΚΆἍΗΣ. 

θό μὴ δῆτα περὶ ἔτνους γε" πάνυ γὰρ μανϑάνω. 

ΔΙΟΝΎΣΟ Σ. 

τοιουτοσὶ τοίνυν μὲ δϑαρδάπτει πόϑος 

Εὐριπίδου, χαὶ ταῦτα τοῦ τεϑνηχότος, 

κοὐδείς γέ μ᾽ ἂν πείσειεν ἀνθρώπων τὸ μὴ οὐκ 
ἐλϑεῖν ἐπ᾽ ἐκεῖνον. 

ΠΡΑ͂ΚΖΗΣ. 

πότερον εἷς “Αϊιδου κάτω; 
ΦΙἊὨΟΝΎΣΟΣ. 

70 χαὶ νὴ 4{᾽ εἴ τί γ᾽ ἔστιν ἔτι χατωτέρω. 

ΠΡΑΩΑ͂Κ.Η Σ. 

τί βουλόμενος; 
ΖΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

δέομαι ποιητοῦ δεξιοῦ. 

οἱ μὲν γὰρ οὐκέτ᾽ εἰσὶν, οἱ δ᾽ ὄντες χακοί. 

ΠΡΑ͂Κ.8Η Σ. 

τί δ᾽ ; οὐκ Ἰοφῶν ζῆ; 
ΦΙΤΘΟΝΥ ΟΣ: 

τοῦτο γάρ τοι χαὶ μόνον 

ὌΦΙΣ Ο ΦΑΝ ΘΎΥῪΥΟΣ 

ἔτ᾽ ἐστὶ λοιπὸν ἀγαθὸν, εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἄρα" 
78 οὐ γὰρ σάφ᾽ οἶδ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦϑ᾽ ὅπως ἔχει. 

ΠΡΑ͂Κ,ΑΗΣ. 

εἶτ᾽ οὐ Σοφοχλέα, πρότερον ὑγτ᾽ Εὐριπίδου, 
μέλλεις ἀνάγειν, εἴπερ γ᾽ ἐχεῖϑεν δεῖ σ᾽ ἄγειν; 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

οὗ, πρίν γ᾽ ἂν Ἰοφῶντ᾽, ἀπολαβὼν αὐτὸν μόγον, 
ἄνευ Σοφοχλέους ὅ τι ποιεῖ κωδωνίσω. 

80 χάλλως ὃ μέν γ᾽ Εὐριπίδης, πανοῦργος ὧν, 
κἂν ξυναποδρᾶναι δεῦρ᾽ ἐπιχειρήσειέ μοι" 
ὁ δ᾽ εὔχολος μὲν ἐνθάδ᾽, εὔκολος δ᾽ ἐχεῖ. 

ΠΡΩ4Κ.ΖΗ Σ. 

γάϑων δὲ ποῦ ᾿στιν; 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἀπολιπών μ᾽ ἀποίχεται, 
ἀγαϑὸς ποιητὴς χαὶ ποϑειγὸς τοῖς (φίλοις. 

ΠΡΑ͂Κ.ΖΠΗΣ. 

8ὅ ποῖ γῆς ὁ τλήμων; 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐς μακάρων εὐωχίαγ.- 
ΠΡΑ.κΚ.Π:Σ. 

ὁ δὲ Ξενοκλέης; 
ΑΙΟΝΎΣΟὋΟΣ. 

ἐξόλοιτο γὴ 4]ία. 
ἩΡΑ͂Κ.ἍΠ Σ. 

Πυϑάγγελος δέ; ᾿ 
ΞἅΑ͂ΝΘΙΑἉ“Σ. 

περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος 
ἐπιτριβομένου τὸν ὦμον οὑτωσὶ σφόδρα. 

ΠΡΑΚ,ΖΠΕΣ. 

οὔχουν ἕτερ᾽ ἔστ᾽ ἐνταῖϑα μειραχύλλια 
90 τραγῳδίας ποιοῦντα πλεῖν ἢ μύρια, 

Εὐριπίδου πλεῖν ἢ σταδίῳ λαλίστερα; 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐπιφυλλίδες ταῦτ᾽ ἐστὶ χαὶ στωμύλματα, 
χελιδόνων μουσεῖα, λωβηταὶ τέχνης, 
ἃ φροῦδα ϑᾶττον, ἢν μόνον χορὸν λάβῃ, 

96 ἅπαξ προσουρήσαντα τῇ τραγῳδίᾳ. 

γόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὐχ εὕροις ἔτι 
ζητῶν ἂν, ὅστις ῥῆμα γενναῖον λάκχοι. 

ΠΠΡΑΚ.ΖΗΣ. 

πῶς γόνιμον; 
ΦΙἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

ὠδὶ γόνιμον, ὅστις φϑέγξεται 
τοιουτογί τι παραχεχινδυνευμένον, 

100 αἰϑέρα “ιὸς δωμάτιον, ἢ χρόνου πόδα, 
ἢ φρένα μὲν οὐκ ἐθέλουσαν ὁμόσαι καϑ' ἑερῶν, 
γλῶτταν δ᾽ ἐπιορχήσασαν ἰδίᾳ τῆς φρενός. 

ΠΡΑΚ,ΖΗΣ. 

σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσκει; 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

μάλλὰ πλεῖν ἢ μαίψγομαι. 
ἩΡΑ͂Κ.“ΗΣ. | 

ἢ μὴν κόβαλά γ᾽ ἐστὶν, ὡς καὶ σοὶ δοχεῖ. 
ΖΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

1065 μὴ τὸν ἐμὸν οἴχει νοῦν " ἔχεις γὰρ οἱχίαν. 
ΠΡΑΚ.ΗΣ. 

καὶ μὴν ἀτεχνῶς γε παμπόνηρα φαΐένεται. 
ΙΟΝΎΣΟΣ. 

δειπγεῖν μὲ δίδασκε. 



ὌΤΥΟ ἅΓ Ὰ8Ὲ 

περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 
ΣΙ ΘΟΝ ΧΣΊΘΙΣ: 

ἀλλ ὧνπερ ἕνεχα τήνδε τὴν σχευὴν ἔχων 
ἦλθον χατὰ σὴν μίμησιν, ἵνα μοι τοὺς ξέγους 

110 τοὺς σοὺς φοάσειας, εἰ δεοίμην, οἷσι σὺ 
ἔχρω τόϑ'᾽, ἡνίκ᾽ ἦλϑες ἐπὶ τὸν Κέρβερον, 
τούτους φράσον μοι, λιμένας, ἀρτοπώλια, 
πορνεῖ᾽, ἀναπαύλας, ἐχτροπὰς, κρήνας, ὁδοὺς, 
πόλεις, διαίτας, πανδοχευτρίας, ὅπου 

116 κόρεις ὀλίγιστοι. 

ἘΦΝΘΙΑΣ. β 

᾿ 
| 

Ξ.4Ν9ΘΙ4Σ. 

περὶ ἐμοῦ δ᾽ οὐδεὶς λόγος. 
ἘΠΡΡῚ Καὶ ΖΗ. 

ὦ σχέτλιε, τολμήσεις γὰρ ἰέναι; 
ΤΙΘΝΥΣΟΞΣ. 

χαὶ σύ γε 
μηδὲν ἔτι πρὸς ταῦτ᾽, ἀλλὰ φράζε τῶν ὁδῶν 
ὅπως τάχιστ᾽ ἀφιξόμεϑ'᾽ εἰς “Ἅιδου χάτω" 

χαὶ μήτε ϑερμὴν μήτ᾽ ἄγαν ψυχρὰν φράσης. 
ἘΠΡΎΚΟΣΙΓΣ. 

120 φέρε δὴ, τίν᾽ αὐτῶν σοι φράσω πρώτην; τίνα; 
μίᾳ μὲν γὰρ ἔστιν ἀπὸ χάλω χαὶ ϑραγίου, 
χρεμάσαντι σαυτόν. 

ΓΟΘΣΝ ΣΌΣ 

παῦε, πνιγηρὰν λέγεις. 
ἘΠΡΕΊ ΚαΣ ΤΕΣ. 

ἀλλ ἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη, 
ἡ διὰ ϑυείας. ᾿ 

ΠΤ ΘΝ Υ ΟΞ ΟΣ. 

ἄρα χώνειον λέγεις; 
ἘΠΡΈΤΗΚ ΧΗΣ. 

126 μάλιστά γε. 
ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ψυχοάν γε χαὶ δυσχείμερον " 
εὐθὺς γὰο ἀποπήγνυσι τἀντιχνήμια. 

ΠΡ ΖΟΚΥΣΤΕΕΙΣΣΣ 

βούλει ταχεῖαν χαὶ χατάντη σοι φράσω; 
 ΚΟΙΊΝΕΥΣ ΟἿΣ. 

νὴ τὸν 4{᾽, ὡς ὄντος γε μὴ βαδιστιχοῦ. 
ἘΡΟΤΟΚ ΧΟΡΟΣ: 

χαϑέοπυσόν γυν ἐς Κεραμειχόν. 
“ΤΟΝ ΎΥΣΟΣἪΣ. 

εἰτα τί; 

---- ς---.-. . --οὀ«ς-ς-ς.- 

ΠΡ ΤΚ.-ΖΗ͂Σ. 

130 ἀναβὰς ἐπὶ τὸν τιύργον τὸν ὑψηλὸν 
ΤΟΣ ΝΟΥ ΣΌΟΣΣ. 

τί δοῶ; 
ἘΠΡῸ ΚΖ ΉΣΣ. 

ἀφιεμένην τὴν λαμπάδ᾽ ἐντεῦϑεν ϑεῶ, 
χἄπειτ᾽ ἐπειδὰν φῶσιν οἱ ϑεώμενοι 

Ι εἶναι, τόϑ᾽ εἶναι καὶ σὺ σαυτόν. 

| ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
σοῖ; 

ἩΡΠΚ ΠΗ͂Σ: ᾿ 
κάτω. 

ΠΟ Ν ὙΞΣΕΘῚΣ.: 

ἀλλ᾿ ἀπολέσαιμ᾽ ἂν ἐγχεφάλου ϑρίω δύο. 
136 οὐχ ἂν βαδίσαιμι τὴν ὁδὸν ταύτην. 

ΓΡΑΥ͂Σ, 

-- ᾿τὦ΄ὦἝὦἝᾧὖὃὦὁ)ἢ“ἝἘἝἙ. 

τί δαί; 

ΖΕ ΘΙ ΈΣΊΟἿΣΣΣ 

ἥνπερ σὺ τότε χατῆλϑες. 
ἩΓΡΉΚΌΎΙΓΣ. 

ἀλλ ὃ πλοῦς πολύς. 
εὐθὺς γὰρ ἐπὶ λίμνην μεγάλην ἥξεις πάγυ 
ἄβυσσον. 

ΔΦΙἊΟΝΎΣΟΣ. 

εἶτα πῶς περαιωθϑήσομαι; 
ΠΡΑ͂ΚΚΜΗΣ. 

ἐν πλοιαρίῳ τυννουτῳί σ᾽ ἀνὴρ γέρων 
140 γαύτης διάξει δύ᾽ ὀβολὼ μισϑὸν λαβών. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

φεῦ. ὡς μέγα δύνασϑον πανταχοῦ τὼ δύ᾽ ὀβολώ. 
πῶς ἠλϑέτην χἀχεῖσε; 

ΗΡΑΚΖΗΣ. 

Θησεὺς ἤγαγεν. 
μετὰ ταῦτ᾽ ὄφεις χαὺὶ ϑηρί᾽ ὄψει μυρέα 
δεινότατα. 

ΔΦΙ2ἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

μή μ᾽ ἔχπληττε μηδὲ δειμάτου " 
145 οὐ γάρ μ᾽ ἀποτρέψεις. 

ΗΡΩΚΖΗΣ. 

εἶτα βόρβορον πολὺν 
καὶ σχῶρ ἀείνων" ἕν δὲ τούτῳ χειμέγνους 
εἴ που ξένον τις ἠδίχησε πώποτε, 
ἢ παῖδα χινῶν τἀργύριον ὑφείλετο, 
ἢ μητέρ᾽ ἠλόησεν, ἢ πατρὸς γγάϑον 

160 ἐπάταξεν, ἢ ̓ πίορχον ὅρκον ὥμοσεν, 
ἢ Πορσίμου τις δῆσιν ἐξεγράψατο. 

ΤΟΝ ΣΣ ΘΣΣΣ 

γὴ τοὺς ϑεοὺς ἐχρῆν γε πρὸς τούτοισι χεὶ 

τὴν πυρρίχην τις ἔμαϑε τὴν Κιγνησίου. 

ἘΓΡΟΖΟΚΕΤ ΕΣ: 

ἐντεῦϑεν αὐλῶν τίς σε περίεισιν πνοὴ; 
1δδ ὄψει τε φῶς χάλλιστον, ὥσπερ ἐνϑάδε, 

χαὶ μυροινῶνας, χαὶ ϑιάσους εὐδαίμογας 

ἀνδρῶν γυναικῶν, χαὶ χρότον χειρῶν πολύν. 

ΖΕ ΠΟΥ ΣΟΣ. 

οὗτοι δὲ δὴ τίγες εἰσίν; 
ΠΗΠΡΑ͂Κ.,ΖΗΣ. 

οἱ μεμυημένγοι, 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 
νὴ τὸν 4 ἐγὼ γοῦν ὄνος ἄγων μυστήρια. 

160 ἀτὰρ οὐ χαϑέξω ταῦτα τὸν πλείω χρόνον. 

ἌΡ ΚΕ ΠΣ: 

οἵ σοι φράσουσ᾽ ἁπαξάπανϑ᾽ ὧν ἂν δέῃ. 
οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παρ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδὸν 
ἐπὶ ταῖσι τοῦ Πλούτωγος οἱχοῦσιν ϑύραις. 

καὶ χαῖρε πόλλ, ὠδελφέ. 
ΖΦ ΤΟΝ Υ ΣΊΟΣ: 

γὴ «δ χαὶ σύ γε 
166 ὑγίαινε. σὺ δὲ τὰ στρώματ᾽ αὖϑις λάμβανε. 

ἘΑΝΘΙΑ͂Σ. 
πρὶν καὶ καταϑέσϑαι; 

ΝΟΥ Σ ΟΣ. 

χαὶ ταχέως μέντοι πάνυ. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 
μὴ δῆθ᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἀλλὰ μίσϑωσαΐί τινα 

τῶν ἐχφρερομένων, ὕστις ἐπὶ τοῦτ᾽ ἔρχεται. 



[ 

108 ΑἸΙΡΌΣΑΙ Θ 

ὁ ΘΧΞΟΣ. 
ἐὰν δὲ μὴ ᾽χω; 

' ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
᾿ τότε μ᾽ ἄγειν. 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

χαλῶς λέγεις. 
170 καὶ γάρ τιν᾽ ἐχφέρουσι τουτονὶ γνεχρόν. 

οὗτος, σὲ λέγω μέντοι, σὲ τὸν τεϑνηχότα " 
ἄνϑρωπε, βούλει σχευάρι᾽ εἰς “δου φέρειν; 

ΝΈΕΚΡΟΣ. 

πόσ᾽ ἅττα; 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ταυτί. 

ΝΈΚΡΟΣ. 

δύο δραχμὰς μισϑὸν τελεῖς ; 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

μὰ 4, ἀλλ ἔλαττον. 
ΝΈΚΡΟΣ. 

ὑπάγεϑ'᾽ ὑμεῖς τῆς ὁδοῦ. 
ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

176 ἀνάμεινον, ὦ δαιμόνι", ἐὰν ξυμβῶ τέ σοι. 
ΝΕΚΡΟΣ. 

εἰ μὴ καταϑήσεις δύο δοαχμὰς, μὴ διαλέγου. 
ΙΟΝΎΣΟ Σ. 

λαβ᾽ ἐννέ᾽ ὀβολούς. 
ΝΕΙΚΡΟΣ. 

ἀναβιῴην νυν πάλιν. 
ΞΑάΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ὡς σεμνὸς ὁ χατάρατος" οὐχ οἱμώξεταε; 

ἐγὼ βαδιοῦμαι. 
ΑΙ ΙΟΝΎΣΟ Σ. 

χοηστὸς εἶ καὶ γενγάδας. 
-“- 4 ᾿ -- 180 χωρῶμεν ἐπὶ τὸ πλοῖον. 

ΧΑΡΩ Ν. 

ὠὸπ, παραβαλοῦ. 
Ξ4Α͂ΝΘ.14:Σ. 

τουτὶ τί ἔστι; 

ΑΟΝΎΣΟΣ. 

τοῦτο λίμνη νὴ 4] έα 

αὕτη ᾽στὶν ἣν ἔφραζε, καὶ πλοῖόν γ᾽ ὁρῶ. 
Ξ.4ΝΘΙ4Σ. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, κάστι γ᾽ ὃ Χάρων οὑτοσί. 
ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ΕΟ ὁ ’ ἜΣ ες Ἐν Ὁ Σ ’ 
χαῖρ ὦ Χαρων, χαῖρ ὦ Χαρων, χαῖρ ὦ Χαρων. 

Χ.Ἅ4ΡωΩ Ν. 

18ὅ τίς εἷς ἀναπαύλας ἐκ χαχῶν καὶ πραγμάτων; 
τίς εἰς τὸ 4ήϑης πεδίον, ἢ ̓ ς ὄνου πόχας, 
ἢ ̓ ς Κερβερίους, ἢ ̓ ς κόρακας, ἢ ̓ πὶ Ταίναρον; 

ΔΦΙΟΝΎΣΟΣΞΣ. 

ἐγώ. 
ΧΑΡΩ Ν. 

ταχέως ἔμβαινε. 

ΖΦΙἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

ποῖ σχήσειν δοχεῖς; 
ἐς κόραχας ὄντως; 

ΧΑΡΩ Ν. 

ναὶ μὰ “ία, σοῦ γ᾽ οὕνεκα. 
190 ἔειβαινε δή. 

ΖΝ ΧΞΙΘΕΣΣ 
παῖ, δεῦρο. 

ΦΊΑΝΟΥΣΝΣΝ Ν 

ΧΑΡΩ Ν. 
δοῦλον οὐχ ἄγω, 

εἰ μὴ πππν- τὴν περὶ τῶν χρεῶν. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

Χ.ΑΡωῶ Ν. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ποῦ δῆτ᾽ ἀγναμενῶ; 
ΧΆΡΩΝ. 

195 ἐπὶ ταῖς ἀναπαύλαις. 

ΑΙΟΝΎΣΟ Σ. 

μαγνϑάνεις; 
ΞΑ͂Ν ΘΙΖΑΣ. 

οἴμοι χκαχοδαίμων, τῷ ξυνέτυχον ἐξιών ; 

ΧΆΡΩΝ. 

οὗτος, τί ποιεῖς; 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 
ὃ τι ποιῶ; 

ἕζω ᾽πὶ κώπην, οἷπερ ἐχέλευσάς με σύ; 
ΧΆΡΩΝ. 

200 οὔκουν χαϑεδεῖ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ, γάστρων; 
ΑΙΟΝΎΣΟ Σ. 

ΧΑΡΩ ΓΝ. 

οὔχουν προβαλεῖ τὼ χεῖρε χἀχτεγεῖς ; 
ΧΤΙΟΝΥΧΕΣΗΟΣ. 

ἰδού. 
ΧΑΡΩ Ν. 

οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων, ἀλλ᾽ ἀντιβὰς 
ἐλᾷς προϑύμως; 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 
κάτα πῶς δυνήσομαι, 

ἄπειρος ̓  ἀϑαλάττωτος, ἀσαλαμίγιος 

206 ὧν, εἶτ᾽ ἐλαύνειν; 

ΧΆΡΩΝ. 

.-..ὄ....-ὄ..-.-.-  5ϑῦϑ.........ὄ......... ......,.-...................................ὄ ἜΤΟΣ αν θα το μῆτιν ὑνάνενε ψύτον, Κορ τὶ “ες ΞΡ ρανσο ΜΕΙ͂ΒΕ  ΣΑΣΕΙΟΣ  ΜΈΡΕις ΒΞ ΕΞ ἐπ ασε 5}. ξ ος ἈΕΞΞΣ νος ΤΕΣ τ ΣΌΣ ἘΣ ΟΥΣΜΞο τε ΞΡΌΣΣ. 

ὁᾷστ᾽ " ἀχούσει γὰρ μέλη 
κάλλιστ᾽, ἐπειδὰν ἐμιβάλης ἅπαξ. 

ΙΟΝῪΥ ΣΟ Σ. 

; τίνων; 

ΧΆΡΩΝ. 

βατράχων κύχνων ϑαυμαστά. 
ΑΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

χαταχέλευς δή. 
ΧΑΡΩ Ν. 

ὠὸπ ὃπ ὠὸπ ὅπ. 
ΒΑ͂ΤΡΑ͂ΧΟΙ. 

βρεχεκεχὲξ κοὰξ χοὰξ, 

210 βρεχεχεκὲξ χοὰξ χοάξ. 

λιμναῖα χρηνῶν τέχνα, 

ξύναυλον ὕμνων βοὰν 
φϑεγξώμεϑ᾽, εὔγηρυν ἐμὰν ἀοιδὰν, 
χοὰξ χοὰξ, 

215 ἣν ἀμφὶ Νυσήιον - 

“Ιιὸς Διώνυσον ἐν 
«Δίμναισιν Ἰαχήσαμεν, 
ἡνίχ᾽ ὁ χραιπαλόχωμος 

μὰ τὸν Α΄, οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἔτυχον ὀφϑαλμιῶν. 

οὔκουν περιϑρέξει δῆτα τὴν λίμνην χκύχλῳ;, 

παρὰ τὸν «ὐαίγου λέϑον, 

[ὰ 2 κ , » Ψ -» καϑιζ᾽ ἐπὶ χώπην. εἴ τις ἔτι πλεῖ, σπευδέτω. 

τέ δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 

ἐδού. 

. 

᾿ ’ 

παᾶγνυ μαγϑαγω. 



ΒΙΓΆΝ ΓΒΕ ὧν χὰ ΘΌ ; 

» ς “ , 

τοῖς ἱεροῖσι χυτροισι 
- 3 ᾿ ΄ -ὭὋἮΨ 32) 

χωρεῖ χατ᾽ ἐμὸν τέμενος λαῶν Οχλος: 

220 βοεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 
ΘΟ ΕΣΙΘ Σ, 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἀλγεῖν ἄρχομαι 
᾿ 27 ἘΣ τ ,« 

τὸν ὁρρον, ὦ κοὰξ χοάξ" 
ἀπ ότν τς ὌΝ αν γι , 
ὑμῖν δ᾽ ἴσως οὐδὲν μέλει. 

ΒΦΓΎΤΡΟΖ,Χ ΟῚ. 

225 βρεχεχεκὲξ χοὰξ χοάξ. 
4ΦΙἊΟΝΥΎΣΟΣ. 

3522) 3.5» 2 «Ὁ ΕΣ 
αλλ ἔξόλοισϑ᾽ αὐτῷ χοσξ" 

» ΝΣ ’ ΕῚ ΣΝ ΝΕῚ Ὅσον ’΄ξ 
οὐδὲν γὰρ ἐστ᾽ ἀλλ ἢ κοάξ. 

Ύ ΡΞ ΧΟ. 

εἰχότως γ᾽, ὦ πολλὰ πράτ- 
των" ἐμὲ γὰρ ἔστερξαν εὔλυοοέ τε Μοῦσαι 

280 χαὶ κεροβάτας Πὰν, ὁ χαλαμόφϑογγα παίζων " 
΄ 2 ς ’ 

προσεπιτέοπεται δ᾽ ὃ φορμικτὰς ᾿Απόλλων, 
.᾿ ; «ὶ ς ἐκ 

ἕνεχας δόναχος, ὃν ὑπολύριον 

ἔνυδρον ἐν λίμναις τρέφω. 

286 βρεχεχεχὲξ χοὰξ κοάξ. ϊ 

ΤΟ ΝΎΥΞΣΟΣ:. 
᾿Ὶ δ δ »ἢ 

ἐγὼ δὲ φλυχταίνας γ᾽ ἔχω, 

χὠ πρωχτὸς ἴδίει πάλαι, 

χαᾷτ᾽ αὐτίχ᾽ ἐγκύψας ἐρεῖ 
βοεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

240 ἀλλ, ὦ φιλῳδὸν γένος, 
, 

παυσασϑε. 

ΒΑΤΡΟΑ͂ΧΟΙ. 
- κι “ 

μᾶλλον μὲν οὖν 
κα ’ 

φϑεγξόμεσϑ'᾽, εἰ δὴ ποτ᾽ εὖ- 
ηλίοις ἐν ἁμέραισιν 
ς ’ Χ , 

ἡλάμεσϑα διὰ χυπείρου 

χαὶ φλέω, χαίροντες φδῆς 

2456 ἐν πολυχολύμβοισι μέλεσιν, 
3 }Ὶ ’ 27 

ἢ Ζ΄ιος φευγοντὲς ομιββοον 

ἔνυδρον ἐν βυϑῷ χορείαν 
αἴολαν ἐφϑεγξαμεσϑα 

πομφολυγοπαφλάσμασιν. 
250 βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοαξ. 

ΠΓΟΣ ΎΣΟΣ. 
Α 2 «ς -“ 1 ’ 

τουτὶ παρ ὑμῶν λαμβαγω.-. 

ΠΡΌ Χ ΟἿ: 
͵ ΄ 

δεινά τἄρα πεισόμεσϑα. 

ΟΣ Δ Σ ΩΣΣ: 

δεινότερα δ᾽ ἔγωγ᾽, ἐλαύνων 
2665 εἰ διαρραγήσομαι. 

ὌΞΘΥΊ ΧΟ Ἱ. 

βρεκεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ΤΟΝ ΣΟ Σ: 

οἰμώζετ᾽ - οὐ γάρ μοι μέλει. 

15. ὙΠ ΠΡΞΊΧ ΘΩΣ 

ἀλλὰ μὴν χεχραξόμεσϑά γ᾽ 

ὁπόσον ἡ φάρυγξ ἂν ἡμῶν 
260 χανδάνη δι᾽ ἡμέρας 

βρεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ΖΦ ΙΘῪΥ ΣΟΣ. 

τούτῳ γὰρ οὐ γνικήσετε. 
ΒΕ. Ρ..4.ΧΟ]!. 

οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ πάντως. 

-΄..............τὦ...ὕβ..............ὕ.ὄ... .. 
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ΑΠΤΙΟΝΎΣΟ Σ. 

2606 οὐδέποτε" χεχράξομαι γὰρ, 

χᾶν μὲ δῆ δι᾿ ἡμέρας, 

ἕως ἂν ὑμῶν ἐπιχρατήσω τοῦ χοὰξ, 

βοεχεχεχὲξ χοὰξ χοάξ. 

ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ᾽ ὑμᾶς τοῦ χοάξ. 
ΧΆΡΩΝ. 

ὦ παῦε παῦε, παραβαλοῦ τῷ χωπίῳ. 
270 ἔχβαιν᾽, ἀπόδος τὸν ναῦλον. 

ΘΝ ΣΟΣ. 

ἔχε δὴ τὠβολω. 
ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ὁ Ἐανϑίας. ποῦ Ξανϑίας; ἡ Ξανϑίας; 
ΞΑ͂ΝΘΙ.“Σ. 

Ἰαῦ. 
ΔΙΟΝΎΣΟ Σ. 

βάδιζε δεῦρο. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

χαῖρ᾽, ὦ δέσποτα. 
ΤΟΝ ΎΥΣΟΣ. 

τί ἔστι τἀγταυϑί; 
Ξ.Α,ΝΘΙΑ͂Σ. 

σχότος χαὶ βόρβορος. 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

χατεῖδες οὖν που τοὺς πατραλοίας αὐτόϑε 
275 χαὶ τοὺς ἐπιόρχους, οὗς ἔλεγεν ἡμῖν ; 

ΞΑ͂Ν ΘΙΑ͂Σ. 

σὺ δ᾽ οὔ; ’ 

ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ ᾽γωγε, καὶ γνυγνέ γ᾽ ὁρῶ. 
ἄγε δὴ, τί δρῶμεν; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ4ΑΣ. 

προϊέναι βέλτιστα νῷν, 

ὡς οὗτος ὃ τόπος ἐστὶν οὗ τὰ ϑηρία 
τὰ δείν᾽ ἔφασκ᾽ ἐχεῖνος. 

ΑΤΙΟΝΎΣΟΣ. 

ὡς οἱμώξεται. 

280 ἠλαζονεύεϑ᾽, ἵνα φοβηϑείην ἐγὼ, 
εἰδώς με μάχιμον ὄντα, φιλοτιμούμενος. 
οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρόν ἐσϑ'᾽ ὡς Ἡρακλῆς. 

ἐγὼ δέ γ᾽ εὐξαίμην ἂν ἐντυχεῖν τινι, 

λαβεῖν τ᾽ ἀγώνισμ᾽ ἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ. 
ΞΑάΑ͂ΝΘ.14 Σ. 

2856 γὴ τὸν Ζ4ία χαὶ μὴν αἰσθάνομαι 

ΑΙΟΝΎΣΟΞΣ. 

ποῦ ποῦ ᾽στιν; 

ψόφου τιγὸς. 

ΞΑΪΙΘΙΑ͂Σ. 
ἐξόπισϑεν. 

ΔΙΠἊὨΟΝΎΣΟ Σ. 

ἐξόπισϑ᾽ ἴϑι. 

ΞΑΩΑ͂ΝΘΙ44Σ. 

ἀλλ ἐστὶν ἐν τῷ προόσϑε. 
ΑΙΟΝΎΣΟ Σ. 

πρόσϑε γυν ἴϑε. 

ΞΑάΑ͂ΜΝΘΙ1Ι4Σ. | 

χαὶ μὴν ὁρῶ νὴ τὸν Ζία ϑηρίον μέγα. 
ΤΙΟΝΎΣΟΣ. 

ποῖόν τι; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 
δεινόν" παντοδαπὸν γοῦν γίγνεται" 

τον πο - ὦ 
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290 ποτὲ μέν γε βοῦς, νυνὶ δ᾽ ὀρεὺς, ποτὲ δὲ γυνὴ! 
ὡραιοτάτη τις. 

ΔΙἊΟΝΎΣΟΣ. 

ποῦ σιι; φέρ᾽ ἐπ᾿ αὐτὴν ἴω. 
ΞΑΝΘ.ΙΑ͂Σ. 

ἀλλ οὐκέτ᾽ αὖ γυνή ᾽στιν, ἀλλ᾿ ἤδη κύων. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

Ἔμπουσα τοίγυν ἐστί. 
ΞΑ͂ΝΘ΄ΙΑ͂Σ. 

πυρὶ γοῦν λάμπεται 

ἅπαν τὸ πρόσωπον. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

χαὺ σχέλος χαλκοῦν ἔχει. 
Ξ.1ΝΘΙΑ͂Σ. 

29ό γὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ βολίτινον ϑάτερον, 

σάφ᾽ ἴσϑι. 
ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

ποῖ δῆτ᾽ ἂν τραποίμην; 
ΞΑ͂ΝΘΙ4:Σ. 

ποῖ δ᾽ ἐγώ; 

ΖΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

διαφύλαξόν μ᾽, ἵν᾽ ὦ σοι ξυμπότης. 

ΞάΝ,1.Σ. 

ἀπολούμεϑ'᾽ ϑ ὦναξ Ἡράκλεις. 

ΔΙΟΝΥΣ ΟΣ. 

οὐ μὴ χαλεῖς μ᾽, 

ὥνϑοωφ᾽, ἱχετεύω, μηδὲ κατερεῖς τοὔγομα. 
ΞΑάΑΝΘ,.ΙΜ4Σ. 

-.- 

ἱερεῦ, 

800 “ιόνυσε τοίνυν. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

τοῦτ᾽ ἔϑ᾽ ἧττον ϑατέρου. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

ἴϑ᾽ ἧπερ ἔρχει. δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ δέσποτα. 
ΙΟΝΎΣΟΣ. 

τέ δ᾽ ἔστι; ἐμ: 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

, ϑάρρει" πάντ᾽ ἀγαϑὰ πεπράγαμεν, 

ἔξεστί ϑ᾽ ὥσπερ Ἡγέλοχος ἡμῖν λέχγξος 

ἐχ χυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλήν᾽ ὁρῶ. 

806 ἥμπουσα φρούδη. 
ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 
κατόμοσον. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

νὴ τὸν 4ία. 

: ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

καῦϑις κατόμοσον. 
ΞΑ͂Ν ΘΙΑ͂Σ. 

γὴ ΖΦ". 

ΔΦΙΟΝΎΣ.ΟΣ. 

ὕμοσογ. 
ΞΞ.4.ΝΘΙ4Σ. 

γὴ “4ἰα. 

ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

οἴμοι τάλας, ὡς ὠχρίασ᾽ αὐτὴν ἰδών" 
ὁδὲ δὲ δείσας ὑπερεπυρρίασέ μου. 

οἴμοι, πόϑεν μοι τὰ κακὰ ταυτὺὴ προσέπεσεν ; 
810 τίν᾽ αἰτιάσωμαι ϑεῶν μ᾽ ἀπολλύναι; 

αἰϑέυα Διὸς δωμάτιον, ἢ χρόνου πόδα; 

Ἴ ΞΑΝΘΙΑΣ. 
οὗτος. 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 
τί ἔστιν; 

ΞΑάΑ͂ΝΘΙΑἉΑ͂Σ. 

, Οὐ χατήχουσας; 

ΤΙΟΝΎΣΟΣ. 

τίνος ; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 
αὐλῶν προῆς. 

ΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἔγωγε, χαὶ δάδων γέ με 
αὔρα τις εἰσέπνευσε μυστιχωτάτη. 

816 ἀλλ ἠρεμὲὶ πτήξαντες ἀχροασώμεϑα. 

ΧΟΡΟΣ. 
“αχχ᾽, ὦ Ἴαχχε. 

Ἴακχ᾽, ὦ Ἴαχχε. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖν᾽, ὦ ϑέσποϑ',, οἱ μεμυημέγοι 
ἐνταῦϑα που παίζουσιν, οὕς ἔφραζε γνῷγι: 

520 ἔδουσι γοῦν τὸν Ἴχᾳχχον ὅνπερ Ζ])ηιαγόρας. 
ΔΙΟΝῪΣ ΟΣ. 

κἀμοὶ δοκοῦσιν. ἡσυχίαν τοίνυν ἄγειν 
βέλτιστόν ἐστιν, ὡς ἂν εἰδῶμεν σαφῶς. 

ΧΟΡΟΣ. ᾿ 
Ἴακχ᾽ : ὠ πολυτίμητ᾽ ἐν ἕδραις ἐγϑάδε γαίων, 

825 Ἴαχχ᾽, ὦ Ἴακχε, 

ἐλϑὲ τόνδ᾽ ἀνὰ λειμῶνα χορεύσων, 
ὁσίους ἐς ϑιασῶώτας, 
πολύχαρπον μὲν τινάσσων 
περὶ χρατὶ σῷ βρύοντα 

880 στέφανον μύρτων" ϑρασεῖ δ᾽ ἐγκαταχρούων 
ποδὶ τὰν ἀχόλαστον 
φιλοπαίγμονα τιμὰν, 

ἀντ α Οὐ πλεῖστον ἔχουσαν μέρος, ἁγγνὰν, ἱερὰν 
ὁσίοις μύσταις χορείαν. 
᾿ ΞΑ,ΝΘΙΑ Σ. 

ὦ πότνια πολυτίμητε “]ήμητρος χόρη, 
ὡς ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων χρεῶν. 

ΔΤΟΝΎῪΣ ΟΣ. 

οὔχουν ἀτρέμ᾽ ἕξεις, ἤν τι καὶ χορδῆς λάβης; 
ΧΟΡΟΣ. 

840 ἐ ἔγειρε Ε φλογέας λαμπάδας ἐν χερσὶ τινάσσων, 
᾿Ἰαχχ᾽, ὦ Ἴαχχε, 

γυχτέρου τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ.. 
φλογὶ φέγγεται δὲ λειμών " 

845 γόνυ πάλλεται γερόντων " 
ἀποσείονται δὲ λύπας 
χοογίους τ᾽ ἐτῶν παλαιῶν ἑγιαυτοὺς, 
ἱερᾶς ὑπὸ τιμᾶς. 

850 σὺ δὲ λαμπάδι φέγγων 
προβάδην ἔξαγ᾽ ἐπ᾽ ἀνϑηρὸν ἕλειον δάπεδον 
χοροποιὸν, μάχαρ, ἤβαν. 
εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασϑαι τοῖς ἡμετέροισι χο- 

οοἴσιν 

886 ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων, ἢ γνώμῃ μὴ κα- 
ϑαρεύει, 

ἢ γενναίων ὄργια ΠΙουσῶν μήτ᾽ εἶδεν μήτ᾽ ἐχό-- 
τ ρευσένγ, 

μηδὲ Κρατίγου τοῦ ταυροφάγου γλώττης βαλχεῖ" 
. ἐτελέσϑη, 

8324 - 336. Ξξ 840.--- 353. 
ἰ 
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ΒΑ ΤΥ 

Ν , “ - 

ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει, μὴ ᾽ν χαιρῷ τοῦτο 
τυροῦ: 

ὴ στάσιν ἐχϑρὰν μὴ χαταλύει, μηδ᾽ εὐχολὸς ἔστι 

πολίταις, 

860 ἀλλ᾽ ἀνεγείρει καὶ διπίζει, χερδῶν δίων ἔπι- 
ϑυμῶν, 

Ἷ τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων χαταδωροδο- 
κεῖται, 

ΒΝ δίιδ σ᾿ ’ ΒῚΣ »-ὕὕ-Σ ΒΡ 32 700 τ᾽ 

ἢ προδίδωσιν φρούριον ἢ ναῦς, ἢ ταἀπορρὴ 
ἀποπέμπει 

ἐξ «Αἰγίνης Θωρυκίων ὧν, εἰχοστολόγος χαχο- 
δεν δ 

3 ’ κ " ,) 9 . ἀσχώματα χαὶ λίνα χαὶ πίτταν διαπέμπων εἰς 
᾿Επέδαυρον, 

866 ἢ χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν 
τινὰ πείϑει, 

ἢ κατατιλᾷ τῶν Ἑ χαταίων, χυκχλίοισι χοροῖσιν 
ὑπᾷάδων 

ι ἢ τοὺς μισϑοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὧν εἶτ᾽ ἀπο- 
Ἐ-! τρώγει, 

1 χωμῳδηϑεὶς ἐν ταῖς πατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ 
Ζιονύσου " 

τούτοις αὐδῶ χαύϑις ἀπαυδῶ καῦϑις τὸ τρίτον 
μαλ ἀπαυδῶ 

870 ἐξίστασϑαι μύσταισι χοροῖς " ὑμεῖς δ᾽ ἀνεγείρετε 
μολπὴν 

χαὶ παγνυχίδας τὰς ἡμετέρας, αἱ τῆδε πρέπου- 
᾿ ἰη σιν ἑορτῆ. 

χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως 

εἷς τοὺς εὐανϑεῖς κόλπους 
λειμώνων ἐγχρούων 

876 χἀπισχώπτων 
χαὶ παίζων καὶ χλευάζων. 

ἠρίστηται δ᾽ ἐξαρχούντως. 

9577 ἀλλ ἔμβα χώπως ἀρεῖς 

τὴν ΖΣωτειραν γενγαίως 

τῆ φωνὴ μολπάζωνγ, 
880 τὴν χώραν 

σώζειν φήσ᾽ ἐς τὰς ὥρας, 
581 χἂν Θωρυχίων μὴ βούληται. 

ἄγε γυν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν τὴν χαρποφόρον 
βασίλειαν, 

“Ζ]ἠμητρα ϑεὰν, ἐπιχοσμοῦντες ζαϑέαις μολπαῖς 
χελαδεῖτε. 

“ήμητερ, ἁγνῶν ὀργίων 
8386 ἄνασσα, συμπαραστάτει, 

χαὶ σῶζε τὸν σαυτῆς χορόν " 
χαί μ᾽ ἀσφαλῶς πανήμερον 

παῖσαΐ τε χαὶ γορεῦσαι" 

χαὺὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾽ εἶἴ-- 
590 πεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα, καὶ 

| τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως 

| παίσαντα χαὶ σχώιναντα γι- 

] κήσαντα ταινιοῦσϑαι. 

894 ἄγ᾽ εἶα 
' 896 γῦν χαὶ τὸν ὡραῖον ϑεὸν παραχαλεῖτε δεῦρο 
Ἷ ὠδαῖσι, τὸν ξυνέμπορον τῆσδε τῆς χορείας. 

Φ0.,.- τὐδὸ: ΞΞΞ 5717 ---391: 

384. 355, -- 389. 292. 
894. 397. --- 440. 444, -- 444. 447.] 
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7]αχχε πολυτέμητε, μέλος ἑορτῆς 
ε΄’ [ δὴ »Ὥοἢ [4 

ἡδιστον εὑρὼν, δεῦρο συναχολούϑει 

400 πρὸς τὴν ϑεὸν χαὶ δεῖξον ὡς 
32) ς Ν 

ἄνευ πόγου πολλὴν ὁδὸν περαίνεις. 
27) , ’ 

Ιαΐχε φιλοχορευτὰ, συμπρόπεμπέ μὲ. 
σὺ γὰρ χατεσχίσω μὲν ἐπὶ γέλωτι 

, , ᾿ 
405 χάπ΄ εὐτελείᾳ τὸν τε σανδαλίσκον 

χαὶ τὸ ῥάχος, χἀξεῦρες ὥστ᾽ 

ἀζημίους παίζειν τε χαὶ χορεύειν. 
Ἴαχχε φιλοχορευτὰ, συμπιόπεμπέ με. 
χαὶ γὰρ παραβλέψας τι μειρακίσχης β 

ἀι0 νῦν δὴ χατεῖδον, χαὶ μάλ εὐπροσώπου, 

συμπαιστοίας χιτωνίου 

δε ζλ ηο σῶς οὐρθυου προχύψαν. 

]Ιαχχε φιλοχορευτὰ, συμπροπεμπὲ μὲ. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἀεί πως φιλαχόλουθός εἶμι χαὶ μετ᾽ 
αὐτῆς 

415 παίζων χορεύειν βούλομαι. 

ΞΩ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

χὥώγωγε πρός. β 
ΧΟΡΟΣ. 

βούλεσϑε δῆτα κοινῇ 
σχώψωμεν ᾿ἀρχέδημον ; β 

ὃς ἑπτέτης ὧν οὐκ ἔφυσε φράτορας, 
γυνὶ δὲ δημαγωγεῖ 

420 ἐν τοῖς ἄνω γεχροῖσι, 
χἀστὶν τὰ πρῶτα τῆς ἔχεῖ μοχϑηοίας. 
τὸν Κλεισϑένη δ᾽ ἀχούω 
ἐν ταῖς ταφαῖσι πρωχτὸν 
τίλλειν ἑαυτοῦ χαὶ σπαράττειν τὰς γγνάϑους" 

425 χἀχόπτετ᾽ ἐγκεχυφὸὼς, 
κάχλαε, χἀχεχράγει 
Σεβῖνον, ὕστις ἐστὶν ἀναφλύστιος. 
καὶ Καλλίαν γέ φασι 

τοῦτον τὸν ᾿πποβίνου 
480 χύσϑου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμέγογ- 

ΔΙἊΟΝΎΣΟΣ. 

ἔχοιτ᾽ ἂν οὖν φράσαι νῷν 
Πλούτων᾽ ὅπου ᾿νϑάδ᾽ οἴχεῖ; 
ξένω γάρ ἔσμεν ἀρτίως ἀφιγμένω. 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδὲν μαχρὰν ἀπέλϑης, 

435 μηδ᾽ αὖϑις ἑπανέρῃ μιξ, 

--͵ἔὋὩἀοΗΡΗ.-- ο΄...“ -- --«“-π-ἪἜ-ὄ---- 

ἀλλ ἴσϑ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ϑύραν ἀφιγμένγος. 
ΔΦΙἊἋΟΝΎΥΣῸ Σ. 

αἴροι᾽ ἂν αὖϑις, ὦ παῖ. 
ΞΑ͂ΝΘΙΆΑ͂Σ. 

τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα 
ἀλλ ἢ Διὸς Κόρινθος ἐν τοῖς στρώμασιν; 

ΧΟΡΟΣ. 

440 χωρεῖτε 

νῦν ἱρὸν ἀνὰ χύχλον ϑεᾶς, ἀνθοςόρον ἀν᾽ ἄλσος 
παίζοντες οἷς μετουσία ϑεοφιλοῦς ἑορτῆς. 

ΤΙΟΝΎΣΟ Σ. 

444 ἐγὼ δὲ σὺν ταῖσιν χόραις εἶμι χαὶ γυναιξὶν, 
οὗ πανγυχίζουσιν ϑεᾷ, φέγγος ἱρὸν οἴσων. 

Ὁ 0 ΡΟΣ. 

445 χωρῶμεν ἐς πολυρρύδους 
448. 458. 4ἀδ4. 459. 

Ϊ 
--.--.-.-----.. “' 
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λειμῶνας ἀνθεμώδεις, 
Α « , , 

450 τὸν» ἡμέτερον τρόπον, 

τὸν χαλλιχορώτατον, 
τοι ΤΠ  πνΑ- ἴση 

παίζοντες, ὧν ολβιαε 

Μοῖραι ξυνάγουσιν. 
μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος 

455 χαὶ φέγγος ἱλαρόν ἔστιν, 
ὅσοι μεμυήμεϑ'᾽ εὐ-- 
σεβῆ τε διήγομεν 
τρόπον περὶ τοὺς ξένους 

χαὶ τοὺς ἰδιώτας. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

460 ἄγε δὴ τίνα τρύπον τὴν ϑύραν κόψω; . τίνα; 

πῶς ἐνθάδ᾽ ἄρα χόπτουσιν οὑπιχώριοι; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

οὐ μὴ διατρίψεις, ἀλλὰ γϑυῦος τῆς ϑύρας, 

καϑ' “Πρακλέα τὸ σχῆμα χαὶ τὸ λῆμ᾽ ἔχων; 

ΑΙΟΝΎΣΟ Σ. 

παῖ παῖς. 

“4.1.4. Κ]αΣ. 

τίς οὗτος; 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

“Πραχλῆς ὃ καρτερός. 

41.4.ΚοὺΣ. 

4θ6 ὦ βδελυρὲ χἀναίσχυντε χαὶ τολμηρὲ σὺ 

καὶ μιαρὲ καὶ παμμίαρε χαὶ μιαρώτατε, 

ὃς τὸν κύν᾽ ἡμῶν ἐξελάσας τὸν Κέρβερον 

ἀπῆξας ἄγχων χἀποδρὰς ᾧχου λαβὼν, 

ὃν ἐγὼ ᾿φύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος " 

470 τοία Στυγός σὲ μελανοκάρδιος πέτρα 

᾿ἀχερόντιός τε σχόπελος αἱματοσταγὴς 

φρουροῦσι, Κωκυτοῦ τὲ περ ρσμον χύνες, 

ἈΤΡ δὶ ΞΥΤΤ ΘΟ ΦΕΑΉΝ ὍΥ 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
᾿ ᾿ ἐγώ; 

πῶς δειλὸς, ὅστις ΟὙΟ Χ. τὴ ἤτησά σε; 
οὔκουν ἕτερός γ᾽ αὔτ᾽ εἰργάσατ᾽ ἀνήρ. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 
ὲ ἀλλὰ τί; 

ΔΙἊἜΟΜΝΎΣΟΣ. 

κατέχειτ᾽ ἂν ὑσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἦν" 
, 490 ἐγὼ δ᾽ ἀνέστην χαὶ προσέτ᾽ ἀπεψησάμην. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

ἀνδρεῖα γ᾽, ὦ Πόσειϑον. 
ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

οἶμαι νὴ 4 ία. 
σὺ δ᾽ οὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων 
χαὶ τὰς ἀπειλᾶς. 

Ξ.4ΝΘΙΑ͂Σ. 

οὐ μὰ “1 οὐδ᾽ ἐφρόντισα. 
ΖΦΙἊΟΝΎΣΟΣ. 

ἶϑιε νυν, ἐπειδὴ ληματιᾷς χἀνδρεῖος εἶ, 

, 496 σὺ μὲν γενοῦ ᾿γὼ, τὸ δόπαλον τουτὶ λαβὼν 
χαὶ τὴν λεοντῆν, εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ 5 
ἐγὼ δ᾽ ἔσομαί σοι σχευοςφόρος ἐν τῷ μέρει. 

ΞΑΝΘΙΑΣ. 
φέρε δὴ ταχέως αὔτ᾽" οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον " 
χαὺ βλέψον εἰς τὸν “Πραχλειοξανϑίαν, 

᾿ ὅ00 εἰ δειλὸς ἔσομαι χαὶ χατὰ σὲ τὸ λῆμ᾽ ἔχων. 
ΦΠΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

μὰ 4’ ἀλλ᾽ ἀληϑῶς οὐχ ΜΜελίτης μαστιγίας. 
φέρε νυν, ἐγὼ τὰ στρώματ᾽ αἴρωμαι ταδί. 

ΘΕΡΟ.Α͂ΠΟ.Ω͂ΙΝ 4. 

ὦ φίλταϑ᾽ ἥκεις “Πράχλεις; δεῦρ᾽ εἴσιϑε. 

ἡ γὰρ ϑεός σ᾽ ὡς ἐπύϑεϑ᾽ ἥχοντ᾽, εὐθέως 

'Ἔχιδνα 8᾽ ἑχατογχέφαλος, ἣ τὰ σπλάγχνα σου δ05 ἔπειτεν ὥρτους, ἧψε χατεριχτῶν χύτρας 

διασπαράξει, πνευμόνων τ᾽ ἀνϑάψεται 

475 11 600: μύραινα" τὼ νεφρὼ δέ σου 

αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ἡματωμένω 

διασπάσονται Γοργόνες Τιϑράσιαι, 

ἐφ᾽ ἃς ἐγὼ δρομαῖον δὁρμήσω πόδα. 

ΞΑΝΘΊΑΣ. 

οὗτος, τί δέδραχας; 
ΔΙἊἜΟΝΎΣΟΣ. 

ἐγκέχοδα" χάλει ϑεόν. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

480 ὦ καταγέλαστ᾽, οὔχουν ἀναστήσει ταχὺ 

πρίν τινά σ᾽ ἰδεῖν ἀλλ ότριον ; 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
ἀλλ ὡραχιώ. 

ἀλ} οἷσε πρὸς τὴν καρδίαν μου σπογγιάν. 

Ξ.ΨΝΘΙΑ“Σ. 

ἰδοὺ λαβέ. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

πρόσϑου. 

ΞΑ͂ΝΘΙΔ4Σ. 

ποῦ ᾽στιν; ὦ χρυσοῖ ϑεοὶ, 

ἐνταῦϑ'᾽᾽ ἔχεις τὴν καρδίαν; 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

δείσασα γὰρ 
δύ εἰς τὴν κάτω μου χοιλίαν καϑείρπυσεν. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ὦ δειλότατε ϑεῶν σὺ χἀνϑρώπων. 

αι ρον κυρ ου οδ δ τορος οτος οὐ τῶν ἔρος μφ, ὁΚ ἔς πτοροὦ Ὁ ον οπ΄  πς-ς ὴ πΠΠ}ἔ πὸ πσπ Ὅ ον 

ἔτνους δύ᾽ ἢ τρεῖς, βοῦν ἀπηνϑράκιζ᾽ ὅλον, 
πλαχοῦντας ὦπτα, χολλάβους. ἀλλ᾽ εἴσιϑε. 

ΞΑάΑ͂ΝΘΙΑ.“Σ. 

καλλιστ᾽, ἐπαινῶ. 
ΘΕΡΑΠΑΟΑ͂ΙΝ 4. 

μὰ τὸν ᾿Δπόλλω οὐ μή σ᾽ ἐγὼ 
περιόνψομάπελθόντ᾽, ἐπεί τοι χαὺ κρέα 

510 ἀνέβοαττεν ὀρνίϑεια,, καὶ τραγήματα 

ἔφρυγε, χῴνον ἀνεχεράννυ γλυκύτατον. 
ἀλλ εἴσιϑ᾽ ἅμ᾽ ἀμδοῦι : ε 

ΞΑ4ΝΘΙ4 Σ. ᾿ 

πᾶνυ χαλῶς.. 

ΘΕΡΑΠ.:1ΔΝ 4. 

ληρεῖς ἔχων " 

οὐ γάρ σ᾽ ἀφήσω. χαὶ γὰρ αὐλητρίς γέ σοι 
ἤδη ᾽νδὸν ἔσϑ᾽ ὡραιοτάτη κὠρχηστρίδες 

815 ἕτεραι δύ᾽ ἢ τρεῖς. 
Ξ4ΝΘ1Ὶ4:Σ. 

πῶς λέγεις; ὀρχηστρίδες ; 
ΘΕΡΑ͂ΠΑ͂ΣΙΝ 4. 

ἡβυλλιῶσαι. χἄρτι παρατετιλμέναι. 
ἀλλ εἴσιϑ', ὡς ὁ μάγειρος ἤδη τὰ τεμόχη 
ἤμελλ ἀφαιρεῖν χὴ τράπεζ᾽ εἰσήρετο. 

ΞΑάΑ͂ΝΘΙΑ.4Σ. 

ἴϑι νυν, φράσον πρώτιστα ταῖς ὀρχηστρίσιν 
820 ταῖς ἔνδον οὔσαις αὐτὸς ὡς εἰσέρχομαι. 

ὁ παῖς, ἀχολούϑει δεῦρο τὰ σχεύη φέρων. 
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ΖΦΠΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

ἐπίσχες οὗτος. οὔ τί που σπουδὴν ποιεῖ, 
ὁτιή σὲ παίζων «Ηραχλέα ᾿νεσχεύασα; 

2 ΄ 2ὕ᾿΄ ἢ --- ͵ 

οὐ ἡπὴ φλυαρήσεις ἔχων, ὦ Ξανϑία, 

ὅ25 ἀλλ᾿ ἀράμενος οἴσεις πάλιν τὰ σιρώματα; 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

τέ δ᾽ ἔστιν; οὐ δή πού μ᾽ ἀφελέσϑαι διανοεῖ 
ἄδωχας αὐτός; 

1. ΠΟΘΕΝ ΔΈΣΌΟΣ. 

οὐ τάχ᾽, ἀλλ ἤδη ποιῶ. 
κατάϑου τὸ δέρμα. 

Ξ.“Ω͂Ν ΡΠ Σ. 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι, 

καὶ τοῖς ϑεοῖσιν ἐπιτρέπω. 
ΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

ποίοις ϑεοῖς ; 

ὅ80 τὸ δὲ προσδοκῆσαί σ᾽ οὐκ ἀνόητον καὶ κενὸν 
ὡς δοῦλος ὧν καὶ ϑνητὸς ᾿Αλκμήνης ἔσει; 

ΞΑάΑΝΘΙΑΣ. 
ἀμέλει, καλῶς" ἔχ᾽ αὔτ᾽. ἴσως γάρ τοί ποτε 
ἐμοῦ δεηϑείης ἂν. εἰ ϑεὸς ϑέλοι. 

Χ ΟΡΌΟΣΣ. 

δ84 ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἔστι 
γοῦν ἔχοντος χαὶ φρένας χαὺ 

ὅ85 πολλὰ περιπεπλευχότος, 
Ξ τ τ Ὑ 

μεταχυλινδεῖν αὑτὸν ἀεὺ 

πρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον 
μᾶλλον ἢ γεγραμμένην 

εἰχόν᾽ ἑστάναι, λαβόνϑ'᾽ ἕν 
σχῆμα" τὸ δὲ μεταστρέφεσϑαι 

’ 

πρὸς τὸ μαλϑαχωώτερον 

δά0 δεξιοῦ πρὸς ἀνδοός ἔστι 

χαὶ φύσει Θηραμένους. 

ΑΙΟΝΎΥΣ.ΟΣ. 

οὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἡν, εἶ 
-- ΄ κ - ΕΝ 

Ξανϑίας μὲν δοῦλος ὧν ἐν 

στρώμασιν Μιλησίοις 
»} 7: -“"ἭἪ Ἵ 

ἀνατετραμμένος χυνῶν ἫΞ 
“929 ὮΝ 2), 2 ἢ 3 

χηστοίδ᾽, εἶτ᾽ ἡτησεν ἀμίδ᾽, ἐ- 

γὼ δὲ πρὸς τοῦτον βλέπων. 

δ46 τουρεβίνϑου ᾿δραττόμην " οὗ-: 

τος δ᾽ ἅτ᾽ ὧν αὐτὸς πανοῦργος 

εἶδε, χῴτ᾽ ἐκ τῆς γνάϑου 
πὺξ πατάξας μοὐξέκοψε 

δ48 τοὺς χοροὺς τοὺς προσϑίους; 

ὙΠ ΟΣΚΑΠ Τ ΡΤ Αἵ. 

Πλαϑάνη, Πλαϑάνη, δεῦρ᾽ 
οὑτοσὶ, 

3 - [2 

560 ὃς εἰς τὸ πανδοχεῖον εἰσελϑὼν ποτε 

ἑχχαίδεκ᾽ ἄρτους χατέφαγ᾽ ἡμῶν. 

ΜΙ Δ ΟΡ ῬΤΙΩ͂ ἩῬ.- 

γὴ Δία, 
ἐχεῖνος αὐτὸς δῆτα. 

ΞΑΝΘΙ4Σ. 

χαχὸν ἥχει τινί, 

ΠΝ ΦΟΚΕΥΤΡΤΙΩ ΟΕ. 

χαὶ χρέα γε πρὸς τούτοισιν ἀνάβραστ᾽ εἴχοσιν 

ν᾽ ἡμιωβολιαῖα. 
534.--- 648. ---- 590 --- 604. 

ῬΟΕΈΔΑΕ 56ΕΝΙ0Ο].ς 

ἔλϑ'᾽, ὁ πανοῦργος 

δγ0 σὺ ὃ 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

δώσει τις δίχην. 
ΠΑΝΠΟΚΕΥΤΡΙ.Α ΖἼΖΑ͂. 

ὅδὅ χαὶ τὰ σχόροδα τὰ πολλά 
ΖΔΙΟΝΎΣΟ Σ. 

ληρεῖς, ὦ γύγαι, 
κοὐχ οἷσϑ᾽ ὅ τι λέγεις. 

ΠΑΝΑΟΚΕΥΤΡΙΆΑ «4. 

οὐ μὲν οὖν με προσεδόκας, 
ὁτιὴ κοϑόργους εἶχες, ἂν γῶν αἱ σ᾽ ἔτι; 

τί δαί; τὸ πολὺ τάριχος οὐχ εἴρηχά πω. 
ΠΑ͂Ν ΟΚΕΥΤΡΙΑ 8. 

μὰ “11, οὐδὲ τὸν τυρόν γε τὸν χλωρὸν, τάλαν, 
ὅ600 ν τὸ αὐτοῖς τοῖς ταλάροις κατήσϑιεγ. 

κἄπειτ᾽ ἐπειδὴ τἀργύριον ἐπραττόμην, 

ἔβλεψεν εἴς μὲ δριμὺ χκἀμυχᾶτό γε. 
ΞΑ͂Ν ΘΙΑΣ. 

, ’, 37 ΡᾺ ε ΄ “ 

τουτου παᾶγυ τοὔργον, οὗτος ὁ τρόπος πανταχοῦ. 

ΠΑΝΔΟΚΕΥΤΡΙΑ 8. 

καὶ τὸ ξίφος γ᾽ ἐσπᾶτο, μαίνεσθαι δοκῶν. 
ΠΑ͂ΝΔΖΟΚΕΥΤΡΙΑ 4. 

δθὅ νὴ ““ἰα, τάλαινα. 
ΠΑΝ ΟΚΕΥΤΡΙ.Α͂ 8. 

γὼ δὲ δείσασαί γέ που 
ἐπὶ τὴν κατήλιφ᾽ εὐθὺς ἀνεπηδήσαμεν " 
ὁ δ᾽ ᾧχετ᾽ ἐξάξας γε τοὺς ψιάϑους λαβώνγ. 

Ξ4άΑ͂ΝΘ1Ι4Σ. 

καὶ τοῦτο τούτου τοὔργον. ἀλλ᾽ ἐχρῆν τι δρῶν. 
ΠΑΝΙΟΚΕΥΤΡΙ,Α 4. 

ἴϑι δὴ χάλεσον τὸν προστάτην Κλέωνά μοι- 
ΠΑΝΠΙΟΚΕΥΤΡΙ.Α͂ 8. 

: ἔμοιγ᾽ » ἐάνπερ ἐπιτύχῃς, Ὑπέρβολον, 
ἕν᾽ αὐτὸν ἐπιτρέίψωμεν. 

ΠΑΝΠΟΚΕΥΤΡΙΆ 4. 

ὦ μιαρὰ φάρυγξ, 
ὡς ἡδέως ἄν σου λίϑῳ τοὺς γομφίους 
κόπτοιμ᾽ ἂν, οἷς μου χατέφαγες τὰ φορτία. 

ΠΑΝΙΟΚΕΥΤΡΦΙΆΑ͂ ΒΒ. 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἐς τὸ βάραϑρον ἐμβάλοιμί σε. 

ΠΑΝΖΩΙΟΚΕΥΤΡΙ.Α ἼΑ. 

576 ἐγὼ δὲ τὸν λάρυγγ᾽ ἂν ἐχτέμοιμίέ σου, 
δρέπανον λαβοῦσ᾽, ᾧ τὰς χόλικας χατέσπασας. 

ἀλλ εἴμ᾽ ἐπὶ τὸν Κλέων᾽, ὃς αὐτοῦ τήμερον 
ἐχπηνιεῖται ταῦτα προσχαλούμενος. 

ΠΙΟΝΥΣΟΣ. 

χάχιστ᾽ ἀπολοίμην, Ξανϑίαν εἰ μὴ φιλῶ. 

Ξ ΖΝ ΘΙΑ͂Σ. 
ΕΝ -.- - , 

480 οἶδ᾽ οἶδα τὸν νοῦν" παῦε παῦε τοῦ λογου. 

οὐκ ἂν γενοίμην “Πρακχλῆς ὦν. 

ΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

μηδαμῶς, 
ὦ ΞἘανϑέδιον. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

χαὶ πῶς ἂν ᾿Δλχμήνης ἐγὼ 
υἱὸς γενοίμην, δοῦλος ἅμα καὶ ϑνητὸς ὦν; 

ΦΓΘΙΝΥΣΟΣ. 

οἱδ᾽ οἱδ᾽ ὅτι ϑυμοῖ, καὶ δικαίως αὐτὸ δρᾷς" 

585 χἂν εἴ μὲ τύπτοις, οὐκ ἂν ἀντείποιμί σοι. 

ἀλλ ἤν σε τοῦ λοιποῦ ποτ᾽ ἀφέλωμαι χρόνου, 
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πρόρριζος αὐτὸς, ἡ γυνὴ, τὰ παιδία, 
κάχιστ᾽ ἀπολοίμην, χἀρχέδημος ὁ γλάμων. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

δέχομαι τὸν ὅρκον, χἀπὶ τούτοις λαμβάγω. 
ΧΟΡΟΣ. 

590 νῦν» σὸν ἔργον ἔστ᾽, ἐπειδὴ 
τὴν στολὴν εἴληφας, ἥνπερ 
εἶχες ἐξ ἀρχῆς, πάλιν 
ἀναγεάζειν Ἔ Ὲ 

χαὶ βλέπειν αὖϑις τὸ δεινὸν, 
τοῦ ϑεοῦ μεμνημέγον 
ᾧπερ εἰχάζεις σεαυτόν. 

εἰ δὲ παραληρῶν ἁλώσει 
ὅ9ὅ καὶ βαλεῖς τι μαλϑακχὸν, 

αὖϑις αἴρεσϑαί σ᾽ ἀνάγκη 

᾽στὶν πάλιν τὰ στρώματα. 
ΞΑ͂ΜΝΘ.ΙΩἍΩ͂Σ. 

οὗ χαχῶς, ὦνδρες, παραινεῖτ᾽, 
ἀλλὰ καὐτὸς τυγχάνω ταῦτ᾽ 
ἄρτι συνγοούμεγος. 
ὅτι μὲν οὖν, ἢν χρηστὸν ἢ τι, 

600 ταῦτ᾽ ἀφαιρεῖσθαι πάλιν πει-- 
οἀσεταί μ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι. 
ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ παρέξω 
᾿μαυτὸν ἀνδρεῖον τὸ λῆμα 
καὶ βλέποντ᾽ ὀρίγανον. 
δεῖν δ᾽ ἔοιχεν, ὡς ἀχούω 
τῆς ϑύρας καὶ δὴ ψόφον. 

414 ΚΟΣ. 

600 ξυνδεῖτε ταχέως τουτονὶ τὸν κυγοχλόπον, 
ἵνα δῷ δίκην" ἀγύετον. 

ΤΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἤχει τῷ καχόν. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

οὐκ ἐς κόραχας; οὐ μὴ πρόσιτον; 
41.4.Κ0 Σ. 

εἶεν, μαχεῖ; 
ὁ Διτύλας χὠ Σχεβλίας χὼ Παρδόχας 

χωρεῖτε δευρὶ χαὶ μάχεσϑε τουτῳί. 
ΔΙΟΝΎΥ ΣΟ Σ. 

610 εἶτ᾽ οὐχὶ δεινὰ ταῦτα, τύπτειν τουτονὶ 
κλέπτοντα πρὸς τἀλλότρια; 

ΞΑάΑ͂Ν ΘΙΑ͂Σ. 

μὰλλ᾽ ὑπερφυᾶ. 
Ζ4ΤΑἉ4ΚΟΣ. 

σχέτλια μὲν οὖν καὶ δεινά. 
ΞΑ͂Ν ΘΙΑΣ. 

χαὺὶ μὴν νὴ Δία, 
εἰ πώποτ᾽ ἦλϑον δεῦρ᾽, ἐθέλω τεϑνηχέναι, 
ἢ ̓ χλεψα τῶν σῶν ἄξιόν τι χαὶ τριχός. 

616 χαί σοι ποιήσω πρᾶγμα γενναῖον πάνυ " 
βασάνιζε γὰρ τὸν παῖδα τουτονὶ λαβὼν, 
κῶν ποτέ μ᾽ ἕλης ἀδικοῦντ᾽, ἀπόχτεινόν μ᾽ 

: 
ἄγων. 

41.2Κ  Σ. 

καὶ πῶς βασαγίζω ; 

Ξ4Α͂ΝΘΙΑ.Σ. 

πάντα τρόπον, ὃν χλίμαχι 
δήσας, χρεμάσας, ὑστριχίδι μαστιγῶν, δέρων, 

620 στρεβλῶν, ἔτι δ᾽ ἐς τὰς ῥῖγας ὄξος ἐγχέων, 

ἈΎΘῚ Σ Ο ΑΠΝ ΟἿΣ 

πλίνϑους ἐπιτιϑεὶς, πάντα τἄλλα, πλὴν πράσῳ 

μὴ τύπτε τοῦτον μηδὲ γητείῳ νέῳ. - : 
“41.242 .Κ ὁ Σ. 

δίκαιος ὃ λόγος" χἂἄν τι πηρώσω γέ σοι 
τὸν παῖδα τύπτων, τἀργύριόν σοι χείσεται. 

ΞΑΝΘΊΑΣ. 
626 μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽. οὕτω δὲ βασάνιζ᾽ ἀπαγαγών. 

41.4ΚΟΣ. 

αὐτοῦ μὲν οὖν, ἵνα σοὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς λέγῃ. 
χατάϑου σὺ τὰ σχεύη ταχέως, χώπως ἐρεῖς 
ἐγταῦϑα μηδὲν ψεῦδος. 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἀγορεύω τινὶ 
ἐμὲ μὴ βασανίζειν ἀϑάνατον ὄντ᾽ " εἰ δὲ μὴ, 

680 αὐτὸς σεαυτὸν αἰτιῶ. 
414 ΚΟΣ. 

λέγεις δὲ τί; 
ΑἸΙἊΙΟΝΥΣΟΣ. 

ἀϑάνατος εἶναί φημι “Ζιόνυσος Ζιὸς, 
τοῦτον δὲ δοῦλον. 

Α14ΚΟΣ. 

ταῦτ᾽ ἀκούεις; 

ΞΑ͂ΝΘ.Ι4Σ. 
᾽ ἧς » 

φήμ᾽ ἐγώ. 
καὶ πολύ γε μᾶλλόν ἔστι μαστιγωτέος " 
εἴπερ ϑεὸς γάρ ἔστιν, οὐχ αἰσϑήσεται. 

ΓΟ Ν ΞΞΟΣ. 

6089 τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ καὶ σὺ φὴς εἶναι ϑεὸς, 
οὐ χαὶ σὺ τύπτει τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοί; 

ΞΑ,ΝΘΙΑΣ. 

δίχαιος ὁ λόγος" χὠωπότερον ἂν νῷν ἴδης 
κλαύσαντα πρότερον ἢ προτιμήσαντα τι 
τυπτόμενον, εἶναι τοῦτον ἡγοῦ μὴ ϑεόν. 

ΛΙΆΑΚΟΣ. 
᾿ 640 οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐχ εἰ σὺ γεννάδας ἀνήρ" 

χωρεῖς γὰρ εἰς τὸ δίχαιον. ἀποδύεσϑε δή. 

Ξ4ΝΘΙ4Σ. Ι 

] 

πῶς οὖν βασαγιεῖς γὼ διχαίως; 
] “Ζ1.4Κ ες. 

ῥᾳδίως " 

πληγὴν παρὰ πληγὴν ἑχάτερον. 
ΞΑ͂ΝΘΙ4Ἅ4Σ. 

χαλῶς λέγεις. 
ἰδοὺ, σχόπει νυν ἤν μ᾽ ὑποκινήσαντ᾽ ἴδης. 

Α14.Κ] Σ. 

θάδ δὴ ᾽πάταξά ο΄. 
Ξ.4.ΝΘΙ.Ι4“Σ. 

οὐ μὰ “1΄. 

ΑΙΆΑ͂ΚΟΣ. 
οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 

ἀλλ εἶμ᾽ ἐπὶ τονδὶ καὶ πατάξω. 

ΑΙΟΝΎΣ.ὋΟ Σ. 

: πηνίχα; 

“41.4.Κ Σ. 

᾽πάταξα. 

ΔΙΟΝΎΣΟ Σ. 

κῴτα πῶς οὐχ ἔπταρον; 

,11.2Ζ.Κ Σ. 

οὐχ οἶδα" τουδὺ δ᾽ αὖϑις ἀποπειράσομαι. 

καὶ δὴ 



ΤΡ ΥΚο ΕΣ ἐρχῖχοι ΧΟ ΦΌΡΙ (1: 115 

ΞΑ,Ν ΘΙΑ4Σ. 

οὔκουν ἀνύσεις ; Ἰατταταῖ. 

41 ΆΑ͂ΚΟΣ. 

τί τἀτταταῖ; 

660 μῶν ὠδυνήϑης; 
ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 

ΧΟΡΟΣ. 

676 Π]οῦσα χορῶν ἱερῶν ἐπίβηϑι καὶ ἔλϑ'᾽ ἐπὶ τέρψιν, 
ἀοιδᾶς ἐμᾶς, 

τὸν πολὺν ὀψομένη λαῶν ὄχλον, οὗ σοφίέαε 
μυρίαι κάϑηνται, 

φιλοτιμότεραι Κλεοφῶντος, ἐφ᾽ οὗ δὴ χείλεσιν 
οὐ μὰ “10: ἀλλ ἐφρόντισα ἀμφιλάλοις 

ὁπόϑ᾽ Ἡράχλεια τὰν Ζιομείοις γίγνεται. 080 δεινὸν ἐπιβοέμεται “- 

ΦΤΆΑΚΌΣ. Θρηκία χελιδὼν, 

ἄνθρωπος ἱερός. δεῦρο πάλιν βαδιστξογ. ἐπὶ βάρβαρον ἕζομένη πέταλον " 

᾿ ΔΙΟΝΎΥΎΣΟΣ. δύζει δ᾽ ἐπίχλαυτον ἀηδόνιον γόμον. ὡς ἀπο-, 
ἰοὺ Ἰού. λεῖται, 

41.4.Κ0 Σ. 68ὅ χὰν ἴσαι γένωνται. 
τί ἔστιν; 

2 ΤΟΝ ΞΟΣ: 

τὸν ἱερὸν χορὸν δίκαιόν ἔστι γρηστὰ τῇ πόλει 
ξυμπαραινεῖν χαὶ διδάσχειν. πρῶτον οὖν ἡμῖν 

ἱππέας ὁρῶ. δοχεῖ 
44ΚΟ Σ. ἐξισῶσαι τοὺς πολίτας κἀφελεῖν τὰ δείματα. 

κεῖ τις ἥμαρτε σφαλείς τι «Φρυνίχου παλαί- 
ΖΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. σμασι, 

κρομμύων ὀσφραίνομαι. 090 ἐγγενέσϑαι φημὶ χρῆναι τοῖς ὀλισϑοῦσιν τότε 
“41.4.Κὸ Σ. αἰτίαν ἐχϑεῖσι λῦσαι τὰς πρότερον ἁμαρτίας. 

θ66 ἐπεὶ προτιμᾷς γ᾽ οὐδέν. εἶτ᾽ ἄτιμόν φημι χρῆναι μηδέν" εἰν" ἐν τῇ πόλει. 

᾿ 

τί δῆτα χλάεις ; 

΄- 

ΖΔΙΟΝΎΣΟΣ. καὶ γὰρ αἰσχρόν ἔστι τοὺς μὲν ναυμαχήσαντας 
ι 

οὐδέν μοι μέλει. μίαν 
4Ι4ΚΟΣ. χαὶ Πλαταιᾶς εὐϑὺς εἶναι χἀνεὶ δούλων δεσπότας. 

᾿ αν τ ἀμρς ἃ ᾿ , ΡΥΚΥ νὰ -χγ» 3.» 2 ᾿ - 

βαϑιστέον τἄρ᾽ ἐστὶν ἐπὶ τογδὺ παλι»- 690 χοὐδὲ ταῦτ᾽ ἔγωγ ἔχοιμ᾽ ἂν μὴ οὐ καλῶς φά- 
ἕ ΞΑ͂ΝΘΙ.4Σ. σχειν ἔχειν, 

9 ᾿] αι ΄ 2 Ν “ῳὲ; » [2 οἴμοι. ἀλλ ἐπαινῶ" μόνα γὰρ αὐτὰ νοῦν ἔχοντ᾽ ἐδρά- 
414 ΚΟΣ. σατε. 

Ἁ ᾿ [2 δ ε -Ὁ “ 

πρὸς δὲ τούτοις εἰκὸς ὑμᾶς, οἱ μεϑ’ ὑμῶν 
Α Ν 

πολλὰ δὴ 

χοὶ πατέρες ἐναυμάχησαν χαὶ προσήχουσιν γέγει, 
τὴν μίαν ταύτην παρεῖναι ξυμφορὰν αἰτουμένοις. 

700 ἀλλὰ τῆς ὀργῆς ἀνέντε ἐφ» ὠ σοφώτατοι φύσει, 

πάντας ἀνθρώπους ἑκόντες συγγενεῖς χτησώμεϑα 

χἀπιτίμους χαὶ πολίτας, ὅστις ἂν ξυνγαυμαχῆ. 

εἰ δὲ τοῦτ᾽ ὀγχωσόμεσϑα χἀποσεμνυνούμεθϑα 

ΞΑ͂Ν ΘΙΑΣ. 

τὴν ἄχανϑαν ἔξελε. 
414Κ00 Σ. 

τί τὸ πρᾶγμα τουτί; δεῦρο πάλιν βαδιστέον. 

ΙΟΝΎΣΟΣ: : 

μπολλον, ὃς που “λον ἢ Πύϑων᾽ ἔχεις. 
᾿ ΞΗΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

660 ἤλγησεν " οὐκ ἤκουσας; τὴν πόλιν, καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες χυμάτων ἐν ἀγχά- 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. τ 

οὐκ ἔγωγ᾽. ἐπεὶ 

ἴαμβον Ἱππώναχτος ἀνεμιμνησχόμην. 

" 
᾿ ς " ’ Ξ Φ - γ᾿ 

706 ὑστέρῳ χρόνῳ ποτ᾽ αὐϑις εὖ φοονεῖν οὐ δόξομεν... 
3 Α 2 Ν - , , Ϊ εἰ δ᾽ ἐγὼ ὀρϑὸς ᾿δεῖν βίον ἀνέρος ἢ τρόπον͵ 

ΑΝΘΙΑΣ. ὅστις ἔτ᾽ οἱμώξεται, 

οὐδὲν ποιεῖς γὰρ, ἀλλὰ τὰς λαγόνας σπόδει. οὐ πολὺν οὐδ᾽ ὁ πίϑηχος οὗτος ὃ γῦν ἐνοχλῶν, 
ΑΙΆΑ͂ΚΟΣ. Κλειγένης ὁ μιχρὸς, 

710 ὁ πονηρότατος βαλανεὺς ὁπόσοι χρατοῦσι κυκχη- 
σιτέφρου 

ι“νευδονίτρου χονίας 
χαὶ Κιμωλίας γῆς, 

χρόνον ἐνδιατρίνψει" ἰδὼν δὲ τάδ᾽ οὐκ 
716 εἰρηνιχὸς ἔσϑ᾽, ἵνα μή ποτε χἀποδυϑῇ μεθύων ἅ-᾿ 

γευ ξύλου βαδίζων. 

πολλάκις γ᾽ ἡμῖν ἔδοξεν ἡ πόλις πεπονϑέναι 
ταυτὸν ἔς τε τῶν πολιτῶν τοὺς χαλούς τε χάγα-᾿ 

μὰ τὸν 4), ἀλλ ἤδη πάρεχε τὴν γαστέρα. 
ΦΠΤΘΝΟΥΣΟΙΣ: 

αὐ “φᾷ πᾷ πο 

Πόσειδον, 
ΞΑΝΘΙ4Σ. 

| ἤλγησέ τις. 

ΣΙ ΠΟ ΒΞ ΟΣΣ. 

666 ὃς “Ζἰγαίου πρῶνας ἢ γλαυχᾶς μέδεις 

ἁλὸς ἐν βένϑεσιν. 
25.11.5. Ὁ Σ: 

οὔ τοι μὰ τὴν Ζ΄ήμητρα δύναμαί πω μαϑεῖν ΘΟ ΝΣ, 

720 ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα καὶ τὸ χαινὸν χρυσίον. ὁπότερος ὑμῶν ἔστι ϑεός. ἀλλ εἴσιτον " 

6 670 ὁ δεσπότης γὰρ αὐτὸς ὑμᾶς γνώσεται ᾿ 

] ,χἡ Φερσέφατϑ᾽, ἅτ᾽ ὄντε χἀχκείνω ϑεω. 

σή πΘΣΝ Ἐ ΣΌΣ. 
ἃσοῶς λέγεις " ἐβουλόμην δ᾽ ἂν τοῦτό σε 

| πρότερον ποιῆσαι, πρὶν ἐμὲ τὰς πληγὰς λαβεῖν." 

γ . , Ὡ Ε] ΄ 
οὔτε γὰρ τούτοισιν οὐσιν οὐ χεχιβδηλευμένοις, 

, ’ Ζῶ ’ 

ἀλλὰ χαλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομισμάτων, 

χαὶ μόνοις ὀρϑῶς χοπεῖσι χαὶ κεχωδωγισμένοις 
ἔν τε τοῖς Ἕλλησι χαὶ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ, 

676 --- 705. --ΞΞ- 700 “---- 757. 

᾿ πε τς ι 
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725 χρώμεϑ᾽ οὐδὲν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλ-- 
! 

κίοις, 

χϑές τε καὶ πρώην κοπεῖσι τῷ χακίστῳ κόμματι, 
τῶν πολιτῶν ϑ᾽ οὺς μὲν ἴσμεν εὐγενεῖς καὶ σώ-- 

ϑοὺς, 
Α , ͵ « - Α 

καὶ τραφέντας ἕν παλαίστραις καὶ χοροῖς καὶ 

μουσικῆ, 

780 προυσελοῦμεν, τοῖς δὲ γαλκοῖς καὶ ξέγοις καὶ 
πυροίαις 

καὶ πονηροῖς κὰκ πονηρῶν εἷς ἅπαντα χρώμεϑα 
ὑστάτοις ἀφιγμένοισιν, οἷσιν ἡ πόλις πρὸ τοῦ 

οὐδὲ φαρμακοῖσιν εἰκῆ ῥᾳδίως ἐχρήσατ᾽ ἄν. 
ἀλλὰ καὶ νῦν, ὠνόητοι, μεταβαλόγτες τοὺς τρό- 

----.-----ος-------------------------- 

ΑΣΑ Ν ΘΕΟΎΣ 

ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ὦ «Ῥοῖβ᾽ "“Ζπολλον, ἔμιβαλέ μοι τὴν δεξιὰν, 
786 χαὶ δὸς χύσαι καὐτὸς χύσον, χαί μοι φράσον, 

Ἑ ρὸς Διὸς, ὃς ἡμῖν ἐστιν ὁμομαστιγίας, 

οὗτος οὕνϑδον ἐστὶ ϑόρυβος χὴ βοὴ 

λοιδορησμός; 
41.Ζ. ΚΟΣ. 

«Αϊσχύλου κεὐριπίδου. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

ὃς ὦ ξυ ὧ᾿ 

4ΤΑ͂ΚΟΣ. 

πρᾶγμα πρᾶγμα μέγα χεχίνηται μέγα 
760 ἐν τοῖς νεχροῖσι χαὺὶ στάσις πολλὴ πάνυ. 

ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 
ἐχ τοῦ; 

πους, 

780 χοῆσϑε τοῖς γρηστοῖσιν αὖϑις" χαὶ κατορϑώσασι 

γὰρ 
εὔλογον" κἂν τι σφαλῆτ᾽, ἐξ ἀξίου γοῦν τοῦ 

ξύλου, 
5; ΄ - Ὁ ω 

ἢν τι καὶ πάσχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς δοχήσετε. 

41.4.Κὸ Σ. 

γὴ τὸν “α τὸν σωτῆρα, γενγάδας ἀγὴρ 
ὁ δεσπότης σου. 

ΞΑάΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

πῶς γὰρ οὐχὶ γεννάδας, 
740 ὅστις γε πίνειν οἶδε χαὶ βινεῖν μόνον; 

“41.2.Κ0 Σ. 
}Ὶ Α 3 ;. ΕῚ Ρ ΠΥ ΤΡ) 

τὸ δὲ μὴ πατάξαι σ ἐξελεγχϑέντ ἀγτιζρυς, 

ὅτι δοῦλος ὧν ἔφασκχες εἶναι δεσπότης. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

ᾧμωξε μέντᾶαν. 

41.3ΚΟ0 Σ. 

τοῦτο μέντοι δουλικὸν 

εὐθὺς πεποίηχας, ὅπερ ἐγὼ χαίρω ποιῶν. 
ΞΑ͂Ν ΘΙΑΣ. 

746 χαίρεις, ἱχετεύω ; 
Ζ41.2ΖΚ0Ο Σ. 

μᾶλλ ἐποπτεύειν δοχῶ, 
ὅταν» καταράσωμαι λάϑρα τῷ δεοσπότη. 

ΞΑ͂Ν ΘΙΑ4Σ. 

τί δὲ τονϑορύζων, ἡνίχ᾽ ἂν πληγὰς λαβὼν 
πολλὰς ἀπίῃς ϑύραζε; 

“41.ΚΟ Σ. 

καὶ τοῦϑ᾽ ἥδομαι. 

ΞάΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

τί δὲ πολλὰ πράττων; 

412 ΚΟΣ. 

ὡς μὰ Ζ{᾿ οὐδὲν οἵδ᾽ 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
760 ὁμόγνιε Ζεῦ" χαὶ παραχούων δεσποτῶν 

ἅττ᾽ ἂν λαλῶσι; 

Δ471Ζ21ΚΟ Σ. 

μαλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. 

ΞΆΑΝΘΙΑΣ. 
τί δὲ τοῖς ϑύραζε ταῦτα χαταλαλῶν; 

ΔΊΙΑ͂ΚΟΣ. 

ἐγώ; 

φρονας 
3) Ε ᾿ ξ ᾿ 3 
ἄγδρας οντας καὶ δικαίους χαὶ καλοὺς τε χάγα- 

| 
] 

᾿ 

] 
| 

] 

] 

ἔγω. 

41.4Ζ.Κ Σ. 

γόμος τις ἐνϑάδ᾽ ἐστὶ κείμενος 

ἀπὸ τῶν τεχνῶν, ὅσαι μεγάλαι χαὶ δεξιαὶ, 
τὸν ἄριστον ὄντα τῶν ἑαυτοῦ συ:τέχνων 
σίτησιν αὐτὸν ἐν πρυτανείῳ λαμβάνειν, 

706 ϑρόνον τε τοῦ Πλούτωνος ἕξῆς, 

ΞΑ͂ΝΘΙΔΑἍΑ͂Σ. 

μαγνϑάγω. 
4714 ΚοΣ. 

ἕως ἀφίχοιτο τὴν τέχνην σοφώτερος 
ἕτερός τις αὐτοῦ " τότε δὲ παραχωρεῖν ἔδει. 

Ξ4Α͂ΝΘ1.“Σ. 

τί δῆτα τουτὶ τεϑορύβηχεν Αἰσχύλον; 
Ζ241.4Κ0Ο Σ. 

ἐχεῖνος εἶχε τὸν τραγῳδιχὸν ϑρόγον, 
770 ὡς ὧν χράτιστος τὴν τέχνην. 

Ξ.4ΑΝΘΙ.ΙΑ.Σ. 

γυνὶ δὲ τίς; 

“414 .Κὺὸὺ Σ. 

ὃτε δὴ χατῆλϑ'᾽᾽ ἙἘὐριπίδης, ἐπεδείκνυτο 
τοῖς λωποδύταις χαὶ τοῖς βαλαγτιητόμοις 

χαὶ τοῖσι πατραλοίαισι χαὶ τοιχωρύχοις, 
ὅπερ ἔστ᾽ ἐν “Διδου πλῆϑος, οἱ δ᾽ ἀκροώμενοι 

776 τῶν ἀντιλογιῶν καὶ λυγισμῶν χαὶ στροφῶν 
ὑπερεμάγησαν, χἀνόμισαν σοφώτατον " 
κἄπειτ᾽ ἐπαρϑεὶς ἀντελάβετο τοῦ ϑρόγου, 
ἵν᾽ Αἰσχύλος χαϑῆστο. 

Ξ.Ι͂ΝΘΙΩ(“Σ. 

χοὺχκ ἐβάλλετο; 
4]4ΚΟΣ. 

μὰ Δί᾽, ἀλλ ὁ δῆμος ἀνεβόα κρίσιν ποιεῖν 
780 ὁπότερος εἴη τὴν τέχνην σοφώτερος. 

ΞΑΝΘΙΑ͂Σ. 
ὁ τῶν πανούργων; 

“414 ΚΟΣ. 

νὴ 4᾽, οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑΣ. 

μετ᾽ ΑἸϊσχύλου δ᾽ οὐκ ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι; 
ΦΤΑΚΟΣ. 

ὀλίγον τὸ χρηστόν ἔστιν, ὥσπερ ἐνϑάδε. 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

τί δῆϑ᾽ ὁ Πλούτων δρᾶν παρασχευάζεται; 
41 4.Κοὸ Σ. 

786 ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίκα μάλα καὶ κρίσιν 
4 »᾽» ᾿ 3 . “ - ΄ ᾿ 2 «ὦ “Ὁ ,) μα “{᾽, ἀλλ ὅταν δρῶ τοῦτο, κἀχμιαίνομαι. ᾿ς κἄλεγχον αὐτῶν τῆς τέχνης. 



| 

ΠᾺΡ 56 ΤΑ αὐδλ ιν" : 

ΞΑάΑ͂Ν ΘΙ4Σ. 

χἄπειτα πῶς" 

οὐ χαὶ Σοφοχλέης ἀντελάβετο τοῦ ϑοόγνου; 
ΣΦ ΙΠΟΙΚΟΟΣ. 

ἐ᾽ οὐχ ἐχεῖνος, ἀλλ᾿ ἔχυσε μὲν «Αϊσχύλον, 
ὃτε δὴ χατῆλθϑε, χἀνέβαλε τὴν δεξιὰν, 

790 χἀχεῖνος ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ ϑοόνου " 
νυνὶ δ᾽ ἔμελλεν, ὡς ἔφη Κλειδημίδης, 

3 ᾿ 
Ω ἮΣ 2 

δ 

“ 

" ἔφεδοος χαϑεδεῖσθϑαι" χαν μὲν «Αἰσχύλος χρατῆ, 

ἕξειν χατὰ χώραν" εἰ δὲ μὴ, περὶ τῆς τέχνης 
διαγωγιεῖσθ᾽ ἔφασχε πρός γ᾽ Εὐριπίδην. 

Ξ.4Α͂ΝΘ.1.2Σ. 
,ὕ -- 5» ΘΟ τ). ν 52 - 

7956 τί χρη ἂρ ἑσιαι; 

2.01 ΚΙΘῈΣ. 

γὴ “1, ὀλίγον ὕστερον 
χἀνταῦϑα δὴ τὰ δεινὰ χινηϑήσεται. 
χαὶ γὰρ ταλάντῳ μουσικὴ σεαϑμήσεται. 

ΞΑ͂Ν ΘΙΑ͂Σ. 

τί δέ; μειαγωγήσοισι τὴν τραγῳδίαν; 
ὭΤΆΑΜΚΟΣ. 

χαὶ χανόνας ἐξοίσουσι καὶ πήχεις ἑπῶν, 
800 χαὶ πλαίσια ξύμπηκτα πλινϑεύσουσί γε 

κ ΄ ξ κ - ς Ν 2 ,ἅ χαὶ διαμέτρους καὶ σφῆνας. ὁ γὰρ Εὐριπίδης 
27 - Ἁ ,΄ 

χατ᾽ ἔπος βασαγιεῖν φησι τὰς τραγῳδίας. 
ΞΑ,ΝΘΊΙΑ͂Σ. 

Ὲ ἥν ἘΤὶ . Ν , » 

ἡ που βαρέως οἶμαι τὸν «Αϊσχυλον φέρειν, 
414 ΚῚΣ. 

ἔβλεψε δ᾽ οὖν ταυρηδὸν ἐγκύψας χάτω. 
Ξ.4..Ν᾽ ΘΙ1..4 Σ. 

806 χρινεῖ δὲ δὴ τίς ταῦτα; 

“41.4.Κ ΞΣ. 

τοῦτ᾽ ἡν δύσχολον" 
- Α 2 -“ 32 " ς ἘΦ. 

σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν εὑρισχἕτην. 
3 ᾿ 2 ΄ ΄ , 

οὔτε γὰρ ᾿4“ϑηναίοισι συνέβαιν᾽ ΑἸϊσχύλος, 
ΞΑ͂ΝΘΙΑ͂Σ. 

πολλοὺς ἴσως ἐνόμιζε τοὺς τοιχωρύχους. 
ΔΠ]Ά4ΚΟΣ. 

τς ΜΝ 327 Δ χε ων - - , 
λῆρον τὲ ταλλ ἡγεῖτο τοῦ γνῶναι πέρι 

810 φύσεις ποιητῶν " εἶτα τῷ σῷ δεσπότῃ 

ἐπέτρεψαν, ὁτιὴ τῆς τέχνης ἔμπειρος ἡγ. 
ἀλλ εἰσίωμεν - ὡς ὅταν γ᾽ οἱ δεσπόται 
ἐσπουδάχωσι, χλαύμαϑ'᾽ ἡμῖν γίγνεται. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὋΣ , " 32 " “- ἡ που δεινὸν ἐριβρεμέτας χόλον ἔνδοϑεν ἕξει, 

816 ἡνίχ᾽ ἂν ὀξυλάλου πὲρ ἴδη ϑήγοντος ὀδόντας 
ἀντιτέχνου: τότε δὴ μανίας ὑπὸ δεινῆς 
ὄμματα στροβήσεται. 
3 ᾿ς 4 ’ ΄ ᾿ ἔσται δ᾽ ἱππολόφων τε λόγων χορυϑαίολα γεέχη, 
σχινδαλάμων τε παραξόνια, σμιλεύματά τ' ἔργων, 

820 φωτὸς ἀμυνομένου φρενοτέχτονγνος ἀγδρὸς 
ῥήμαϑ᾽ ἱπποβάμονα. 
φρίξας δ᾽ αὐτοχόμου λοφιᾶς λασιαύχενα χαίτην, 

᾿ . ’ , «' 

δεινὸν ἐπισχύγνιον ξυνάγων βουχώμενος ἤσει 

ῥήματα γομφοπαγῆ; πιναχηδὸν ἀποσπῶν 

8256 γηγενεῖ φυσήματι" 
ἔνϑεν δὴ στοιιατουργὸς ἐπῶν βασανίστρια λίσπη 

γλῶσσ᾽, ἀνελισσομένη φϑονεροὺς κινοῦσα χαλι- 

γοὺς, 

ῥήματα δαιομένη χαταλεπτολογήσεν 

πγνευμόνων πολὺν πόνον. 

ὍΡΑ ΣΧ ΚΘ ῪΥ Ὡὶ 

Ι 870 

711 
ΕὙΡΙΠΙδΖΗ Σ. 

Ἂ " ἡ “» , 
880 οὐκ ἂν μεϑείμην τοῦ ϑρόνου, μὴ νουϑέτει. 

χρείττων γὰρ εἰναί φημι τούτου τὴν τέχνην. 
ΖΓ ΟΝ ΣΙΟΟΣ.: 

«ΑϊἹοχύλε, τί σιγᾷς; αἰσθάνει γὰρ τοῦ λό γύλε, γᾷς; γὰρ τοῦ λόγου. ᾿ 
ΤΟΥ ΔῊ Σ. | 

ἀποσεμνυγεῖται πρῶτον, ἅπερ ἑκάστοτε 
ἐν ταῖς τραγῳϑίαισιν ἐτερατεύετο. 

ἊΓΟΝΥ ΣΌΣ. 
ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν, μὴ μεγάλα λίαν λέγε. 

ΤΠ ΥΡΙΓΤΓΙΖΙΙΣ. 

ἔγῳδα τοῦτον χαὶ διέσχεμμαι πάλαι, 
ὥνϑρωπον ἀγριοποιὸν, αὐθαδόστομον, 

888 

Ψ 2 ΒῚ , ᾿) »" ἘΣ ’ 

ἔχοντ ἀχαλιγον ἀχρατὲς ἀϑύρωτον στομα, 

ἀπεριλάλητον, χομπο(φαχελοροήμογα. 
ΠΣ ΧΟ ΟΣ. 

2) ἘΝ - - ᾿ , - 
αληϑες, ὦ παῖ τῆς ἀρουραίας ϑεοῦ ; 

Ν , ἜΡΩΣ Ξ , 

σὺ δὴ μὲ ταῦτ᾽, ὠ στωμυλιοσυλλεχταάδη 

χαὶ πτωχοποιὲ χαὶ δαχιοσυρραπτάδη; 
ΕῚ ΕῚ 27 ᾿ 3. 5 3 -ῷ 

ἀλλ οὐ τι χαίρων αὐτ᾽ ἕρεῖς. 
ΤΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

παῦ᾽, «Αϊσχύλε, 
ὀργὴν σπλάγχνα ϑερμήνῃς πότῳ. 

ἌΤΓΣΧΎΥ 7 ΘΣΣ: 

846 οὐ δῆτα, πρίν γ᾽ ἂν τοῦτον ἀποφήνω σαφῶς 
τὸν χωλοποιὸν, οἷος ὧν ϑοασύνγεται. 

ΑΟΝΎΣΟ Σ. 
27 ΕῚ 5») ὕὰ - 55 , Ρ 

αον᾿ ἀργὰ μέλαιναν παῖδες ἐξενέγκατε" 

τυφὼς γὰρ ἐχβαίνειν παρασχευάζεται. 

ΦΙΣΟΧΟ ΟἿΣ, 

ὦ Κρητιχὰς μὲν συλλέγων μονῳδίας, 
850 γάμους δ᾽ ἀνοσίους εἰσφέρων εἷς τὴν τέχνην, 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἐπίσχες οὗτος, ὦ πολυτίμητ᾽ «Αϊσχύλε. 
ἀπὸ τῶν χαλαζῶν δ᾽, ὦ πονήρ᾽ Εὐριπίδη, 

, ι - 

ἄπαγε σεαυτὸν ἐχποδὼν,, εἰ σωφρονγεῖς, 
ἵνα μὴ χεφαλαίῳ τὸν χρόταφόν σου ῥήματι 

855 ϑενὼν ὑπ᾽ ὀργῆς ἐχχέη τὸν Τήλεφον " 
κι ν , 

σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργὴν, «Αἱσχύλ,, ἀλλὰ πραόνως 

ἔλεγχ᾽, ἐλέγχου " λο.δορεῖσθαι δ᾽ οὐ ϑέμις 
2) ᾿ , ’ 
ἀγδρας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπωλιδας. 

ν 2 5 " ε΄ - 2 ᾿ ὑγς σὺ δ᾽ εὐθὺς ὥσπερ πρῖνος ἐμπρησϑεὶς βοᾷς. 

ΕΥΡΙΥΠΊΙΩΖΒΣ. 

860 ἕτοιμός εἶμ᾽ ἔγωγε, χοὐχ ἀναδύομαι, 
δάχνειν, δάκνεσθαι πρότερος, εἰ τούτῳ δοχεῖ, 

καὶ μὴ πρὸς 

] 
] 

τἄπη, τὰ μέλη, τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας, 

χαὶ νὴ Αλ τὸν Πηλέα γε χαὶ τὸν «Αἴολον 
καὶ τὸν Μῆελέαγρον, κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
866 σὺ δὲ δὴ τί βουλεύει ποιεῖν; λέγ᾽, «ΑἹσχύλε. 

ὩΠΣΟΧ 57. ΟἿΣ. 

ἐβουλόμην μὲν οὐκ ἐρίζειν ἐνθάδε" 
οὐχ ἐξ ἴσου γάρ ἔστιν ἁγὼν νῷν. 

Δ ΤΟΝΥΎῪΣῸΟ Σ. 

τί δαί; | 

ἌΣΙΧῪ ΟΣ. 
ὅτι ἡ ποίησις οὐχὶ συντέϑνηχέ μοι, 
τούτῳ δὲ συντέύνηχεν, ὥσϑ'᾽ ἕξει λέγειν. 
ὅμως δ᾽ ἐπειδή σοι δοχεῖ, δρᾶν ταῦτα χρή: 

---. 



ΙῚ ᾿ ΓΙ 

,-τ--Ξ---τα 

ἌΡΗ 

ΤΟΝ ΟΈΞΟΣ.: 

ἔϑι γυν λιβανωτὸν δεῦρό τις καὺ πῦρ δότω, 
ὅπως ἂν εὔξωμαι πρὸ τῶν σοφισμάτων, 
ἀγῶνα χρῖναι τόνδε μουσιχώτατα " 
ὑμεῖς δὲ ταῖς Μούσαις τι μέλος ὑπάῴσατε. 

ΧΕ ΟΡ ΟἿΣ: 

876 ὦ Διὸς ἐννέα παρϑένοι ἁγναὶ 
Μηοῦσαι, λεπτολόγους ξυνετὰς φρένας αἱ καϑο-- 

ρᾶτε 

Ἰνδοῶ τύπων. ὅταν εἷς ἔριν ὀξυμερίμνοις. ἀνδοῶν γνωμοτύ : ἷς ἔρ μερέμνοις. 

ἔλθωσι στρεβλοῖσι παλαίσμασιν ἀντιλογοῦντες, 
ἔλϑετ᾽ ἐποψόμεναι δύναμιν 

880 δεινοτάτοιν στομάτοιν πορίσασϑαι 
δήματα καὶ παραπρίσματ᾽ ἐπῶν. 
γῦν γὰρ ἀγὼν σοφίας ὁ μέγας χωρεῖ πρὸς ἔρ- 

γον ἤδη. 

ΔΦΠΟΝΎΥΣΟΣ. 

88ὅ εὔχεσϑε δὴ χαὶ σφώ τι, πρὶν τἄπη λέγειν. 
ΠΣ Χ ΤΟΣ. 

“]ἡμητερ ἡ ϑρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα, 
εἶναί με τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων. 

ΔΠΟΝΎΣΟΣ. 
ἴϑι γυν ἐπίϑες δὴ χαὶ σὺ λιβανωτὸν. 

ΕὙΡΙΠΙΖΠ Σ. 
καλῶς" 

ἕτεροι γάρ εἶσιν οἷσιν εὔχομαι ϑεοῖς. 
ΔΙΠΟΝΎΣΟΣ. 

890 1διοί τιγές σοι, χόμμα χαινόν; 
ΕὙΡΙΠΊΙΖῊΗ Σ. 

χαὶ μάλα. 
ΦΙΟΝ Χ ΣΙ ΟΣ: 

ἴϑιε νυν προσεύχου τοῖσιν ᾿διώταις ϑεοῖς. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΗΣ. 

αἰϑὴρ, ἐμὸν βόσχημα, χαὶ γλώττης στρόφιγξ, 
χαὶ ξύνεσι χαὶ μυκτῆρες ὀσφραντήριοι, 
ὀρϑῶς μ᾽ ἐλέγχειν ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων. 

: ΧΟΡΟΣ. 
895 χαὺὶ μὴν ἡμεῖς ἐπιϑυμοῦμεν 

παρὰ σοςφοῖν ἀνδροῖν ἀκοῦσαι τίνα λόγων 
ἔπιτε δαΐων ὁδόν. 
γλῶσσα μὲν γὰρ ἠἡγρίωται, 
λῆμα δ᾽ οὐκ ἄτολμον ἀμφοῖν, 
οὐδ᾽ ἀχίνητοι «οένες. 

900 προσδοχῶᾶν οὖν εἶχός ἔστι 

τὸν μὲν ἀστεῖον τι λέξειν 
καὶ χατερρινημένον, 

τὸν δ᾽ ἀνασπῶντ᾽ αὐτοπρέμνγοις 

τοῖς λόγοισιν 
ἐμπεσόντα συσχεδῶν πολ- 
λὰς. ἀλινδήϑρας ἐπῶν. 

4110 Ν ὙΦ5ΘΙΣ. 
9065 ἀλλ ὡς τάχιστα χρὴ λέγειν" 

ἐρεῖτον 

ἀστεῖα χαὶ μήτ' εἴχόνας μήϑ᾽ οἷ" 
ΕΥ̓ΡΙΠΊΖΗΣ. 

καὶ μὴν ἐμαυτὸν μέν γε, τὴν ποίησιν οἷός 
ἐν τοῖσιν ὑστάτοις (φράσω, 

οὕτω δ᾽ 

ἐλέγξω, 
ὡς ἤν ἀλαζὼν χαὶ φέναξ, οἵοις τὲ τοὺς ϑεατὰς 

910 ἐξηπάτα, μώρους λ ἽΝ παρὰ «Ῥρυνίχῳ τραφέντας. 
-πππτι 
----- 

- τπεπττπττπττος.- Ὁ Ὁ Ὸῦ ὃ τ ΝΕ 

εἶμι 
5-! Ν 

τοῦτον δὲ πρῶτ᾽ 

μνῚ 327 

ἃ» αλλος εἴποι. 

2 

ἘΠ ΘΑΦΡ Ν Ὁ ΚΓ 

β 
| 

920 ὁπόϑ᾽ ἡ Νιόβη τι φϑέγξεται" τὸ δρᾶμα δ᾽ ἂν ἷ 

πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τιν᾽ ἂν χαϑῖσεν ἔγχα- 
λύψας, 

3 92 3 δ 4 «Ἵχιλλέα τιν᾽ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ 
δειχγὺς, 

πρόσχημα τῆς τραγῳδίας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί" 
ΠΠΙΟΝΎΣΟΣ. 

οὐ δὴν. 
ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

μὰ τὸν “ὦ 

ὁ δὲ χορός γ᾽ ἤρειδεν ὁρμαϑοὺς ἂν 
916 μελῶν ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς ἄν" οἱ δ᾽ ἐσίγων. 

ΔΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἔχαιρον τῇ σιωπῆ, καί μὲ τοῦτ᾽ ἔτερπεν 
οὐχ ἧττον ἢ γῦν οἱ λαλοῦντες. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

; ἠλίϑιος γὰρ ἦσϑα, 
σαφ᾽ ἴσϑι. 

ΔΙ2ἊΟΝΎΣΟΣ. 

κἀμαυτῷ δοχῶ. τί δὲ ταῦτ᾽ ἔδρασ᾽ ὁ δεῖνα; 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΉΗΣ. 

ὑπ᾽ ἀλαζονείας, ἵν᾽ ὃ ϑεατὴς προσδοχῶν κα- 

ϑοῖτο, 

διήει. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
δΩ , ἘΉΞ ΩΝ 2.55 ᾿ ΓΕ Ὶ 39 "Ὁ 
ὦ παμπόνηρος, οἱ ἀρ᾽ ἐφενακχιζόμην ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

τί σχορδινᾷ χαὶ δυσφορεῖς; ,. 

ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ. 

ὅτι αὐτὸν ἐξελέγγω. 
Ξἢ ΓῚ 5 Α -7 ᾿ 4 Ν “ 

χώπειτ᾽ ἐπειδὴ ταῦτα ληρήσειε χαὶ τὸ δρᾶμα 
γὸ , ες ΕἸ » ΄ ’ 2 εν 

ηθη μεσοίη, ῥηματ᾽ ἂν βόεια δωδεχ᾽ εἶπεν, 
3 “- 2 « , »» 5» 2 

ϑ2ῦ ὁφοῦς ἔχοντα καὶ λόφους, δείν᾽ αττὰ μορμο- 
ρωπὰ, 

ἄγγωτα τοῖς ϑεωμέγοις. 
ΔΙ ΣΧΎΥ.0 Σ. 

οἴμοι τάλας. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
Ἰὴξ, σιώπα. 

ΕὙΡΙΠΊΙΖΗ Σ. 

σαφὲς δ᾽ ἂν εἶπεν οὐδεὲν 
τ- ΟΝ ΥΣ ΟΣ. 

μὴ πρῖε τοὺς ὀδόντας. 
ΕΥὙΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

᾿ 

| 

ἀλλ ἢ Σχαμάνδρους, ἢ τάφρους, ἢ ̓π' ἀσπίδων. 
ἐπόντας 

γρυπαέτους χολληλύτους, καὶ ῥήμαϑ' ἱππόκρημγα, 
980 ἃ ξυμβαλεῖν οὐ ῥάθιον. 

γ 

990 

, 
᾿ 

ὶ 

ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

γνὴ τοὺς ϑεοὺς, ἐγὼ γοῦν 
ἤδη ποτ᾽ ἐν μαχρῷ χρόνῳ νυχτὸς διηγρύπνησαι 
τὸν ξουϑὸν ἱππαλεχτρυόνα ζητῶν, τίς ἔστιν, 

ὅονις. 

ΚΦ({{Σ ΧΟ ΣΧ ΘΏΣΙ: 

σημεῖον ἕν ταῖς ναυσὶν, ὠμαϑέστατ᾽, ἐγεγέ- 

γραπτο. 

νος ΘῈΣ: 

ἵ ἐγὼ δὲ τὸν «Ῥιλοξένου γ᾽ ᾧμην Ἔρυξιν εἶγαι. 

ΕΥὙΡΊΙΠΙΖΩ͂ΗΣ. 

ἐν τραγῳδίαις ἐχρὴν κἀλεκτρυόνα ποιῆσαι; 
ΠΠΣΧΎΜΖΟΣ. 

σὺ δ᾽, ὦ ϑεοῖσιν ἐχϑρὲ, ποῖ ἄττ᾽ ἐστὶν ἅττ᾽ ἐποίεις ; 

2 

Ὁ εἰῖ 



ΤΑ Ὁ  χ- ἵπ. ᾿ς 719 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

οὐχ ἱππαλεχτρυόνας μὰ “10 οὐδὲ τραγελάφους͵, Σ ᾿ : 
ἅπερ σὺ, 

ἂν τοῖσι παραπετάσμασιν τοῖς } γρά- 

φουσιν" 
ἀλλ ὡς παρέλαβον τὴν τέχνην παρὰ σοῦ τὸ 

πρῶτον εὐϑὺς 

940 οἰδοῦσαν ὑπὸ χομπασμάτων χαὶ πἸπύξων ἐπα- 
χϑῶν, 

ἴσχγανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν χαὶ τὸ βάρος 
ἀφεῖλον 

ἐπυλλίοις καὶ περιπάτοις χαὶ τευτλίοισι λευχοῖς, 

χυλὸν διδοὺς στωμυλμάτων, ἀπὸ βιβλίων ἀπηϑῶν᾽ 
εἶτ᾽ ἀνέτοεφον μονῳδίαις, Κηφισοφῶντα μιγνύς" 

945 εἶτ᾽ οὐχ ἐλήρουν ὃ τι τύχοιμ᾽, οὐδ᾽ ἐμπεσὼν 
» 

: ἕφυρον, ι 
ἘΣ ΕἾ -- τ ᾿ ΄ Ἁ , ΞΙΣ (Ν 

ἱ ἀλλ οὐξιῶν πρωτιστὰ μέν μοι τὸ γένος εἰπ᾿ ἂν 

εὐθὺς 

τοῦ δράματος. 
ΕΣ Υ Ζ.ΟἿΣ:.: 

χρεῖττον γὰρ ἦν σοι νὴ “12 ἢ τὸ σαυτοῦ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 
ἔπειτ᾽ ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπῶν οὐδὲν παρῆκ᾽ ἂν 

ἀργὸν, Στ 
ἀλλ ἔλεγεν ἡ γυνή τέ μοι χὠ δοῦλος οὐδὲν ἧττον, 

950 χὠ δεσπότης χὴ παρϑένος χὴ γραῦς ἂν. 

ΚΖ ΤΕΣΕΧΥΥΧΎΥΖΤΟΣΣ. 

εἶτα δῆτα 

οὐχ ἀποϑαγεῖν σὲ ταῦτ᾽ ἐχρῆν τολμῶντα; 
ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ. 

μὰ τὸν ᾿πόλλω" 
δημοχρατικὸν γὰρ αὔτ᾽ ἔδρων. 

ΠΙΟΝΎΣΟΣ. 

τοῦτο μὲν ἔασον, ὦ τᾶν' 
οὐ σοὺ γάρ ἔστι περίπατος χάλλιστα περί γε 

τούτου. 
ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἔπειτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα 

ΕΞ ΟΎΥΥΤΟΣ. 

φημὶ χἀγώ. 
966 ὡς πρὶν διδάξαι γ᾽ ὥφελες μέσος διαρραγῆναι. 

ἊΣ ΟΡ ΙΣΕΓΣ. 

λεπτῶν τε χαγόνων εἰσβολὰς ἐπῶν τε γωγια- 
σμοὺς, 

γοεῖν, ὁρᾶν, ξυνιέναι, στρέφειν, ἐρῶν, τεχνάζειν, 
χάχ᾽ ὑποτοπεῖσϑαι, περινοεῖν ἅπαντα 

ΠΣ Χ  ΖΟΣ,. 

| 
| 

φημὶ χἀγώ. 
ἘΓΡΕΕΤΠΙΣΖΕΤΕΣΣ 

πο [4 : Ε] ΑΕ ΄ ἈΠ Ξ ’ 9." “" Ἔν Ι 

᾿οἰχεῖα πράγματ᾽ εἰσάγων, οἷς χρώμεϑ'᾽, οἷς ξύν-. 

ἐσμεν, 

60 ἐξ ὧν γ᾽ ἂν ἐξηλεγχόμην" ξυγνειδότες γὰρ οὗτοι 
ἤλεγχον ἄν μου τὴν τέχνην" ἀλλ᾽ οὐκ ἔχομπο- 

λάχουν 

ἀπὸ τοῦ φρονεῖν ἀποσπάσας, οὐδ᾽ δ: Ἤ 1 

] 
αὐτοὺς, 

Κύχνους ποιῶν χαὶ Πέμνονας χωδωγοφαλαρο- 

πώλους. 

γνώσει δὲ τοὺς τούτου τε Ζἀμοῦ γ᾽ 
μαϑητάς. 

ἑχατέρου 

960 τουτουμιενὺ «ορμίσιος 277εὲ εγαίνετὸς ϑ᾽ ὁ Μάγνης, 

σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρχασμοπιτυοκάμπται, 

οὑμοὶ δὲ Κλειτοφῶν τε χαὶ Θηραμένης ὃ κομψός.].. 
ἜΠΟΣ ΟΣ, 

ΤΠ... 715 ; σοφός γ᾽ ἀνὴρ χαὶ δεινὸς ἐς τὰ πάντα, 

ὃς ἣν χαχοῖς που πε ἐριπέση χαὶ πλησίον παραστῆ, 
970 πέπτωχεν ἔξω τῶν χαχῶν, οὐ Χῖος, ἀλλὰ Κεῖος. 

ΕὙΡΙΠΙΖΉΗΣ. 

τοιαῦτα μέντοὐγὼ φρονεῖν 
τούτοισιν εἰσηγησάμην, 

δὰ ΡῚ κ - ΄ 
λογισμὸν ἐγϑεὶς τῇ τέχνῃ 

Χ , «, 7) τὸ 

χαὶ σχέψιν, ὥστ᾽ ηδὴ γοεῖν.. 

978 ἅπαντα χαὶ διειδέγαι 

τς τῷ τ᾽ ἄλλα χαὶ τὰς -οἵχίας 
9, 27 ΒΝ ᾿ -Ὕ 

οἰχεῖν ἄμεινον ἢ πρὸ τοῦ, 

κἀνασκχοσεῖν, πῶς τοῦτ᾽ ἔχει» 

τίς τοῦτ᾽ ἔλαβε; 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 
980 ΩΣ τοὺς ϑεοὺς, γῦν γοῦν ζ4η- 

γαίων ἅπας τις εἰσιὼν 

ποῦ μοι τοδί; 

χέχραγε πρὸς τοὺς οἰχέτας 
ζητεῖ τε, ποῦ ᾽στιν ἡ χύτρα; 
τίς τὴν χεραλὴν ἀπεδήδοκεν 

985 τῆς μαινίδος; τὸ τρυβλίον 
τὸ περυσινὸν τέϑγηχέ μοι" 
ποῦ τὸ σχύροδον τὸ χϑιζινόν; 
τίς τῆς ἐξ παρέἕτραγεν; 

τέως δ᾽ οὐ 

990 χεχηνότες Παμμάκυϑοι, 
“ΜΙελητίδαι καϑῆντο. 

ΧΟΡΟΣ. 
τάδε μὲν λεύσσεις, φαίδιμ᾽ ᾿ἡχιλλεῦ" 
σὺ δὲ τί, φέρε, πρὸς ταῦτα λέξεις; μόνον ὁπως 
μή σ᾽ ὁ ϑυμὸς ἁρπάσας 

995 ἐχτὸς οἴσει τῶν ἐλαῶν" 
δεινὰ γὰρ κατηγόρηκεν. 
ἀλλ ὅπως, ὦ γεγνάδα, | 

μὴ πρὸς ὀργὴν ἀντιλέξεις, 
ἀλλὰ συστείλας, ἄκροισι 

1000 χρώμενος τοῖς ἱστίοις, 

εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις, 

καὶ φυλάξεις, 

ἡνίχ᾽ ἂν τὸ πνεῦμα λεῖον 
ν Γ " Ω 

χαὶ χαϑεστηχὸς λαβῆς. 
5; »" »-ο7- « , ’ ε» 

ἀλλ᾿ ὦ πρῶτος τῶν Ἕλληνων πυργωσᾶς ρηματα 
Ἁ 

σεμνὰ 

1006 χαὶ χοσμήσας τραγιχὸν λῆρον, ϑαρρῶν τὸν χρου- 
γὸν ἀφίει. 

σὸ ΣΧ 20 Σ, 
καί μου τὰ σπλάγχ»᾽ ϑυμοῦμαι μὲν τῇ ξυγτυχίᾳ, 

ἀγανακτεῖ, 

εἰ πρὸς τοῦτον δεῖ μ᾽ ἀντιλέγειν " 

δ᾽ ἀπορεῖν με, 

ἀπόχριναί μοι, τίγος οὕνεχα χρὴ ϑαυμάζειν ἄν--, 
δρα ποιητήν ; 

ἵγα μὴ φάσχη 

ΕὙΡΙΠΙΖΠΗΣ. 

δεξιότητος χαὶ γουϑεσίας, ὅτι βελτίους τε ποι- 

οὔμεν | 

10ΙΟ τοὺς ἀνθρώπους ἂν ταῖς πόλεσιν». 

͵ι.ὉὈΌὉὈὉΌὉΌςππ'-πτθρΠρΠπΠρΠΠΠπΠΠΠΠὺ ͵τὡτττττ τ ---τττττ τ ᾿΄τ΄ττττ΄΄  ; “ῖτ-ττ--.-ςςςς-ς--ςςς͵ς͵ς--ς-------Ῥο--ς--ς----ς---ς------ - τ τ τὰ - χα ξκ;,ς, τς" 



20 ΑἿΡ 

ΑΙΣΧΥ.“ΟΣ. | 
τοῦτ᾽ οὖν εἰ μὴ σεποίηχας, 

ἀλλ ἐκ χοηστῶν καὶ γενναίωδ. μοχϑηροτάτους. 
ἀπέδειξας ς | 

᾿ ον Ξ 

τί παϑεῖν φήσεις ἄξιος εἰγοδι ἮἦΝ 

ἡ "τοῦτον ἐρώτα. 
Ι 

ἐμοῦ πόρεν χέψαι τοίγυν οἰδὺς ὩΣ Ὲ 

] ξατο Ζο 7: 

' εἰ γεγγαίους καὶ τετραπήχεις, ζΖαὶ μὴ διαδρασι-, 
Ι πολίτας, [] 

1016 μηδ᾽ ἀγοραίους μηδὲ χοβάλους, ὥσπερ γῦν, μι 

πανούργους, 
] 

ἀλλὰ πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας καὶ λευκολό-- 

φους τρυφαλείας 

καὶ πήληχας καὶ χνημῖθας χαὺ ϑυμοὺς ἕπτα- 
βοξείους. ᾿ 

Ε ΥΡΙΠΙ͂ ΤΣ. Ϊ 

καὶ δὴ ἡ χωρεῖ τουτὶ τὸ χαχόν" χραγνοποιῶν αὖ 

μ΄ ἐπιτρίψει. 

41 Ο ΝΥΣΟΣ. 

καὶ τί σὺ δράσας οὕτως αὐτοὺς γενγαίους ἐξε 

δίδαξας; 

μηδ᾽ αὐϑαδῶς σεμνυνόμενος 

χαλέπακιιγε. Ι 

ΑΙΣΧΎΟΚ.ΖΟΣ.: 

δοᾶμα ποιήσας “ἄρεως μεστόν. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

7ΖΓΟῸ Ὁ 

ΨἉΣΧῸΥΊ ο ἘΣ 
τοὺς ἕπτ᾽ ἐπὶ Θήβας" 

ὃ ϑεασάμενος πᾶς ἂν τις ἀνὴρ ἠράσϑη δάϊος εἶγαι." 
ΡΟ ΝΎ ΣΟΣ. ᾿Ν 

τουτὲ μέν σοι καχὸν εἴργασται" Θηβαίους γαρ. 
πεποίηχας 

’ ;. 3 

ἀνδρειοτέρους εἷς τὸν πύλεμον" χαὶ τούτου γ 

οὕχενα τύπτου. 
ΙΓ ΣΙΝΟΥΊΧΟΣΣ:. τ: 

1026 ἀλλ ὑμῖν αὔτ᾽ ἐξὴν ἀσχεῖν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ τοῦτ 
Σ ἐτράπεσϑε. 

εἶτα διδάξας Πέρσας μετὰ τοῦτ᾽ ἐπιϑυμεῖν ἕξε-- 

δίδαξα 

γιχῶν ἀεὶ τοὺς ἀντιπάλους, κοσμήσας ἔργον. 

ἄριστον. 

ΖΦΙΟΝΎΣΟ Σ. Ι 

ἐχάρην γοῦν, ἡνίκ᾽ ἀπηγγέλθη περὶ “]αρείου “Ἢ 
Ὡρο πος, 

δ᾽ εὐθὺς τὼ χεῖρ᾽ ὡδὲ συγχρούσας εἶπεν, 
Ἰαυοῖ. 

ΑΙΣΧ Υγ.1.0 Σ. 
1030 ταῦτα γὰρ ἄνδρας 1 ἜΠΗ Τὸ ἀσκεῖν. σχέψαι, 

γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς, 

Α 

ὁ χορὸς 

ὡς ὠφέλιμοι τῶν ποιητῶν οἱ γενναῖοι γεγένηνται. 
Ὀρφεὺς ; μὲν γὰρ τελετάς ϑ᾽ ἡμῖν χατέδειξε φό- 

Μουσαῖος δ᾽ ἐξαχκέσεις τε νόσων καὶ χρησμοὺς, 
Ἡσίοδος δὲ ͵ 

πον ααἶ προξγες . πΠ τὺ 

ότους" ὁ δὲ 

ϑεῖος Ὅμηρος 

1025 ἀπὸ τοῦ τιμὴν χαὶ χλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδ᾽ 5 

χρήστ᾽ ἐδίδαξε, 
ἣν ε ΄Ζ ἔπι 

᾿ τάξεις, ἀρετας, οπλίσεις ἀγδοῶν; 

- . 2 

σΖαρπὼν ὠρᾶς., αο 

γων τ᾿ ἀπέχεσϑαι, 

] 

γῆς ἐργασίας, 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

καὶ μὴν οὐ Πανταχλέα γε 

ἐδιϑσξεν ὅμως τὸν σχαιότατον᾽ πρώην γοῦν, 

ἡνίκ᾽ ἔπεμπεν, 
3 ; -ο΄'΄ "2 

τὸ χράγνος πρῶτον περιδησάμενος τὸν λόφον 
᾿ς ἡμελλ᾽ ἐπιδήσειν. ο΄. 

"Ἢ 

ΙΣΧΥ ΤΟΣ 

ἀλλ ἄλλους τοι πολλοὺς ἀγαϑοὺς, ὧν ἦν χαὺ «4- 

μαχος ἥρως" 
1040 ὅϑεν ἡμὴ φρὴν ἀπομαξαμένη πολλὰς ἀρετὰς 

ἐποίησεν, 

ΠΙατρόχλων, Τεύχρων ϑυμολεόντων, ἵν᾽ ἐπαί- 
θοῖχι-. ἄνδρα το 

ἀντεχτείγειν αὑτὸν τούτοις, ὁπόταν σάλπιγγος! 
ἀκούση. - “ 

οὐ «Ραίδρῶς ἐποίουν πόρνας 
οὐδὲ Σθενεβοίας, 

οὐδ᾽ οἶδ᾽ οὐδεὶς ἥντιν᾽ ἐρῶσαν πώποτ᾽ ἐποίησα 
γυναῖχα. 

Ε τ ΤΠ1͵ῚΖ4ΗΣ. 

τράῦ μὰ «17, οὐδὲ γὰρ ἦν τῆς ᾿Δφροδίτης οὐδέν σοι. 
ΑΙΣΧΥΖΟΣ. 

μηδέ γ᾽ ἐπείη. 
τοι χαὶ τοῖς σοῖσιν πολλὴ πολ- 

λοῦ ᾿᾽πιχαϑῆτο, 

ὥστε γε καὐτόν σε κατ᾽ οὖν ἔβαλεν. 

ΦΤΟΝΎΥΎΞΣΟΣ. 

γὴ τὸν “Πα τοῦτό γέ τοι δή.- 
ἃ γὰρ ἐς τὰς ἀλλοτρίας ἐποίεις, αὐτὸς τούτοισιν 

ἐπλήγης. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΗΣ. 

καὶ τί δλάπτουσ᾽, ὦ σχέιλι᾽ ἀνδρῶν, τὴν πόλιν 
ἁμαὶ Σϑενέβοιαι; 

ΦΙΣΧΎΥ.Ζ0Ο Σ. 

ἀλλ᾽ οὐ μὰ 4 | 
᾿ 

.--.--- ----.-.- 

ἀλλ ἐπὶ σοΐ 

[ἡ ᾽ὕ - , 1060 ὁτι γεγγαέας χαὶ γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχους ἀνέ- 
πεισῶς 

κώγεια ΠΡ ς αἰσχυνθείσας διὰ τοὺς σοὺς Βελ-- 

λεροφόντας. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

πότερον δ᾽ οὐχ ὄντα λόγον τοῦτον περὶ τῆς 
«αίδρας ξυνέϑηκα; 

ΧΦ 1 ΧΟ ΚΟΣ: 

μὰ “0, ἀλλ ὄντ᾽ " ἀλλ᾽ ἀποχρύπτειν χρὴ τὸ 
πονηρὸν τὸν γε ποιητὴν, 

καὶ μὴ παράγειν μηδὲ διδάσκειν. τοῖς μὲν γὰρ 
παιδαρίοισιν 

ὅ ἔστι διδάσχαλος ὅστις φράζει, τοῖς τ ον δὲ 

σοιηταί. ' 

πάνυ δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμῶς. 
ΕὙΡΙΠΙΖΗ͂Σ:. 

ἢν οὖν σὺ λέγης “υκχαβηττοὺς 
καὶ Παρνασῶν ἡμῖν μεγέϑη, τοῦτ᾽ ἕστὶ τὸ χρη- 

στὰ διδάσχειν, 
ὃν χρὴ φράζειν ἀνθρωπείως; 

ΦΙἊἜΣΧΎΥΖῸΟΣ. 

ἀλλ᾽, ὦ χαχόδαιμον, ἀνάγκη 
μεγάλων γνωμῶν “Καὶ διανοιῶν ἴσα καὶ τὰ δή-- 

ματα τίχτειν. 
1060 χᾶλλως εἰχὸς τοὺς ἡμιϑέους τοῖς δήμασε μείζοσι 

χρῆσϑαι " 

ῶν τυς τ τς το σ᾿ Ξποπεεες πε το κεσ τπτοττος τ ὦ ΠΕ 



ΠΑ). ἢ: Ῥν» ἃ Ὁ 1. Ἴ2] 
[ 

χαὶ γὰρ τοῖς ἱματέοις ἡμῶν χρῶνται πολὺ σεμνο-! 
τέροισιν. 

«ε - - ’ ’ 

ἁμοῦ χρηστῶς τορα, διελυμήνω σύ. 
ἊΣ ΧΟΡ ΥΤΖΙΗΙΣΣ. 

τί δράσας; 
«ΑΙΣΧΥ.ΖΟΣ. 

πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας δάκχι᾽ ἀμπισχὼν, 
ἕν᾽ ἐλεινοὺ 

τοῖς ἀνθρώποις φαίνοιντ᾽ εἶναι. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ. 

τοῦτ᾽ οὖν ἔβλαψα τί δράσας; 
ὶ {0 ΣΧ ΟἿΣ: 

1066 οὔχουν ἐϑέλει γε τριηραρχεῖν πλουτῶν οὐδεὶς 

διὰ ταῦτα, 
: - , , ͵ 

ἀλλὰ δακχίοις πὲριειλόμενος κλάει καὶ φησὶ πέ- 
γεσϑαι- 

ΠΟ ΝΥ Σ ΟἿΣ: 

γὴ τὴν Δήμητρα, χιτῶνά γ᾽ ἔχων οὔὕλων ἐρίων 
ὑπένερϑε" 

κἀν ταῦτα λέγων ἐξαπατήσῃ, παρὰ τοὺς ᾿χϑῦς 
ἀνέχυψεν. “ 

ΖΦΙΣΧΥ.0Ο Σ. 

εἶτ᾽ αὖ λαλιὰν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμυλίαν ἐδί-. 

δαξας, 

1070 ἢ ̓ξεχένωσεν τάς τε παλαίστρας καὶ τὰς πυγὰς 

ἐνέτριιψε 
τῶν μειρακίων στωμυλλομένων, καὶ τοὺς παρά- 

λους ἀνέπεισεν 

ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν. καίτοι τότε γ᾽, ἡνίχ᾽ 
ἐγὼ ̓ ζων, 

οὐκ ἠπίσταντ᾽ ἀλλ ἢ μᾶζαν καλέσαι καὶ δυππα- 

παὶ εἰπεῖν. 

ΖΔΦΙΟΝΎΥΎΣΟΣ. 
γὴ τὸν “πόλλω, χαὶ προσπαρδεῖν γ᾽ 

στόμα τῷ ϑαλάμαχι, 

1076 χαὶ μινϑῶσαι τὸν ξύσσιτον, κἀχβὰς τινὰ λωπο- 
τς 

| γὺῦν δ᾽ ἀντιλέγειν κοὐχέτ᾽ ἐλαύνειν, 
Ϊ καὶ πλεῖν δευρὶ καύϑις ἐχεῖσε. 

ΚΠ ΞΕ Χ Υ ΖΘΙΣ. 

ω 

εἶ - 
Α 

ς ΤῸ 

᾿ 

ποίων δὲ χαχῶν οὐχ αἴτιός ἐστ᾽; 
ἐν οὐ προαγωγοὺς χατέδειξ᾽ οὗτος, 
1080 χαὶ τιχτούσας ἐν τοῖς ἱεροῖς, 

καὶ μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς, 
χαὶ φἀσχούσας οὐ ζὴν τὸ ζῆν; 
κατ᾽ 

ὑπὸ γραμματέων ἀνεμεστώϑη, 
1086 χαὶ βωμολόχων δημοπιϑήχων, 

ἐξαπατώντων τὸν δῆμον ἀεί" 

λαμπάδα δ᾽ οὐδεὶς οἷός τε φέρειν 
ὑπ᾿ ἀγυμνασίας ἔτι νυνί. 

ΖΓ ΘΙ ΝΥ ΣΟΣΣ. 

μὰ 42 οὐ δῆϑ᾽, ὥστ᾽ ἐπαφαυάνϑην 
1090 Παναϑηναίοισι γελῶν, ὅτε δὴ 

βοαδὺς ἀνϑρωπός τις ἔϑει χύψας 

λευχὸς, πίων, ὑπολειπόμενος, 
χαὶ δεινὰ ποιῶν " χᾷϑ᾽ οἱ Κεραμῆς 
ἂν ταῖσι πύλαις παίουσ᾽ αὐτοῦ 

1096 γαστέρα, πλευρὰς, λαγόνας, πυγήν" 
| ὁ δὲ τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις 

ἢ ὑποπερδύμενος 
φυσῶν τὴν λαμπάδ᾽ ἔφευγε. 

ἐχ τούτων ἡ πόλις ἡμῶν 

Ι 
| 
Ϊ 

ῬΟΕΥΤΑΕ ΒΟΕΝΙΟΙς 

.»-----....-..--.Ψ 

1126 ἄγε δὴ σιώπα πᾶς ἀνήρ. λέγ᾽, 

Ἀ ΘἿΟΣΣ. : 

πολὺ τὸ γνεῖχος, ἁδρὸς ὃ πό- 
λεμος ἔρχεται. 

1100 χαλεπὸν οὖν ἔργον διαιρεῖν, 
ὅταν ὃ μὲν τείνῃ βιαίως,. 

ὁ δ᾽ ἐπαναστρέφε ιν δύνηται χἀπερείδεσϑαι τοῦ 
ἀλλὰ τ ἦν ταὐτῷ 0 6} 

τσ τοὺ αἱ γάρ εἶσι. πολλαὶ χἄτεραι σοφισμάτωνγ. 
1106 ὅ τι πὲρ οὖν ἔχετον ἐρίζειν 

,,. ἔπιτον, ἀναδέρεσϑον, 

τά τὲ παλαιὰ χαὶ τὰ καινὰ, : 

, } “« 

{ἔγα τὸ πρᾶγμα, 

“ο΄ 

ὡς. 

καἀποχινδυνεύετον λεπτόν τι καὶ σοφὸν λέγειν. 
εἰ δὲ τοῦτο χαταφοβεῖσϑον, μή τις ἀμαϑέα ΠῚ 

1110 τοῖς ϑεωμέγνοισιν, ὡς τὰ 
λεπτὰ μὴ γνῶναι λεγόντοιν, 

μηδὲν ὀρρωδεῖτε τοῦδ᾽ " ὡς οὐκ ἔϑ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ 
ἔχει. 

ἐστρατευμέγοι γάρ εἶσι, 
βιβλίον τ᾽ ἔχων ἕχαστος μανϑάνει τὰ δεξιά" 

1118 αἱ φύσεις τ᾽ ἄλλως χράτισται, 
γῦν δὲ χαὶ παρηκόνηνται. 
μηδὲν οὖν δείσητον, ἀλλὰ 

πάντ᾽ ἐπέξιτον, ϑεατῶν γ᾽ 
σοφῶν. 

ΕΥΡΙΠΙΖ4ΔΗΣ. 
καὶ μὴν ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς προλόγους σοι τρέψομαι, 

1120 ὅπως τὸ πρῶτον τῆς τραγῳδίας μέρος 
πρώτιστον αὐτοῦ βασανιῶ τοῦ δεξιοῦ. 

ἀσαφὴς γὰρ ἦν ἐν τῇ φοάσει τῶν πραγμάτων. 
“ἢ ΓΟ ΣΌΣ ΟἿΣ. 

καὶ ποῖον αὐτοῦ βασανιεῖς ; 
ΕΥΡΙΠΙΖΗ͂Σ. 

πολλοὺς πάνυ. 
πρῶτον δέ μοι τὸν ἐξ ᾿Ορεστείας λέγε. 

ΙΟΝ ΥΣ ΟΣ. 

«ἽϊἹσχύλε. 

ΧΎΖΟΣ.: 
’ ᾿) 

ἐποπτεύων χρατὴῆ, 

[ἐ 3 « 37 

οὑνεχ᾽, ὡς οντων 

ὉΠ ΠΣ 

Ἑρμῆ χϑόνιε, πατρῷ᾽ 
σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ 
ἥχω γὰρ ἐς γῆν τήνδε χαὶ χατέρχομαι. 

ΖΦ ΤΟΝ Υ ΣΟ Σ, 

τούτων ἔχεις ψέγειν τι; 

ΕΥὙΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

πλεῖν ἢ δώδεχα. 

ΦΙἊἋΟΝΎΣΟΣ. 

180 ἀλλ οὐδὲ πάντα ταῦτά γ᾽ ἔστ᾽ 
ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἔχει δ᾽ ἕχαστον εἴχοσίν γ᾽ ἁμαρτίας. 
ΔΙΙΠΟΝΎΣΟ Σ. 

ΑἸϊσχύλε, παραινῶ σοι σιωπᾶν" εἰ δὲ μὴ, 

πρὸς τρισὶν Ἰαμβείοισι προσοη είλων «φανεῖ. 
ἜΣ ΧῪ ῸΩΣΣ. 

ἐγὼ σιωπῶ τῷδ᾽; 
ΖΔΙἊΟΝΥΣΟΣ. 

ἐὰν πείϑη γ᾽ ἐμοί. 
ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

[186 εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηχεν οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. 
ΠΣ ΧΎΥ ΖΟΣ: 

ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς. 
1099 --- 1108. -ξξΞ- 1109 --- 1118. 

αἰτουμένῳ. 

Δ 

ἀλλ ἢ τρία. 

---......»...ὕὌ....... 
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ΔΦΙΟΝῪΣ τς 

ἀλλ ὀλίγον γέ μοι μέλει. 

ΧΦΎΣΊΧΥ ΖΘΩΣ, 

πῶς φῆς μ᾽ ἁμαρτεῖν; 
ἘΥΡΥΠΥΖΠΉΗΣ. 

αὖϑις ἐξ ἀρχῆς λέγε. 
ΑΙΣΧΎΥ.10 Σ. 

Ἑρμὴ χϑόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων χράτη. 
ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

οὔχουν Ὀρέστης τοῦτ᾽ ἐπὶ τῷ τύμβῳ λέγει 
π τῷ τοῦ πατρὸς τεϑνεῶτος ; 

ΑΙΣΧΎΥΟΜ.Ο Σ. 

οὐχ ἄλλως λέγω. 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

πότερ᾽ οὖν τὸν Ἑρμῆν, ὡς ὁ πατὴρ ἀπώλετο 
αὐτοῦ βιαίως ἐκ γυναιχείας χερὸς 
δόλοις λαϑραίοις, ταῦτ᾽ ἐποπτεύειν ἔφη; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 
οὐ δῆτ᾽ ἐχεῖνον, ἀλλὰ τὸν ᾿Εριούνιον 

1145 Ἑρμῆν χϑόνιον προσεῖπε, χαδήλου λέγων 
ὁτιὴ πατρῷον τοῦτο χέχτηται γέρας. 

ΕὙΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

ἔτι μεῖζον ἐξήμαρτε ς ἢ ̓ γὼ ᾿βουλόμην" 
εἰ γὰρ πατρῷον τὸ χϑόνιον ἔχει γέρας, 

ΖΦΙΟΝΥΣΟΣ. 

οὕτω γ᾽ ἂν εἴη πρὸς πατρὸς τυμβωρύχος. 

ΠΣ ΧΥ ΖΘ 

1160 “Ζιόνυσε, πίνεις οἶνον οὐκ ἀνθοσμίαν. ἢ 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 

ἕτερον αὐτῷ σὺ δ᾽ ἐπιτήρει τὸ βλάβος. 
ΨΚ ΞΖ.ΘΣ. ᾿ 

σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 

λέγ᾽ 

ἤχω γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ χατέρχομαι. 
ΕὙΡΙΠΊΖΉΗΣ. 

δὶς ταυτὸν ἡμῖν εἶπεν ὁ σοφὸς «Δϊσχύλος. 

ΦΙΟΝΎΥΣΟΣ. 

118ὅ πῶς δίς; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΗΣ. 

σχόπει τὸ δῆμ᾽" ἐγὼ δέ σοι φράσω. 
ἥχω γὰρ ἐς γῆν, φησὶ, χαὶ κατέοχομιαι" 
ἥκω δὲ ταυτόν ἔστι τῷ χατέρχομαι. 

ΔΠΟΝΎΣΟΣ. 

γὴ τὸν 41, ὥσπερ γ᾽ εἴ τις εἴποι γείτονι, 
χοῆσον σὺ μάχτραν, εἰ δὲ βούλει, χάρδοπον. 

ΑΙΣΧ ΟΣ: 

1160 οὐ δῆτα τοῦτό γ᾽, ὦ χατεστωμυλμένε 

ἄνϑρωπε, ταῦτ᾽ ἔστ᾽, ἀλλ ἄριστ᾽ ἐπῶν ἔχον. 
ΖΠΟΝΥΣΟ Σ. 

πῶς δή; δίδαξον γάρ μὲ χαϑ᾽ ὅ τι δὴ λέγεις. 
ΣΟ ΥΞΎΌΟΣΣ 

ἐλϑεῖν μὲν εἷς γῆν ἔσϑ᾽ ὅτῳ μετῇ πάτρας" 
χωρὶς γὰρ ἄλλης συμφορᾶς ἐλήλυϑεν " 

1106 φεύγων δ᾽ ἀνὴρ ἥχει τε καὶ χατέρχεται. 
ΔΦΙΠἊΟΝΎΣΟΣ. 

εὖ γὴ τὸν ᾿Ζπόλλω. τί σὺ λέγεις, Εὐριπίδη; 

ΕὙΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

οὐ φημὶ τὸν Ὀρέστην κατελϑεῖν οἴχαδε" 
λάϑρα γὰρ ἦλθεν, οὐ πιϑὼν τοὺς ξυρίους. 

ΦΠΙΟΝΥΣΟ Σ. 

ΑἸΡΤΣ Ὸ ΦΑΊΝ ΘῪ 

ΕΥὙΥΡΙΠΙΖΗΣ. 

1170 πέοσινε τοίνυν ἕτερον. 
4 ᾿ ΟΝΎΣΟΣ. 

ἴϑι πέραινε σὺ, 
«Αϊσχύλ, ἀνύσας" σὺ δ᾽ εἷς τὸ καχὸν ἀπόβλεπε. 

εὐ μμν ΜῃΧΗΣΉΝ 11.) ΟΡ Ξ 
τύμβου δ' ἐπ᾿ ὄχϑῳ τῷδε χηρύσσω πατρὶ 
κλύειν, ἀκοῦσαι. 

ΕὙΡΙΠΙΖΉΗΣ. 

τοῦϑ'᾽ ἕτερον αὖϑις λέγει, 

κλύειν, ἀχοῦσαι, ταυτὸν ὃν σαφέστατα. 

ΙΟΝ ΥΣ ΟΣ. 

1175 τεϑνηχόσιν γὰρ ἔλεγεν, ὦ μοχϑηρὲ σὺ, 

οἷς οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἐξιχνούμεϑα. Ν᾽ 

ΦΙΣΧΥ 70 Σ 

σὺ δὲ πὼς ἐποίεις τοὺς προλόγους; 

ΕὙΡΙΠ1ΖΠΗηΣ. 

ο΄ ἐγὼ φράσω. 
κἂν που δὶς εἴπω ταυτὸν, ἢ στοιβὴν ἴδης 
ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ λόγου, τι 

4 ΜΙΌΝΥΣΟΣ 

1180 ἴϑι δὴ λέγ᾽" οὐ γάρ μοὐστὶν ἀλλ ἀκουστέα 
τῶν σῶν προλόγων τῆς ὀρϑότητος τῶν ἐπῶν. 

ΕὙΡΙΠΙΜΖΠΗΣ. 

ἡν Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνὴρ, 
ΑΙΣΧΥΔΟΣ. 

μὰ τὸν Δί οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ χαχοδαίμων φύσει, 
ὅντινά γε, πρὶν φῦναι μὲν, ἁπόλλων ἔφη 

1186 ἐ ἀποχτενεῖν τὸν πατέρα, πρὶν καὶ ΜεχΘΕΜα, 

πῶς οὗτος ἦν τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ; 
ΕΥὙΡΙΠΊΙΖΗ Σ. 

τὰ τ᾿ ἐγένετ᾽ αὖϑις ἀϑλιώτατος βροτῶν. 
ΑΙΣΧΥ.Ζ0Ο Σ. 

μὰ τὸν 42 οὐ δῆτ᾽, οὐ μὲν οὖν ἐπαύσατο. 
| πῶς γάρ; διε δὴ πρῶτον μὲν αὐτὸν γενόμενον 

πιθο χειμῶνος ὄντος ἐξέϑεσαν ἐν ὀστράχῳ, 

ἵγα μὴ ᾿χτραφεὶς γένοιτο τοῦ πατρὸς φονεὺς" 
εἶϑ᾽ ὡς Πόλυβον ἤρρησεν οἰδῶν τὼ πόδε" 
ἔπειτα γραῦν ἔγημεν αὐτὸς ὧν νέος, 
καὶ πρός γε τούτοις τὴν ἑαυτοῦ μητέρα" 

1196 εἶτ᾽ ἐξετύφλωσεν αὑτόν. 
ΑΠΙΟΝΥΣΟΣ. 

εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν, 
εἰ χἀστρατήγησέν γε μετ᾽ ᾿Ερασινίδου. 

ΕὙΡΙΠΙΖΔΗΣ. 

ληρεῖς " ἐγὼ δὲ τοὺς προλόγους καλῶς ποιῶ. 

ΑΙΣΧΥΖΘΌΟΙΣ.: 

καὶ μὴν μὰ τὸν ΑἸ οὐ κατ᾽ ἔπος γέ σου κνίσω 
τὸ ῥδῆμ᾽ ἕχαστον, ἀλλὰ σὺν τοῖσιν ϑεοῖς 

[200 ἀπὸ ληχυϑίου σου τοὺς προλόγους διαιρϑερῶ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΉΣ. 
ἀπὸ ληκυϑίου σὺ τοὺς ἐμούς; 

ΑΙΣΧΥΟ.ῸΟΣ. 

ἑνὸς μόνου. 
ποιεῖς γὰρ οὕτως ὥστ᾽ ἐναρμόττειν ἅπαν, 
καὶ χωδάριον χαὶ ληκύϑιον χαὶ ϑυλάκιον, 
ἐν τοῖς ἰαμβείοισι. δείξω δ᾽ αὐτίέχα. 

ΕΥὙΥΡΙΠΊΙΖΗΣ:. 
δὰ Ἷ . ς - Ε ’ “: εὺ νὴ τὸν Ἑομῆν" ὃ τι λέγεις δ᾽ οὐ μανϑάνω. (1206 δοὺ, σὺ δείξεις; 



ἊὝ ἘΧΟ Θ᾽: 
- 

ΦΚΕΣΣΟΧΟΥΖΟΘ Σ. τον [ ἕν᾽ οὗτος οὐχ ἕξει προσάψαι λήχυϑον. ᾿ 
φημί... ] Πέλοιν ὁ Ἰαντάλειος εἰς Πῖσαν μολὼν | 

Ι 

χαὶ δὴ χρὴ λέγειν. ΤῸ ΤΕΣ ΧΎΞΖΟΣ. 

«Ἄϊγυπτος, ὡς ὃ πλεῖστος ἕσπαρται λόγος, 241 ΘΙΝῪ ΣΙΘΟΣ 

ξὺν παισὶ πεντήχοντα γαυτίλῳ πλάτῃ ὁρᾷς, προσῆψεν αὖϑις αὖ τὴν λήκυϑον. 
3 ᾿ “4ργος κατασχὼν 1285 ἀλλ, ὠγάϑ' » ἔτι καὶ νῦν ἀπόδου πάση τέχ»"}" 

᾿ ’ Δ ’ 

ἜΥ ΡΙΜΡΤΓΗΣ Σ, ληχύυϑιον ἀπώλεσεν. 

ΖΔΙΟΝΎΣΟΣ. ] ϑοαῖσιν ἵπποις 

ΕΒ γὰρ ὀβολοῦ πάνυ χαλήν τε χἀγαϑήν. 

ΤΟ ΧΏΞΟΣ.: 

1210 λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ πρόλογον, ἵνα καὶ γνῶ πάλιν. 

ἘΓΥΓΡΕΡΙΊΞΕΙΣ: 

“ιόνυσος, ὃς ϑύρσοισι χαὶ νεβρῶν δοραῖς 

χαϑαπτὸς ἐν πεύχαισι Παρνασὸν χάτα 
πηδᾷ χορεύων, 

ΦΙΣ ΧΟ ΧΟ Σ. 

ληχύϑιον ἀπώλεσεν. ΠΛ Ὺ ΓΤΓΙΖΡΕΓΕΣ: 

| τουτὶ τί ἦν τὸ ληχύϑιον; οὐ χλαύσεται; Οὐηεὺς ποτ᾽ ἐκ γῆς 

ΖΧΦΙΣΧΥΟΣ,. 
Ι 

ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 

ἙἘἙΥΡΙΠΊΙΖΗΣ:. 

ἔασον εἰπεῖν πρῶϑ᾽ ὅλον με τὸν στίχον. 

1240 Οἰνεύς ποτ᾽ δὲ γῆς πολύμετρον λαβὼν στάχυν, 
ϑύων ἀπαρχὰς 

ΓΙ ΣΧΥΟΣ, ΓἘΨΣ ΧΎΞΥΤΘΟΘΙΕΣ: 

ληχύϑιον ἀπώλεσεν. 

| 

ΕἘΥΡΙΠΙΔΗΣ. μὰ τὸν “12 οὔπω γ᾽" ἔτι γὰρ εἰσί μοι συχνοί. 

] 
{ 
! 
ΐ 
! 

| 

ληχύϑιον ἀπώλεσεν. Ϊ 

ΓΟ Σ ὍΣΣ. ες ΖΦΙΟΝΎΣΟΣ. 
μεταξὺ ϑύων; χαὶ τίς αὐϑ'᾽ ὑφείλετο; 

ἘΓΥΡΙΙΓΙΓΖΙΗ͂Σ. 

ἔασον, ὦ τῶν" πρὸς τοδὶ γὰρ εἰπάτω. 
Ζεὺς, ὡς λέλεχται τῆς ἀληϑείας ὕπο, 

οἴμοι πεπλήγμεϑ᾽ αὖϑις ὑπὸ τῆς ληκύϑου.- 

ΠΣ ΡΙΠΙΤΆΣΙΣ. 
1215 ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα" πρὸς γὰρ τουτονὺ 

τὸν προόλογον οὐχ ἕξει προσάψαι λήκυϑον. 
8 οὐχ ἔστιν ὕστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ" ΖΓΟΘΣΝΕΥ ἘΞ ΟΣ: 

ἢ γὰρ πεφυχὼς ἐσθλὸς οὐχ ἔχει βίον, .1245 ἀπολεῖ σ᾽" ἐρεῖ γὰρ, ληχύϑιον ἀπώλεσεν. β 
ἢ δυσγενὴς ὧν τὸ ληκύϑιον. γ10 τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῖς προλόγοισί σου 

ΑΙΣΧΥ ΖΟΣ. | ὥσπερ τὰ σῦχ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔφυ. 
ληχύϑιον ἀπώλεσεν. ἀλλ ἐξ τὰ μέλη πρὸς τῶν ϑεῶν αὐτοῦ τραποῦ. 

ΦΙΤΟΝΎΥΣΌΣ. ἘΑΥΕΠΙΗΤ ΠΡ 

1220 Εὐριπίδη, ] χαὶ μὴν ἔχω γ᾽ ὡς αὐτὸν ἀποϑείξω καχὸν 
ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 1280 μελοποιὸν ὄντα χαὶ ποιοῦντα ταῦτ᾽ ἀεί. 

τί ἔστιν; 

ΠΟ ΝΑ ΞΣΙΟΙΣ. 

ὑφέσθαι μοι. δοκ εἴ. 

τὸ ληχύϑιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ. 

ἘΝ ΟΣ: 

τί ποτὲ πρᾶγμα γενήσεται; 
φροντίζειν γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω, 
τίν᾽ ἄρα μέμνψιν ἐποίσει Ϊ ΄ς 

| παν π΄ ΕΜ ΊΜΕΙΣΣ Α ἀνδοὶ τῷ πολὺ πλεῖστα δὴ ' 
β οὐδ᾽ ἂν μὰ τὴν Ζ)ήμητρα φροντίσαιμί γε" ΤΑ ΤΡ οΣ ΠΣ 

γυνὴ γὰρ αὐτοῦ τοῦτό γ᾽ ἐκχεκοψεται. μδμένιν ε αν τὐρ κατ ἐὐ μον τα | 

4ΤΟΝΎΣΟΣ. Υ ϑαυμάζω γὰρ ἔγωγ᾽ ὅπη 
ἴϑι δὴ λέγ᾽ ἕτερον χἀπέχου τῆς ληχυϑου. μέμιψεταί ποτε τοῦτον 

ἘΠῚ ΡΈΤΓΙΓΗΣΣ. τὸν βαχχεῖον ἄνακτα, 
1226 Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐκλιπὼν 1260 καὶ δέδοιχ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ. 

Ξρυῖσρος παῖς ΕὙΡΙΠΙΖΔΉΗΣ. 
ΑἸΣΧΥΟΣ. πάνυ γε μέλη ϑαυμαστά" δείξει δὴ τάχα. 
ληχύϑιον ἀπωλεσεν. εἷς ἕν γὰρ αὐτοῦ πάντα τὰ μέλη ξυντεμῶ, 
ΘΝ ΕΧΏΣΕΟῚΣ. ᾿Ἄ 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν, ἀποπρίω τὴν λήχυϑον Ἢ τΝ  ἐκοε τ ν ᾿ ; 
: ρον τ ἢ » ΤῊΣ τ ᾿ χαὶ μὴν λογιοῦμαι ταῦτα τῶν ψηφων λαβων. 

ἕνα μὴ διαχναίση τοὺς προλόγους ἡμῶν. 

ἘΥΡΙΠΕΙΚΉΣ. ἘΠΥΡΙΙΠΓΖ ΕΣ. 

τὸ τί; «Ῥοιῶτ᾽ ᾿Αχιλεῦ, τί ποτ᾽ ἀνδοοδιίίχτον ἀχούων, 
, - ᾿ υ , ΄ ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽; 1265 Ἰήχοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν; 

ΟΜ ΞΟ Ἑομᾶν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἱ περὶ λίμναν. 
κοὐππὸπαπυπεθου παν" "πον πον “ὐοιμν σιονουυυυὐυ ἐὰν πείϑη γ᾽ ἐμοί, ἴήχοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν. 

Φ  ΡΊΙῚΙΖΙ ΗΖ. Ζ;ΤΟΣ ΝΣ Ὁ.Σ. 

1280 οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ πολλοὺς προλόγους ἕξω λέγειν ᾿ δύο σοὶ χόπω, «Αἰσχύλε, τούτω. 



4 

Γ. 56 ὦ 

Ἴ24 ΑὐΡ ᾧ ΣΑΥ Θ᾽ ΦΕΑ τὶ ἃ ΤΗ͂Ξ ' ----ς- τ Ἐ΄ 
ΠΥΡΙΠΙΖΔΗΣ. Π΄ς φὴς πρῴραις κυανεμβόλοις | 

1270 κύδιστ᾽ ᾿ἀχαιῶν ᾿τρέως πολυχοίραγε μόάγνϑανγε μαντεῖα χαὶ σταϑίους. 
παῖ. 1820 οἰνάνϑας γάνος ἀμπέλου, 

Ἰήκοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν. βότρυος ἕλιχα παυσίπονον. 
ΔΦΙΟΝΎΣΟΣ. περίβαλλ, ὦ τέχνον, ὠλένας. 

τρίτος, «Αἱοχύλε, σοὶ κόπος οὗτος. ὁρῷς τὸν πόδα τοῦτον; 

ἘΡΙΠΙΖΗ͂Σ: ἐΠ δ, ἐν 
Ε] - ’ ΄ 2 2 ’ πὶ εὐφαμεῖτε Ἀμιτ να οι “Δτρέμιδος πέλας "ἢ ᾿ ϑρὶ διε τ ο- 

[1276 Ἰήχοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾿ ἀρωγάν. τὸ θοῦ τοῦ τοῦ τττν ἥ 

κύριός εἶμι ϑροεῖν ὅδιον χράτος αἴσιον ἀνδρῶν. ἀνάμεσο ς- 
ἴήχοπον οὐ πελάϑεις “πὶ ἀρωγάν. ΑΙΣΧΥ ΟΣ: 

ἘΑ͂Ν νι: ὙΤΟΜΟΧῈ τος : ἢ 1325 τοιαυτὶ μέντοι σὺ ποιῶν 
ω Ζευ βασιλεῦ τ Ὁ στ τυ πίν 060}. τολμᾷς τἀμὰ μέλη ψέγειν, 

ἐγὼ μὲν 0 εἷς τὸ βαλανεῖον βουλομαι" ἀνὰ τὸ δωδεχαμήχανον 

1280 ὑπὸ τῶν κόπων γὰρ τὼ νεφρὼ βουβωνιῶ. Κυρήνης μελοποιῶν; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΖΗΣ. τὰ μὲν μέλη σοὺ ταῦτα" βούλομαι δ᾽ ἔτει 
μὴ, πρίν γ᾽ ἂν ἀχούσης χἀτέραν στάσιν μελῶν 1330 τὸν τῶν μονῳδιῶν διεξελϑεῖν τρόπον. 

ἐκ τῶν κιϑαρῳδιχῶν νόμων εἰργασμένην. ὦ ΜΝυχτὸς χελαινοιςαὴς 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. Ἧ ὄρφνα, τίνα μοι 
ἴϑι δὴ πέραινε, χαὶ κόπον μὴ προστίϑει. δύστανον ὄνειρον 

ΕἘΥΡΙΠΙΖΗΣ. : Ϊ πέμπεις ἐξ ἀφανοῦς, ἑ 

1286 ὅπως ᾿“χαιῶν δίϑρονον χράτος, Ἑλλάδος ἥβας, “11δα πρόπολον, 

τοφλαττόϑρατ τοφλαττόϑρατ, Ψυχὰν ἄψυχον ἔχοντί, 

Σφίγγα ϑυσαμερίαν, πρύτανιν κύνα, πέμπει, 386 ἐλβι θυ τ ΤΡ τος προς 
τοφλαττόϑρατ τοφλαττόϑρατ, φριχωδὴ ὉΠ ὑπ τ Ι 
σὺν δορὶ χαὶ χερὶ πράκτορι ϑούριος ὄρνις, ] μελανονεχυείμονα, 

φονια φονια δεοχόμενον, 
’ 27 2ὕ᾿ 

μέγαλους ονυχας ἔχοντα. 

ἀλλά μοι ἀμφίπολοι λύχνον ἅψατε 
΄ , - , 2 ] 

χάἀλπισί τ᾿ ἐκ ποταμῶν δρόσον ἄρατε, ϑέρμετε 
δ᾽ ὕδωρ, 

ε - 37 “ ὃ 

1340 ὡς ἂν ϑεῖον ὄνειρον ἀποχλύσω : 
Ἰὼ πόντιε δαῖμον, , 

 ΥΆΝΟ Ρ ΤῸ ἈΕΥ ϑΥ ΩΝ -- : 
τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽" Ἰὼ ξυγοιχοι, 

τάδε τέρατα ϑεάσασϑε. 

1290 τοφλαττόϑρατ τοφλαττόϑρατ, 

χυρεῖν παρασχὼν ἰταμαῖς κυσὶν ἀεροφοίτοις, 
τοφλαττόϑρατ τοφλαττόϑρατ, 
τὸ συγκλινὲς ἐπ᾿ “ἴαντι, 

1296 τοφλαττόϑοατ τοφλαττόϑρατ. ' 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
τί τὸ φλαττόϑρατ τοῦτ᾽ ἐστίν; ἐκ Παραϑῶνος, ἢ, 

πόϑεν συνέλεξας ἱμονιοστρόφου μέλη; 

ΑΙΣΧΎΥ.,ΟΣ. 

ἀλλ οὖν ἐγὼ μὲν ἔς τὸ καλὸν ἐχ τοῦ καλοῦ 
ἤνεγχκον αὖϑ᾽, ἵνα μὴ τὸν αὐτὸν «Ῥρυνίχῳ 

[1800 λειμῶνα Μίουσῶν ἱερὸν ὀφϑείην δρέπων " : 

οὗτος δ᾽ ἀπὸ πάντων μὲν φέρει πορνιδίων, ᾽ 
σχολέων Πῆελήτου, Καριχῶν αὐλημάτων, 
ϑρήνων, χορείων. τάχα δὲ δηλωϑήσεται. 

ἐνεγχάτω τις τὸ λύριον. καΐτοι τέ δεῖ 
1306 λύρας ἐπὶ τοῦτον ; ποῦ ᾽στιν ἡ τοῖς ὀστράκοις 

αὕτη χροτοῦσα; δεῦρο Μίοῦσ᾽ Εὐριπίδου, 
πρὸς ἥνπερ ἐπιτήδεια τάδ᾽ ἔστ᾽ ἄδειν μέλη. 

τὸν ἀλεχτρυόνα μου συναρπάσασα 
φοούδη Τλύχη. 
Νύμφαι ὀρεσσίγονοι, 

1345 ὦ Μανία, ξύλλαβε. ] 

ἐγὼ δ᾽ ἃ τάλαινα προσέχουσ᾽ ἔτυχον 
ἐμαυτῆς ἔργοισι, 

λίνου μεστὸν ἄτραχτον 
εἱειειειειειλίσσουσα γεροῖν, 

χλωστῆρα ποιοῦσ᾽, ὅπως 

1250 χνεφαῖος εἷς ἀγορὰν 
φέρουσ᾽ ἀποδοίμαν" 

ΤΙΠΙΟΝΥΣΟΣ. ὁ δ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἀνέπτατ᾽ ἐς αἰϑέρα 
αὕτη ποϑ' ἡ Ποῦσ᾽ οὐκ ἐλεσβίαζεν, οὔ. κουφοτάταις πτερύγων ἀχμαῖς" 

| ΦΙΣΧΎΜ.ΖΟΣ. ἐμοὶ δ᾽ ἄχε᾽ ἄχεα χατέλιπε, 

ξ ἀλκυόνες, αἷ παρ᾽ ἀενάοις ϑαλάσσης δάχρυα δάχρυά τ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων» ] 

[1810 κύμασι στωμύλλετε, 1865 ἔβαλον. ἔβαλον ἃ τλάμων. 

τέγγουσαι νοτέαις πτερῶν ἀλλ, ὦ Κρῆτες, Ἴδας τέκνα, 

ῥανίσι χρόα δροσιζόμεναι" ; τὰ τόξα λαβόντες ἔπαμύυνατε, 

αἵ ϑ᾽ ὑπωρύφιοι χατὰ γωνίαςἩ. τὰ χῶλά τ᾿ ἀμπάλλετε, πυ-- 

εἱειειειειειλίσσετε δακτύλοις φάλαγγες χλούμενοι τὴν οἵχίαν, 

1315 ἱστότονα πηνίσματα, ἅμα δὲ Ζίχτυννα παῖς 

κερχίδος ἀοιδοῦ μελέτας, ἤἄρτεμις χαλὰ 
ΣΣῈΣ 
ἕν᾽ ὃ φίλαυλος ἔπαλλε δελ- [1860 τὰς χυνίσχας ἔχουσ᾽ ἐλϑέτω 
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διὰ δόμων πανταχῆ. 
σὺ δ᾽, ὦ “ιὸς, διπύρους ἀνέχουσα 
λαμπάδας ὀξυτάταιν χει-- | 
ροῖν, Ἑχάτα, παράφηνον 
ἐς Γλύχης, ὅπως ἂν Ι 
εἰσελθοῦσα φωράσω. | 

ΕΓ ΠΟΣΝΣΕΞΟΣ.: 

παύσασϑον ἤδη τῶν μελῶν. 
ΦΑΣΙ ΧΟ ΟἿΣ: 

κἄμοιγ᾽ ἅλις. 
1806 ἐπὶ τὸν σταϑμὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι, 

ὅσπερ γ᾽ ἐλέγξει τὴν ποίησιν νῷν μόνος " 
τὸ γὰρ βάρος νῷν βασανιεῖ τῶν δημάτων, 

ἜΡΟΝ ΞΟΙΣ. 

ἴτε δεῦοό νυν, εἴπερ γε δεῖ χαὶ τοῦτό μὲ 
θοῦ; ποιητῶν τὸν ἤσαι τέχγην. 

ΣΘΌΙΒΙΘΙΣ: 
1970 ἐπίπονοί γ᾽ οἱ δεξιοί. | 

τόδε γὰρ ἕτερον αὖ τέρας 
γεοχμὸν, ἀτοπίας πλέων, 
ὃ τίς ἂν ἐπενόησεν ἄλλος; 
μὰ τὸν, ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ ἂν εἴ τις ] 

' Ι 

᾿ 

] 
] 

᾿ 

1876 ἔλεγέ μοι τῶν ἐπιτυχόντων, 
ἐπιϑόμην, ἀλλ᾽ φόμην ἂν εἰ: - 

αὐτὸν αὐτὰ ληρεῖν. 
ΡΟΝ ΣΌΣ. 

ΕΣ ΝΧ 7 ΟΣ χαὶ ἘΥΡΤΙΡΕΙΖΉΡΣ.: 

ἰδού" 

ΖΦ ΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
χαὶ λαβομένω τὸ ῥῆμ᾽ ἑχάτερος εἴπατον, 

1380 χαὶ μὴ μεϑῆσϑον, πρὶν ἂν ἐγὼ σφῷν χοχχύσω. 

ΦΙΣ ΧΥ ΤΟΣ χαὶ ΠΟ ῬΡΙΙΕΙΓΖΉΗ Σ. 

ἐχόμεϑα. 

Ϊ 

Ϊ 

᾿ 
Ϊ 

“ΦΕΟΙΝΎΣΟΣ: 

τοῦπος νῦν λέγετον εἷς τὸν σταϑμόγ. 
ΒΥ ΡΥΕΡΕΤΗΣ:. 

εἴθ᾽ ὦφελ᾽ ργους μὴ διαπτάσϑαι σἸπ ας. 

ΕΣ Χὺ Χ ΕΖ. ΟἿΣ. 

Σπερχειὲ ποταμὲ βουνόμοι τ᾽ ἐπιστροφαί. 
ΤΟΝ ΎΣΟΣ. 

χόχχυ, μεϑεῖτε" χαὶ πολύ γε χατωτέρω 
.1386 χωρεῖ τὸ τοῦδε. 

ἜΣ ΚΡΙΤΉΣ. 

ἐστὶ ταΐπιον ; 
᾿ 

᾿ 

Ι 
! 

γί, τί ποτ΄ 
ΞΙΡΒΘΎΝΕΥ ΣΌΣ. 

ὅτι εἰσέϑηχε ποταμὸν, ἐριοπωλικῶς 
ὑγρὸν ποιήσας τοὔπος ὥσπερ τἄρια, 
σὺ δ᾽ εἰσέϑηχας τοὔπος ἐπτερωμένον. 

β ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ. 
| ἀλλ ἕτερον εἰπάτω τι χἀντιστησάτω. 

ΑΙΟΝΎΣΟΣ. 
᾿ 1890 λάβεσϑε τοίνυν αὐϑις. 

ΑΔΙΣΧΥΟΣ χὼ ΕὙΡΙΠΙΔΗΣ. ᾿ 
| η»ν᾽ ἰδού. 
Ϊ ΦΙΘΙΝ ΟΣ ΟΣ. 

λέγε. 

ἜΡΩΤΆ ,ἌἜἍΟΣ, 

| οὐχ ἔστι Πειϑοῦς ἱοὺν ἄλλο πλὴν λόγος. 
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Τὰ πὰ ἢ λΥ Κ ότ ἢ π΄. 

ΠΣ ΧΟ ΎΣΣΊ ΟἿΣ. 

μόνος ϑεῶν γὰρ θάνατος οὐ δώρων ἐρζ. 
ΣΤΟΝ Υ ΣΥΘῈΣ: 

μεϑεῖτε μεϑεῖτε" χαὶ τὸ τοῦδέ γ᾽ αὖ ῥέπει" 
ϑάνατον γὰρ εἰσέϑηχε βαούτατον χαχῶνγ. 

ἘΓΥΡΓΓΓΣΖΙΕΓΣΣ 
’ "»ἷ .13965 ἐγὼ δὲ πειϑὼ γ᾽, ἔπος ἄριστ᾽ εἰρημένον. 
ΣΝ ΟΣ ΘΣΣ: 

᾿ Α - ’ ΕῚ κ - Ψ »ἢ᾿ 

πειϑὼ δὲ χοῦφον ἔστι χαὶ νοῦν οὐχ ἔχον. 
ἀλλ ἕτερον αὖ ζήτει τι τῶν βαρυστάϑμων, 
ὃ τι σοι χαϑέλξει, χαρτερόν τε καὶ μέγα. 

ΣΕ ΡΤΊΤΓΙΥ ΈΙΙΣ. 

φέρε ποῦ τοιοῦτο δῆτά μοὐστί; ποῦ; 
ΤΟΝ ΣΊΘΌΣΣ 

φοάσω" 

1400 βέβληκ᾽ ᾿“χιλλεὺς δύο κύβω χαὶ τέτταρα. ἢ ς; ὦ Ϊ ς 
, ΡΝ Ὕ κ -“ 2 

λέγοιτ᾽ ἂν, ὡς αὕτη ᾽στὶ λοιπὴ σφῷν στάσις. 
ΤΥ ΡΨΈΡΕΖΕΕΕΣ: 

σιδηροβριϑές τ᾿ ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον. 
ΣΟΥ ΟΣ 

ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ ἅρμα καὶ νεκρῷ γεχρός. 
ΖΜΟ ΥΞΟΣΣ 

Εν Ἐν ν ὩΣ ΤῸ 
ἐξηπάτηχεν αὖ σὲ καὶ νῦν. 

ΤΥ ΡΤ ΈΨΙΡΕΙΣΣ 

τῷ τρύπῳ; 
ΤΟΝ ΕΣ ΟΘῈΞ 

δύ᾽ ἅὥρματ᾽ εἰσήνεγκε χαὶ νεχρὼ δύο, 
᾿ 3 δ 2) 2 ΤΟΥΣ κοῖς . ΣΕ ] 

οὺς οὐκ ὧν ἀραιντ᾽ οὐδ᾽ ἑχατὸν «Αϊγυπτιοι-͵ 

ΚΞ ΧΥΥ  ΜΟΣΣ: 
, Ρ , 

καὶ μηχέτ' ἔμοιγε κατ᾽ ἔπος, ἀλλ᾿ ἐς τὸν σταϑμὸν 

αὐτὸς, τὰ παιδί᾽, ἡ γυνὴ, Κηφισοφῶν, 
ἐμβὰς χαϑήσϑω συλλαβὼν τὰ βιβλία" 

τ ἐγὼ δὲ δύ᾽ ἔπη τῶν ἐμῶν ἐρῶ μόνα. 
ΣΡ ΘΙ ΝΈΣΣΟΣ: 

ἄνδοες σοφοὶ, χἀγὼ μὲν αὐτοὺς οὐ χρινῶ. 
οὐ γὰρ δι᾿ ἔχϑοας οὐδετέρῳ γενησομίαι. 
τὸν μὲν γὰρ ἡγοῦμαι σοφὸν, τῷ δ᾽ ἥδομαι. 

ἘΠΕῚ ΟὟ ΟΣΝΕ 
ς. Ἅ ,“ Ξ Ξ [ὰ ουδὲν ἄρα πράξεις ὧνπερ ἤλϑες οὐγεχα; 

μοΥ, ᾿ 

ΣΙ ΚΟ ΝΎ ΞΌΟΣ.: 

1418 ἐὰν δὲ χρίγω; 
ἹΕΖΟΥΤῸΌΟΣΝ. 

τὸν ἕτερον λαβὼν ἄπει, 
ὁπότερον ἂν χρίνης, ἵν᾿ ἔλθης μὴ - 

ΖΦ, ΠΟ ΝΟΥΣ ΟΣ. 

εὐδαιμονοίης. φέρε, πύϑεσϑέ μου ταδί, 

ἐγὼ κατῆλθον ἐπὶ ποιητήν. 

ΕὙΡΙΠΊΙΖΗΣ. 

τοῦ χάριν; 

ΠΙΘΊΎΥΣΟΣ. 

2): Ἢ πόλις σωϑεῖσα τοὺς χοροὺς ἄγη. 
.1420 ὁπότερος οὖν ἂν τῇ πόλει παραινέσειν 

μέλλῃ τι χφηστὸν, τοῦτον ἄξειν μοι δοχῷ. 

πρῶτον μὲν οὖν περὶ ᾿Αλκιβιάδου τίν᾽ ἔχετον 

γγώμην ἑχάτερος; ἡ πόλις γὰρ δυστοκεῖ. 

ΤΥ ΡΙΕΤΓΙΕΖΙ ΤΟΣ 

ἔχει δὲ περὶ αὐτοῦ τίνα γγώμην; 

ΖΦ ΨΟΝΝΟ ΚΣ ΟἿ, 

τίνα; 

ΞΘ συ 5. ΘΘΘΘΘΘόΤόό ΞΘ  ὈἼΞΞΞΞΞΞΘΘΕΡΕΡ. 
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26 
1425 ποϑεῖ μὲν, ἐχϑαίρει δὲ, βούλεται δ᾽ ἔχειν. .“ 

ἀλλ ὃ τι γνοεῖτον, εἴπατον τούτου πέρι. 
ΕἘΥΡΙΕΠΊΙΖΤΗΣΣ. 

μισῶ πολίτην, ὅστις ὠιρελεῖν πάτραν 
βραδὺς φανεῖται. μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχὺς, 

χαὶ πόριμον αὑτῷ, τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανον. 
ΙΟΝΎΣΟ Σ.: 

1480 εὖ γ᾽, ὦ Πόσειδον" σὺ δὲ τίνα γνώμην ἔχεις ; 

ΣΙ Χ ΟἿΣ. 

[οὐ χρὴ λέοντος σχύμνον ἐν πόλει τρέφει». 
ἐύλιοιο μὲν λέοντα μὴ ᾽ν πόλει τρέφειν, 
ἢν δ᾽ ἐχτρέφη τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. 

ΑΔΙΟΝΎΥΣΟΣ, ἡ 
γὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα, δυσχρίτως γ᾽ ἔχω" 

ὁ μὲν σοφῶς γὰρ εἶπεν, ὁ δ᾽ ἕτερος σαφῶς. 
1435 ἀλλ ἔτι μίαν γνώμην ἕχάτερος εἴπατον 

περὶ τῆς πόλεως ἥντιν᾽ ἔχετον σωτηρίαν. 
ΕΥΡΙΠΙΖΠ:Σ. 

τεῖ τις πτερώσας Κλεόχριτον Κινησίᾳ, 

αἴροιεν αὖραι πελαγίαν ὑπὲρ πλάκα. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

γέλοιον ἂν φαίνοιτο" νοῦν δ᾽ ἔχει τίνα; 
ΕὙΡΙΠΙΖΠΣ. 

ι.1440 εἰ γαυμαχοῖεν, χάτ᾽ ἔχοντες ὀξίδας 

εὐ ο ἐς τὰ βλέφαρα τῶν ἐναντίων.] 

ἐγὼ μὲν οἶδα, καὶ ϑέλω φοάζειν. 
ΦΙΟΝΎΣΟΣ. 

λέγε. 

ΕὙΡΙΠΙΖΠΣ. 

ὅταν τὰ νῦν ἄπιστα πίσϑ᾽ ἡγώμεϑα, 
τὰ δ᾽ ὄντα πίστ᾽ ἄπιστα. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

πῶς; οὐ μανϑάνω. 

1446 ἀμαϑέστερόν πως εἰπὲ καὶ σαφέστερον. 

ΕὙΡΙΠΙΖῊΗ Σ. 

εἰ τῶν πολιτῶν οἷσι νῦν πιστεύομεν, 
τούτοις ἀπιστήσαιμεν, οἷς δ᾽ οὐ χρώμεϑα, 
τούτοισι χοησαίμεσϑα, σωϑείημεν ἄν. 
[εὖ νῦν γε δυστυχοῦμεν ἐν τούτοισι, πῶς 

1450 τἀναντία πράξαντες οὐ σωζοίμεϑ᾽ ἄν; 
ΔΙ͂ΟΝ “- ΟΣ. 

εὖ γ᾽, ὦ Παλέμηδ τον ὦ σοφωτάτη φύσις. 

ταυτὶ πότερ᾽ αὐτὸς εὗρες ἢ Κηφισοφῶν; 

ΕΥὙΡΙΓΠῚ ΖΗ Σ. 

ἐγὼ μόνος " τὰς δ᾽ ὀξίϑας Κη ισοφῶ»γ.] 
ΔΤΟΝΎΣ.ΟὋΟ:Σ. 

τί δαὶ λέγεις σύ; 
ΤΙΣ ΧΎΥΖΟΣ. 

τὴν πόλιν νῦν μοι φράσον 
1466 πρῶτον, τίσι χρῆται" πότερα τοῖς χρηστοῖς ; 

ΑΙΟΝΎῪΣ Ο Σ. 

μισεῖ κάκιστα. 
ΑἸΣΧΎΟΜΖΟΣ. 

' τοῖς πονηροῖς δ᾽ ἤδεται; 
ΔΦΙΘΟΝΎΥΣΟΣ.: 

οὐ δῆτ᾽ ἐκείνη γ᾽, ἀλλὰ χρῆται πρὸς βίαν. 
ΠΣ ΧΎΘΞΤΘΕΣ: 

πῶς οὖν τις ἂν σώσειε τοιαύτην πόλιν, 
| ἦ μήτε χλαῖνα μήτε σισύρα συμφέρει; 

πόϑεν; 

ΑΙ ΓΟ ΦΑΆΑΒΙΝ Θ Ἢ 

ΔΙἊΟΝΎΣΟΣ. 
.1460 εὕρισχε νὴ “1, εἴπερ ἀναδύσει πάλιν. 

ΦΦΈΕΣΣΣΧΙΟΣΣΘΕΣ. 

ἐχεῖ φράσαιμ᾽ ἄν" ἐνθαδὶ δ᾽ οὐ βούλομαι. 
| ΠΟΝΎΣΟΣ. 

μὴ δῆτα σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἐνθένδ᾽ ἀνίει τἀγαϑά. 
: ΑΙΣΧΎΥ.,Ζ0Ο Σ. 

| τὴν γῆν ὅταν γομίσωσι τὴν τῶν πολεμίων 
' εἰναι σφετέραν, τὴν δὲ σφετέραν τῶν πολεμίων, 
1466 πόρον δὲ τὰς ναῦς, ἀπορίαν δὲ τὸν πόρον. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
εὖ; πλήν γ᾽ ὃ διχαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος. 

ΠΑΟΥΊΤΟ Ν. 

κρίγοις ἄγ. ' 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

αὕτη σφῷν χρίσις γενήσεται. 
αἱρήσομαι γὰρ ὅνπερ ἡ ψυχὴ ϑέλει. 

ΕὙΡΙΠΙΖΉΗΣ. 

μεμνημένος γυν τῶν ϑεῶν, οὗς ὥμοσας, 
ὙΠῸ. ἡ μὴν ἀπάξειν μ᾽ οἴχαδ᾽, αἱροῦ τοὺς φίλους. 

᾿ ΖΙΟΝΎΣΟΣ. 

᾿ ἢ γλῶττ᾽ ὀμώμοκ᾽, «Αἰσχύλον δ᾽ αἱρήσομαι. 
ΕΥὙΥΡΙΠΙΖΗ Σ. 

τί δέδραχας, ὧ μιαρώτατ᾽ ἀνθρώπων; 

“ΤΟΝ ΥΣ ΩΣ: 

ἐγώ; 
ἔχρινα νικᾶν «ΑἱἸσχύλον. τιὴ γὰρ οὔ; 

ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

αἴσχιστον ἔργον προοσβλέπεις μ᾽ εἰργασμένος; 
ΦΠΟΝΎΣΟΣ. 

1476 τί δ᾽ αἰσχρὸν, ἢν μὴ τοῖς ϑεωμένοις δοχῆ; ᾿ 
ΕὙΡΙΠΙΖΗΣ. 

ὦ σχέτλιε, περιόψει μὲ δὴ τεϑνηχότα; 

ΔΙΠΟΝΎΣΟ Σ. 

τίς οἶδεν εἰ τὸ ζὴν μέν ἐστι χατϑανεῖν, 
τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν, τὸ δὲ χαϑεύδειν κώδιον; 

1.4 0 ΥΤΌΝ: : 

χωρεῖτε τοίγυν, ὦ Διόνυσ᾽, εἴσω. 
ΙΟΝΎΣΟΣ. 

τί δαΐ; 

Π͵ΩΟΥΎΥΤὮΩ Ν. 

1480 ἕνα ξενίσω σφὼ πρὶν ἀποπλεῖν. 
ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

εὖ τοι λέγεις 
νὴ τὸν “10 " οὐ γὰρ ἄχϑομαι τῷ πράγματι. 

ΧΟΡΟΣ. | 
μαχάριός γ᾽ ἀνὴρ ἔχων 
ξύνεσιν ἠχοιβωμένην. 

πάρα δὲ πολλοῖσιν μαϑεῖν. 
1486 δδὲ γὰρ εὖ φοονεῖν δοκήσας 

πάλιν ἄπεισιν οἴκαδ᾽ αὖ, 
ἐπ᾿ ἀγαϑῷ μὲν τοῖς πολίταις, 

ἐπ᾿ ἀγαϑῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ 

ξυγγενέσι τε καὶ «φίλοισι, 

1490 διὰ τὸ συνετὸς εἶναι. 

χαρίεν οὖν μὴ Σωχράτεν 

παραχαϑήμενον ΠΣ τ 

“ἀποβαλόντα μουσικὴν, 

τά τὲ μέγιστα παραλιπόντα 
1498 τῆς τραγῳδικῆς τέχνης. 



' ΤΑ ΡΥ Χο 8, Ἴ27 

-- ’ -.} “ 

τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι τὸν ἐμὸν παράδος Σοφοκλεῖ τηρεῖν, 

καὶ σχαριφισμοῖσι λήρων χαἀμοὶ σώζειν, ἢν ἄρ᾽ ἐγώ ποτε 

διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσϑαι, δεῦρ᾽ ἀφίχωμαι. τοῦτον γὰρ ἐγὼ 

παραφρογοῦντος ἀνδρος. σοφίᾳ κρίνω δεύτερον εἶναι. 

ΠΟ ΤΌΣ Ν. [1620 μέμνησο δ᾽, ὅπως ὁ πανοῦργος ἀνὴρ 
πρὸ ι ,ὕ , , Ζ κι , Ἢ « ’ 

1800 ἀγε δὴ χαίρων, «Αϊσχύλε, χώρει, " καὶ ψευδολόγος χαὶ βωμολόχος 
» , κ ς 2 ἐ » 2 ᾿ -- 

χαὶ σῶζε πόλιν τὴν ἡμετέραν μηδέποτ᾽ εἰς τὸν ϑᾶκον τὸν ἐμὸν 
γνώμαις ἀγαϑαῖς, καὶ παίδευσον μηδ᾽ ἄκων ἐγχαϑεδεῖται. 
τοὺς ἀνοήτους" πολλοὶ δ᾽ εἰσίν" ΠΑΟΎΤΑΩ Ν. 

φαίνετε τοίνυν ὑμεῖς τούτῳ 
1828 λαμπάδας ἱρὰς, χἄᾶμα προπέμπετε 

τοῖσιν τουτου τοῦτον μέλεσιν 

χαὶ μολπαῖσιν κελαδοῦντες. 
ΧΟΡΟΣ. 

πρῶτα μὲν εὐοδίαν ἀγαϑὴν ἀπιόντι ποιητῇ 
ἐς φάος ὀρνυμένῳ δότε, δαίμονες οἱ κατὰ γαίας, 

1680τῆῇ τε πόλει μεγάλων ἀγαϑῶν ἀγαϑὰς ἐπινοίας. 
πάγχυ γὰρ ἐχ μεγάλων ἀχέων παυσαίμεϑ᾽ ἂν 

χαὶ δὸς τουτὶ Κλεοφῶντι φέρων, 
1505 χαὶ τουτὶ τοῖσι πορισταῖς, ] 

Μύρμηχί δ᾽ ὁμοῦ χαὶ Νικομάχῳ" 
, 2 , 

τόδε δ᾽ ᾿Φρχενόμῳ " 
καὶ φράζ᾽ αὐτοῖς ταχέως ἥκειν 

| ὡς ἐμὲ δευρὶ χαὶ μὴ μέλλειν " 
Ϊ ᾿ι κ 2 « ΕἸ 4 

1610 αν μὴ ταχἕέως ἡχωσιν, ἔγω 

γὴ τὸν ᾿“πόλλω στίξας αὐτοὺς β 

Ϊ 

χαὶ συμποδίσας 
μετ᾽ ᾿Αδειμάντου τοῦ «“ευχολόφον οὕτως 

ἜΣ ΧΎΘΟΤΟΣΣ., μαχέσϑω , 
χατὰ γῆς ταχέως ἀποπέμψω. β ἀργαλέων τ᾿ ἐν ὅπλοις ξυνόδων. Κλεοφῶν δὲ 

1515 ταῦτα ποιήσω" σὺ δὲ τὸν ϑῶκον χἄλλος ὃ βουλόμενος τούτων πατρίοις ἐν ἀρούραις. 

-..-“-͵α’΄ὐὦ.».............ϑννϑνϑνϑ΄ὃὌὄἜἔἜὁ,,»ὥ0......-..“΄΄΄΄ΠΠὁ  6ὃ-Ὸὕ............--..-.. .-...--.-.ς.-..-“ς ς“---ς.-»ς-ς-.- 



---.... ... ὄ.-- 

ΑΡΙΞΤΟΦΑΝΟΥ͂ΣΞ ΒΙΑΒΛΛΗΣΙΑΖΟΎΥΞΕΑΑΙ, 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΠ ΟΞ ΠΡΟΣ ΟἿ ᾿ 

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ. Ο ΜῊ ΚΑΤΑΘΕΙΣ. 
ΓΥΝΑΙ͂ΚΕΣ ΤΙΝΕΣ. ΚΗΡΎΕ. 
ΧΟΡΟΣ ΤΥΝΑΙΚΩΝ. ΤΡΔΑΕΣ ΤΙΝΕΣ. 
Β.΄ΕΠΎΡΟΣ. ΝΕΑΝΙΣ. 
ΑΝΗΡ ΤΙΣ. ΝΕΔΑΝΙΑ͂Σ. 
ΧΡΕΜΗ͂Σ. ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ Ἁ. 
Ο ΚΑΤΑΘΕΙΣ. ΤΈΣΠΟΤΗΣ. 

ΦΊΙΣΟΘΟΕ ΣῊ Σ 

4: γυναῖχες συνέϑεντο πάντα μηχανήσασϑαι εἰς τὸ δόξαι ἄνδρες εἶναι καὶ ἐχκλησιάσασαι πεῖσαι παρα- 

δοῦναι σφίσι τὴν πόλιν, δημηγορησάσης μιᾶς ἐξ αὐτῶν. ' - Ρ 3 Ἐπὶ αἱ δὲ μηχαναὶ τοῦ δόξαι αὐτὰς ἄνδρας εἶναι). 

᾿ τοιαῦται. πώγωνας περιϑέτους ποιοῦνται καὶ ἀνδρείαν ἀναλαμβάνουσι στολὴν, προνοήσασαι καὶ προασκή- 
! 

σασαι τὸ σῶμα αὑτῶν, ὡς ὅτι μάλιστα ἀνδρικὸν εἶναι δόξαι. μία δὴ ἐξ αὐτῶν Πραξαγόρα λύχνον ἔχουσα 
» 4 ΠΕ [2 ᾿ 4 4 Ξ Α 2 

προέρχεται χατὰ τὰς συνϑηχας χαὶ φησὶν, ὦ λαμπρὸν ομμα. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΤΡΑΜΜΑΤΊΙΒΟΥ, 

Ἐν τοῖς Σχίροις τὰ γύναι᾽ ἔχρινεν ἐν στολαῖς 

ἀνέρων προχαϑίζοντα, γενομένης ἐχκλησίας, 

περιϑέμεναι πώγωνας ἀλλοτρίων τριχῶν. 

ἐποίησαν οὕτως. ὑστεροῦντες οὖν στολαῖς 

δημηγορεῖ περὶ τοῦ λαβούσας τῶν ὅλων 

τὴν ἐπιτροπὴν βέλτιον ἄρξειν μυρίῳ " 

ἐχέλευσέ τ᾽ εἷς τὸ ποινὸν εἰσ(έρειν ὅλα 

β 
| 
| 

' 

" 

2 ἌΣ ΣΞΕΔΣ ι ᾿ , Ἶ ἄνδρες γυναιχῶν ἔχαϑισαν" καὶ δὴ μία 

: , 2 5» « , 3 , 
τὰ χρηματ᾽ ἀνδρας" ὡς χεκρίσϑαι τοῖς νόμοις. 



Ἐιτως  . 

Ἡλι ἜΠ ΞΙΑ Ζ2,..Ὁ...1.5.4..1. 

ΨΠΡΕΖΞΌΖΙ ΘΟ ῬΑ: 
32 -Ὺ ΄ ΄ 

8. λαμπρὸν ομμα τοῦ τροχηλάτου λύχνου 
χάλλιστ᾽ 
γονάς τε γὰρ σὰς χαὶ τύχας δηλώσομεν " 

-" . - ΄ 2 

τροχῷ γὰρ ἐλαϑεὶς χεραμιχῆς δύμης ἅπο 

ἐν εὐσχόποισιν ἐξηοτημένον, 

ὁ μυχεῆρσι λαμπρὰς ἡλίου τιμὰς ἔχεις" 
ὅρμα φλογὸς σημεῖα τὰ ξυγχείμενα. 
σοὶ γὰρ μόνῳ δηλοῦμεν, εἰχύτως, ἐπεὶ 
χἂν τοῖσι δωματίοισιν ᾿Δφοοδίτης τρόπων 
πειρωμέναισι πλ ἼΟΤΟΥ παραστατεῖς, 

10 λοορδουμένων τε σωμάτων ἐπιστάτην 

ὀφϑαλμὸν οὐδεὶς τὸν σὸν ἐξείργει δόμων. 
μόνος δὲ μηρῶν εἷς ἀποροήτους μυχοὺς 

᾿λάμπεις, ἀφεύων τὴν ἐπανϑοῦσαν τρίχα" 
στοάς τὲ χαρποῦ βαχχίου τε νάματος 

16 πλήρεις ὑποιγνύσαισι συμπαραστατεῖς " 
χαὶ ταῦτα συνδοῶν οὐ λαλεῖς τοῖς πλησίον. 

ἄνϑ᾽ ὧν συνείσει χαὶ τὰ νῦν βουλεύματα, 

ὅσα Σχίροις ἔδοξε ταῖς ἐμαῖς φίλαις. 

ἀλλ οὐδεμία πάρεστιν ἃς ἥκειν ἐχρῆν. 
20 χαίτοι πρὸς ὄρϑοον γ᾽ ἐστίν" ἡ δ᾽ ἐχκλησία 

αὐτίχα μάλ᾽ ἔσται" χαταλαβεῖν δ᾽ ἡμᾶς ἕδρας, 

ἅς Φυρόμαχός ποτ᾽ εἶπεν, εἰ μέμνησϑ᾽ ἔτι, 

δεῖ τὰς ἑτέρας πως χἀγχαϑεζομένας λαϑεῖν. 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; πότερον οὐχ ἐρραμμένους 
26: ἔχουσι τοὺς πώγωνας, οὃς εἴρητ᾽ ἔχειν; 
ἢ ϑαὶϊμάτια τἀνδοεῖα χλεψάσαις λαβεῖν 

ἢν χαλεπὸν αὐταῖς; ἀλλ᾿ δρῶ τονδὲ λύχνον 
προσιόντα. φέρε νυν ἐπαναχωρήσω πάλιν, 
μὴ καί τις ὧν ἀνὴρ ὃ προσιὼν τυγχάνῃ. 

ἹΓῪ ΔΓ ΤΊΣ 

80 ὥρα βαδίζειν, ὡς ὃ χήρυξ ἀρτίως 
ἡμῶν προσιόντων δεύτερον χεχόχκυχεν. 

ΤΡΡΟΌΖΈ Ζ7:ΟῬΟΙ- 

ἐγὼ δέ γ᾽ ὑμᾶς προσδοκῶσ᾽ ἐγρηγόρη 
τὴν νύχτα πᾶσαν. ἀλλὰ φέρε, τὴν γείτονα 
τήνδ᾽ ἐχχαλέσωμαι, τρυγονῶσα τὴν ϑύραν. 

αὐτῆς λαϑεῖν. 

ΤΟΎΩΝ ΗΝ - 

86 δεῖ γὰρ τὸν ἄνδρ᾽ 

37 ; 

ηχουσὰ τοι 

ἐποδουμένη τὸ χνῦμά σου τῶν δαχτύλ ων, 

ἅτ᾽ οὐ θυ συ . ὁ γὰρ ἀνὴρ, ὦ φιλτάτη, 

“Σαλαμίνιος γάρ ἔστιν ᾧ ξύγειμ᾽ ἐγὼ, ; 
’, . 2} « ΄ - 

τὴν γύχϑ᾽ ὅλην ἡλαυνέ μ᾽ ἐν τοῖς στρώμασιν, 
40 ὥστ᾽ ἄρτι τουτὶ ϑοϊμάτιον αὐτοῦ λαβεῖν. 

Πα ΙΝΉΓ ,Ζ- 
᾿ “» 5 ᾿ ’ 

χαὶ μὴν δρῶ χεὶ Κλειναρέτην χαὶ «Σωστρατην 
- , ΄ 4 , 

παριοῦσαν ἤδη τήνδε καὶ «Ριλαινέτην. 
Ἂ 

ΠΡΑΞΑΓΟΡ 4. 
Ὡς « ’ 

οἴ'χουν ἐπείξεσϑ᾽; ὡς Γλύχη χατώμοσεὲν 

ῬΟΕΥΔΕ Ξ5ΟΈΝΤΙΟΙς 

᾿ 

} 
! 
ἶ 

τὴν ὑστάτην ἥχουσαν οἴνου τρεῖς χγόας 
ἀδ ἡμῶν ἀποτίσειν χἀρεβίνϑων χοίγιχα. 

ΤΟ ΕΓ. ἄς 

τὴν Σμικυϑίωνος δ᾽ οὐχ ὁρᾷς Μελιστίχην 
σπεύδουσαν ἐν ταῖς ἐμιβάσιν; καί μοι δοχεῖ 

κατὰ σχολὴν παρὰ τἀνδρὸς ἐξελϑεῖν μόνη. 
ΤΟ ΝΙΗ ΒΒ: 

τὴν τοῦ καπήλου δ᾽ οὐχ ὁρᾷς Γευσιστράτην, 
ὅ0 ἔχουσαν ἐν τῇ δεξιᾷ τὴν λαμπάδα, 

χαὶ τὴν «Φιλοδωρήτου τὲ καὶ Χαιρητάδου; 
ΠΡΩΑΞ4ΓΟΡ 4. 

ὁρῶ προσιούσας χἀτέρας πολλὰς πάγυ 
γυναῖκας, ὅ τι πέρ ἐστ᾽ ὄφελος ἐν τῇ πόλει. 

ΤΎΥΝ ΣΙ. 

χαὶ πάνυ ταλαιπώρως ἔγωγ᾽, ὦ φιλτάτη, 
ὅδ ἐχδοᾶσα παρέδυν. ὁ γὰρ ἀνὴρ τὴν νύχϑ᾽ ὅλην 

ἔβηττε, τριχίδων ἑσπέρας ἐμπλήμενος. 
ΠΡΑΞΆΑΓΟΡ “. 

κάϑησϑε τοίνυν, ὡς ἂν ἀνέρωμαι τάδε 
ὑμᾶς, ἐπειδὴ συλλελεγμένας ὁρῶ, 
ὅσα Σχίροις ἔδοξεν εἰ δεδροάκατε. 

ἘΠ ΣΝ ΕΕΙ͂ΝΝ .21: 

60 ἔγωγε. πρῶτον μέν γ᾽ ἔχω τὰς μασχάλας 

λόχμης δασυτέρας, χαϑάπερ ἦν ξυγκχείμενον " 

ἔπειϑ᾽ ὁπόϑ᾽ ἀνὴρ εἰς ἀγορὰν οἴχοιτό μου, 
ἀλειψαμένη τὸ σῶμ᾽ ὅλον δι᾽ 
ἐχλιαινόμην ἑστῶσα πρὸς τὸν ἥλιον. 

ΠΟΥ ΝΕ 51: 

6ὅ χἄγωγε" τὸ ξυρὸν δέ γ᾽ ἐκ τῆς οἱκίας 
ἔρριψα πρῶτον, ἵνα δασυνϑείην ὅλη 
χαὶ μηδὲν εἴην ἔτι γυναιχὶ προσφερής. 

ΖΡ ΞΡ ΟἿ ΞΖ. 

ἔχετε δὲ τοὺς πώγωνας, οὃς εἴρητ᾽ ἔχειν 
πάσαισιν ἡμῖν, ὁπότε συλλεγοίμεϑα; 

ς ΄ ἡμέρας 

εἶν ΥΟΝ ΗΘ ὙΣΙ͂- 

70 νὴ τὴν Ἑχάτην, καλόν γ᾽ ἔγωγε τουτονί. 
ΤΟΥ ΝΗ ἘΠ: 

κἄγωγ᾽ Ἐπιχράτους οὐχ ὀλίγῳ καλλίονα. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡ 4. 

ὑμεῖς δὲ τί φατέ; 

ΤΥ ἘῸΝ 

φασί" χαταγεύουσι γαρ. 

ἹΓΡΕΖΞ ΩΤ Ὁ ῬΖ. 
Ξ τς 3 ᾽ ΕῚ Χ1 “7 ς "Φ ς ( ἐπι ; ἕ 

καὶ μὴν τά γ᾽ ἀλλ ὑμῖν ὁρῶ πεπραγμένα. 
«“Ἱαχωνιχὰς γὰρ ἔχετε χαὶ βαχτηρίας 

75 χαὶ ϑαϊμάτια τἀνδρεῖα, χαϑάπερ εἴπομεν. 

ΓΙ ΝΜ Ηις Ζ. 
, » ’ Ε ΄ 
ἔγωγέ τοι τὸ σχκύταλον ἐξηνεγχάμην 

ἘΝ ζ , ΄ 
τὸ τοῦ “Ἰαμίου τουτὴ καϑευδοντος λαϑρα. 

ΤΗΡΕΞΚΑ Π Ὁ ῬΑ, 
“ » Ξ2 »- ,. τ ΄ μ 

τοῦτ ἔστ᾽ ἐχεῖνο τῶν σχυτάλων ὧν πέρδεται. 

θ2 

ΞΕ ΞΕΞΕ ΞΕΡ ἘΞΞΞ ΞΕΌΞΘΕΆΒΕΙΣΣ ΣΝ σας ΗΒῸΝ 



Ἄν Ὁ κἹ 

ΓΝ ΤΟ Ζ. 

γὴ τὸν “α τὸν σωτῆρ᾽ ἐπιτήδειός γ᾽ ἂν ἦν 
ϑ0τὴν τοῦ Πανόπτου διφϑέραν ἐνημμέγος 

εἴπερ τις ἄλλος βουχολεῖν τὸν δήμιον. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡ Α. 

ἀλλ ἄγεϑ᾽ ὅπως καὶ τἀπὶ τούτοις δράσομεν, 
ἕως ἔτ᾽ ἐστὶν ἄστρα κατὼ τὸν οὐρανὸν " 
ἡκκλησία δ᾽, εἷς ἣν παρεσχευάσμεϑα 

8ὅ ἡμεῖς βαδίζειν, ἐξ ἕω γενήσεται. 

ΤΥ ΝΊΙΗΣ: 

γὴ τὸν Δ᾽, ὥστε δεῖ σε καταλαβεῖν ἔδρας 
ὑπὸ τῷ λίϑῳ τῶν πρυτάνεων καταγτικρύ. 

ΤΓΎΔΝΗ ἢ. 

ταυτί γέ τοι γὴ τὸν 41 ἐφερόμην, ἵγα 
πληρουμένης ξαίνοιμι τῆς ἐχκλησίας. 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ Δ. 

90 πληρουμένης, τάλαινα; 

ΓΎΝΗ Π. 
νὴ τὴν “ἄρτεμιν, 

ἔγωγε. τί γὰρ ἂν χεῖρον ἀκχροῴμην ἄρα 
ξαίγουσα; γυμνὰ δ᾽ ἐστί μου τὰ παιδία. 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ ΔΑ. 

ἰδού γέ σε ξαίνουσαν, ἣν τοῦ σώματος 
οὐδὲν παραφῆναι τοῖς χαϑημένοις ἔδει. 

96 οὐχοῦν χαλά γ᾽ ἂν πάϑοιμεν, εἰ πλήρης 
ὁ δῆμος ὧν, χάἀπειϑ' ὑπερβαίνουσά τις 
ἀναβαλλομένη δείξειε τὸν «Ῥορμίσιον. 
ἣν δ᾽ ἐγχαϑεζώμεσθϑα πρότεραι, λήσομεν 
ξυστειλάμεναι ϑαϊμάτια " τὸν πώγωνα τε 

100 ὅταν χαϑῶμεν, ὃν περιδησόμεσϑ'᾽᾽ ἐχεῖ, 
τίς οὐκ ἂν ἡμᾶς ἄνδοας ἡγήσαιϑ᾽ ὁρῶν; 

᾿ἀγύρριος γοῦν τὸν Προνόμου ΄πώγων᾽ ἔχων 

λέληϑε" χαίτοι πρότερον " οὗτος γυγή " 

γυνὶ δ᾽, ἐν τῇ πόλει. 
106 τούτου γέ τοι νὴ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν 

τόλμημα τολμῶμεν τοσοῦτον οὕγεκα, 
ἤν πως παραλαβεῖν τῆς πόλεως τὰ πράγματα, 

δυνώμεϑ'᾽, ὥστ᾽ ἀγαϑόν τι πρᾶξαι τὴν πόλιν" 
γῦν μὲν γὰρ οὔτε ϑέομεν οὔτ᾽ ἐλαύγνομεν. 

ΓΥΝΗ͂ ἢ. 

110 χαὶ πῶς γυναικῶν ϑηλύφρων ξυνουσία 

δημηγορήσει; 

’ 

τυχοι 

ὁρᾷς, πράττει τὰ μέγιστ᾽ 

ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡ ἍΑ. 

πολὺ μὲν οὖν ἄριστά που. 
λέγουσι γὰρ καὶ τῶν νεανίσκων ὅσοι 
πλεῖστα σποδοῦνται, δεινοτάτους εἶναι λέγειν" 
ἡμῖν δ᾽ ὑπάρχει τοῦτο χατὰ τύχην τινά. 

ΓΥΜΝΉΤἼΥΤΗ: 

116 οὐκ οἶδα" δεινὸν δ᾽ ἐστὶν ἡ μὴ ᾿μπειρία. 
ΠΡΩΞΆάΑΓ0ΟΡ 4. 

οὐχοῦν ἐπίτηδες ξυνελέγημεν ἐνθάδε, 
ὅπως προμελετήσαιμιεν ἀχεῖ δεῖ λέγειν. 
οὐκ ἂν φϑάνγοις τὸ γένειον ἂν περιδουμέγη, 
ἄλλαι 8 ὅσαι λαλεῖν μεμελετήχασί που; 

ΤΓΤΎΝΗ Θ. 
120 τίς δ᾽, ὦ μέλ, ἡμῶν οὐ λαλεῖν ἐπίσταται ; 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ ἍΑ. 

ἴϑι δὴ σὺ περιδοῦ χαὶ ταχέως ἀγὴρ γενοῦ" 
ἐγὼ δὲ ϑεῖσα τοὺς στεφάνους περιδήσομαι 
καὐτὴ μεϑ' ὑμῶν, ἣν τί μοι δόξῃ λέγειν. 

ΤΟ ΑΝ ΘΟ Ύ. 

β 
β 

ΕΝ 

δεῦρ᾽, ὦ γλυκχυτάτη Πραξαγόρα, σχέψαι, τάλαν, 

126 ὡς χαὶ χαταγέλαστον τὸ πρᾶγμα φαίνεται. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡΑἍΑ. 

πῶς χαταγέλαστον ; 

ΤΥΝ 

ὥσπερ εἴ τις σηπίαις 
πώγωνα περιδήσειεν ἐσταϑευμέναις. 

ΠΡΑΞΑΓΙΟΡΆΑ. 
ὃ περιστίαρχος, περιφέρειν χρὴ τὴν γαλῆν, 
πάριϑ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν. ᾿Δρίφραϑες, παῦσαι 

λῶν. ν 

180 χάϑιζε παριώγν. τίς ἀγορεύειν βούλεται; 

ΤΓΤΥΝΗ Θ. 

λα- 

ἐγω. 
ΠΡΆΑΞΑΓΟΡ “Ζ. 

περίϑου δὴ τὸν στέφανον τὐχἀγαϑῆ- 
ΤΎΝΗ. Θ. 

Ἰδού. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡ 4. 

λέγοις ἄν. 
ΤΎΜΝΗ Θ. 

εἶτα πρὶν πιεῖν λέγω; 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ Α. 

ἰδοὺ πιεῖν. 
ΓΥΝῊ Θ. 

τί γὰρ, ὦ μέλ, ἐστεφανωσάμην; 
ΠΡΩΑΞΑΓΟΡΑ. 

ἄπιϑ'᾽ ἐχποδών" τοιαῦτ᾽ ἂν ἡμᾶς εἰργάσω 
186 χἀκεῖ. 

ΓΥΜΝΗ͂ Θ. 

τί δ᾽; οὐ πίνουσι χὰν τἠχχλησίᾳ; 
ΤΡ ἘΣ ΞΊ: 

ἰδού γέ σοι πίγουσι. 
ΤΓΤΥΎΔΝΗ͂ Θ. 

᾿ ν 2 

γὴ τὴν «ἄρτεμιν, 
4 Ὁ τ 2 3) . Ν -“ ; 

ΧΟ Τρ τον, εὐζωρον. τὰ γοῦν βουλευματα 

αὐτῶν ὅσ᾽ ἂν πράξωσιν ἐνθυμουμένοις 

ὥσπερ οὐ ον ἐστὶ τ᾽. 
140 χαὶ νὴ “Τία σπένδουσί γ᾽" ἢ τίγος χάριν 

τοσαῦτά γ᾽ εὔχοντ᾽ . εἴπερ οἶνος μὴ παρῆν; 
χαὶ λοιδοροῦνταί γ᾽ ὥσπερ ἐμπεπωχότες, 
καὶ τὸν παροινοῦντ᾽ ἐκφέρουσ᾽ οἱ τοξόται. 

ΠΡΑ͂ΞΆΑ͂ΓΟΡ 4. 

σὺ μὲν βάδιζε χαὶ χάϑησ᾽" οὐδὲν γὰρ εἶ. 
ΤΥΝΗ͂ Θ. 

145 νὴ τὸν Δ᾽, ἦ μοι μὴ γενειᾶν χρεῖττον ἦν" 
δίψη γὰρ, ὡς ἔοικ᾽, ἀφαυανϑήσομαι. 

ΠΡΑ͂ΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

ἔσϑ'᾽ ἥτις ἑτέρα βούλεται λέγειν; 

ΤΥ ΝΗΣΝ Ἡ 

ἐγώ. 
ΠΡΑΞΖΓΟΡ 4. 

ἴϑι δὴ σρε τ οι} καὶ γὰρ τὸ χρῆμ᾽ ἐργάξεται. 
ἄγε νυν ὅπως ἀνδριστὶ χαὶ καλῶς ἕρεῖς, 

100 διερεισαμένη τὸ σχῆμα τῇ βακτηρίᾳ. 

ΠΥ ΔΓ Ἢ. 

ἐβουλόμην μὲν ἕτερον ἂν τῶν ἠἡϑάδων 
λέγειν τὰ βέλτισϑ'᾽, ἵν᾽ ἐχκαϑήμην ἥσυχος" 
γῦν δ᾽ οὐκ ἐάσω, χατά γε τὴν ἐμὴν, μίαν 



ἘΝ ΔΕΞῚ 81: ἈΘΩΖΤΟΣΥΞΕ ΔΑΊ. 

ἐν τοῖς χαπηλείοισι λάχχους ἐμιποιεῖν 

155 ὕϑατος. ἐμοὶ μὲν οὐ δοχεῖ μὰ τὼ ϑεώ. 
ΠΡΑΞ.ἍΑΓΟΡ 4. 

μὰ τὼ ϑεώ; τάλαινα, ποῦ τὸν νοῦν ἔχεις ; 

ΤᾺΝ ΝΗΨΥ͂. 

τί δ᾽ ἔστιν; οὐ γὰρ δὴ πιεῖν γ᾽ ἤτησά σε. 

ΠΡΑΞΑΓῸΟΡ 4. 

μὰ Δ᾽, ἀλλ ἀνὴρ ὧν τὼ ϑεὼ κατώμοσας, 

καίτοι τά γ᾽ ἄλλ εἰποῦσα δεξιώτατα. 

ΤΥ ΝΉΘΙΣ 

160 ὦ γὴ τὸν ᾿Ζ4πόλλω. 
ΠΡΑΞΩΓΟΡ ἍΑ. 

παῦε τοίνυν, ὡς ἐγὼ 

ἐχχλησιάσουσ' οὐκ ἂν προβαίην τὸν πόδα 

τὸν ἕτερον, εἰ μὴ ταῦτ᾽ ἀχριβωϑήσεται. 
ΤΓΤΎΝΗ 

φέρε τὸν στέφανον" ἐγὼ γὰρ αὖ λέξω πάλιν. 

οἶμαι γὰρ ἤδη πΈ ΠΕ} ἐπ πονοι χαλῶς. 

165 ἐμοὶ γὰρ, ὦ γυναῖχες αἱ καϑήμεναι; 

ΠΡΑΞ.Ω4ΓΟΡ ἍΆ. 

γυναῖχας αὖ, δύστηνε, τοὺς ἄνδρας λέγεις; 

ΓΎΝΗ 1. 

δι’ Ἐπίγονόν γ᾽ ἔχεινονέ" βλέψασα γὰρ 

ἐχεῖσε πρὸς γυναῖχας φόμην λέγειν. 

ΠΡΑΞΆΑΓΟΡ Α. 

ἄπερρε χαὶ σὺ χαὶ κάϑησ᾽ ἐντευϑενί, 

170 αὐτὴ γὰρ ὑμῶν ἕνεχά μοι λέξειν δοχῶ, 

τονδὲ λαβοῦσα" τοῖς ϑεοῖς μὲν εὔχομαι 

τυχεῖν χατορϑώσασα τὰ βεβουλϑυμθία, 

ἐμοὶ δ᾽ ἴσον μὲν τῆσδε τῆς χώρας μέτα 

ο΄ ὅσονπερ ὑμῖν " ἄχϑομαι δὲ χαὶ φέρω 

176 τὰ τῆς πόλεως ἅπαντα βαρέως πράγματα. 

ὁρῶ γὰρ αὐτὴν προστάταισι χρωμένην 

κἂν τις ἡμέραν μίαν 

χρηστὸς γένηται, δέκα πονηρὸς γίγνεται. 

ἐπέτρεψας ἑτέρῳ " πλ είον᾽ ἔτι δράσει χαχᾶ. 

180 χαλεπὸν μὲν οὖν ἄνδρας δυσαρέστους νουϑετεῖν, 

οἱ τοὺς ΤΣ μὲν βουλομένους δεδοίχατε, 

τοὺς δ᾽ οὐχ ἐθέλοντας ἀντιβολεῖϑ' ἕἑχαάστοτε. 

ἐχχλησίαισιν ἦν ὅτ᾽ οὐχ ἐχρώμεϑα 

οὐδὲν τὸ παράπαν" ἀλλὰ τόν γὶ ᾿Ἵγύρριον 

186 πονηοὺὸν ἡγούμεσϑα εὐ γὺῦν δὲ χοωμένων 

ὁ μὲν λαβὼν ἀργύριον ὑπερεπήνεσεν, 

κὸ δ᾽ οὐ λαβὼν εἶναι ϑανάτου φησ ἀξίους 

τοὺς μισϑοφορεῖν ζητοῦντας ἕν τὐἠχχλησίᾳ. 

ΠΝ ΝΕ ,. 24. 

γὴ τὴν ᾿ἀφροδίτην, εὖ γε ταυταγὺ λέγεις. 

ΤΡ ΕΞ ΤΟ ΡΕΊ: 

190 τάλαιν᾽, “Ἀφροδίτην. ὠνόμασας. χαρίεντά γ ἂν 

ἔδρασας, εἶ τοῦτ εἶπας ἐν τὴχχλησίᾳ. 

ἀεὶ πονηροῖς " 

ΤΥ ΝΗ 2: 

ἀλλ οὐχ ἂν εἶπον. 
ΤΡ ΞΡ 

μηδ᾽ ἐϑίζου νυν λέγειν. 

τὸ συμμαχικὸν αὖ τοῦϑ', ὅτ᾽ ἐσχοπούμεϑα, 

εἰ μὴ γένοιτ᾽, ἀπολεῖν ἔφασχον τὴν πόλιν" 

196 ὅτε δὴ δ᾽ ἐγένετ, ἤχϑοντο, τῶν δὲ δητόρων 

ὁ τοῦτ ἀναπείσας εὐθὺς ἁ ἀποδρὰς ᾧχετο. 

ναῦς δεῖ χαϑέλχειν " τῷ πένητι μὲν δοχεῖ, 

τοῖς πλουσίοις δὲ χαὶ γεωργοῖς οὐ δοκεῖ. 

Κορινϑίοις ἤχϑεσϑε, κἀκεῖνοί γέ σοι" 

Ι 
ΜΕ Τ 

] 

πππΞ ττο Ποὺ 0ὕὕὉ ὕϑὕϑϑϑὕὕ0.ὌὃὄῳδὌὍἀὅῳὅὕοσυνυῳὐπὐσπὐποδοῦκο σου 

200 γὺῦν δ᾽ εἰσὶ γοηστοὶ, χαὶ σὺ νῦ ἡ Ἴ᾿ ὌΝ δ Ψ ΤΟΙΒΈΡΙΣ τόω ᾿ ψυν χθηστος γέγου. 

ογεῖος ἄμαϑῆης, ἀλλ Ἱερώνυμος σοφὸς " 
γ Σ 2 2 «ε λ 

σωτηρία παρέκυψεν. ἀλλ' ὁρίζεται" 
Ἂ Ἂ Ἂ Ἂ 

Θρασύβουλος αὐτὸς οὐχὶ παρακαλούμενος. 
ΤΥΝΗ͂ 4. 

ὡς ξυνετὸς ἁνήρ. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ. 

νῦν χαλῶς ἐπήνεσας. 

206 ὑμεῖς γάρ ἐστ᾽, ὦ δῆμε, τούτων αἴτιοι. 
τὰ δημύσια γὰρ μισϑοφοροῦντες χρήματα 
ἰδίᾳ σχοπεῖσϑ'᾽ ἕχαστος ὅ τι τις χερδαγεῖ" 
τὸ δὲ κοινὸν ὥσπερ “Αἴσιμος Γι 
ἢν οὖν ἐμοὶ πον σὴ Ξ, σωϑήσεσϑ' ἔτι. 

210 ταῖς γὰρ γυναιξὶ φημὶ χρῆναι τὴν πόλιν 

ἡμᾶς παραδοῦναι. χαὶ γὰρ ἐν ταῖς οἱχίαις 
ταύταις ἐπιτρόποις καὶ ταμίαισι χρώμεϑα. 

ΓΥΝΗ͂ ΒΒ. 
ΟΣ Μ᾿ ι »,» Ξ , 

εὖ γ᾽, εὖ γε νὴ 4, εὖ γε" λέγε, 
ΠΡ 3. ἘΣ ΤᾺ ΘΕΡΞΊ: 

ὡς δ᾽ εἰσὶν ἡμῶν τοὺς τρόπους βελτίογες 

216 ἐγὼ διδάξω. πρῶτα μὲν γὰρ τἄρια 

λέγ͵, ὠγαϑέ. 

βάπτουσι ϑερμῷ χατὰ τὸν ἀρχαῖον νόμον 
ἁπαξάπασαι, κοὐχὶ μεταπειρωμένας 

ἔδοις ἂν αὐτάς. ἡ δ᾽ ᾿ϑηναίων πόλις, 
εἰ τοῦτο χρηστῶς εἶχεν, 

220 εἰ μή τι χαινὸν ἄλλο περιειργάζετο ; 
οὐχ ἂν ἐσώζετο, 

| χαϑήμεγναι φρύγουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ " 
ἐπὶ τῆς χει(αλῆς φέρουσιν ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ" 
τὰ Θεσμοφόρι᾽ ἄγουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ" 

ω πέττουσι τοὺς πλαχοῦντας ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ" 
τοὺς ἄνδοας ἐπιτρίβουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ" 

| 226 μοιχοὺς ἔχουσιν ἔνδον ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ" 
αὑταῖς παροιψωνοῦσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ" 
τὸν οἶνον εὔζωρον φιλοῦσ᾽ ὥσπερ πρὸ τοῦ" 
βινούμεναι χαίρουσιν ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ. 

ὠνῦδρὲς, παραδόντες τὴν πόλιν 

᾿. 280 μὴ περιλαλῶμεν, μηδὲ πυνϑανώμεϑα 
1, ποτ᾽ ἄρα δρᾶν μέλλουσιν, ἀλλ᾿ ἁπλῷ τρόπῳ 
ἐῶμεν ἄρχειν, σχεψάμενοι ταυτὶ μόνα, 
ὡς τοὺς στρατιώτας πρῶτον οὖσαι μητέρες 
σώζειν ἐπιϑυμήσουσιν " εἶτα σιτία 

288 τίς τῆς τεχούσης ϑᾶττον ἐπιπέμνειεν ἄν; 

χοήματα πορίζειν εὐπορώτατον γυνὴ, 

ταύταισιν οὐ», 

2, ὉΝ τ ΄ , 
ἄρχουσά τ᾽ οὐκ ἂν ἐξαπατηϑείη ποτέ. 

’ . - Ἧ 
αὐταὶ γάρ εἶσιν ἐξαπατᾶν εἰϑισμέναι. 

27) ’ - Χ " 

τὰ δ᾽ ἀλλ ἐάσω" ταῦτα κἂν πείϑησϑέ μοι, 

340 εὐδαιμονοῦντες τὸν βίον διάξετε.. 
ΤῪ ΝῊ; .4: 

Ὑ φΦ ’ : -.-» 
εὖ γ, ὦ γλυχυτάτη Πραξαγόρα, καὶ δεξιῶς. 

πόϑεν, ὦ τάλαινα, ταῦτ᾽ ἔμαϑες οὕτω χαλῶς; 

ΠΡΑΞΑΓΟΡ 4. 

ἐν ταῖς φυγαῖς μετὰ τἀνδρὸς ᾧκησ' ἐν πυκχνέ" 

ἔπειτ ἀκούουσ᾽ ἐξέμαϑον τῶν ῥητόρων. 
ἸΥΡΙ ΤΙ Τ. 

᾿Ὶ 4 ΑΓ, Ν γ ΄ 7 ΄ 

245 οὐχ ἐτὸς ἄρ᾽, ὦ μέλ, ἡσϑα δεινὴ καὶ σοφή" 
χαί σε στρατηγὸν αἵ γυναῖχες αὐτόϑεν 

, ΟῚ ᾽ν - « ὧν ΄ 

αἱροὐύμεϑ', ἢν ταῦϑ' ἁπινοεῖς κατεργἀσῃ. 
ἀτὰρ ἣν Κέφαλός σοι λοιδορῆ σᾳϑαρεὶ 0 η γι ς ορηται προσφύαρεις, 

-“ 2 - Ἁ ΄ πῶς ἀντερεῖς πρὸς αὐτὸν ἐν τηΣκλησίᾳ; 

-----ὄ - φῦ ΠΡΛΑΘΟΤΙ ΙΝ 



ΟΠ ΠΡΑΞΑΓΙΓΟΡΑ. 
280 φήσω παραφρογεῖν αὐτόν. 

Ι ΓΎΝΗ Α4. 

β ἀλλὰ τοῦτό γε 
ἴσασι πάντες. 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

ἀλλὰ καὶ μελαγχολᾶνγ. 
ΓΎΥΎΝΗ Ἅ. 

καὶ τοῦτ᾽ ἴσασιν. 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ Ζ. 

ἀλλὰ καὶ τὰ τρυβλία 
καχῶς χεραμεύειν, τὴν δὲ πόλιν εὖ χαὶ καλῶς. 

ΓΥΝῊ 

τί δ᾽, ἢν Νεοχλείδης ὃ γλάμων σὲ λοιδορῇ ; 
ΠΡΑΞΆΑΓΟΡ Α. 

2δδ τούτῳ μὲν εἶπον ἐς χυγὸς πυγὴν ὁρᾶν. 
ΕΎΥΝ Ἢ“. 

τί δ᾽, ἣν ὑποχρούσωσίν σε; 
ΠΡΑΞΑΓΙΤΟΡΑ. 

; 
ΠΣ ὴ ᾿ 7: θυ πο. δ 

ατ οὐκ ἄπειρος οὐσὰ πολλῶν χρουματῶωγ. 

ΤΎΝἪ Α͂. 
5, αὉ ΄ 3) 2 3 ε ς: 
ἐχεῖνο μόνον ἀσχεπτον, ἢν σ᾽ οἱ τοξόται 
ἕλχωσιν; ὃ τι δράσεις ποτ᾽. 

ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡ Α. 

ἐξαγκωγνιῶ 
ε 2 ᾿ 2600 ὡδί: μέση γὰρ οὐδέποτε ληφϑήσομαι. 

ΤΥ ΜΗ 2. 

ἡμεῖς δέ γ᾽, ἢν αἴρωο᾽, ἐὰν χελεύσομεν. 
ΓΎΜΝΗ ΒΡ. 

« δ ς-» , - 
ταυτὶ μὲν ἡμῖν ἐντεϑυμηται χαλῶς, 
ἐχεῖνο δ᾽ οὐ πεφροντίχαμεν, ὅτῳ τρόπῳ 

᾿ ΖΞ ἘΝ , 
τὰς χεῖρας αἴρειν μνημονεύσομεν τότε. 

, ’ 3), Ν ΄ 2θό εἰϑισμέναι γὰρ ἐσμεν αἴρειν τὼ σχέλη. 

ΠΡΩΑΞΑΓΟΡΑ. 

χαλεπὸν τὸ πρᾶγμ᾽ " ὅμως δὲ χειροτονητέον 
ἐξωμισάσαις τὸν ἕτερον βοαχίονα. 
ἐς Π 2 ; ΄ ες ᾿ χ ΝῚ ᾽ 

αγε νυν ἀναστέλλεσϑ' ἄνω τὰ χιτωγια" 

ὑποδεῖσϑε δ᾽ ὡς τάχιστα τὰς «Ταχωνικὰς, 
270 ὥσπερ τὸν ἄνδοα ϑεῶσϑ', ὅτ᾽ εἰς ἐχκλησίαν 

μέλλει βαδίζειν ἢ ϑύραζ᾽ ἑχάστοτε. 
ἔπειτ᾽ ἐπειδὰν ταῦτα πάντ᾽ ἔχη καλῶς, 
περιδεῖσϑε τοὺς πώγωνας. ἡγίχ᾽ ἂν δέ γε 

, 2 , 9 τούτους ἀχριβώσητε περιηομοσμέναι, 
270 χαὶ ϑαϊμάτια τἀγνδρεῖά γ᾽ ἅπερ ἐχλέψατε 

ἐπαναβάλεσϑε, κάτα ταῖς βακτηρίαις 
ἐπερειδόμεναι βαδίζετ᾽, ζδουσαι μέλος 

’ χὰ [4 ’ 

πρεσβυτικο»ν τι. τὸν τρόπον μιμουμέψαι 

τὸν τῶν ἀγροίχωγ. ' 
ΓΎΝΗ ΒΒ. 

εὖ λέγεις " ἡμεῖς δέ γε 
280 προΐωμεν αὐτῶν. χαὶ γὰρ ἑτέρας οἴομαι 

ἐχ τῶν ἀγρῶν ἐς τὴν πύκν᾽ ἥξειν ἄγτιχρυς 
γυναῖκας. 

Ἐπ ππΠΠέΠπΠἘὌσο στ - -π------ 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

ἀλλὰ σπεύσαϑ', ὡς εἴωϑ᾽ ἐχεῖ 
τοῖς μὴ παροῦσιν ὀρϑοίοις ἐς τὴν πύχγα 
ὑπαποτρέχειν ἔχουσι μηδὲ πάτταλον. 

ΧΟΡΟΣ. 

285 ὦρα προβαίνειν, ὦνδρες, ἡμῖν ἐστι" τοῦτο γὰρ χο 

ΑΒΕ ΝΟλ ΑΝ ΟΥ ΎΣ--: 

μεμγημένας ἀεὶ λέγειν, ὡς μή ποτ᾽ ἐξολίσϑη, 
ἡμᾶς. ὁ χίνδυνος γὰρ οὐχὶ μικρὸς, ἣν ἁλῶμεν 
ἐγδυόμεναι κατὰ σχότον τόλμημα τηλικοῦτον. 
χωρῶμεν εἰς ἐκχλησίαν., ὠνόρες" ἠπείλησε γὰρ 

290 ὁ ϑεσμοϑέτης, ὃς ἂν 
μὴ πρῷ πάνυ τοῦ χνέφους 
ἥχη κεχογιμένος, 
στέργων σχοροδαλμῃ, 
βλέπων ὑπότριμμα, μὴ 
δώσειν τὸ τριώβολον. 
ἄλλ᾽, ὦ Χαριτιμίδη 

χαὶ Σμίχυϑε χαὶ “ΖΙράκης, 
ἕπου χατεπείγων, 
σαυτῷ προσέχων ὅπως 

298 μηδὲν παραχορδιεῖς 

ὡν δεῖ σ᾽ ἀποδεῖξαι" 

ὅπως δὲ τὸ σύμβολον 
λαβόντες ἔπειτα πλη-- 
σίον χαϑεδούμεϑ᾽, ὡς 
ἂν χειροτογῶμεν 
ἅπανϑ᾽ ὁπόσ᾽ ἂν δέη 
τὰς ἡμετέρας φίλας. 
καίτοι τί λέγω; φίλους 

γὰρ χρῆν μ᾽ ὀνομάζειν. 
ἱ 800 ὅρα δ᾽ ὅπως ὠϑήσομεν τούσδε τοὺς ἐξ ἄστεως 

ἥκοντας, ὅσοι πρὸ τοῦ ' 
μὲν, ἡνίχ᾽ ἔδει λαβεῖν 
ἐλϑοντ᾽ ὀβολὸν μόγογ, 
χαϑῆντο λαλοῦντες 

ἐν τοῖς στεφανώμασιν " 
γυνὴ δ᾽ ἐνοχλοῦσ᾽ ἄγαν. ἡ 
ἀλλ οὐχὶ, μυρωνίδης 

ὅτ᾽ ἦρχεν ὃ γεννάδας, 
οὐδεὶς ἂν ἐτόλμα 

306 τὰ τῆς πόλεως διοι-- 
κεῖν ἀργύριον λαβών" 

ἀλλ ἢχεν ἕχαστος 

ἐν ἀσκιδίῳ φέρων 
πιεῖν ἅμα τ᾽ ἄρτον ἢ 
Ἐ χαὶ δύο χρομμύω 
καὶ τρεῖς ἂν ἐλάας. 
γυνὶ δὲ τριώβολον 
ζητοῦσι λαβεῖν ὅταν 
πράττωσί τι χοιγὸν ὥσ-- 

810 πὲρ πηλοφοροῦντες. 

ΒΙΈΕΠΎΡΟΣ. 

ἐπεὶ πρὸς ἕω νῦν γ᾽ ἔστιν, ἡ δ᾽ οὐ φαίγεται. 
ἐγὼ δὲ κατάχειμαι πάλαι χεζητιῶν, 
τὰς ἐμβάδας ζητῶν λαβεῖν ἐν τῷ σχότῳ 

816 χαὶ ϑοϊμάτιον" ὅτε δὴ δ᾽ ἔχεῖνο ψηλαφῶν 
Η , ε τῷ ε ) 5) ᾿ ᾿ 

οὐκ ἐδυνάμην εὑρεῖν, ὁ δ᾽ ηδὴ τὴν ϑύραν 
- , ς -» 

ἐπεῖχε χρούων ὁ χοπρξαῖος, λαμβάνω 
- Α. ες 

τουτὶ τὸ τῆς γυναιχὸς ἡμιδιπλοίδιον, 
καὶ τὰς ἐχείνης Περσιχὰς ὑφέλχομαι. 

- Ξ π᾿ 3. ᾿ 

820 ἀλλ ἐν χαϑαρῷ ποῦ ποῦ τις ἂν χέσας τύχοι; 
ἢ πανταχοῦ τοι γυχτός ἔστιν ἕν χαλῷ; 

Ύ , - οἰ , ΟῚ 2 κι 2) 
οὐ γαρ μὲ νῦν “νην γ οὐθεὶς ΡΕΤΟΝ 

3, ’, ,’ οἴμοι χαχοδαίμων., ὃτι γέρων ὧν ἡγομην 

289 -- 299. ΞξΞΞ ϑ00 -“--- 810. 
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ΤΉ Ἰα  Η ΣΞΥΙ Α92: ΘΕ ὝΣ ΣΞ. ΑΓ1. ΧΕῈΥ 

γυναῖχ᾽" ὅσας εἴμ᾽ ἄξιος πληγὰς λαβεῖν. οὗτος γὰρ ἁνὴρ ἕνεκά γε στεναγμάτων 
8256 οὐ γάρ ποϑ'᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐξελήλυϑεν οἰδὲν τί πρω;τὸς βούλεται χεζητιῶν. 

] δράσουσ᾽. ὅμως δ᾽ οὖν ἔστιν ἀποπατητέον. ὦ πότνι᾽ Εἰλείϑυια, μή μὲ περιίδῃς 
ΝΗΡ. 870 διαρραγέντα μηδὲ βεβαλανωμένον, 

τίς ἔστιν; οὐ δήπου Βλέπυρος ὁ γειτγιῶν; ἵνα μὴ γένωμαι σχωραμὶς χωμῳδική. 
᾿ γὴ τὸν “10 αὐτὸς δῆτ᾽ ἐχεῖνος. εἰπέ μοι, - ΧΡΕΜΗΣ. | 

τί τοῦτό σοι τὸ πυρροόν ἔστιν; οὔ τί που᾽ οὗτος, τί ποιεῖς ; οὐ τί που χέζεις ; 

ἱ 880 Κινησίας σου χατατετίληχέν ποϑεν; ΒΑΒΠΎΥΡΟΣ. ᾿ 

ΣΕ ΠΎΥΡΟΝΣ ΑΝ ΠΣ ΟΥΤ 00) Ε οὐ δῆτ᾽ ἔτι γε μὰ τὸν, 41, ἀλλ᾿ ἀνίσταμαι; 

τὸ χροχωτίδιον ἀμπισχόμεγος, οὑγδύεται. Ἧ ον ᾿ ΣΡ ΒΈΙΠΡΙΝΣ: , 
πίνε υπὰὶ τὸ τῆς γυγαιχὸς ὃ ἀμπέχει χιτώνιον; 

Ι - δ᾽ ἱμάτιόν σου ποῦ ᾽στιν; 5 ΞΡ; Κα Ὁ Ὁ} μον ὩᾺ ἢ ; 576 ἐν τῷ σχότῳ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτυχον ἔνδον λαβών. 
ΒΑΕΠῪΥΡ ΟΣ ̓ : ἀτὰρ πόϑεν ἥχεις ἐτεόν; 

| ἀδυνε τς Ὁ κων λ τόθ ἡ μθυκοῤχίθ; Θρθοι. ΧΡΕΜΗΣ. 
ζητῶν γὰρ αὐτ᾽ οὐχ εὑρον ἐν τοῖς στρώμασιν. ἐξ ἐχχλησίας. 

ΝΗΡ. ΒΑΕΠΎΡΟΣ, 
88ὅ εἶτ᾽ οὐδὲ τὴν γυναῖχ᾽ ἐχέλευσάώς σοι φράσαι; ἤϑη λέλυται γάρ; 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ. | ΧΡΕΜΗΣ. 
μὰ τὸν “10" οὐ γὰρ ἔνδον οὖσα τυγχάνει, | γὴ 4, ὄὕρϑριον μὲν οὖν. 

β ἀλλ ἐχτετρύπηχεν λαϑοῦσά μ᾽ ἔνδοϑεν " τ χαὶ δῆτα πολὺν ἡ μίλτος, ὦ Ζεῦ φίλτατε, 

ὃ χαὺὶ δέδοικα μή τι δρᾷ νεώτερον. ᾿ γέλων παρέσχεν, ἣν προσέρραινον κύκλῳ. 

' ΑΝΠΡ. . ΒΛΛΕΠΎΡΟΣ. 
' γὴ τὸν Ποσειδῶ, ταὐτὰ τοίνυν ἄντιχρυς ᾿ 8380 τὸ τριώβολον δῆτ᾽ ἔλαβες; 
830 ἐμοὶ πέπονθας. χαὶ γὰρ ἡ ξύγειμ᾽ ἐγὼ ΧΡΕΜΗ͂Σ. 

φρούδη στ᾿, ἔχουσα ϑοϊμάτιον οὑγὼ ᾿φόρουν. εἰ γὰρ ὥφελον. 
χοὺ τοῦτο λυπεὶ μ᾽, ἀλλὰ χαὶ τὰς ἐμβάδας. ἀλλ ὕστερος νῦν ἦλθον, ὥστ᾽ αἰσχύνομαι, 
οὔχουν λαβεῖν γ᾽ αὐτὰς ἐδυνάμην οὐδαμοῦ. μὰ τὸν “10 οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ τὸν ϑύλαχονγ. 

ΒΠΩΖΕΠΎΡΟ Σ. 

μὰ τὸν Ζιόνυσον, οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ τὰς ἐμὰς ἘΣ ΩΣ Ἐν ἍΔΕ, 
845 «“Ἱαχωνιχὰς, ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχον χεζητιῶν, ΧΡΕΜῈῺΉΗΣ. 

| ἐς τὼ κοϑόρνω τὼ ποδ᾿ ἐνϑεὶς ἵεμαι, πλεῖστος ἀνθρώπων ὄχλος, 
ε σὰν τ πτν, 37 9 ᾿ , ἃ ι ὙΠΕΡ 99) τὰ δ Ι τ- ΣΕ: ; ᾿ : ἐγὰ μὴ γχέσαιμ ἐπ αν ἡ φαγὴ γὰρ ἢ»- ὅσος οὐδεπώποτ᾽ ἠλϑ ἀϑούος ἐς τὴν πύκνα. 

ἐπε δ, ΤᾺ ὑνν ἢ Πα ἢ ὃδύ χαὶ δῆτα πάντας σχυτοτόμοις ἠχάζομεν 
τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; μῶν ἐπ᾿ ἄριστον γυγὴ 

, 
ἘΞ ἢ ῖ ὁρῶντες αὐτούς. οὐ γὰρ ἀλλ᾿ ὑπερφυῶς 

“ἔχληχεν αὐτὴν τῶν φίλων; ὡς λευχοπληϑὴς ἦν ἰδεῖν ἡκχλησία " 
ν 

ἤνπερ λάβω ϑοϊμάτιον, ὅπερ ἦν μοι μόνον. 890 ΟΝ εἰ μὰ «Τα τότ᾽ ἦλθες, ὅτε τὸ δεύτερον 
ΦΎΕΙ ΠΥ ΡΒΌΝΣ ' ἀλεχτρυὼν ξιϑέγγετ᾽. 

κἄγωγ᾽, ἐπειδὰν ἀποπατήσω" νῦν δέ μου Β4ΕΠ ΣΊΡΙΟΞΣ 
966 ἀχράς τις ἐγχλείσασ᾽ ἔχει τὰ σιτία. ῖ δὰ ς θυ σον σεύχοτος: 

ΑΝΗΡ.  ἄντίλοχ᾽, ἀποίμωξόν με τοῦ τριωβόλου 

τὸν ζῶντα μᾶλλον. τἀμὰ γὰρ διοίχεται. 

τ 0" ᾿ : | ὥστ᾽ οὐχ ἔλαβον οὐἱν᾽ αὐτὸς οὐτ᾽ ἄλλοι συχνοί. 

| ᾿ , 7, 5Π7 Υ1 1 11:: ΒΑΒΕΠΎΡΟΣ. | ᾿ 8600 οὔχουν πονηρὰ γ᾽ ἐστὶν ὅ τι χᾶμ᾽ εἰδέναι. ΣῊ τ π Πν ΑΜΑΝ ΧΡ το 
| ἌΝΗΡ. οὐδ᾽ «ρ᾽ ἂν ἐγὼ λάβοιμι νῦν ἐλθών; 

ἀλλὰ σὺ μὲν ἱμονιάν τιν᾽ ἀποπατεῖς" ἐμοὶ δ᾽ ᾿ ΧΡΕΜΙΗΣ. ; 

β ὥρα βαδίζειν ἐστὶν εἰς ἐκκλησίαν, ἶ ποϑὲν; 

μῶν ἣν Θρασύβουλος εἶπε τοῖς “ακωγιχοῖς; 
Α ,Ψ ᾿ -“ τ - - ͵ 

ΒΑΒΠΎΥΡΟΣ. ἀτὰρ τί τὸ πρᾶγμ᾽ ἡν, ὅτι τοσοῦτον χρῆμ᾽ ὄχλου 

| γὴ τὸν “Ζιόνυσον, ἐνέχεται γοῦν μοι σφόδρα. 8396 οὕτως ἐν ὥρᾳ ξυγελέγη ; 
Ι : 5. Η͂ ᾿ Ἢ ἘΝ) Ξ : 

ἀτὰρ τέ δράσω; χαὶ γὰρ οὐδὲ τοῦτό με ΧΡΕΜΗ͂Σ. 
ΕΣ ΄ “-: . , 2) 2 

μόνον τὸ λυποῦν ἔστιν, ἀλλ᾿ ὅταν φάγω, ἑ τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
Υ - 7 ᾿ ᾿ ΄ - ᾽ὔ , 

300 ὅποι βαδιεῖταί μοι τὸ λοιπὸν ἡ κόπρος. ἔδοξε τοῖς πρυτάνεσι περὶ σωτηρίας 

Ϊ 
- Η ι ὲ ΄ ᾿ ο΄’ ΄ ἂ:- - ΄ Ἄ Ὁ γῶ 2 

νὺν μὲν γὰρ οὗτος βεβαλανωχε τὴν ϑύυραν, γνωμας χαϑεῖναι τῆς πολεως; χῴτ εὐϑέως 
,, ͵ « 

ὅστις ποτ᾽ ἔστ᾽ ἄνϑρωπος, ἀχραδούσιος. 
΄ -» ἘΣ ’ “3. ι ΄ τίς ἂν οὖν Ἰατρύν μοι μετέλϑοι χαὶ τίνα; 

πρῶτος Νεοχλείδης ὃ γλάμων παρείρπυσεν. 
.7 Ω329 « - ΕῚ ρ »-Ὸ- ’ Ὗ - 

χαπειϑ ὃ δῆμος ἀναβοᾷ πόσον δοχεῖς, 

τίς τῶν χαταπρώκτων δεινός ἔστι τὴν τέχνην; ἀἀθ0 οὐ δεινὰ τολμῶν τουτονὶ δημηγορεῖν, 
866 ἀρ᾽ οἶδ᾽ ἀμύνων; ἀλλ᾽ ἴσως ἀρνήσεται. ] χαὺὶ ταῦτα περὶ σωτηρίας προχειμέγνου, 

Ι ΄ ΄ ΄ ἣ οὐ νω “' ,) 5 ᾿Αντισϑένγη τις χαλεσάτω πάσῃ τέχνῃ. ὃς αὐτὸς αὑτῷ βλειαρίθ᾽ οὐκ ἐσώσατο; 

-- “Ὁ Ξε ----.--.-- ἐς. ΞΕΞΕΕΕΞΘΕΝ -.- .---.-.-----ὦ------ς- 



ὁ δ᾽ ἀναβοήσας χαὶ περιβλέψας ἕφη " 

τί δαί μὲ χρῆν δρᾶν; 
ΒΩΕΠΎΡΟΣ: 

Ι σχύροδ᾽ ὁμοῖ τρίνψαντ᾽ ὁπῷ 

᾿ 4ρ6 τιϑύμαλλον ἐμβαλόντα τοῦ «“αχωνιχοῦ 

σαυτοῦ παραλείφειν τὰ βλέφαρα τῆς ἑσπέρας, 

ἔγωγ᾽ ἂν εἶπον, εἰ παρὼν ἐτύγχανον. 

ΧΡΕΜΙΗΣ. 

μετὰ τοῦτον Εὐαίων ὃ δεξιώτατος 

παρῆλϑε γυμνὸς, ὡς ἐδόχει τοῖς πλείοσιν" 
410 αὐτός γε μέντοὔύφασχεν ἱμάτιον ἔχειν, 

κἄπειτ᾽ ἔλεξε δημοτιχωτάτους λόγους " 

ὁρᾶτε μέν μὲ δεόμενον σωτηρίας 
τετραστατήρου καὐτόν ἀλλ ὅμως ἐρῶ 
ὡς τὴν πόλιν χαὶ τοὶς πολίτας σώσετε. 

415 ἢν γὰρ παρέχωσι τοῖς δεομένοις οἱ χναφῆς 

χλαίνας, ἐπειδὰν πρῶτον ἥλιος τραπῆ, 

πλευρῖτις ἡμῶν οὐδέν᾽ ὧν λάβοι ποτέ. 

ὅσοις δὲ χλίνη μή ᾽στι μηδὲ στρώματα, 

ϊέναι χαϑευδήσοντας ἀπονεγιμμένους 

420 ἐς τῶν σχυλοδειψψῶν " ἢν δ᾽ ἀποχλείη τὴ ϑύρῳᾳ 

χειμῶνος ὄντος, τρεῖς σισύρας ὀφειλέτω. 

] ὌΠ ΕΊΤΓΡΥ ΒΌΣΣ: 

γὴ τὸν Ζιόνυσον, χρηστά γ᾽" εἰ δ᾽ ἐχεῖνά γε 

προσέϑηχεν, οὐδεὶς ἀντεχειροτόνησεν ἂν, 

τοὺς ἀλφιταμοιβοὺς τοῖς ἀπόροις τρεῖς χοίνικας 

425 δεῖπνον παρέχειν ἅπασιν, ἢ χλάειν μαχρὰ, 

ἵνα τοῦτ᾽ ἀπέλαυσαν Ναυσιχύδους τἀγαϑόν. 

ΧΡΕΜΜΗΣ. 

μετὼ τοῦτο τοίνυν εὐπρεπὴς νεανίας 
λευχός τις ἀνεπήδησ᾽, ὅμοιος Νικίᾳ, 
ϑημηγορήσων, κἀπεχείρησεν λέγειν 

480 ὡς χρὴ παραδοῦναι ταῖς γυναιξὶ τὴν πόλιν. 

εἶτ᾽ ἐθορύβησαν χκἀνέχραγον ὡς εὖ λέγοι, 
τὸ σχυτοτομιχὸν πλῆϑος" οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ἀγρῶν 

ἀνεβορβόρυξαν. 

ΒΠΩΖΕΠΎΡΟΣ. 

νοῦν γὰρ εἶχον νὴ 4ία. 

ΧΡΕΙΜΠΣ. 

ἀλλ ἦσαν ἥττους" ὁ δὲ χατεῖχε τῇ βοῆ, 
436 τὰς μὲν γυναῖχας πόλλ ἀγαϑὰ λέγων, σὲ δὲ 

πολλὰ χακᾶ. 
ΒΔΑΕΠΎΡΟΞΣ. 

χαὶ τί εἶπε; 
ΧΡΕΜΠΣ. 

πρῶτον μέν σ᾽ ἔφη 

εἶναι πανοῦργον». 
ΒΖἘΕΠΥΡΟΣ:Σ. 

χαὶ σέ; 

ΧΡΕΜΜΗ͂Σ. 

' μή πω τοῦτ᾽ ἔρῃ. 
χἄπειτα χλέπτην. 

»ΖΕΙΣΥΡΌΟΣΣ, 

ἐμὲ μόνον; 

ΧΡΕΜΜΗ͂Σ. 

χαὶ νὴ 4ία 

χαὶ συκοφάντην». 
Β,ΈΕΠΎΡΟΣ. 

ἐμὲ μόνον; 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΧΡΕΜΜΗΣ. 

χαὺ γὴ ΖΔ ία 
440 τωγὸδὲ τὸ πλῆϑος. 

Β,ΕΝΠΎΡΟΣ. 

τίς δὲ τοῦτ᾽ ἄλλως λέγει; 
ΧΡΕΜΜΗΣ. 

γυναῖκα δ᾽ εἶναι πρᾶγμ᾽ ἔφη νουβυστιχὸν 
καὶ χρηματοποιόν" χοὔτε τἀπόρρητ᾽ ἔφη 
ἐχ Θεσμοφόροιν ἕχάστοτ᾽ αὐτὰς ἐχφέρειν, 
σὲ δὲ χἀμὲ βουλεύοντε τοῦτο δοῶᾶν ἀεί. 

ΒΩΖΕΠΎΡΟΣ. 

446 χαὶ νὴ τὸν Ξρμὴῆν τοῦτό γ᾽ οὐχ ἐψεύσατο. 
ΧΡΕΜΜΗ Σ. 

ἔπειτα συμβάλλειν πρὸς ἀλλήλας ἔφη 
ἱμάτια, χρυσί᾽, ἀργύριον, ἐχπώματα, 
μόνας μόναις οὐ μαρτύρων γ᾽ ἐναντίον" 

καὶ ταῦτ᾽ ἀποφέρειν πάντα χοὺχ ἀποστερεῖν " 
460 ἡμῶν δὲ τοὺς πολλοὺς ἔφασχε τοῦτο δρᾶν. 

ΒΩΈΕΠΎΥΡΟΣ. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, μαρτύρων γ᾽ ἐναντίον.. 
ΧΡΕΜΗΣ. 

οὐ συχοφαντεῖν, οὐ διώχειν, οὐδὲ τὸν 
δῆμον καταλύειν, ἀλλὰ πολλὰ χἀγαϑὰ,, 
ἕτερά τὲ πλεῖστα τὰς γυναῖχας εὐλόγει. 

ΒΑΒΕΠΎΡΟΣ. 

4558 τί δῆτ᾽ ἔδοξεν; 
ΧΡΕΜΜΗ͂Σ. 

ἐπιτρέπειν γε τὴν πόλιν 
ταύταις. ἐδόχει γὰρ τοῦτο μόνον ἐν τῇ πόλει 
οὔπω γεγενῆσϑαι. 

ΒΑΒΕΠΎΡΟΣ. 

καὶ δέδοκται; 

ΧΡΕΜΗΣ. 

φήμ᾽ ἐγώ. 
ΒΑΒΕΠΎΡΟ Σ. 

ἅπαντά τ᾽ αὐταῖς ἐστι προστεταγμένα 
ἃ τοῖσιν ἀστοῖς ἔμελεν; 

ΧΡΕΙΠΣ. 

οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. 
ΒΖΩΖΕΠΎΥΡΟ Σ. 

400 οὐδ᾽ εἰς δικαστήριον ἄρ᾽ εἰμ᾽, ἀλλ᾿ ἡ γυνή; 
ΧΡΕΜΜΗΣ. 

οὐδ᾽ ἔτι σὺ ϑρέψεις οὺς ἔχεις, ἀλλ ἡ γυνή. 
ΒΑΕΠΎΡΟ Σ. 

οὐδὲ στένειν τὸν ὄρϑρον ἔτι πρᾶγμ᾽ ἄρά μοι; 
ΧΡΕΜΜΗ͂Σ. 

μὰ Δ᾽, ἀλλὰ ταῖς γυναιξὶ ταῦτ᾽ ἤδη μέλει" 

σὺ δ᾽ ἀστεναχτὶ περδόμενος οἴχοι μεγεῖς. 
Β,ΖΕΠΎΡΟΣ. 

465 ἐχεῖνο δεινὸν τοῖσιν ἡλίχοισι νῷν, 
μὴ παραλαβοῦσαι τῆς πόλεως τὰς ἡνίας 
ἔπειτ᾽ ἀναγχάζωσι πρὸς βίαν 

ΧΡΕΜΜΗΣ. 

τί δρᾶν; 

ΒΩΕΠΥΡΟ:Σ. 

χινεῖν ἑαυτάς. ᾿ ᾿ 
ΧΡΕΜῈΗΣ. 

ἢν δὲ μὴ δυνώμεϑα; 
ΒΑΙΈΕΠΎΥΡΟΣ. 

ἄριστον οὐ δώσουσι. 



-.-......ὕ................ 

᾿ 

π΄ -ο--.ὄ 

ἘΜ Δ ἘΞ 

ἘΧΟΘΣΡΠΤΤΟΩΣ.: 

σὺ δέ γε νὴ Ζ]ία 
470 δρᾶ ταῦϑ', ἵν᾽ ἀριστᾷς τε καὶ κινῆς ἅμα. 

ΒΖΕΠΎΡΟΣ. 

τὸ πρὸς βίαν δεινότατον. 
ΧΡΕΠΠΗΣ. 

ἀλλ εἰ τῇ πόλει 

τοῦτο ξυνοίσει, ταῦτα χρὴ πάντ᾽ ἄνδρα δοᾶν. 
λόγος γέ τοί τις ἔστι τῶν γεραιτέρων, 
ὅσ᾽ ἂν ἀνόητ᾽ ἢ μῶρα βουλευσώμεϑα, 

476 ἅπαντ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἡμῖν ξυμφέρειν. 
χαὶ ξυμφέροι γ᾽, ὦ πότγια Παλλὰς χαὶ ϑεοί. 

ἀλλ εἶμι" σὺ δ᾽ ὑγίαινε. 

Β,ΕΠΎΡΟΣ. 

καὶ σύ γ᾽, ὦ 

ΧΟΡΟΣ: 

Χρέμης. Ν 

5»ἵ ; 

ἑμβα., χωρει. 
ον - Ε - ὈΦΕΈΝ εν ἍΝ νΩ( » 
αρ᾽ ἔστι τῶν ἀνδρῶν τις ἡμῖν ὅστις ἐπαχολουϑεῖ; 

480 στρέφου, σχόπει, 
, Α - 

φύλαττε σαυτὴν ἀσφαλῶς, πολλοὶ γὰρ οἱ πα- 

γοὔργοι, 
’ ’ - 

μή πού τις ἐκ τοὐὔπισϑεν ὧν τὸ σχῆμα καταφυ-- 
λάξη" 

ἀλλ ὡς μάλιστα τοῖν ποδοῖν ἐπιχτυπῶν βάδιζε. 

ἡμῖν δ᾽ ἂν αἰσχύνην φέροι 

48ὅ πάσαισι παρὰ τοῖς ἀνδράσιν τὸ πρᾶγμα τοῦτ᾽ 
ἐλεγχϑέν. 

πρὸς ταῦτα συστέλλου σεαυ-- 
τὴν, χαὶ περισχοπουμένη 

ΠΣ τύ ΤΟ: ΧΟ 

τὰκ δεξιᾶς, μὴ ξυμφορὰ γενήσεται τὸ πρᾶγμα. 
ἀλλ ἐγκονῶμεν " τοῦ τόπου γὰρ ἐγγύς ἐσμεν ἤδη 

490 ὅϑεγνπερ εἰς ἐχχλησίαν ὡρμώμεϑ'᾽, ἡνίκ᾽ ἦμεν " 
τὴν δ᾽ οἱχίαν ἔξεσϑ᾽ ὁρᾶν ὅϑενπερ ἡ στρατηγὸς 
ἔσϑ᾽ ἡ τὸ πρᾶγμ᾽ εὑροῦσ᾽ ὃ γῦν ἔδοξε τοῖς πο-- 

λίταις. 

ὥστ᾽ εἰχὸς ἡμᾶς μὴ βραδύνειν ἔστ᾽ ἐπαγαμε- 
γούσας, 

πώγωνας ἐξηρτημένας, 
«ς - 2) -ο5-7 

496 μὴ χαΐ τις ἡμᾶς ὄψεται χἡμῶν ἴσως κατείπη. 

ἀλλ᾽ εἰα δεῦρ᾽ ἐπὶ σκιᾶς 

ἐλθοῦσα πρὸς τὸ τειχίον, 
παραβλέπουσα ϑατέρῳ, 

΄ , ι ἘΣ ἘΥ 

πάλιν μετασχεύαζε σαυτὴν αὐὖὐϑις ἥπερ ἦσϑα, 
Η͂ ι , ΕΣ Ε ς , τεῖος ι . 

ὅ00 χαὶ μὴ βραδυν᾽ " ὡς τῆνδὲ καὶ δὴ τὴν ἐἸοὐέτης 
" ε -- 

γὸν ἡμῶν 
χωροῦσαν ἐξ ἐχχλησίας ὁρῶμεν. ἀλλ᾽ ἐπείγου 
ἅπασα χαὶ μίσει σάκον πρὸς ταῖν γνάϑοιν ἔχουσα "; 

χαύται γὰρ ἥχουσιν πάλαι τὸ σχῆμα τοῦτ᾽ ἔχουσαι. 

ΨΕΡ ΚΞ ΣΡ | 

Ϊ ταυτὶ μὲν, ὠ γυναῖχες, ἡμῖν εὐτυχῶς 
ὅ0θ6 τὰ πράγματ᾽ ἐχβέβηχεν ἁβουλεύυσαμεν. 

᾿} ᾿Ὶ « ΄ ΄,) 2 2 ’ » - 

ἀλλ ὡς τάχιστα, πρίν τιν᾽ ἀνθρώπων ἰδεῖν, 

ῥδιπτεῖτε χλαίνας, ἐμβὰς ἐχποδὼν ἴτω, 
χάλα συναπτοὺς ἡνίας “Ζαχωνιχὰς, 
Ο,γ- Υ͂ 2, 0... »νΩῚ Κ', ᾿ Σ βακτηρίας αιρεσϑε" χαὶ μέντοι σὺ μὲν 

’ " ι Η ἢ 
ὅ10 ταύτας χατευτρέπιζ᾽ " ἐγὼ δὲ βουλομαι | 

ΕΥ ’΄ Η Ἢ 7ὕ Ϊ 

εἴσω παρερπύσασα, πρὶν τὸν ἄνδρα μὲ ] 
483.--- 492. ---Ξ- 498 --- 503. 

ἌΧ ΘΟ ΎΞΙΑΊ, 

ἰδεῖν, χαταϑέσϑαι ϑοϊμάτιον αὐτοῦ πάλιν 
ὕϑενπερ ἔλαβον τἄλλα ϑ᾽ ἁξηνεγχάμην. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἔ χεῖται δὴ πάνϑ'᾽ ἅπερ εἶπας" σὸν δ᾽ ἔργον 
τἄλλα διδάσχειν, 

δ1ὅ ὅ τι σοι δρῶσαι ξύμφορον ἡμεῖς δόξομεν ὀρϑῶς 

ὑπαχούειν. 
᾿Ὶ »-»ὋὭἢΣ᾽ Ἁ ᾿ ΄ 2 1 3 Ξ 

οὐδεμιᾷ γὰρ δεινοτέρᾳ σου ξυμμίξασ᾽ οἰδὰ γυ- 
γψαιχί, 

ΤΗΡΟΤΞ ΓΤ ῸΡ 3. 

περιμείνατέ γυν, ἵγα τῆς ἀρχῆς, ἣν ἄρτι χεχει--, 
ροτόνημαι, 

ξυμβούλοισιν πάσαις ὑμῖν χρήσωμαι. χαὶ γὰρ 

ἔχεῖ μοι 

ἐν τῷ ϑορύβῳ χαὶ τοῖς δεινοῖς ἀνγδρειόταται γε-- 
γένησϑε. 

ΒΛΛΕΠΎΡΟΣ. 

520 αὕτη, πόϑεν ἥχεις, Πραξαγόρα; 
ὙΓΡΌΖΕΞ Ὁ ΡΖ. 

τί δ᾽, ὦ μέλε, 
σοὶ τοῦϑ'᾽ ; 

ΘΟ ΈΕΤΡΥΡΟΣΣ.: 

ὅ τί μοι τοῦτ᾽ ἐστίν ; ὡς εὐηϑικχῶς. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡἍ. 

οὔ τοι παρὰ τοῦ μοιχοῦ γε φήσεις. 
ΒΌΖΤΕΜΓΥΡΌΟΣ. 

οὐ; ἴσως 

ἑγὸς γε. 
ΠΡΑΞΑΓΟΡ «“. 

χαὶ μὴν βασανίσαι τουτί γέ σοι 
ἔξεστι. 

ΒΙΕΠΎΡΟΣ. 

πῶς; 
ΠΡΑΩΑ͂Ξ4άΓΟΡ 2. 

εἶ τῆς χεφαλῆς ὕζω μύρου. 

7. ΕΊΤΕ ΧΡΟΘΙΣ. 

δ2ὅ τί δ᾽ : οὐχὶ βινεῖται γυνὴ χᾶνευ μύρου; 
ΠΡΑΞΆΓΟΡ ἍΑ. 

οὐ δὴ τάλαιν᾽ ἔγωγε. 
ΒΊΕΠΙΣΕΥΡΟΣ. 

πῶς οὖν ὄρϑριον 

ᾧχου σιωπὴ ϑοϊμάτιον λαβοῦσά μου; 
ΤῈ 1 ΕΖ ΕΟ ΡΖ: 

γυνή μέ τις νύχτωρ ἑταίρα χαὶ φίλη 

μιετεπέμψατ᾽ ὠδίνουσα. 
ΒΩΖΕΠΎΡΟΣ. 

χᾷτ᾽ οὐχ ἦν ἐμοὶ 

880 φράσασαν ἱέναι; 
ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡ “4. 

τῆς λεχοῦς δ᾽ οὐ φροντίσαι, 
οὕτως ἐχούσης, ὦνερ; 

ῬΠΗΙΓΥΡΟΣ. 

ἶ εἰποῦσαν γέ μοι. 
ἀλλ ἔστιν ἔνταῦϑά τι χαχόν. 

ΠΡΑΞ4ΓΟΡἍ. 

μὰ τὼ ϑεὼ, 

ἀλλ ὥσπερ εἶχον ὠχόμην" ἐδεῖτο δὲ 
ἥπερ μεϑῆχέ μ᾽ ἐξιέναι πάσῃ τέχνῃ. 

ΒΣΖΕΠΎΥΡΟ Σ. 

536 εἶτ᾽ οὐ τὸ σαυτῆς ἱμάτιον ἐχρῆν σ᾽ ἔχειν; 

......... 

Ϊ 
Ϊ 

Ϊ 

ἢ 
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ἀλλ ἀποδύσασ᾽, ἐπιβαλοῦσα τουγξυχλον, 

ᾧχου χαταλιποῦσ᾽ ὡσπερεὶ προχείμενον, 
ἼΔΟΝ 
ΐ 

μόνον οὐ στεφανώσασ᾽ ἘΠῚ ἐπιϑεῖσα λήχυϑον.. 

ΠΡΑΞΩΖΤῸΟΡ 4. 

ινῦχος γὰρ ἦν, ἐγὼ δὲ λεπτὴ χκἀσϑενής" 

440 ἔπειϑ᾽ ἵν᾽ ἀλεαίνοιμι, τοῦτ᾽ ἠμπισχόμην " 

σὲ δ᾽ ἐν ἀλέᾳ χαταχείμενον χαὺὶ στρώμασιν 
κατέλιπον, ὦνερ. 

ΒΒ ΚΕΜΤΥΡῸΌΟΣ. 

αἱ δὲ δὴ «““αχωνικαὶ 

ᾧχοντο μετὰ σοῦ χατὰ τί χή βακτηρία; 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ ἍΑ. 

ἕνα ϑοὶϊμάτιον σώσαιμι, μεϑυπεδησάμην 

845 μιμουμένη σὲ χαὶ χτυποῦσα τοῖν ποδοῖν 

χαὶ τοὺς λέϑους παίουσα τῇ βακτηρίᾳ. 

ΒΛΛΕΠΎΥΡΟΣ. 

οἷσϑ᾽ οὖν ἀπολωλεχυῖα πυρῶν ἕἑκτέα, 

ὃν χρῆν ἔμ᾽ ἐξ ἐχχλησίας εἰληφέναι; 
ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡ 4. 

ἄρρεν γὰρ ἔτεχε παιδέον. 

ΒΖΕΠΥΡΟΣ. 

ὅ50 ἡχκλησία; Ἶ 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ Ἅ“. 

μὰ Δ᾽, ἀλλ ἐφ᾽ ἣν ἐγῳχόμην. 

γεγένηται; 
ΒΊΕΠΎΡΟ Σ. 

γαὶ μὰ «1. οὐκ ἤδησϑά με 

φράσαντά σοι χϑές ; 
ΠΡΑΞΆΑΓΟΡ ἍΑ. 

μὴ φροντίσῃς " 

τ Ὁ 
αταρ 

ἄρτι γ᾽ ἀναμιμνησχομαι. 

Β,ΈΕΠΥΡΟΣ. 

οὐδ᾽ ἄρα τὰ δόξαντ᾽ οἰσϑα; 
ΠΡ. Ξ4ΓΟῸΟΡ “. 

-.- ͵᾿ν.νν.νΝ".............-.-. ---ὋἘ[Π“-. -  ὃΠὃΠὖὃὅ5ὃΘῦὃ6-5ὖῸ65τὃ’ἷΠ΄-΄’ΠΠΤ'ΠἨτ...ϑ»ρτχὐόὸϑΞῈδ}....: 

....-π’»---..-.-..-.........--..--ς-ς. 

ΒΩΖΕΠΥΎΥΡΟΣ. 

χάϑησο τοίνυν σηπίας μασωμένη. 

ὅδουμῖν δέ (φασι παραδεδόσϑαι τὴν πόλιν. 

ΠΡΑΞ4Γ0ΟΡ Ἅ. 

τί δοᾶν; ὑφαίνειν; 
ΒΖΕΠΎΥΡΟΣ. 

οὐ μὰ Δ᾽, ἀλλ ἄρχειν. 

ΠΡΑΞΆΑΓΟΡ 4. 

ΒΊΕΠΥΡΟΣ. 

ἁπαξαπάντων τῶν κατὰ πόλιν πραγμάτων. 

ΠΡΑΩΑΞ4Γ0ΟΡ 4. 

νὴ τὴν ᾿“φροδίτην, μακαρία ταρ᾽ 

ἔσται τὸ λοιπόν. 
ΒΖ,ΕΠΎΡΟΣ. 

χατὰ τί; 
ΠΡ4ΞΆΓΟΡ 4. 

πολλῶν οὕνεχα. 

ἢ πόλις 

Α »ἭἉ 

660 οὐ γὰρ ἔτι τοῖς τὸ 
,ἷ Α 

ἔσται τὸ 

- 

λμῶσιν αὐτὴν αἰσχρὰ δρᾶν 

λοιπὸν, οὐδαμοῦ δὲ μαρτυρεῖν, 

οὐ συχοφαντεῖν. 
ΒΕ ΧΕΡΟΣΣ. 

μηδαμῶς πρὸς τῶν ϑεῶν 
κι ’ 3. Δέϑ ιν: ἡ τ . 2 

τουτὶ ποιήσης μηδ᾽ ἀφέλη μου τὸν βίον. 
ΝῊ. 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδοῶν, τὴν γυναῖκ᾽ ἔα λέγειν. 

τ ορρρ.ν.νϑν........ὕ....ὕ.“«.ἍὍὅὕὍὔὔὐὔὐὕὔὸοὕρ ὕπΞ 

᾿ΕΘΉΑΡΕΣ Θθσευσου " ἘΞ ΘΟ ΕΝ ΤῸ - δες τε. --ςς Ἐοετ - ΘΕ τ στα 

χα ΣΟ: τ ταθνβκδνεν,τ ον ποσδον ἐρονοτιονοτ  οςς- ας τ πε εειισι ον ἰὐτιο τοι τς ἡ 

ΑΡΘΡΘ 

μὰ 4 ἐγὼ μὲν οὔ. 

! 

τίνων; 

Φ περ ἘΞ 

ΠΡΩΑΞΩΓΟΡ «“. 

δ0ὅ μὴ λωποδυτῆσαι Ἶ ἐμὴ φϑονεῖν τοῖς πλησίον, 

μὴ γυμνὸν εἶναι, μὴ πένητα μηδένα, 

μὴ λοιδορεῖσϑαι, μὴ ᾿νεχυραζόμενον φέρειν. 

ΑΙ ΝΗΡ. 

γὴ τὸν Ποσειδῶ, μεγάλα γ᾽, εἰ μὴ ψεύσεται. 
ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡ 4. 

ἀλλ ἀποφανῶ τοῦϑ'᾽, ὥστε σέ γέ μοι μαρτυρεῖν, 
670 χαὺ τοῦτον αὐτὸν μηδὲν ἀντειπεῖν ἐμοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

γὺν δὴ δεῖ σε πυχνὴν φρένα χαὶ φιλόσοφον. 
ἐγείρειν 

φροντέδ᾽ ἐπισταμένην 
ταῖσι φίλαισιν ἀμύνειν. 
χοιγῇ γὰρ ἐπ᾽ εὐτυχίαισιν 
"ἔρχεται γλώττης ἐπίνοια, πολίτην 

ὅ76 δῆμον ἐπαγλαϊοῦσα 

μυρίαισιν ὠφελίαισι, βέου, δη-- 

λοῦν ὃ τί περ δύναται. και-- 
ρὸς δέ" δεῖται γάρ τι σοφοῦ τινὸς ἐξευ-- 
ρήματος ἡ πόλις ἡμῶν. 

ἀλλὰ πέραινε μόνον 
μήτε δεδραμένα μήτ᾽ εἰ-- 

ρημένα πω πρότερον" μιι-- 
ὅ80 σοῦσι γὰρ ἢν τὰ παλαιὰ 

΄ 

| 
πολλάχις ϑεῶνται. 

ἀλλ᾽ οὐ μέλλειν, ἀλλ ἅπτεσϑανι καὶ δὴ χρὴ ταῖς 
ΤΉΝ ' διανοίαις, 

ὡς τὸ ταχύνειν χαρίτων μετέχει πλεῖστον παρὰ 
τοῖσι ϑεαταῖς. 

ΠΡΑΞΑΤΓΤΟΡ Ἅ. 
χαὶ μὴν ὅτι μὲν χρηστὰ διδάξω πιστεύω" τοὺς 

δὲ ϑεατὰς, 
εἰ χαιγνοτομεῖν ἐθελήσουσιν καὶ μὴ τοῖς ἠϑάσι!" 

λίαν 

δ8ὁ τοῖς ἀρχαίοις ἐνδιατρίβειν, τοῦτ᾽ 
στα δέδοιχα. 

Β“ΖἘΕΠΎΡΟΣ. 

περὶ μὲν τοίνυν τοῦ χαινοτομεῖν μὴ δείσης " 
τοῦτο γὰρ ἡμῖν 

δρᾶν ἀντ᾽ ἄλλης ἀρχῆς ἔστιν, 

Ϊ 

ει , 

ἔσϑ᾽ ὃ μάλι- 

τῶν δ᾽ ἀρχαίων 
ἀμελῆσαι. 

ΠΡΩΞΉΑΓΟΡ 4. 

μή νυν πρότερον μηδεὶς ὑμῶν ἀντείπῃ μηδ 
ὑποχρούσῃ, 

πρὶν ἐπίστασθαι τὴν ἐπίνοιαν καὶ τοῦ φράζον- 
᾿ς 

τος ἀκοῦσαι. 
590 χοινωνεῖν γὰρ πάντας φήσω χρῆναι πάντων με- 

τέχοντας, 

ταὐτοῦ ζῆν καὶ μὴ τὸν μὲν πλουτεῖν, τὸν 
δ᾽ ἄϑλιον εἶναι, 

μηδὲ γεωργεῖν τὸν μὲν πολλὴν, 
μηδὲ ταφῆναι " 

μηδ᾽ ἀνδραπόδοις τὸν μὲν χρῆσϑαι πολλοῖς, τὸν 
δ᾽ οὐδ᾽ 

χοιγνὸν πᾶσιν βίοτον χαὶ τοῦτον᾽ 
ὅμοιον. 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ. 
600 πῶς οὖν ἔσται χοινὸς ἅπασιν; ) 

2 

5 
“Οκ 

τῷ δ᾽ εἶναι 

ἀχολούϑῳ" 
2 ᾽ Ὁ -ἦἷἦ 

ἀλλ ἕνα ποιῶ 



ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ. | 
χκατέδει σπέλεϑον πρότερός μου. 
ΡΖ ΕΣΓΕ ΡΌΟΣΣ. 

τῶν σπελέϑων χοινωγοῦμεν ; 
ὙΠῸ ἘΝ Θ ΣΡ «ῳ. 

μὰ Δ, ἀλλ ἔφϑης μ᾽ ὑποχρούσας.. 

τοῦτο γὰρ ἤμελλον ἐγὼ λέξειν" τὴν γῆν πρώ-- 
τισταὰ ποιήσω 

χοιγὴν πάντων χαὶ τἀργύριον καὶ ταλλ᾽ ὁπόσ᾽ 

ἐστὶν ἑχάστῳ. 

χαὶ 

Ξ εἶτ᾽ ἀπὸ τούτων κοινῶν ὄντων ἡμεῖς βοσκήσο-- 
μὲν ὑμᾶς 

600 ταμιευόμενγαι χαὶ φειδόμεγαι καὶ τὴν γγώμην 
προσέχουσαι. 

5.7 ΕΠ ΤΕΎΥΡΊΌΟΙΣΣΣ 

πῶς οὖν ὅστις μὴ χέχτηται γῆν ἡμῶν, ἀργύ- 
ριον δὲ 

χαὶ “αρειχοὺς, ἀφανῆ πλοῦτον; 
ΠΡΑ͂ΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

τοῦτ᾽ ἐς τὸ μέσον καταϑήσει, 
χαὶ μὴ καταϑεὶς ψευδορχήσει. 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ. 

χἀχκτήσατο γὰρ διὰ τοῦτο. 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ Ἅ4. 

ἀλλ᾿ οὐδέν τοι χρήσιμον ἔσται πάντως αὐτῷ. 

ΒΩΖΒΕΠΎΡΟΣ. 

χατὰ δὴ τί; 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

6065 οὐδεὶς οὐδὲν πενίᾳ δροάσει" πάντα γὰρ ἕξουσιν, 

ἅπαντες, 

ἄρτους, τεμάχη, μάζας, χλαίγας, οἶνον, στε- 
φάνους, ἐρεβίνϑους. 

χέρδος μὴ χαταϑεῖναι; σὺ γὰρ ἔξευ-- 
ροὼν ἀπόδειξον. 

ΒΩΕΠΎΥΡΟ Σ. 

οὔχουν χαὶ γῦν οὗτοι μᾶλλον χλέπτουσ᾽, οἷς 
ταῦτα πάρεστι; 

ΠΡΑ͂Ξ ΞάΑΓΟΡΑ. 

πρότερόν γ᾽, ὠταῖρ᾽, ὅτε τοῖσι νόμοις διεχρώ-- 
μεϑα τοῖς προτέροισιν " 

610 γῦὺν Κ᾽: ἔσται γὰρ βίος ἐκ χοιγοῦ, τί τὸ χέρδος 
μὴ καταϑεῖναι; 

7 ΤΠ ΧΟΡΌΟΣΣ: 

ἰδὼν ἐπιϑυμήση χαὶ βούληται σχα-, 
λαϑῦραι, 

ἕξει τούτων ἀφελὼν δοῦναι" τῶν ἐκ κοιγοῦ δὲ 
μεϑέξει 

ὧστε τί 

Ἁ ͵ὔ ἊΨ 

ἣν μείραχ 

ξυγχαταδαρϑών. 

ΤΕΡΕΖ ΞΖ. ΟΥἿΡΕΤ: 

ἀλλ ἐξέσται προῖχ᾽ αὐτῷ ξυγκαταδαρϑεῖν. 
χαὶ ταύτας γὰρ χοινὰς ποιῶ τοῖς ἀνδράσι συγ-- 

615 χαὶ παιδοποιεῖν τῷ βουλομένῳ. 
Ῥ ΕΕΕΥΡΊΘΩΣΣ 

| χιῶς οὖν, εἰ πάντες ἴασιν 

Ϊ 

) 

| χαταχεῖσϑαι 

] 

ἐπὶ τὴν ὡραιοτάτην αὐτῶν χαὶ ζητήσουσιν ἐρεί-- 
] δειν; 

ἘΠΡΕ ΞΖ ΟΡ 4. 
Α , 

αἱ φαυλότεραι χαὶ σιμότεραι παρὰ τὰς σεμγὰς. 
! 

] - 

] χαϑεδοῦνται" ' 
᾿ 

ΡΟΕΤΑΕ Β5ΟΕΈΝΤΙΟΙ͂ς 

Ε.. 

ΤΙ ΔΉ Ξ ὐλῦ 2 ΟὝΣ ΑἿἿ. 

χᾷτι᾽ ἢν ταύτης ἐπιϑυμήσῃ, τὴν αἰσχρὰν πρῶϑ᾽ 
ὑποχρούσει. 

ΒΠ,ΖΕΠΎΡΟΣ. 
πῶς ἡμᾶς τοὺς πρεσβύτας, ἢν ταῖς αἷ- 

σχραῖσι συνῶμεν, 
ἐπιλείψει τὸ πέος πρότερον πρὶν ἐχεῖσ᾽ οἱ 

φὴς ἀφικέσϑαι; 
τὴν ᾿ ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

οὐχὶ μαχοῦνται. 
ΒΖΕΠΥΡΟΣ. 
περὶ τοῦ; 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

ϑάρρει, μὴ δείσῃς, οὐχὶ μαχοῦνται. 
ΒΖΕΠΎΡΟ Σ. 

χαὶ 

620 οὐκ 

« “ 

περὶ τοῦ; 

ΠΡ.ΑΞ.4ΤΟΡ Α. 
τοῦ μὴ ξυγκαταδαρϑεῖν. χαὶ σοὶ τοιοῦτον 

ὑπάρχει. 

ΒΒ ΔΈΠΥΡΟ Σ. 

τὸ μὲν ὑμέτερον γνώμην τιν᾽ ἔχξι: προβεβού- 

λευται γὰρ, ὅπως ἂν 

μηδεμιᾶς ἡ ἢ τρύπημα χενόν- τὸ δὲ τῶν ἀνδοῶν 
τί ποιήσει; 

026 φεύξονται γὰρ τοὺς αἰσχίους, ἐπὶ τοὺς δὲ χα- 
λοὺς βαδιοῦνται. 

.- 

ΠΡΑΞΑΆΑ͂ΓΟΡ Α. 

ἀλλὰ φυλάξουσ᾽ οἱ φαυλότεροι τοὺς χαλλίους 
ἀπιόντας 

Ἅ᾽ ᾿Ὶ -- 7 τ , ΕῚ Γ »ο 

ἀπὸ τοῦ δείπγου καὶ τηρήσουσ᾽ ἐπὶ τοῖσιν δη-- 
μοσίοισιν 

’ -“ -Ὁ 

[οἱ φαυλοότεροι]" χοὺὐκ ἐξέσται παρὰ τοῖσι χα- 
λοῖς χαταδαρϑεῖν ᾽ 

ταῖσι γυναιξὶν πρὶν τοῖς αἰσχροῖς χαὶ τοῖς μι- 
δ ν. , 

χροις χαριίσωνται- 

ΒΖΕΠΎΡΟΣ. 

680ὴ “Ζυσιχράτους ἄρα γυνὶ δὶς ἴσα τοῖσι χαλοῖσι 
φοογήσει. 

ΠΡΑΞΑΆΑ͂ΓΟΡ Ἅ“. 

γὴ τὸν ᾿“πόλλω" καὶ δημοτιχή γ᾽ ἡ γνώμη καὶ 
χαταχήγη 

τῶν σεμνοτέρων ἔσται πολλὴ καὶ τῶν σφραγῖ- 
δας ἐχόντων, 

ἔχων εἴπῃ, πρότερος παραχώρει, 
χᾷτ᾽ ἐπιτήρει, 

ὅταν ἤδη ᾿γὼ διαπραξάμενος παραδῶ σοι δευ-- 
τεριάζεινγ. 

ΒΖΦΕΙ͂ΡΥΡΌΟΣ. 

686 πῶς οὖν οὕτω ζώντων ἡμῶν τοὺς αὑτοῦ παῖδας 

ἕχαστος 

ἔσται δυνατὸς διαγιγγνώσχειν ; 

ἹΓΡΟΕΞΞΙ ΓΚ 9 Ρ93: 

τί δὲ δεῖ; 

τοὺς πρεσβυτέρους αἱτῶν εἶναι τοῖσι χοόγοισιν 

γνομιοῦσιν. 

ΖΕ ΡΙΘΕΣ: 

οὐχοῦν ἄγξουσ᾽ 

ὅταν ἐμβάδ᾽ 

πατέρας γὰρ ἅπαντας 
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τ κι -» -» ᾿ 
εὖ χαὶ χρηστῶς ἑξῆς τὸν πάντα 

γέροντα 
" Ε Η - ΄ 

διὰ τὴν ἄγνοιαν, ἐπεὶ χαὶ νῦν γιγνώσχογτες 
᾿ Ἴ) 

πατέρ᾽ ονταὰ 
. 27 " - , εν “ ᾽ὔ 

θ40 ἄγχουσι. τί δῆθ᾽, ὅταν ἄγνως ἢ, πῶς οὐ τότε ᾷ 
4» μ ᾽] 7 «“ἰ 2 

χἀπιχεσοῦνται; 

99 



ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ. 

ἀλλ᾿ ὁ παρεστὼς οὐχ ἐπιτρέψει" τότε δ᾽ αὐτοῖς 
οὐκ ἔμελ᾽ οὐδὲν 

τῶν ἀλλοτρίων, ὅστις τύπτοι" νῦν δ᾽ ἢν πλη- 
γέντος ὁὀκούση, 

μὴ αὐτὸν ἐκεῖνον τύπτῃ δεδιὼς, τοῖς δρῶσιν) - 
τοῦτο μαχεῖται. 

ΒΩΖΕΠΎΡΟ Σ. 

τὰ μὲν ἄλλα λέγεις οὐδὲν σκαιῶς" εἰ δὲ προσελ-- 

ϑὼν ᾿Επίκουρος, 

Θάδ6 ἢ «“Ζ“ευχολόφας, πάππαν μὲ καλοῖ, τοῦτ᾽ ἤδη 
δεινὸν ἀκοῦσαι. 

ΠΡΑΞΑΓῸΟΡΑ. 
πολὺ μέντοι δεινότερον τούτου τοῦ πράγματός ἐστι 

ΒΖΕΠΎΡΟΣ. 

τὸ ποῖον; 
ΠΡ.ΩΑ͂Ξ4ΓΟΡ 4. 

εἴ σὲ φιλήσειεν ᾿Δρίστυλλος, φάσχων αὑτοῦ πα- 
τέρ᾽ εἰναι. 

ΒΩΕΠΎΡΟΣ. 

οἱμώζοι γ᾽ ἂν χαὶ χωχύοι. 
ΠΡΑΞΩΓΟΡ 4. 

σὺ δέ γ᾽ ὄζοις ἂν καλαμίγνϑης. 

ἀλλ οὗτος μὲν προτερον γέγονεν, πρὶν τὸ ψή- 
φισμα γενέσϑαι, 

660 ὥστ᾽ οὐχὶ δέος μή σε φιλήσῃ. 
ΒΩΙΕΠΎΡΟΣ. 

δεινὸν μέντἂν ἐπεπόνϑη. 
τὴν γῆν δὲ τίς ἔσϑ᾽ ὁ γεωργήσων; 

ΠΡΑΞ.4ΓΟΡ 5. 

οἱ δοῦλοι. σοὶ δὲ μελήσει, 
ὅταν ἡ δεχάπουν τὸ στοιχεῖον, λιπαρῶς χωρεῖν 

ἐπὶ δεῖπγον. 

ΒΖΕΠΥΡΟΣ. 

περὶ δ᾽ ἱματίων τίς πόρος ἔσται; καὶ γὰρ τοῦτ᾽ 

ἔστιν ἐρέσϑαι. 

ΠΡΩΞ4ΓΟΡ Ζ. 

τὰ μὲν ὄνϑ'᾽ ὑμῖν πρῶτον ὑπάρξει, τὰ δὲ λοίφ᾽ 

ἡμεῖς ὑφαγνοῦμεν. 

ΒΠΕΠΎΡΟΣ. 

665 ἕν ἔτι ζητῶ" πῶς, ἤν τις ὄφλῃ παρὰ τοῖς ἄρ- 
χουσι δίκην τῳ, 

πόϑεν ἐχτίσει ταύτην; οὐ γὰρ τῶν κοινῶν γ᾽ 
ἐστὶ δίκαιον. 

ΠΡΑΞΑΓΟΡ 4. 

ἀλλ οὐδὲ δίχαι πρῶτον ἔσονται. 

ΒΙ,ΙΕΠΎΥΡΟΣ. 

τουτὶ δὲ πόσους ἐπιτρέψει; 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ ἍΑ. 

κἀγὼ ταύτῃ γνώμην ἐθέμην. τοῦ γὰρ, τάλαν, 
οὔνεχ᾽ ἔσονται; 

ΒΠ,ΖΕΠΎΥΡΟΣ. 

πολλῶν ἕνεχεν νὴ τὸν ᾿Δπόλλω" πρῶτον δ᾽ 
ἑνὸς οὕνεκα δήπου, 

θ60ῆν τις ὀφείλων ἐξαρνῆται. 

ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡ 4. 

πόϑεν οὖν ἐδάνεισ᾽ ὁ δαγείσας 
ἐν τῷ χοινῷ πάντων ὄντων; χλέπτων δήπου 'στ᾽ 

ἐπίδηλος. 

ΤΑ ΡΟῚ ΣΟε Φ. ἈΝ ΟΟΎ-Σ5 

ΒΙΕΠΎΡΟΣ. 

νὴ τὴν “Ζήμητρ᾽ εὖ γε διδάσκεις. τουτὶ τοίνυν 
φρασάτω μοι, 

τῆς αἰχίας οἱ τύπτοντες πόϑεν ἐχτίσουσιν, ἐπειδὰν 
εὐωχηϑέντες ὑβρίζωσιν ; τοῦτο γὰρ οἶμαί ο᾽ ἀπο-- 

θήσειν. 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

6θὅ ἀπὸ τῆς μάζης ἧς σιτεῖται" ταύτην γὰρ ὅταν τις 

ἀφαιρῇ, 
οὐχ ὑβριεῖται φαύλως οὕτως αὖϑις τῇ γαστρὶ 

κολασϑείς. 

ΒΑΈΕΠΎΥΡΟΣ. 

οὐδ᾽ αὖ χλέπτης οὐδεὶς ἔσται; 
ΠΡΑΞΩΓΟΡΆ. 

πῶς γὰρ χλέψει μετὸν αὐτῷ; 
ΒΩΕΠΎΡΟ Σ. 

ἀποδύσουσ᾽ ἄρα τῶν νυχτῶν; 

ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡ ἍΑ. 

οὔχ, ἢν οἴκοι γε χαϑεύδης, 
οὐδ᾽ ἤν γε ϑύραζ᾽, ὥσπερ πρότερον. βίοτος 

γὰρ πᾶσιν ὑπάρξει. 

Θ70ἢν δ᾽ ἀποδύη γ᾽, αὐτὸς δώσει. τί γὰρ αὐτῷ 

πρᾶγμα μάχεσϑαι; 
ἕτερον γὰρ ἰὼν ἐκ τοῦ κοινοῦ χρεῖττον ἐχείγου 

κομιξιτα 

ΒΑΒΕΠΎΡΟΣ. 
οὐδὲ χυβεύσουσ᾽ ἀρ᾽ ἄνθρωποι; 

ΠΡΑΞ40ΟΡ 4. 

περὶ τοῦ γὰρ 
ΒΖΕΠΎΡΟΣ. 

τὴν δὲ δίαιταν τίνα ποιήσεις ; 

ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ Α. 

κοιγὴν πᾶσιν. τὸ γὰρ ἄστυ 
μίαν οἴχησίν φημι ποιήσειν συρρήξασ᾽ εἷς ἕν 

ἅπαντα, 
675 ὥστε βαδίζειν εὶς ἀλλήλους. 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ. 

τὸ δὲ δεῖπνον ποῦ παραϑήσεις ; 

ΠΡΑΞΆΑ͂ΓΟΡ Α. 

τὰ διχαστήρια χαὶ τὰς στοιὰς ἀνδρῶνας πάντα 
ποιήσω. 

ΒΖΒΕΠΎΥΡΟΣ. 

τὸ δὲ βῆμα τί σοι χρήσιμον ἔσται; : 

ΠΡΑΞ.ΓΟΡ ἍΑ. 
τοὺς κρατῆρας καταϑήσω 

καὶ τὰς ὑδοίας, καὶ δαψῳδεῖν ἔσται τοῖς παιδα-- 
θέοισιν 

Θδοτοὺς ἀνδρείους ἐν τῷ πολέμῳ, κεῖ τις δειλὸς 
γεγένηται, 

ἵγα μὴ δειπνῶσ᾽ αἰσχυνόμενοι. 
ΒΖΕΠΎΡΟ Σ. 

γὴ τὸν ᾿“πόλλω χάριέν γε. 
τὰ δὲ χληρωτήρια ποῖ τρέψεις ; 

ΠΡΑΞΆῊΑ͂ΓΟΡ Α. 

εἰς τὴν ἀγορὰν καταϑήσω " 
κᾷτα στήσασα παρ᾽ “Ἁρμοδίῳ χληρώσω πάντας, 

ἑως ὧν δ: 

εἰδὼς ὁ λαχὼν ἀπέῃ χαίρων ἐν ὁποίῳ γράμματι 
δειπγεῖ" 

οὐδ᾽ 

τοῦτο ποιήσει; 



᾿ 
ύξει τοὺς ἐχ τοῦ βῆτ᾽ ἐπὶ τὴν στοιὰν 

ἀχολουϑεῖν 

68ὅ τὴ» βασίλειον δειπνήσοντας" τὸ δὲ ϑὴτ ἐς τὴν 
παρὰ ταύτην, 

Ἵ τοὺς δ᾽ ἐκ τοῦ κἀππ᾽ ἐς τὴν στοιὰν χωρεῖν τὴν, 
ἀλφιτόπωλιν. 

ΒΑΕΠΎΡΟΣ. 

ἕνα κάπτωσιν; 
ΠΡΖΞΩ4ΓΟΡ Ἅ. 

μὰ ΖΔ, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ἐκεῖ δειπνῶσινγ. 
ΒΩΠΈΕΠΎΡΟΣ. 

ὅτῳ δὲ τὸ γράμμα, 
μὴ ᾿ξελχυσϑὴ καϑ' ὃ δειπνήσει, τούτους ἀπελώ-- 

σιν ἅπαντες. 
ΠΡΑΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔσται τοῦτο παρ᾿ ἡμῖν. 
690 πᾶσι γὰρ ἄφϑονα πάντα παρέξομεν " 

ὥστε μεϑυσϑεὶς αὐτῷ στεφάνῳ 
πᾶς τις ἄπεισιν τὴν δᾷδα λαβών. 

αἱ δὲ γυναῖχες χατὰ τὰς διόδους 

προσπίπτουσαι τοῖς ἀπὸ δείπνου 
6956 τάδε λέξουσιν " δεῦρο παρ ἡμᾶς" 

ἐνϑάδε μεῖράξ ἐσϑ' ὡραία. 
παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽, ἑτέρα 

φήσει τις ἄνωϑ' ἐξ ὑπερῴου, 
χαὶ καλλίστη χαὶ λευχοτάτη " 

700 πρότερον μέντοι δεῖ σε καϑεύδειν 
αὐτῆς παρ᾽ ἐμοί. 

τοῖς εὐπρεπέσιν δ᾽ ἀκολουθοῦντες 
καὶ μειραχίοις οἱ φαυλότεροι 

τοιάδ᾽ ἐροῦσιν" ποῖ ϑεῖς οὗτος; 

πάντως οὐδὲν δοάσεις ἐλϑών " 

706 τοῖς γὰρ σιμοῖς καὶ τοῖς αἰσχροῖς 
ἐψήφισται προτέροις βινεῖν, 
ὑμῶς δὲ τέως ϑρῖα λαβόντας 

διφόρου συκῆς 
ἐν τοῖς προϑύροισι δέφεσϑαι. 

710 φέρε γυν, φράσον μοι, ταῦτ᾽ ἀρέσχει σφῷν; 

ΒΖΕΠΎΡΟΣ. 

χαὺὶ χηρύ 

ὃ πᾶάγυ. 
ΠΡΑΒΞΑ͂ΓΟΡ 4. 

, 27 κι 5 ᾿ Γ βαδιστέον τὰαρ ἐστὶν εἰς ἀγορὰν ἐμοὶ, 
ἕν ἀποδέχωμαι τὰ προσιόντα χρήματα, 
λαβοῦσα χηθρύχαιναν εὔφωνόν τινα. 
ἐμὲ γὰρ ἀνάγκη ταῦτα δρᾶν ἡρημένην 

715 ἄρχειν, χαταστῆσαέ τε τὰ ξυσσίτια, 

ὅπως ἂν εὐωχῆσϑε πρῶτον τήμερον. 
ἘΠ ΤΕΥΡΡΟΣ. 

ἤδη γὰρ εὐωχησόμεσθϑα; 
ΠΡΑΞ.4ΓΟΡ 4. 

πὰ ΄ 

φήμ᾽ ἐγω. 
ἔπειτα τὰς πόρνας καταπαῦσαι βούλομαι 
ἁπαξαπάσας. 

τ,’ ..-.--.-..-΄.ρ΄....-΄.ᾷϑᾧῸ.....΄ρρὖϑ΄“΄Π6ὖρ΄“Πὖ ΄΄ἧἝἧἝἧ ἧ ἧ 

ΒΤ. ΠΕ ΤΕΥΡΨΟΙΣ.: 

ἕνα τί; 

ΠΡ4Ξ.“ΓΟΡ 4. 

δῆλον τουτογί" 

720 γα τῶν νέων ἔχωσιν. αὗται τὰς ἀχμάς. 

χαὶ τάς γε δούλας οὐχὶ δεῖ χοσμουμένας 
τὴν τῶν ἐλευϑέρων ὑφαρπάζειν Κύπριν, 

ἘΠ Η ΛΉΣΞΙΑ ΖΟΎΣΞΑΙ. 

ἀλλὰ παρὰ τοῖς δούλοισι χοιμᾶσϑαι μόγον 
κατωνάχῃ τὸν χοῖρον ἀποτετιλμένγας. 

ΒΩΑΈΕΠΎΥΡΟ Σ. 

726 φέρε νυν ἐγώ σοι παραχολουϑῶ πλησίον, 
ἵν ἀποβλέπωμαι χαὶ λέγωσί μοι ταδί" 
τὸν τῆς στρατηγοῦ τοῦτον οὐ ϑαυμάζετε; 

(ΧΟΡΟΥ͂... 
ΑΝΗΡ 4. 

ἐγὼ δ᾽, ἵν εἰς ἀγοράν γε τὰ σχεύη φέρω, 
προχειριοῦμαι χἀξετάσω τὴν οὐσίαν. 

780 χώρει σὺ δεῦρο κιναχύρα χαλὴ χαλῶς 

τῶν χρημάτων ϑύραζε πρώτη τῶν ἐμῶν, 
ὅπως ἂν ἐντετριμμένη χανηφορῆς, 
πολλοὺς χάτω δὴ ϑυλάκους στρέψαο' ἐμούς. 
ποῦ ᾽σϑ' ἡ ϑιφροφόρος; ἡ χύτρα δεῦρ᾽ ἔξιϑι, 

785 γὴ 4 έα μέλαινά γ᾽, οὐδ᾽ ἂν εἰ τὸ φάρμακον 

ξιγνουσ᾽ ἔτυχες ᾧ «Ζυσιχκράτης μελαίνεται. 

ἵστω παρ αὐτὴν, δεῦρ᾽ ἴϑ' ἡ κομμώτρια" 

φέρε δεῦρο ταύτην τὴν ὑδρίαν, ὑδριαφόρε, 
ἐνταῦϑα" σὺ δὲ δεῦρ᾽ ἡ κιϑαρῳδὸς ἔξιϑι, 

740 πολλάκις ἀναστήσασα μ᾽ εἰς ἐχκλησίαν 
ἀωρὶ νύχτωρ διὰ τὸν ὄρϑριον νόμον. 
ὁ τὴν σχάφην λαβὼν προΐἵτω, τὰ κηρία 
χόμιζε, τοὺς ϑαλλοὺς καϑίστη πλησίον, 
καὶ τὼ τρίποδ᾽ ἐξένεγχε καὶ τὴν λήχυϑον" 

746 τὰ χυτρίδ᾽ ἤδη καὶ τὸν ὄχλον ἀφίετε. 
Α ΝΗΡ ΒΒ. 

ἐγὼ χκαταϑήσω τἀμά; κακοδαίμων ἄρα 
ἀνὴρ ἔσομαι καὶ νοῦν ὀλίγον κεχτημένος. 
μὰ τὸν Ποσειδῶ οὐδέποτέ γ᾽, ἀλλὰ βασαγιῶ 
πρώτιστον αὐτὰ πολλάκις καὶ σχέψομαι. 

750 οὐ γὰρ τὸν ἐμὸν ἱδρῶτα καὶ φειδωλίαν 
οὐδὲν πρὸς ἔπος οὕτως ἀνοήτως ἐχβαλῶ, 
πρὶν ἐχπύϑωμαι πᾶν τὸ πρᾶγμ᾽ ὅπως ἔχει. 
οὗτος, τί τὰ σχευάρια ταυτὶ βούλεται; 

πότερον μετοιχιζόμενος ἐξενήνοχας 

786 αὔτ᾽, ἢ φέρεις ἐνέχυρα ϑήσων; 
ΦΝΗΡ Ἅ. 

οὐδαμώς. 
ΑἸ ΝΗΡ 8. 

τί δῆτ᾽ ἐπὶ στοίχου ᾽στὶν οὕτως; οὔ τι μὴ 
Ἱέρωνι τῷ κήρυκι πομπὴν πέμπετε; 

ΑΝΗΡ 4. 

μὰ 4, ἀλλ᾿ ἀποφέρειν αὐτὰ μέλλω τῇ πόλει 
εἷς τὴν ἀγορὰν κατὰ τοὺς δεδογμένους νόμους. 

ΑΝΗΡ 8. 

7600 μέλλεις ἀποφέρειν; 
Α͂ΝΠΡ 4. 

πάνυ γε. 
ΦΝΗΡ 8. 

κακοδαίμων ἄρ᾽ εἶ 
νὴ τὸν 4ία τὸν σωτῆρα. 

4 ΝΠΡ ἍἪΑ. 

πῶς; 

ΔΝΗΡ 8. 

πῶς; ῥᾳδίως. 

ΑΙ ΝΗΡ 4. 

οὐχὶ πειϑαρχεῖν με τοῖς νόμοισι δεῖ; 
ΦΦΝΗΡ 8. 

ποίοισιν, ὦ δύστηνε; 

ἡ, ) 

τὸ δ; 
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ΑΝΗΡ 4. 

τοῖς δεδογμέγοις. 
ΧΗ Ρ.:Β. 

δεδογμένοισιν ; ὡς ἀνόητος ἦσϑ᾽ ἄρα. 
ΝΗΡ Ἅ. 

ΠΙΈΡ Ὁ. 

οὐ γάρ; ἠλιϑιώτατος μὲν οὖν 
ἁπαξαπάντων. 

ΖΔΝΗΡ 4. 

ὅτι τὸ ταττόμενον ποιῶ; 
ΦΝΗΡ 8. 

τὸ ταττόμενον γὰρ δεῖ ποιεῖν τὸν σώφρονα; 
ΑΝΗΡ ἍΑ. 

μάλιστα πάντων. 
ΑΝΗΡ Β. 
τὸν μὲν οὖν ἀβέλτερον. 
ΔΝΗΡ 4. 

σὺ δ᾽ οὐ καταϑεῖναι διανοεῖ; 

ΔΑΝῊΗΡ ΒΡ. 

φυλάξομαι, 
110 1» ἂν γ᾽ ἴδω τὸ πλῆϑος ὅ τι βουλεύεται. 

ΖΝΗΡ Ζ. 
τί γὰρ ἄλλο γ᾽ ἢ φέρειν παρεσχευασμέγοι 
τὰ χρήματ᾽ εἰσίν; 

ΑΙ ΝΗΡ 8. 

ἀλλ ἰδὼν ἐπειϑόμην. 
ΑΝΗΡ Ἅ. 

λέγουσι γοῦν ὃν ταῖς ὁδοῖς. 

ΖΑ ΝῊΡ 8. 

λέξουσι γᾶρ. 

ΑΙ ΝΗΡ ΑἍΑ. 

καί φασιν οἴσειν ἀράμενοι. 

Α ΝΗΡ 8. 

φήσουσι γάρ. 
ΑΝΗΡ 4. 

778 ἀπολεῖς ἀπιστῶν πάντ᾽. 

ΑΔΝῊΡ ρ. 

ἀπιστήσουσι γάρ. 
ὩΑ ΝΗΡ ἍΑ. 

ὁ Ζεύς σέ γ᾽ ἐπιτρίψειεν. 

] Δ ΝΗΡ 5. 

τ τ τοι Ὁτο γάρ. 
οἴσειν δοχεῖς τιν᾽ ὅστις αὐτῶν νοῦν ἔχει; 
οὐ γὰρ πάτριον τοῦτ᾽ ἐστὶν, ἀλλὰ λαμβάνειν 
ἡμᾶς μόνον δεῖ γὴ Ζί. χαὶ γὰρ οἱ ϑεοί" 

7605 ἀνόητος; 

780 γνώσει δ᾽ ἀπὸ τῶν χειρῶν γε τῶν ἀγαλμάτων, 
ὅταν 7. εὐχώμεσϑα το οῦ τἀγαϑὰ, 
ἕστηχεν ἐχτείνοντα τὴν χεῖρ᾽ ὑπτίαν, 
οὐχ ὥς τι δώσοντ᾽, ἀλλ: ὅπως τι λήψεται. 

ΑΝΗΡ 4. 

ὦ δαιμόνι᾽ ἀνδρῶν, ἔα με τῶν προὔργου τι ϑρᾶν. 
786 ταυτὶ γάρ ἔστι συνδετέα. ποῦ μοῦσϑ᾽ ἱμάς; 

ΝΗΡ 5". 
ὄντως γὰρ οἴσεις ; 

ΖΑΙΝΗΡ 4. 

γαὶ μὰ Δία, καὶ δὴ μὲν οὖν͵ 
τωδὶ ξυνάπτω τὼ τρίποδε. 

᾿ ΑΝΗΡ 8. 

τῆς μωρίας, 

ΑΡΙΣ ΤΟΦΑΝΟΥΣ τ 
Ἁ ; Α , ᾿ 3] [4 

τὸ μηδὲ περιμείναντα τοὺς ἄλλους ὃ τι 
δράσουσιν, εἶτα τηνικαῦτ᾽ ἤδη 

Α ΝΗΡ 4. 

τί δοᾶν; 
Α ΝΗΡ 5. 

790 ἐπαναμένειν, ἔπειτα διατρίβειν ἔτι. 

ΑΝΗΡ 4. 

ἕγα δὴ τέ; 

ΑΙ ΝΗΡ 8. 

σεισμὸς εἰ γένοιτο πολλᾶκις, 

ἢ πῦρ ἀπότροπον, ἢ διάξειεν γαλῆ, 

παύσαιντ᾽ ἂν εἰσφέροντες, ὠμβρόντητε σύ. 

ΖΦΝΗΡ 4. 

χαρίεντα γοῦν παάϑοιμ᾽ ἂν, εἰ μὴ ᾽χοιμ᾽ Βὰ 
795 ταῦτα καταϑείην. 

ΑΝΗΡ 8. 

μὴ γὰρ οὐ λάβοις ὅποι. 
ϑάρρει, χαταϑήσεις, χἂν ἔνης ἔλϑης. 

ΖΔΑΝΗΡ 4. 

τιή; 
ΑΝΗΡ 8. 

ἐγῴῷδα τούτους χειροτονοῦντας μὲν ταχὺ, 
ἅττ᾽ ἂν δὲ δόξη, ταῦτα πάλιν ἀρνουμέγους. 

ΔΑΝΗΡ Ἅ4. 

οἴσουσιν, ὦ τῶν. 
Α ΝΗΡ 4. 

ἣν δὲ μὴ χομίσωσι, τί; 
ΑΝῊΡ 4. 

᾿ 800 ἀμέλει χομιοῦσιν. 
ΧῸΝΉῊΤ ἘΒ᾿ 

ἣν δὲ μὴ χομίσωσι,, τέ; 
ΑΝΗΡ 4. 

μαχούμεϑ'᾽ αὐτοῖς. 
ΨΨΜΨηΡ ΒΟ. 

ἢν δὲ χρείττους ὦσι, τί; 

“ΝΗΡ 4: 

ἄπειμ᾽ ξάσας. 
ΖΑ ΝΗΡ 8. 

ἣν δὲ πωλῶσ᾽ αὐτὰ, τί; 

ΔΛΝΗΡ Ἅ4. 

διαρραγείης. ᾿ 

ΝῊ" ἢ. 

χαλῶς ποιήσεις. 
ΑΝΗΡ 8. 

σὺ δ᾽ ἐπιϑυμήσεις φέρειν; 

ΖΔΝΗΡ 4. 

806 ἔγωγε" χαὶ γὰρ τοὺς ἐμαυτοῦ γείτονας 
ὁρῶ φέροντας. 

ΖΦΝΗΡ Ρ. 

πάνυ γ᾽ ἂν οὖν “ντισϑένης 
αὔτ᾽ εἰσενέγχοι" πολὺ γὰρ ἐμμελέστερον 
πρότερον χέσαι πλεῖν ἢ τριάκονϑ'᾽ ἡμέρας. 

τ, ΔΈΕΕΙΣ ΟἿ. 
« 

ΖΑΝΗΡ 8. 

Καλλίμαχος δ᾽ ὁ χοροδιδάσχαλος 
αὐτοῖσιν εἰσοίσει τί; 

οἴμωζε. 



ΑΝΗΡ Α. 

πλείω Καλλίου. 
ΠΡ Ὁ. 

ἄνθρωπος οὗτος ἀποβαλεῖ τὴν οὐσίαν. 

ΕΝ ΊΒΡΣ τὰς 

δεινά γε λέγεις. 
ΤΡ Ῥ: 

τί δεινόν; ὥσπερ οὐχ ὁρῶν 
ἀεὶ τοιαῦτα γιγνόμενα ψηφίσματα. 
οὐχ οἶσϑ᾽ ἐχεῖν᾽ οὕδοξε, τὸ περὶ τῶν ἁλῶν; 

ΝΗ ΡΟ Α: 

815 ἔγωγε. 
: Ὁ ΝΡ -5: 

ι Ὁ ἐἸῚ ΄ φ τ Ων 
τοὺς χγαλχοῦς δ᾽ ἔχείνους ἡγνίχα 

ἐψηφισάμεϑ', οὐχ οἶσθα; 
7 ΓΙ 32. 

χαὶ χαχόν γέ μοι 
. “ , 2 , 9 5, - -- - 3 γ΄ 

τὸ χόμμ᾽ ἐγένετ᾽ ἐχεῖνο. πωλῶν γὰρ βότρυς 
μεστὴν ἀπῆρα τὴν γγάϑον χαλκῶν ἔχων, 

3 2 « 2. 

χαπειτ᾽ ἐχώρουν εἷς ἀγορὰν ἐπ᾽ ἄλφιτα. 
», 2 ς ΄ 27 . , 

520 ἔπειϑ'᾽ υὑπέχοντος ἀοτι μου τὸν ϑύλαχον, 

ἀγέχραγ᾽ ὁ κήρυξ, μὴ δέχεσϑαι μηδένα 
χαλχὸν τὸ λοιπόν" ἀργύρῳ γὰρ χρώμεϑα. 

ΣΥΝ Ρ , 
τὸ δ᾽ ἔναγχος οὐχ ἅπαντες ἡμεῖς ὥμνυμεν 7Χ χ ἄς { υθ. γος 

Γ Φε» , -ὋΌ , 

τάλαντ᾽ ἔσεσϑαι πενταχοσια τῇ πολὲει 

82ὅ τῆς τετταραχοστῆς, ἣν ἐπόρισ᾽ Εὐριπίδης; 
ΞῚ ν , - ᾿ δ] ᾿ 

χεὐϑὺς χατεχρύσου πᾶς ἀνὴρ Εὐριπίδην " 

ὅτε δὴ δ' ἀνασχοπουμένοις ἐφαίνετο 
ὁ Διὸς Κόρινϑος χαὶ τὸ πρᾶγμ᾽ οὐκ ἤρχεσεν, 

πάλιν χατεπίττου πᾶς ἀνὴρ Εὐριπίδην. 

ΟΝ ΗΡ «2. 
3 ι Ξ - ’ κ᾿ ς ἢν ΠΝ) 

880 οὐ ταυτὸν, ὦ τᾶν. τοτὲ μὲν ἡμεῖς ἠρχομεέν, 

γὺῦν δ᾽ αἱ γυναῖχες. 

ἘΠ ΤΕΡΙ. ΒΒ. 
εὶ ΞΕ ὧν »-- 
ἃς ἐγω φυλαξομαι 

γὴ τὸν Ποσειδῶ μὴ κατουρήσωσί μου. 

ΛΓ ΟΝ, «2: 

οὐχ οἶδ᾽ ὅ τι ληρεῖς. φέρε σὺ τἀνάφορον ὁ παῖς. 

ΚΗΡΎῪΞ. 

ὦ πάντες ἀστοὶ, νῦν γὰρ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει, 
886 χωρεῖτ᾽, ἐπείγεσϑ᾽ εὐθὺ τῆς στρατηγίδος, 

ὅπως ἂν ὑμῖν ἡ τύχη κληρουμένγοις 
φράσῃ χαϑ᾽ ἕχαστον ἄνδο᾽ ὅποι δειπινήσετε " 
ὡς αἱ τράπεζαΐί γ᾽ εἰσὶν ἐπινενησμέγαι 

ἀγαϑῶν ἁπάντων χαὶ παρεσχευασμέγαι, 

840 χλῖίναί τε σισυρῶν χαὶ δαπίδων γνενασμέγαι. 
χρατῆρα συγπιρνᾶσιν, αἵ μυροπώλιδες, 
ἑστῶσ᾽ ἐφεξῆς" τὰ τεμάχη διπίζεται, 
λαγῷ᾽ ἀναπηγνύασι, πόπαγα πέττεται, 

στέφανοι πλέχονται, φρύγεται τραγήματα, 
846 χύτρας ἔτνους ἕψουσιν αἵ νεώταται" 

Σμοιὸς δ᾽ ἐν αὐταῖς ἱππιχὴν στολὴν ἔχων 
τὰ τῶν γυναιχῶν διαχαϑαίρει τρυβλία. 
Γέρων δὲ χωρεῖ χλανίδα χαὶ χονΐποδα 

ἔχων, χαχάζων μεϑ'᾽ ἑτέρου νεανίου " 
Ι 860 ἐμβὰς δὲ χεῖται χαὶ τρίβων ἐροιμμένος. ! 

Ι πρὸς ταῦτα χωρεῖϑ᾽, ὡς ὁ τὴν μᾶζαν φέρων ᾿ 
Ι , . " ᾿ , 

| ἕστηχεν" ἀλλὰ τὰς γνάϑους διοίγνυτε. | 
Ϊ Ξ 5- --- 

ΤΕ χ Ξ ἩΑΟΣΖΙΟΣΥΙΞΙ Αἴ 

ΜΓ: 

οὐκοῦν βαδιοῖμαι δῆτα. τέ γὰρ ἕστηκ᾽ ἔχων 
ἐνταῦϑ᾽, ἐπειδὴ ταῦτα τῇ πόλει δοχεῖ; 

ΑΝΗΡ 4. 

855 χαὶ ποῖ βαδιεῖ σὺ μὴ καταϑεὶς τὴν οὐσίαν; 

Α͂ΝΗΡ 8. 

ἐπὶ δεῖπνον. 

ΑΝΗΡ 4. 

οὐ δῆτ᾽, ἤν γ᾽ ἐχείναις νοῦς ἐγῆ, 
πρίν γ᾽ ἂν ἀπενέγκης. 

ΠΝ ΘΒ: 

ἀλλ᾽ ἀποίσω. 
ΖΑ ΝΗΡ 4Ἅἅ. 

πηγίχα; 

ΖΑ͂ΝΠΡ ΡΜ. 

οὐ τοὐμὸν, ὦ τᾶν, ἐμποδὼν ἔσται. 
ΝΡ τ. 

τό δή; 0 
ΑΝΗΡ 38. 

ἑτέρους ἀποίσειν φήμ᾽ ἔδσ᾽ ὑστέρους ἐμοῦ. 
ΝΗΡ ΖΦ. 

860 βαδιεῖ δὲ δειπνήσων ὅμως; 
ΖΑ ΝΗΡ ΒΡ. 

τί γὰρ πάϑω; 
τὰ δυνατὰ γὰρ δεῖ τῇ πόλει ξυλλαμβάνειν 
τοὺς εὖ φρογοῦντας. 

4 ΝΗΡ ΑΖ. 

ἣν δὲ χωλύσωσι, τέ; 
ΑΙ ΝΗΡ 8. 

ὁμόσ᾽ εἶμι κύνας. 
ΑΝΠΡ 4. 

ἣν δὲ μαστιγῶσι,, τέ; 

ΠΝΗΡ ἢ: 

χαλούμεϑ᾽ αὐτάς. 
Α͂ΝΠΗΡ 4. 

ἣν δὲ χαταγελῶσι, τέ; 
ΔΗ Ρ. -Ρ. 

865 ἐπὶ ταῖς ϑύραις ἑστὼς 

ΑΝΗΡ 4. 

τί δοάσεις; εἶπέ μοι. 

Α͂ΝΠΗΡ 8. 

τῶν εἰσφερόντων ἁρπάσομαι τὰ σιτία. 
ἌΝ ΕΡΙῚ 2. 

βάδιζε τοίνυν ὕστερος" σὺ δ᾽, ὦ Σίχων 

καὶ Παρμένων, αἴρεσϑε τὴν παμπησίανγ. 
Α͂ΝΠΗΡ Ρ. 

φέρε νυν ἐγώ σοι ξυμφέρω. 
ΑΝΗΡ Ἅ. 

Ἁ - 

μὴ, μηδαμῶς. 
2 Ἂ κ Ὶ Α Ἁ -Ὁ ͵΄ 

870 δέδοιχα γὰρ μὴ καὶ παρὰ τῇ στρατηγίδι, 
[ἐ - - - ΄ 

ὅταν χατατιϑῶ, προσποιῆ τῶν χρημάτωγ. 
ΠΝ ΈΓΡ . 

3 }] " - »-»Ὕ ΄ , 

νὴ τὸν 4] ́α δεῖ γοῦν μηχανήματος τινος, 
ε' Α ᾿ 77 ᾿ , Ω39 “- -“ δ δὲ 

ὁπως τὰ μὲν οντὰ χουμαϑ', ἕξω, τγῖσόε θὲ 
“3 , - 45. , τῶν ματτομένων χοινῇ μεϑέξω πως ἔγω. 

876 ὀρϑῶς ἔμοιγε φαίνεται" βαδιστέον 
ὁμόσ᾽ ἐστὶ δειπγήσοντα χοὺ μελλητέον. 

ΣΡ ΥΕΣ Ὁ: 
[᾿ Ἷ ε΄ ἐδι δπὰ ». Π 

τί ποῦ ἄνδρες οὐχ ἤχουσιν; ὥρα δ᾽ ἡν παᾶλαι 

ἐγὼ δὲ χκαταπεπλασμέγη τιμυϑίῳ 



42 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἕστηχα χαὶ χροχωτὸν ἠμφιεσμένη, 
γρογὸ ιιένη τι πρὸς ἐμαυτὴν μέλο 880 ἀργὸς, μινυρομένη θοος ἑμαυτην μέλος, 

ΒΥ ’ὔ » 5 -- ΝῚ 

παίζουσ᾽, ὅπως ἂν περιλάβοιμ᾽ αὐτῶν τινὰ 
΄ - “-“ [ 

παριόντα. Μιοῦσαι, δεῦρ᾽ ἴτ᾽ ἐπὶ τοὐμὸν στόμα, 

μελύδριον εὑροῦσαΐ τι τῶν ᾿Ιωνιχῶν. 
ΝΕΑ͂ΝΙΣ. 

νῦν μέν μὲ παραχύψασα προὔφϑης, ὦ σαπρά. 

8850 ῴου δ᾽ ἐρήμας οὐ παρούσης ἐνθάδε 
ἐμοῦ τρυγήσειν χαὶ προσάξεσϑαί τινὰ 

ἄδουσ᾽- ἐγὼ δ᾽, ἢν τοῦτο δρᾷς, ἀντῴσομαι. 

χεὶ γὰρ δι᾿ ὄχλου τοῦτ᾽ ἐστὶ τοῖς ϑεωμένοις, 

ὅμως ἔχει τερπνόν τι καὶ κωμῳδιχόν. 
ΤΡΟΖΟΥΩΣ Ὡ. 

890 τούτῳ διαλέγου κἀποχώρησον" σὺ δὲ, 
φιλοττάριον αὐλητὰ, τοὺς αὐλοὺς λαβὼν 

ἄξιον ἐμοῦ καὶ σοῦ προσαύλησον μέλος. 

εἴ τις ἀγαϑὸν βούλεται πα- 

ϑεῖν τι, παρ᾽ ἐμοὶ χρὴ καϑεύδειν. 

895 οὐ γὰρ ἐν νέαις τὸ σοφὸν ἔν-- 

ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς πεπείροις " 

οὐδέ τις στέργειν ἂν ἐϑέλοι 
μᾶλλον ἢ ̓ γὼ τὸν φίλον 
ᾧπερ ξυνείην " 

ἀλλ ἐφ᾽ ἕτερον ἂν πέτοιτο. 
ΝΕΑΔΑΝΙΣ. 

900 μὴ φϑόνει ταῖς νέἕαισι. 
τὸ τρυφερὸν γὰρ ἐμπέφυκε 
τοῖς ἁπαλοῖσι μηροῖς, 
χἀπὶ τοῖς μήλοις ἐπαν-- 

ϑεῖ" σὺ δ᾽, ὦ γραῦ, παραλέλεξαι κἀντέτριψαι, 
ϑύστῷ θανάτῳ μέλημα. 

ΠΡΕΥΕΣ, Ὥ. 

ἐχπέσοι σου τὸ τρῆμα, 
'τό τ᾿ ἐπίχλιντρον ἀποβάλοιο, 
βουλομένη σποδεῖσϑαι, 

χἀπὶ τῆς κλίνης ὄφιν 

910 εὕροις καὶ προσελχύσαιο 
βουλομένη φιλῆσαι. 

Ο ΝΕΩΑΝΙΣ. 

αἷαῖ, τί ποτε πείσομαι; 

οὐχ ἥχει μοὐταῖρος " 

μόνη δ᾽ αὐτοῦ λείπομ᾽" ἡ 
γάρ μοι μήτηρ ἄλλη βέβηχε 

καὶ τἄλλ᾽ οὐδέν μὲ ταῦτα δεῖ λέγειν. 

916 ἀλλ, ὦ μαϊῖ᾽, ἱχετεύομαι, 

χάλει τὸν Ορϑαγόραν, ὅπως 

σαυτῆς κατόναι᾽, ἀντιβολῶ σε. 

ΤΡΑῪΣ 4«4.. 

ἤδη τὸν ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας 
τρόπον τάλαινα κνησιᾷς" 

920 δοχεῖς δέ μοι χαὶ λάβδα χατὰ τοὺς “Πεσβίους. 

ἀλλ οὐχ ἄν ποϑ᾽ ὑφαρπάσαιο 
τἀμὰ παίγνια" τὴν δ᾽ ἐμὴν 
ὥραν οὐκ ἀπολεῖς οὐδ᾽ ἀπολήψει. 

ΝΕ ΖΝΕΥΙΣ. 

926 οὐδεὶς γὰρ ὡς σὲ πρότερον εἴσεισ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ. 

900. 90ύ. -- 906---911. 
912 ---- 917. ΞξξΞ 91. “--- 928. 

ἔξ... 0 9.01......-:χ ϑτ.νλοκο αμαιοις-. οτοσςκαυπποσοριθολος 

ἢ (ἢ , , « 2: τ μι ἐορὴν 
ἀδ᾽ ὁπόσα βούλει χαὶ παράχυφϑ'᾽ ὥσπερ γαλῆ 

ΤΡ ΥΕΣ Ἢ: 

οὔχουν»ν ἐπ᾿ ἐκφοράᾶν γε. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. 

καινόν γ᾽, ὦ σαπρά. 

ΤΡ ΎΥΣΣ, 

οὐ δῆτα. 

ΝΕΩ“ΝΙΣ. 

τί γὰρ ἂν γραὶ καινά τις λέγοι; 

ΤΡΕΙ͂ ΧΙ ΣΟΝΑΣΊΣ: 

οὐ τοὐμὸν ὀδυνήσει σὲ γῆρας. 

ΝΕ.Ζ“ΜΝΙΣ 4. 

ἀλλὰ τί; 

ἤγχουσα μᾶλλον καὶ τὸ σὸν ψιμύϑιον; 

ΓΙΡΟΤΥ ΣΟ 

9830 τί μοι διαλέγει; 

ΝΕΖἍΝΙΣ. 

σὺ δὲ τί διαχύπτεις; 

ΤΡΟΤ ΕΣΝ 

ἐγώ; 
ζδω πρὸς ἐμαυτὴν ᾿Επιγένει τὠμῷ φίλῳ. 

ΝΕ.ΔΝΙΣ. 

σοὶ γὰρ φίλος τίς ἐστιν ἄλλος ἢ Γέρης ; 

ΡΖ ΎΥΣ, ΞΖ 

δείξει γε χαὶ σοί. τάχα γὰρ εἰσιν ὡς ἐμέ. 
ὁδὲ γὰρ αὐτός ἐστιν. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. 

οὐ σοῦ γ᾽, ὦλεϑρε, 
986 δεόμενος οὐδέν. 

ΓΡΩΑΎῪΣ ἍΖ. 

γὴ 4, ὦ φϑίνυλλα σύ. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. 

δείξει τάχ᾽ αὐτὸς, ὡς ἔγωγ᾽ ἀπέρχομαι. 

ΓΥΑΟΥΘΕΣΣ ΜΚ ς 

κἄγωγ᾽, ἵνα γνῷς ὡς πολύ σου μεῖζον φρονῶ. 

ΝΕΟ.ΝΙ1Ι4Σ. 

εἶθ᾽ ἐξὴν παρὰ τῆ νέᾳ καϑεύδειν, 
καὶ μὴ ᾽δει πρότερον διασποδῆσαι 

940 ἀνάσιμον ἢ πρεσβυτέραν " 
οὐ γὰρ ἀνασχετὸν τοῦτό γ᾽ ἐλευϑέρῳ. 

ΤΡΌΖΟΥ ΣΟΟΥΖΙΣ 

οἱμώζων ἄρα νὴ 4ία σποδήσεις. 
οὐ γὰρ τἀπὶ Χαριξένης τάδ᾽ ἐστίν. 
χατὰ τὸν νόμον ταῦτα ποιεῖν 

946 ἔστι δίχαιον, εἰ δημοκρατούμεϑα. 
ἀλλ εἶμι τηρήσουσ᾽ ὅ τι χαὶ δράσει ποτέ. 

ΝΕΑΟΑ͂Ν]4Σ. 

εἴϑ᾽, ὦ ϑεοὶ, λάβοιμι τὴν χαλὴν μόνην, 
ἐφ᾽ ἣν πεπωχὼς ἔρχομαι πάλαι ποϑῶν. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. 

ἐξηπάτησα τὸ χατάρατον γράδιον" 
960 φρούδη γάρ ἐστιν οἱομένη μ᾽ ἔνδον μενεῖν 

ΤΟΡΟΤΕΥΣ ΟΖ. 

ἀλλ οὑτοσὶ γὰρ αὐτὸς οὗ μεμνήμεϑα. 
δεῦρο δὴ δεῦρο δὴ, 

938. 92]. --- 942. 945. 
991 --- 059. ΞΞΞ 900 “--- 968. 



ἘΠ Ρ ΣΥ 

φίλον ἐμὸν, δεῦρό μοι 
πρόσελθε χαὶ ξύνευνός μοι 

τὴν εὐφοόνην ὅπως ἔσει. 
πάνυ γάρ τις ἔρως μὲ δονεῖ 

θόδ τῶνδὲ τῶν σῶν βοστρύ; ὧν. 

ἄτοπος δ᾽ ἔγχειταί μοί τις πόϑος, 
ὃς μὲ διαχναίσας ἔχει. 
μέϑες, ἱχνοῦμαί σ᾽, Ἔρως, 
χαὶ ποίησον τόνδ᾽ ἐς εὐνὴν 

τὴν ξιιὴν ἱχέσϑαι. 

: ἽΨΕΞ-ΖΝΙΩΣ. 

960 δεῦρο δὴ δεῦρο δὴ, 

χαὶ σύ μοι χαταδραμοῦ-- 
σα τὴν ϑύραν ἄνοιξον 
τήνδ᾽" εἰ δὲ μὴ, καταπεσὼν χείσομαι. 
φίλον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ σῷ 
βούλομαι κόλπῳ 
πληκχτίζεσϑαι μετὰ τῆς σῆς πυγῆς. 

966 Κύπρι, τέ μ᾽ ἐχμαίνεις ἐπὶ ταύτῃ; 
μέϑες, ἱχνοῦμαί σ᾽, Ἔρως, 
χαὶ ποίησον τήνδ᾽ ἐς εὐνὴν 
τὴν ἐμὴν ἱχέσϑαι. 

χαὶ ταῦτα μέντοι μετρίως πρὸς τὴν ἐμὴν ἀνάγκην, 
970 εἰρημέν᾽ ἐστίν. σὺ δέ μοι, φίλτατον, ὦ ἱκετεύω, 

ἄνοιξον, ἀσπάζου με" 
διά τοι σὲ πόνους ἔχω. 
ὦ χουσοδαίδαλτον ἐμὸν μέλημα, Κύπριδος ἐ ἔρνος, 
μέλιττα Μιίούσης, Χαρίτων ϑρέμμα, Τρυφῆς. 

πρόσωπον, 
976 ἄνοιξον, ἀσπάζου με" 

διά τοι σὲ πόνους ἔχω. 

ΤΌΣ Σ 5: 

οὗτος, τί κόπτεις; μῶν ἐμὲ ζητεῖς; 

ΜΕ ΝΤΙΑ͂Σ. 
-πόϑεν; 

ΤΡΑΧΎΣ Α“. 

χαὺ τὴν ϑύρα» γ᾽ ἤραττες. 

ΝΕΑΟ.Ν]14Σ. 

ἀποϑθϑάνοιμ᾽ ἄρα. 

ἘΡΧῸΣ 2. 

τοῦ δαὶ δεόμενος δᾷ δ᾽ ἔχων ἐλήλυϑας; 

| ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 
| ᾿ἀναφλύστιον ζητῶν τιν᾽ ἄνθρωπον. 

ΤΡ Ύ ΣΟ: 

τίγα ; 

ΝΕ ΑἉἙΝΤΙΩ͂Σ. 

980 οὐ τὸν Σεβῖνον, ὃν σὺ προσδοκᾷς ἴσως. 

ΤΡΟΤΥΣ 

γὴ τὴν ᾿ἀφροδίτην, ἤν τε βούλῃ γ᾽ ἣν τε μή. 

ΜῈ ΖΙΝΓ,ΣΣ. 

ἀλλ οὐχὶ νυνὶ τὰς ὑπερεξηχοντέτεις 

εἰσάγομεν, ἀλλ᾽ εἰσαῦϑις ἀναβεβλήμεϑα. 
τὰς ἐντὸς εἴχοσιν γὰρ ἐχϑδικάζομεν. 

ΤΡ. Σ  . 

986 ἐπὶ τῆς προτέρας ἀρχῆς γε ταῦτ᾽ ἦν, ὦ γλύχων" 
γυγὶ δὲ πρῶτον εἰσάγειν ἡμᾶς δοχεῖ. 

969 --- 972. -ΞΞΞ 978 --- 976. 

143 ΑΙ ΖΌΞΥ Σ ΑἽ: 

ΝΕΑ͂ΝΙ4Σ. 

τῷ βουλομένῳ γε, χατὰ τὸν ἐν πεττοῖς νόμον. 

ΤΡ Α͂ΕΥΕΣ,. 4. 
' ἀλλ οὐδὲ δειπνεῖς κατὰ τὸν ἐν πεττοῖς γόμον. 

ΜΈ ΖΕΝΓΤΑΣ ΙΝ. 

οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις" τηνδεδί μοι κρουστέον. 

ΠΤ ΡΥ ΣΟ Ζ. 

990 ὅτα» γὲ χρούσης τὴν ἐμὴν πρῶτον ϑύραν. 

ΝΕΖΝΙ4Σ. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ γυνὶ πρησέραν αἰτούμεϑα. 

ΤΡΖΟΥΣ,. 2: 

οἶδ᾽ ὅτι φιλοῦμαι" νῦν δὲ ϑαυμάζεις ὅτι 

ϑύρασί μ᾽ εὕρες" ἀλλὰ πρόσαγε τὸ στόμα. 

ΝΕΩΖΜΔΝΊΙΑ͂Σ. 

ἀλλ, ὦ μέλ, ὀρρωδῶ τὸν ἐραστήν σου. 

ἌΡΌΎΥΣΣ, ΞΖ ᾿ 
τίνα; 

ΝΕΖΜΝΙΩΑΣ. 

99ὅ τὸν τῶν γραφέων ἄριστον. 

ΤΡΟΑΟΥΟΣ ΟἽ 

οὗτος δ᾽ ἔστι τίς; 

ΝΕΩΑΩΑ͂ΝΙ4.“Σ. 

ὃς τοῖς γνεχροῖσι ζωγραφεῖ τὰς ληκύϑους. 

ὅπως μή σ᾽ ἐπὶ ϑύραισιν ὄψεται. 

ΤΙΡΟΥΟΣ «5: 

οἶδ᾽ οἷδ᾽ ὅ τι βούλει. 

ΝΕΟ.“ΜΔΝ]14Σ. 

χαὶ γὰρ ἐγώ σε νὴ 4 ἴα. 

ΓΡΦῪΣ α4. 

μὰ Τὴν; “ἀφροδίτην, ἡ ἥ μ᾽ ἔλαχε Ἐπεο ον 

7 

ἀλλ ἀπιϑ', 

1000 μὴ ᾽γώ σ᾽ ἀφήσω. 

ΝΕΟΚΖΝΙΑ͂Σ. 

παραφρονεῖς, ὦ γράϑιον. 

ΕΡΟ- ΠΕΣΤΙ 

λης ἐγὼ δ᾽ ἄξω σ᾽ ἐπὶ τἀμὰ στρώματα. 

ΝΕΩΖ“4Ν14Σ. 

τί δῆτα χρεάγρας τοῖς χάδοις ὠνοίμεϑ᾽ ἄν, 
ἐξὸν χαϑέντα γρῴάδιον τοιουτονὶ 
ἐχ τῶν φρεάτων τοὺς χάδους ξυλλαμβάνειν; 

ΤΡΟΣΥΣΣΟ 

1006 μὴ σκῶπτέ μ᾽, ὦ τάλαν, ἀλλ᾿ ἕπου δεῦρ᾽ ὡς 
ἐμέ. 

ΝΕ ΝΤΙΞΩ͂ΙΣ. 

ἀλλ οὐκ ἀνάγχη μοὐστὶν, εἰ μὴ τῶν ἑτῶν 
τὴν πενταχοσιοστὴν χατέϑηχας τῇ πόλει. 

ΤΟΎΣ ἢ: 

γὴ τὴν ᾿“φροδίτην, δεῖ γε μέντοι σ΄. ὡς ἐγὼ 
τοῖς τηλικούτοις ξυγκαϑεύδουσ᾽ ἥδομαι. 

ΜΕ ΝΌΎΥΞΙΣ.: 

1010 ἐγὼ δὲ ταῖς γε τηλιχαύταις ἄχϑομαι, 

χοὺκ ἂν πιϑοίμην οὐδέποτ᾽. 

ΦΥΡΞΥ ΟΣ 7: 

ἀλλὰ γὴ 4 έα 
ἀναγχάσει τουτί σε. 

ΝΈΕΣ ΝΕΟΙΣ: 

τοῦτο δ᾽ ἔστι τί; 



ΤΡΑΧΎΣ ΤΞΑ;ς 

ψήφισμα, καϑ'᾽ ὃ σὲ δεῖ βαδίζειν ὡς ἐμέ. 

ΝΗΕΟΑ.Α͂ΝΙΑἍΣ. 

λέγ᾽ αὐτὸ τί ποτε χἄστι. 

ΤΟΡΟΖΟΧΊΣΣ, Ῥ. 

καὶ δή σοι λέγω. 
1015 ἔδοξε ταῖς γυναιξὶν, ἣν ἀνὴρ γέος 

γέας ἐπιϑυμῆ, μὴ σποδεῖν αὐτὴν πρὶν ἂν 

ταῖς πρεσβυτέραις γυναιξὶν ἔστω τὸν γέον 
1020 ἕλχειν ἀγνατὶ λαβομένας τοῦ παττάλου. 

ΝΕΆΑΝΙΑΣ. 
οἴμοι" Προχρούστης τήμερον γενήσομαι. 

ΡΟΣ 2 

τοῖς γαρ γόμοις τοῖς ἡμετέροισι πειστέον. 

ΝΕΑΝΙΆΑΣ. 

τί δ᾽, ἢν ἀφαιρῆταί μ᾽ ἀνὴρ τῶν δημοτῶν 
ἢ τῶν φίλων ἐλϑών τις; 

ΤΡΙΝΟΣΟ ΟἹ. 

ἀλλ οὐ κύριος 

ε΄ 
᾿ς | 

ἣ 

᾿ 
ἢ 

ἕ ἶ 

ἀπ 

ἣΣ 

1025 ὑπὲρ ᾿μέδιμινόν ἐστ᾽ ἀνὴρ οὐδεὶς ἔτι. 

: ΝΕΆΑΝΙΑΣ. 
ἐξωμοσία δ᾽ οὐχ ἔστιν; 

ΣΊΝΟΣ 952 

οὐ γὰρ δεῖ στροφῆς. 

ΝΕΟ.“4ΜΝΠ,2|ι4Σ. 

ἀλλ ἕμπορος εἶναι σχήψομαι. 

ΠΡΟ ΥΣ. δὲ 

κλάων γε σύ. 

ΝΕΑΩΑ͂ΝΤΆΑ͂Σ. 

τί δῆτα χρὴ δρᾶν; 

ΓΡΑῪΣ 4. 
δεῦρ᾽ ἀχολουϑεῖν ὡς ἐμέ. 

ΝΕ “ΖΜΝΙΠ:4Σ. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀγάγχη μούστί; 

ΠΡ ΟΣ “7. 

“ιομηήδειά γε. 

ΝΕΩΖΝΙΑἍΑ͂Σ. 
ε ' - - , 

' 1080 ὑποστόρεσαί γυν πρῶτα τῆς ὀριγαγου, 
χαὶ χλήμαϑ'᾽ ὑπόϑου συγχλάσασα τέτταρα, 

χ ’, , 

χαὶ ταινίωσαι., χαὶ παραϑου τὰς ληκύϑους, 
ε΄ ΄ ’ 2] « “Σ΄ 7) 

ὑδατὸς τὲ χατάϑου τουστρᾶχον πρὸ τῆς ϑυραᾶς. 

ΡΟ ΟΣ 23. 

ἢ μὴν ἔτ᾽ ὠνήσει σὺ χαὶ στεφάνην ἐμοί. 

ΝΕΟ4ἉΦ4Α͂Ν14Σ. 

1036 νὴ τὸν 41, ἥνπερ ἢ γέ που τῶν χηρίνωγ. 

οἴμαι γὰρ ἔνδον διαπεσεῖσϑαί σ᾽ αὐτίχα. 

ΝΕΟΑΔΑΨΝΙΣ. 

ποῖ τοῦτον ἕλχεις σύ; 

ΤΨΡΕΖΟΧΟΣ,., Ζ: 

τὸν ἐμαυτῆς εἰσάγω. 

ΝΕᾺΩΙ͂ΝΙΣ:. 

οὐ σωφρονοῦσά γ᾽. οὐ γὰρ ἡλικίαν ἔχει 
παρὰ σοὲ χαϑεύδειν τηλικοῦτος ὧν, ἐπεὶ 

1040 μήτηρ ἂν αὐτῷ μᾶλλον εἴης ἢ γυνή. 

Γ - , - ϑᾺ Α Ἁ , τὴν γραῦν προχρούση πρῶτον" ἢν δὲ μὴ ϑέλη 
πρότερον προχρούειν, ἀλλ' ἐπιϑυμῇ τῆς νέας, 

ὧστ᾽ εἰ χαταστήσεσϑε τοῦτον τὸν νόμον, 
τὴν γῆν ἅπασαν Οἰδιπόδων ἐμπλήσετε. 

ΠΡΟΜ ΝΖ, 

ὦ παμβδελυρὰ, φϑονοῦσα τόνδε τὸν λόγον 
ἐξεῦρες " ἀλλ ἐγώ σὲ τιμωρήσομαι. 

ΝΕΟΩΖΝΙ4:Σ. 

1045 γὴ τὸν Ζία τὸν οτήρα ̓  χεχαρισαΐ γέ μοι, 

ὦ γλυκύτατον, τὴν »ραῦν ἀπαλλάξαοά μου" 

ὥστ᾽ ἀντὶ τούτων τῶν ἀγαϑῶν εἰς ἑσπέραν 

μεγάλην ἀποδώσω χαὶ παχεῖάν σοι χάριν. 

ΤΥΡΌΣ Βι 

αὕτη σὺ, ποῖ παραβᾶσα τόνδε τὸν νόμον 
1060 ἕλχεις, παρ᾽ ἐμοὶ τῶν γραμμάτων εἰρηχότων 

πρότερον χαϑεύδειν αὐτόν; 

ΝΕ.ΑΝΙ.ΖΣ. 

οἴμοι δείλαιος. 

πόϑεν ἐξέχυψας, ὦ χάκιστ᾽ ἀπολουμένγη ; 

τοῦτο γὰρ ἐχείνου τὸ χαχὸν ἐξωλέστερον. 

ΓΡΖΥΩΣ. Ὅ. 
βάδιζε δεῦρο. 

ΝΕΟ4ΝῚ4Σ. 

μηδαμῶς μὲ περιΐίδης 

1066 ἑλχόμεγον ὑπὸ τῆσδ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽. 

ΤΡΟΎΣ ΒΒ. 
; : ἀλλ᾽ οὐχ ἐγὼ, 
ἀλλ ὃ νόμος ἕλχει σ᾽. ἰ 

ΝΕΟΩΖΝΙΑ͂Σ. 

οὐχ ἔμεγ᾽, ἀλλ᾽ ἔμπουσά τις 
ἐξ αἵματος φλύχταιναν ἠμφιεσμένη. 

ΠΡΑΥΣ ΕΚ 
ἕπου, μαλαχίων, δεῦρ᾽ ἀνύσας καὶ μὴ λάλει. 

ΝΕΆΑΝΤΙΑΣ. 
ἴϑι γυν ἔασον εἰς ἄφοδον πρώτιστά μὲ 

1060 ἐλθόντα ϑαρρῆσαι πρὸς ἐμαυτόν" εἰ δὲ μὴ, 
αὐτοῦ τι δρῶντα πυρρὸν ὄψει μ᾽ αὐτίχα 
ὑπὸ τοῦ δέους. 

ΤΡΟΡΥ ΣΕ 

ϑάρρει, βάδιζ᾽ . ἔνδον χεσεῖ. 

ΝΕΑ.ΖΔΜΝ,14Σ. 

δέδοικα κἀγὼ μὴ πλέον ἥπερ βούλομαι. 
ἀλλ. ἐγγυητάς σοι χαταστήσω δύο ὶ 

1066 ἀξιόχρεως. 

ΤΡ ΎΣΙΟΙΣ 

μή μοι χαϑίστη. 

ΤΡΑΎῪΣ, ΟἿΣ : 

ποῖ σὺ, ποῖ 
χωρεῖς μετὰ ταύτης; 

ΝΕ“, ΝΙ ΤΙΣ β 

οὐχ ἔγωγ᾽, ἀλλ ἕλχομαι. 
ἀτὰρ ἥτις εἶ γε, πόλλ ἀγαϑὰ γένοιτό σοι, 

ὅτι μι οὐ τεῦ τεσ :ς ἐπττ ον ον. . ὦ Ἡράχλεις, 

ὦ τοῖος ω Κορύβαντες, ῶ “Π"ιοσχόρω, 

1070 τοῦτ᾽ αὖ πολὺ τούτου τὸ χαχὸν ἐξωλέστερον. 
ἀτὰρ τί τὸ πρᾶγμ᾽ ἔστ᾽, ἀντιβολῶ, τουτί ποτὲ; 

πότερον 1 Ὁ ἀνάπλεως ψιμυϑίου, 
ἢ γραῦς ἀνεστηκυῖα παρὰ τῶν πλειόνων; 

ΤΡ ΎΥΣ 

μὴ σχῶπτέ μ᾽, ἀλλὰ δεῦρ᾽ ἕπου. 



ΤΡ ΣΟ Β: 

δευρὶ μὲν οὗν. 
ΡΟΣ τ᾿ : 

οὐδέποτέ σ᾽. 

ΧΕ Σ  Υ ς 

οὐδὲ μὴν ἐγώ. 

ΝΈΣΝΙΑΣ. 

διασπάσεσϑέ μ᾽, ὦ χαχῶς ἀπολούμεναι. 

: ἘΕΕΟΥΣ, ἋΣ 

ἐμοὶ γὰρ ἀκολουϑεῖν σ᾽ ἔδει χατὰ τὸν νόμον. 

ΤΩΡ ΧΕΣΣ, ας 

οὔκ, ἢν ἑτέρα γε γραῦς ἔτ᾽ αἰσχίων φανῆ. 

ΝΕΩΖΝΤΙΑ͂Σ. 

ἢν οὖν ὑφ᾽ ὑμῶν πρῶτον ἀπόλωμαι χαχῶς, 
1080 φέρε, πῶς ἐπ᾽ ἐχείνην τὴν καλὴν ἀφίξομαι; 

107ὅ ὡς οὐκ ἀφήδω 

ὙΠΕΡ ΣΤ ὙΣΣΥ Γς 

αὐτὸς σχόπει σύ" τάδε δέ σοι ποιητέον. 

ἌΨΒΟΤΝΈΥΙΩΙΕΣ. 

ποτέρας προτέρας οὖν κατελάσας ἀπαλλαγῶ; 

ἘΠ ΟΣ ε Βς 

οὐχ οἶσθα; βαδιεῖ δεῦρ᾽. 

ΝΕ.Ζ4Ν1.ΙΣ. 

ἀφέτω νύν μ᾽ αὑτηί. 

Ὑ 5 εὐ: 7 δ ΤρεΣς Ὁ ἣν 

δευρὲ μὲν οὖν ἴϑ᾽ ὡς ἔμ᾽. 

ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 

ἢν ἡδί μ᾽ ἀφῆ. 

ΠΕ ΡΞΙΥΣ 

1086 ἀλλ οὐκ ἀφήσω μὰ “κα σ᾽. 

ΤΟΡΟΟΎΩΣ ΟἿΣ 

οὐδὲ μὴν ἐγώ. 

ΝΕΆΑΝΙΑ͂Σ. 
χαλεπαί γ᾽ ἂν ἥτε γενόμεναι πορϑμῆς. 

ἘΡΟΩΥ ἝΞ. 9: ν 
τιὴῆ; 

ΝΕΖΦΝΙΖΣ. 

ἕλχοντε τοὺς πλωτῆρας ἂν ἀπεχναίετε. 

ἘΓΡΕΊΒΥΕΣΣ,. Ὁ: 

σιγῆ βάδιζε δεῦρο. 

ὙΓΡΥΧΟΣ ΤΣ 

μὰ “0 ἀλλ ὡς ἐμέ. 

ΝΕΩΖΝΙΑ͂Σ. 

τουτὶ τὸ πρᾶγμα χατὰ τὸ Καννώνου σαφῶς 
1090 ψήφισμα, βινεῖν δεῖ μὲ διαλελημμένον. 

πῶς οὖν διχωπεῖν ἀμφοτέρας δυνήσομαι; 

ΠΕΣ ΤΟΥΣ τς 

χαλῶς, ἐπειδὰν χκαταφάγης βολβῶν χύτραν. 

ΝΕΖΝΙΩἁΩ͂Σ. 

οἴμοι χαχοδαίμων, ἐγγὺς ἤδη τῆς ϑύρας 

ἑλχόμενος εἴμ᾽. 
ὩΣ ΡΟΤΕΣΣΥ ΟἿΣ 

ἀλλ οὐδὲν ἔσται σοι πλέον. 

1096 ξυνεισπεσοῦμαι γὰρ μετὰ σοῦ. 
Ι 

| ΝΕΑΝΙΑ͂Σ. 
| μὴ πρὸς ϑεῶν. 

εἰ α . . , - Ὁ - ἃ - 

ἑνὶ γὰρ ξυνέχεσϑαι χρεῖττον ἢ δυοῖν κακοῖν. 

δ τ ---...» 
ῬΟΕΤΆΔΕ Β5Ο6ΟΕΝΙΟΙς. 

ἘΠ ΑΙΕΠΙΣΝ Α. 7ῸὋ ΟΞ ΑΙ 

ΤΎΡΟΣ σκΡὶ 

νὴ τὴν Ἑχάτην, ἐάν τε βούλῃ γ᾽ ἤν τε μή. 
ΝΕΑ͂ΝΙ4Σ. 

ὦ τρισκαξοδαίμων, εἰ 7 μαῖα, δεῖ σαπρὰν 
τος ὅλην τὴν νύχτα χαὶ τὴν ἡμέραν, 

1100 χἄπειτ᾽ ἐπειδὰν τῆσδ᾽ ἀπαλλ ̓ αγῶ, πάλιν 
Φρύνην ἔχουσαν λήκυϑον πρὸς ταῖς γνάϑοις.. 
αρ᾽ οὐ χαχοδαίμων εἰμί; βαρυδαίμων μὲν οὖν 

γὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρ᾽ ἘΠΕ καὶ δυστυχὴς, 
ὅστις τοιούτοις ϑηρίοις συννήξομιαι. 

1106 δίως δ᾽ ἐάν τι πολλὰ πολλάκις πάϑω 

ὑπὸ ταῖνδε ταῖν χασαλβάδοιν, δεῦρ᾽ εἰσπλέων, 
ϑάψαι μ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ στόματι τῆς εἰσβολῆς" 
καὶ τὴν ἄνωϑεν ἐπιπολῆς τοῦ σήματος 
ζῶσαν χαταπιττώσαντας, εἶτα τὼ πόδε 

1110 μολ υβδοχοήσαντας χύχλῳ περὶ τὰ σφυρὰ, 

ἄνω ᾿πιϑεῖναι πρόφασιν ἀντὶ ληχύϑου. 

ΘΕΡΩΖΠΑ͂ΙΝ 4. 
τ ἤ - 

ὦ μακάριος μὲν δῆμος, εὐδαίμων δ᾽ ἐγὼ, 
γ [- ᾿ ᾿] ’ 

αὑτὴ τέ μοι δέσποινα μακαριωτάτη, 
«ς - 2 « , - 

ὑμεῖς δ᾽ ὅσαι παρέστατ᾽ ἐπὶ ταῖσιν ϑέραις, 

1116 οἱ γείτονές τε πάντες οἵ τε δημόται, 
᾽ Ὶ [4 «ς 4 

ἔγω τε πρὸς τούτοισιν ἡ διάχογος, 
«ε; ΄ ᾿ ΄ 

ἥτις μεμυρωμαι τὴν χεφαλὴν μυρώμασιν 
ἀγαθοῖσιν, ὦ Ζεῦ" πολὺ δ᾽ 
τούτων ἁπάντων τὰ Θάσι᾽ 

ὑπερπέπαιχεν αὖ 
ἀμφορείδια. 

1120 ἐν τῇ χεφαλὴ γὰρ ἐμμένει πολὺν χρόνον" 

' τὰ δ᾽ αλλ ἀπανϑήσαντα πάντ᾽ ἀπέπτατο" 
ὥστ᾽ ἐστὶ πολὺ βέλτιστα, πολὺ δῆτ᾽, ὦ ϑεοί, 

χέρασον ἄκρατον, εὐφρανεῖ τὴν »ύχϑ᾽ ὅλην 
ἐκλεγομένας ὃ ὃ τι ἂν μάλιστ᾽ ὀσμὴν ἔχη. 

.1125ὅ ἀλλ, ὦ 5:15: φράσατέ μοι τὸν δεσπότην, 

τὸν ἄνδο᾽, ὅπου ᾽στὶ, τῆς ἐμῆς χεχτημέγης. 

᾿ 
ἱ 

ΧΟ Ὁ Ὁ) ΣΣ 

αὐτοῦ μένουσ᾽ ἡμιῖν γ᾽ ἂν ἐξευρεῖν δοκεῖς. 

ΘΕΡΑ͂ΠΑ͂ΙΝ «1. 

μάλισϑ'᾽" ὁδὶ γὰρ ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἔρχεται. 
ὦ δέσποτ᾽, ὦ μαχάριε καὶ τρισόλβιε. " 

ΖΕ ΣΙΡΘΊΉΗΣ. 
1180 ἐγώ; 

ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝ 4. 

σὺ μέντοι νὴ “10 ὥς γ᾽ οὐδεὶς ἀνήρ. 
τίς γὰρ γένοιτ᾽ ἂν μᾶλλον ὀλβιώτερος, 
ὅστις πολιτῶν πλεῖον ἢ τρισμυρίων 
ὄντων τὸ πλῆϑος οὐ δεδείπνηχας μόνος; 

ΧΟ ΙΘΙΣ: 

εὐδαιμονιχόν γ᾽ ἄνδρωπον εἴρηκας σαφῶς. 

β ΘΕΡΑ͂ΠΑΙΝ 4. 
1135 ποῖ ποῖ βαδίζεις; 

ΜΕΣΠΌΟΤΗΣ, 
| ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἔρχομαι. 

ΘΕΡΑΠΑΊ ΝΑ. τον 
νὴ τὴν ᾿ἀφροδίτην, πολύ ᾿ν ἁπάντων ὕστατος. 

| διίως δ᾽ ἐχέλευε συλλαβοῦσάν μ᾽ ἡ γυνὴ 
β ἄγειν σε χαὶ τασδὲ μετὰ σοῦ τὰς μείρακας. 

οἶνος δὲ Χῖός ἔστι περιλελειμμένος 
1140 καὶ τἄλλ ἀγαϑά. πρὸς ταῦτα μὴ βραϑύνετε, 

χαὶ τῶν ϑεατῶν εἴ τις εὔνους τυγχάνει, 

καὶ τῶν χριτῶν εἰ μή τις ἑτέρωσε βλέπει, 

94 

ἶ 



Ἴ40 

ἴτω μεϑ᾽ ἡμῶν " πάντα γὰρ παρέξομεν. 
οὔχουν ἅπασι δῆτα γενναίως ἐρεῖς 

1145 χαὶ μὴ παραλεΐψεις μηδέν᾽, ἀλλ ἐλευϑέρως 
χαλεῖν γέροντα, μειράκιον, παιδίσκον; ὡς 

τὸ δεῖπνον αὐτοῖς ἔστ᾽ ἐπεσχευασμένον 
ἁπαξάπασιν; ἢν ἀπίωσιν οἴκαδε. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐγὼ δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον ἤδη ᾿πείξομαι, 
1150 ἕγω δέ τοι χαὶ δᾷδα ταυτηνὶ χαλῶς. 

τί δῆτα διατρίβεις ἔχων, ἀλλ οὐκ ἄγεις 
τασδὶ λαβών; ἐν ὅσῳ δὲ καταβαίνγεις, ἐγὼ 

ἐπάσομαι μέλος τι μελλοδειπνικόν. 
σμικρὸν δ᾽ ὑποϑέσϑαι τοῖς χριταῖσι βούλομαι" 

1150 τοῖς σοφοῖς μὲν, τῶν σοφῶν μεμνημένοις πκρί- 

γειν ἐμέ" 
τοῖς γελῶσι δ᾽ ἡδέως, διὰ τὸν γέλων χρίνειν 

ἐμέ" 
σχεδὸν ἅπαντες οὖν χελεύω δηλαδὴ χρίνειν ἐμέ. 
μηδὲ τὸν κλῆρον γενέσϑαι μηδὲν ἡμῖν αἴτιον, 
ὅτι προξίληχ᾽" ἀλλ ἅπαντα ταῦτα χρὴ μεμνη-- 

μέγους 
1160 μὴ ̓ πιορχεῖν, ἀλλὰ κρίγειν τοὺς χοροὺς ὀρϑῶς 

ἀεὶ, 
μειηδὲ ταῖς καχαῖς ἑταίραις τὸν τρόπον προσει- 

κέναι; 

Ὥ" 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ἘΜΚΗΕΛΗΣΙΑΖΟΥ͂ΣΑΙ.. 

1180 δειπνήσομεν, εὐοῖ, εὐαὶ, 

ὦ φίλαι γυγαῖχες, εἴπερ μέλλομεν τὸ χρῆμα 
ὶ δρᾶν, 

1166 ἐπὶ τὸ δεῖπνον ὑπανακινεῖν. Κοητικῶς οὖν τὼ 
πόδε 

καὶ σὺ χίψει. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

τοῦτο δρῶ. 

ΠΙΜΠΙΧΟΡΙΟΝ. 

καὶ τάσδε νῦν λαγαρὰς 

τοῖν σχελίσχοιν τὸν ῥυϑμόν. τάχα γὰρ 
λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεο-- 

1170 χρανιολεινψψανοδοιμυποτριμματο-- 

σιλφιοπαραομελιτοκαταχεχυμεγο-- 

κιχλεπιχοσσυφοι(ζαττοπεριστερα- 

λεχτρυογνοπτεγκείραλοχιγχλοπε-- 

λειολαγωοσιραιοβαφητραγαγνοπτερύγωνγ. 
1176 σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀχροασάμεγος 

ταχὺ καὶ ταχέως λαβὲ τρυβλίον. 
εἶτα χόνισαι λαβὼν 
λέκιϑον, ἵν᾽ ἐπιδειπνῆς. 

ΠΠΜΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀλλὰ λαιμάττουσέ που. 
ΧΟΡΟΣ. 

32} , αἴρεσϑ'᾽ ἄνω,, Ἰαὶ, εὐαΐ. 

ἔπεισι 

3), ς 5». κν ΄ 
ευᾶὶ. ὡς ἐπι γίχῃ " 

32. Α 3 στ ς Ἄσχῳ 2 ᾽) 

ξευαὺν ξευᾶν ξευαὶ εὐσὶς. 



ἈΡΙΣΓΟΦΑΝΟΥΣ ὩΛΟΥΤΟΣ. 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟῸΣ ΠΡΌΣΩΠΑ 

ΚΑΡΙΩΝ. ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ ΑΝΠΡ. 

ΧΡΕΜΥ.ΟΣ. ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 
Π͵ΊΟΎΤΟΣ. ΠΡῸΣ 
ΧΟΡΟΣ ΑἉΓΡΟΙΚΩΝ. 
ΒΔΕΜΙΖΗΜΟΣ. ΝΈΕΛΔΑΝΤΙΑ͂Σ. 
ΠΕΝΙῚ “. ἙΡΜΗ͂Σ. 

ΓΥΝΗ ΧΡΕΜΠΙΥ.ΖΟΥ. ἹΕΡΕῪΣ 4ΙΟΣ. 

ἘΞ ῤ ΧΟ. Θ. ΕΣ ΤΟΣ 

“βουλόμενος ᾿ριστοφάνης σκῶψαι τοὺς ᾿Αϑηναίους ἀδικίᾳ καὶ συχοφαντίᾳ καὶ τοῖς τοιούτοις συνόντας, καὶ 

διὰ τοῦτο πλουτοῦντας, πλάττει πρεσβύτην τινὰ γεωργὸν Χρεμύλον τοὔνομα, δίκαιον μὲν ὄντα καὶ τοὺς 
, 327 -ὕ-ἡ ΄ ΄ - -“ 

τρόπους χρηστὸν, πένητα δὲ ἄλλως" ὃς μετά τινος αὐτῷ ϑεράποντος ἐλθὼν εἰς ᾿Τπόλλω ἐρωτᾷ περὶ τοῦ 

ἰδίου παιδὸς, εἰ χοὴ τουτονὶ τοόπων χρηστῶν ἀμελήσαντα ἀδικίας ἀντιποιεῖσθαι καὶ ταὐτὰ τοῖς ἄλλοις 

ἐπιτηδεύειν, ἐπειδήπερ οἱ μὲν τοιοῦτοι ἐπλούτουν ἱ δὲ τὰ ἀγαϑὰ πράττοντες πένητες ἦσαν ϑά ἢ ᾽ν ἤπερ οἱ μὲ « ἐπλούτουν, οἱ δὲ τὰ ἀγαθὰ πράττοντες πένητες ἡσαν, καϑάπερ 
᾿) -οΣ΄»ὦἄ ς 

αὐτὸς οὗτος ὁ Χρεμύλος. ἔχρησεν οὖν αὐτῷ ὁ ϑεὸς σαφὲς μὲν οὐδὲν, ὅτῳ δὲ ἐξιὼν ἐντύχοι, τούτῳ ἕπε- 
δ 

ν - φ τ - - 
σϑαι. χαὶ ὃς γέροντι ἐντυγχάνει τυφλῷ, ην δὲ οὗτος ὁ Πλοῦτος, καὶ ἀκολουϑεῖ χατὰ τὰς μαντείας, μὴ 

εἰδὼς ὅτι ὃ Πλοῦτός ἔστι. δυσγεραίνων δὲ ἐπὶ τούτῳ χαϑ᾽ ἑαυτὸν ὁ ϑεράπω ὅλις αὐτὸν ἐρωτῷ τίγος ἰδ Πλ ἐστι. δυσχεραίνων δὲ ἐπὶ τούτῳ καϑ᾽ ἑαυτὸν ὁ ϑεράπων μὸλ »γ[ ἐρωτᾷ τίγο 
«ὦ ΄ Ρ] “΄ Α ε [4 , ᾿] “ 3 ’ 2᾿Ῥ ’ 2 3 “« οο 

ἕνεκα τούτῳ ἀκολουϑοῦσι. χαὶ ὁ Χρεμυλος λέγει αὐτῷ τὴν μαντείαν. ἔπειτα μανϑάνουσι παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

ΠΠλούτου ὅστις ἐστὶ καὶ ὅτου χάριν τυφλὸς ἐγεγόνει παρὰ τοῦ Ζ4]ιός. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἥσϑησαν τε καὶ βου-- 

λὴν ἐβουλεύσαντο ἀπαγαγεῖν αὐτὸν εἰς ᾿ΔΠσχληπιοῦ χαὶ τὴν τῶν ὀφθαλμῶν ϑεραπεῦσαι πήρωσιν. καὶ ἵνα 

τὰ ἐν μέσῳ παρῶ, τάς τε τοῦ Βλεψιδήμου ἀντιλογίας χαὶ τῆς Πενίας αὐτῆς, ἀπήγαγόν τε αὐτὸν ὅ τι 
’ Γ [2 - ὲ ’ ΕΣ ὃ ὲ ΄ ’ ς -Ὁ 3. ΕῚ 4 , Χλλὰ " 4Ὁ. (δ΄ ͵ 

τάχιστα καὶ υγια ἑἕπανηγαγον οἴχαδε, ἔπλουτησαν τὲ ἵχαγνως οὐχ αὑτοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁσοι βίου χοη- 

στοῦ πρόσϑεν ἀντεχόμενοι πένητες ἦσαν. 

Ἐδιδάχϑη ἐπὶ ἄρχοντος ᾿ἡντιπάτρου, ἀνταγωνιζομένου αὐτῷ Νικοχάρους μὲν «““άχωσιν, ᾿Δριστομέγους 

δὲ ᾿δμήτῳ, Νιχοφῶντος δὲ ᾿Δἀδώνιδι, ᾿Δλκαίου δὲ Πασιφάῃ. τελευταίαν δὲ διδάξας τὴν κωμῳδίαν ταύτην 
λ 

ἐπὶ τῷ ἰδίῳ ὀνόματι, [χαὶ] τὸν υἱὸν αὑτοῦ συστῆσαι ᾿Δραρόταᾳ [δι᾽ αὐτῆς] τοῖς ϑεαταῖς βουλόμενος, τὰ 

ἐπόλοιπα δύο δι᾽ ἐχείγου καϑῆχε, Κώχαλον καὶ «ΔἹολοσίχωγα. 

.....νϑν..ν...ΡῸ---... τ ΄ς---. 



17 0Ὸ τ 

ΚΑΡΙΏ Ν. 

ΝΣ ἀργαλέον ποᾶγμ'᾽ ἐστὶν ὦ Ζεῦ καὶ ϑεοὶ Ν Ν δ ἥ 2 

δοῦλον γενέσθαι παραφρονοῦντος δεσπότου. 
ἢν γὰρ τὰ βέλτισϑ' ὃ ϑεράπων λέξας τύχη, 
δόξη δὲ μὴ δρᾶν ταῦτα τῷ χεχτημένῳ, 

ὅ μετέχειν ἀνάγχη τὸν ϑεράποντα τῶν καχῶγ. 
τοῦ σώματος γὰρ οὐκ ἐᾷ τὸν χύριον 
χρατεῖν ὁ δαίμων, ἀλλὰ τὸν ἐωνημένον. 
χαὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα. τῷ δὲ “οξίᾳ, 

ὃς ϑεσπιῳδεῖ τρίποδος ἐχ χουσηλάτου, 

10 μέμιψιν δικαίαν μέμφομαι ταύτην, ὅτι 

ἰατρὸς ὧν χαὶ μάντις, ὡς φασιν, σοφὸς, 
μελαγχολῶντ᾽ ἀπέπεμνψέ μου τὸν δεσπότην, 
ὅστις ἀκολουϑεῖ κατόπιν ἀνθρώπου τυφλοῦ, 
τοὐναντίον δρῶν ἢ προσῆχ αὐτῷ ποιεῖν. 

1ὅ οἱ γὰρ βλτον ες τοῖς τυ. ἰς ἡγούμεϑα" 

οὗτος δ᾽ ἀχολουϑεῖ, χἀμὲ προσβιάξεται, 

χαὶ ταῦτ' ἀποχριγομένῳ τὸ παράπαν οὐδὲ γρῦ. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἔσϑ' ὅπως διγήσομαι, 
ἢ» μὴ φράσης ὃ τι τῷδ᾽ ἀχολουϑοῦμέν ποτε, 

ὦ ϑέσποτ᾽, ἀλλά σοι παρέξω πράγματα. 

20 οὐ γάρ μὲ τυπτήσεις στέφανον ἔχοντά γε. 
᾿ς ΧΡΕΜῪΥΖΟΣ. 

μὰ “Αἴ, ἀλλ ἀφελὼν τὸν στέφανον, ἣν λυπῆς τί με, 
ἵνα μᾶλλον ἀλγῆς. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

ἐμὲ: , λῆρος " οὐ γὰρ παύσομαι 
πρὶν ἂν φρασῆς μοι τίς ποτ᾽ ἐστὶν οὑτοσί" 

2ὅ εὔνους γὰρ ὧν σοι πυνϑάνομαι πάνυ σφόδρα. 
᾿ ΧΡΕΜΙΥ.0 Σ. 

ἀλλ οὔ σε χρύψω" τῶν ἐμῶν γὰρ οἱχετῶν 
πιστότατον ἡγοῦμαί σε χαὶ χλεπτίστατον. 
ἐγὼ ϑεοσεβὴς χαὶ δίχαιος ὧν ἀνὴρ 

καχῶς ἔπραττον χαὶ πένης ἦν. 

ΚΑΡΙΩΝ. ; 
οἶδά τοι. 

ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

80 ἕτεροι δ᾽ ἐπλούτουν, ἱερόσυλοι, ῥήτορες 
χαὶ συκοφάνται καὶ πονηροί. 

ΚΑΡΙ1Ω Ν. 

πείϑομαι. 

ΧΡΕΜΎΥΟ.Ζ0ΟΣ. 

ἐπερησόμενος οὖν ὠχόμην ὡς τὸν ϑεὸν, 
τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ τοῦ ταλαιπώρου σχεδὸν 
ἤδη γομίζων ἐχτετοξεῦσϑαι βίον, 

8ὅ τὸν δ᾽ υἱὸν, ὅσπερ ὧν μόνος μοι τυγχάνει, Χ 
πευσόμενος δ χοὴ μεταβαλόντα τοὺς τρόπους 

εἶναι Ἐπ Ὁ 7877, ἄδιχον, ὑγιὲς μηδὲ ἕν, 
ὡς τῷ βίῳ τοῦτ' αὐτὸ νομίσας συμῳ ἔρειν. 

ΚΆΑΡΙΩ Ν. 

τί δῆτα «Ῥοῖβος ἔλαχεν ἐκ τῶν στεμμάτων; 

ΧΡΕΜΥΜΟΣ. 
40 πεύσει. σαφῶς γὰρ ὁ ϑεὸς εἰπέ μοι τοδί" 

ὅτῳ ξυναντήσαιμι πρῶτον ἐξιὼν, 

ἐχέλευσε τούτου μὴ μεϑίεσθϑαί μ' ἔτι, 

πείϑειν δ᾽ ἐμαυτῷ ξυναχολουϑεῖν οἴχαδε. 
ΚΑΡΙΩ Ν. 

χαὶ τῷ ξυναντᾷς δῆτα πρώτῳ; 

ΧΡΙΗΠΜΜΎΥ. ΟΣ. 

τουτῳί. 

ΚΑΡΤΙΩ Ν. 

45 εἶτ' οὐ ξυνίης τὴν ἐπίνοιαν τοῦ ϑεοῦ, 

φράζουσαν ὦ σκαιότατέ σοι σαφέστατα 
ἀσκεῖν τὸν υἱὸν τὸν ἐπιχώριον τρόπον; 

ΧΡΕΠΜΗΎΥ.,ΟΣ. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

δῆλον ὁτιὴ χαὶ τυφλῷ 

γνῶναι δοχεῖ τοῦϑ', ὡς σφόδρ᾽ ἐστὶ συμφέρον 
ὅ0 τὸ μηδὲν ἀσχεῖν ὑγιὲς ἐν τῷ νῦν βίῳ. 

ΧΡΕΜΎ.ΖΟΣ. 
ΕῚ »ἢ “᾿, τῷ ς ᾿ ΕῚ -Ὁ ς. 

οὐκ ἔἕσϑ' ὁπως ὁ γρησμος εἷς τοῦτο ῥξπει, 
3.2.1» "ὦ , -- ΕΝ δ δε. 5 ’ 
ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον τι. μεῖζον. ἡ» δ ἡμῖν φρασὴη 

ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν οὑτοσὶ καὶ τοῦ χάριν 
καὶ τοῦ δεόμενος ἦλϑε μετὰ νῷν ἐνθ ον, 

ὅδ πυϑοίμεϑ' ἂν τὸν χρησμὸν ἡμῶν ὃ τι γοεῖ. 

Κκ 4 ΡΙΩ ἐσ Ν. Σ 

3) Π Α ’ ἊΝ ’ 

ἄγε δὴ, σὺ πρότερον σαυτὸν ὅστις εἰ φράσον, 

ἢ τἀπὶ τούτοις δρῶ. λέγειν χρὴ ταχὺ πάνυ. 
ΠΑΙΟΥΤ ΟΣ. 

ἐγὼ μὲν οἱμώζειν λέγω σοι. 
ΚαΑΡ1[ἢ Ν. 

μανϑάνεις 

ὃς φησιν εἶναι; 
ΧΡΕΜΠΜΙῪ Ζ20Ο Σ. 

σοὶ λέγει. τοῦτ᾽, οὐχ ἐμοί. 
60 σχαιῶς γὰρ αὐτοῦ χαὶ χαλεπῶς ἐχπυνϑάνγει. 

ἀλλ εἴ τι χαίρεις ἀνδρὸς εὐόρχου τρόποις, 
« ’ 

ἐμοὶ φρασον. 
ΠΑΟΎΥ͂ΤΌΟ Σ. 

κλάειν ἔγωγέ σοι λέγω. 
ΚΑΡΤΙΩ Ν. 

δέχου τὸν ἄνδρα καὶ τὸν ὄρνιν τοῦ ϑεοῦ. 
Ὶ ΧΡΕΠΜΙΥ.0 Σ. 

οὔ τοι μὰ τὴν “ήμητρα χαιρήσεις ἔτι. 

ΚἍΑΡ10.Ω Ν. 

θὅ εἰ μὴ φράσεις γὰρ, ἀπό σ᾽ ὀλῶ χακὸν χαχῶς. 

ΠΑΟΥΤΟΣ. 

ὦ τῶν, ἀπαλλάχϑητον ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
ΧΡΕΜΠΙΥ,Ζ0ΟΣ. 

πώμαλα. 
ΚΑΡ17Ω Ν. 

καὶ μὴν ὃ λέγω βέλτιστόν ἐστ᾽, ὦ δέσποτα" 
Ν 



οὐ ϊκ τοῖον... μου, δ ὅς, .0...ϑὕ5ν.ὦὃἅψἝᾧῈἩὲ 5’ΠρΠρΡῦϑ  ῦϑνϑ. Ὁ ὕὔΦὕϑόρῤ{ τοίους 

ἀπολῶ τὸν νϑρωπον χάχιστα τουτονί. 
ἀναϑεὶς γὰρ ἐπὶ χρημνόν τι» αὐτὸν χαταλιπὼν 

ΤῸ ἀπειιΐ, ἵν᾿ ἐχεῖϑεν ἐχτραχηλισϑῆ πεσών. 
ΠΟ 7.0 ΣΣ: 

ἀλλ αἶρε ταχέως. 

ΤΌΞΟ ΟΣ. 

- μηδαμῶς. 

ΧΟ ΤΠ ΌΤΟΣ. 

οὔχουν ἐρεῖς; 
ΓΟ ΟΣ 

ἀλλ ἢν πύϑησϑέ μὴ ὕστις εἴμ᾽, εὖ οἷδ᾽ ὅτι 
χαχόν τί μἡὦ ἐργάσεσϑε χοὐκ ἀφήσετον. 

εν ΟΡ ΤΕΥ ΧΦ ΘΣΣΝ 

νὴ τοὺς ϑεοὺς ἡμεῖς γ᾽, ἐὰν βούλη γε. σύ. 

ΦΕΞΕΘ ΕΨΘΣ, 

75 μέϑεσϑέ νύν μου πρῶτον. 
ΧΕΙ ΜΙ ΧΕΟΖΘΙΣ: 

ἢν, μεϑίέεμεν. 
ΠΟ ΘΩΣΣ 

ἀχούετον δή. δεῖ γὰρ ὡς ἔοιχέ μὲ 
λέγειν ἃ ἔθαπτον Ἢ παρεσχευασμένγος. 

ἔγω γαρ εἶμι Πλοῦτος. 

ἜΧΕΡΣ ΕΙΣ 7 ΘῈΣ 

ὦ μιαρώτατε 

“ἀνδρῶν ἁπάντων, εἶτ᾽ ἐσίγας Πλοῦτος ὦν; 
ΚΡ. ἢ. 

80 σὺ Πλοῦτος, οὕτως ἀσλίως διαχείμενος; 
ΧΟΡ ΧΟ. .190.Σ. 

ὦ «Ροῖβ᾽ “Ζπολλον χαὶ ϑεοὶ χαὶ δαίμονες 
χαὶ Ζεῦ, τέ φής; ἐχεῖνος ὄντως εἶ σύ; 

Ψψί ΟἿ Τ᾽ ΟΣ. 

γαΐέ. 

ΧΟ ΡΣΙ ΠΙ͂ΟΥ «. 5.0 Ὁ. 

ἐχεῖνος αὐτός; 

ΓΖ ΘΟΥ ΤΟΣ. 

αὐτότατος. 

ΟΡ ΕΘ: 

πόϑεν οὖν, φράσον, 
αὐχμῶν βαδίζεις ; 

ΤΓΕΖΙΘΟΥΖΚΟΣ. 

ἐχ Πατροκλέους ἔρχομαι, 
ἐλούσατ' ἐξ ὅτουπερ ἐγένετο. 

ἘᾺΟΤ ΨΕΕΖΘΣΣ, 

τουτὶ δὲ τὸ χαπὸν πῶς ἔπαϑες; χάτειπέ μοι. 
1. Ὁ ὙἘΤΊΘΙΣ. 

ὁ Ζεύς μὲ ταῦτ᾽ ἔδρασεν ἀνθρώποις φϑογνῶν. 
ἐγὼ γὰρ ὧν μειράχιον ἠπείλησ᾽ ὅτι 
ὡς τοὺς διχαίους χαὶ σοφοὺς χαὶ κοσμίους 

90 μόνους βαδιοίμην" ὁ δέ μὶ ἐποίησεν τυφλὸν, 
ἕνα μὴ διαγιγνώσχοιμι τούτων μηδένα. 
οὕτως ἐχεῖνος τοῖσι χρηστοῖσι φϑονγεῖ. 

ΧΕ ΡΈΝΖ.0.Σ. 

καὶ μὴν διὰ τοὺς χρηστούς γε τιμᾶται μόγους 
χαὶ τοὺς δικαίους. 

ΤΠΕΖΑΟΔΥΚΟΣΣ. 

ὁμολογῶ σοι. 

ΡΝ ΠΤ ΖῸ Σ. 

φέρε, τί οὖν; 
965 εἰ πάλιν ἀναβλέινειας ὥσπερ χαὶ πρὸ τοῦ, 

φεύγοις ἂν ἤδη τοὺς πονηρούς; 

. (Ἃ 

δὺς οὐχ 

ἌΓ ΣΤ ΟΦΆΑ ΝΟΥΣ ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ: 

ΣΦΕ ΘΙ ΣΧΟΣ: 

φήμ᾽ ἐγώ. 
ΡΟΣ ΠΩ ΝΘΣΣΣ 

ὡς τοὶς διχαίους δ᾽ ἂν βαδίζοις ; 

ἩΓΕΙΧΟΣΣΤΕΌΝΣ. 

πάνυ μὲν οὖν" 
πολλοῦ γὰρ αὐτοὺς οὐχ ἑόραχά πω χρόνου. 

ΧΡΕΜΥ͂Ζ,ΖΟΣ. 

χαὶ ϑαῦμά γ᾽ οὐδέν" οὐδ᾽ ἐγὼ γὰ 
ΡΟΣ ΟΣ ΤΟΣ. 

100 ἄφετόν μὲ νῦν. ἴστον γὰρ ἤδη τἀπ᾿ ἐμοῦ. 
ΧΟ ΡΕΡ ΠΕ ΤΟ Σ. 

μὰ “1, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἑξόμεσϑά σου. 
ΖΓ ΟΣ ΥΣΤΟΘΙΟΣ: 

οὐχ ἠγόρευον ὅτι παρέξειν πράγματα 
ἐμέλλετόν μοι; 

ΧΡΕΜΙΥ,ΖΟΣ. 

χαὶ σύ γ,, ἀντιβολῶ, πιϑοῦ, 
καὶ μή μὲ ἀπολίπης" οὐ γὰρ εὑρήσεις ἐμοῦ 

106 ζητῶν ἔτ᾽ ἄνδρα τοὺς τρόπους βελτίονα " 
μὰ τὸν “10 " οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλος πλὴν ἐγω. 

ΦΓΧΟΘ.ΣΈἝΈΟΣ. 

ταυτὶ λέγουσι πάντες " ἡνίχ ὧν δέ μου 
τύχωσ᾽ ἀληϑῶς χαὶ γένωνται πλούσιοι, 
ἀτεχνῶς ὑπερβάλλουσι τὴ μοχϑηρίᾳ. 

ὌΠ ΠΟΥ ΞΕΟΣΣ. 

110 ἔχει μὲν οὕτως, εἰσὶ δ᾽ οὐ πάντες χαχοί. 
ΤΡΟΟΘΣΥ ΠΕΙΟΩΣΣ 

μὰ “2, ἀλλ᾿ ἁπαξάπαντες. 

ΚΟ ΡΙΏΩ Ν. 

οἰμώξει μαχρά. 

ΧΡΕΙΧΎΥ.“0Ο Σ. 

σοὶ δ᾽ ὡς ἂν εἰδῆς ὅσα, παρ ἡμῖν ἣν μένης, 
γενήσετ᾽ ἀγαθοὶ, πρόσεχε τὸν νοῦν, ἵνα πύϑη. 

9 ὁ βλέπων. 

Ἐν ΤᾺ τ Ν 9. - ἫΝ 413: 

οἶμαι γὰρ, οἶμαι, σὺν ϑεῷ εἰρήσεται, 
116 ταύτης ἀπαλλάξειν σε τῆς ὀφϑαλμίας, 

βλέψαι ποιήσας. 

ΤΠ ΧΕ ΟἿΣ. 

μηδαμῶς τοῦτ' ἐργάσῃ. 
2 ’ Ἁ 4 3 ὩΣ , 

οὐ βουλομαιν γαρ πάλιν ἀναβλέψαι. 

ΧΡΕΠΜΗῪ 20 Σ. 
; 

τί φης; 

ΚΑ ΡΤΙΩΝ. 
πὴ 3 

ἄνϑρωπος οὗτός ἔστιν ἄϑλιος φύσει. 

ΤΕΖΧΟΣΝΥ ΤΟΣ: 
᾿ τ ὅτ ε ι , -Ὁ ,» 

ὁ Ζεὺς μὲν οὖν οἰδ᾽ ὡς τὰ τούτων μῶρ᾽ ἔι εἰ 
120 πύϑοιτ ἂν ἐπιτρένειε. 

ΧΡ ΠΤΥ “0 Σ. 

γῦν δ᾽ οὐ τοῦτο δρᾷ, 
ὅστις σε προσπταίοντα περινοστεῖν ἐᾷ; 

ΤΟΝ ἼΣΟΣ: 

οὐκ οἶδ᾽ " ἐγὼ δ᾽ ἐχεῖνον ὀρρωδῶ πάνυ. 
ΧΡΡΕΠΤΥ, ΖΘΕΣ: 

Γ ς ΄ ΄ 
ἄληϑες, ὦ δειλότατε πάντων δαιμόνων ; 

οἴει γὰρ εἶναι τὴν Ζιὸς τυραννίδα, 

126 χαὶ τοὺς χεραυνοὺς ἀξίους τριωβόλου, 

ἐὰν ἀναβλέψης σὺ χἄν μιχρὸν χρόνον; 
ΠΟΘ ΓΟ Σ. 

τ Α ᾽ τ Η͂ » 5 

ὥ, μὴ λέγ, ὦ πογηρὲ, ταῦτ. 



δοκόν , ὁ ἡ» μπῶ δὼ 

ἽΝ ΦΡ ΨΡῈ , 

7 

ΧΡΕΜΥ.0Ο Σ. 

ἔχ᾽ ὕσυχος. 

ἐγὼ γὰρ ἀποδείξω σὲ τοῦ “ὸς πολὺ 
ος μεῖζον δυνάμενον. 

ΠΟ ΘΥΈΊΤΟ Σ. 

ἐμὲ σύ; 

ΧΡΕΜΙΥ.ΟΣ. 

γὴ τὸν οὐρανόν. 

180 αὐτίχα γὰρ ἄρχει διὰ τίν᾽ ὁ Ζεὺς τῶν ϑεῶν; 
ΚΑΡΤΙ Ν. 

διὰ τἀργύριον " πλεῖστον γάρ ἐστ' αὐτῷ. 
ΧΡΕΙΜΥ.0ΟΣ. 

φέρε, 
τίς οὖν ὁ παρέχων ἐστὶν αὐτῷ τοῦϑ᾽ ; 

ΚΑΡΙΩΝ. 
ὁδί. 

ΧΡΕΜΥΟΖΟΣ. 

ϑύουσι δ᾽ αὐτῷ διὰ τίν᾽; οὐ διὰ τουτονί; 
ΚΑΡ1Ι02 Ν. 

χαὶ νὴ 40 εὔχονταί γε πλουτεῖν ἄντιχρυς. 

ΧΡΕΜΥ.Ζ0ΟΣ. 

136 οὔκουν ὅδ᾽ ἐστὶν αἴτιος, καὶ ῥᾳδίως 

παύσεϊ ἂν, εἰ βούλοιτο, ταῦϑ᾽ ; 
ΠΑΟΥΤΟΣ. 

ὁτιὴ τί δή; 

ΧΡΕΜΥΟΜ.0ΟΣ. 

ὅτι οὐδ᾽ ἂν εἷς ϑύσειεν ἀνθρώπων ἔτι, 
οὐ βοῦν ἂν, οὐχὶ ψαιστὸν, οὐχ ἄλλ᾽ οὐδεὲν, 
μὴ βουλομένου σοῦ. 

ΠΑΟΥΤ.ΟΣ. 

πῶς; 

ΧΡΕΜΎΥΟ.60ΟΣ. 

ὕπως; οὐκ ἔσϑ' ὅπως 

140 ὠνήσεται δήπουθεν, ἢν σὺ μὴ παρὼν 
αὐτὸς διδῷς τἀργύριον, ὥστε τοῦ “]ιὸς 

τὴν δύναμιν, ἣν λυπῆ τι, καταλύσεις μόνος. 
ἹΤΧΖΟΥΤΟΟΣ. 

τί λέγεις; δι᾿ ἐμὲ ϑύουσιν αὐτῷ; 
ΧΡΕΜΎΥΜ.ΖΟΣ. 

φήμ᾽ ἐγώ. 
καὶ νὴ 42 εἴ τί γ᾽ ἔστι λαμπρὸν χαὶ καλὸν 

145 ἢ χάριεν ἀνθρώποισι, διὰ σὲ γίγνεται. 
ἅπαντα τῷ πλουτεῖν γάρ ἐσϑ᾽ ὑπήχοα. 

ΚΑΡΙῸ Ν. 

ἔγωγέ τοι διὰ μιχρὸν ἀργυρίδιον 
δοῦλος γεγένημαι, διὰ τὸ μὴ πλουτεῖν ἴσως. 

ΧΡΕΜΜΥΖΟΣ. 

χαὶ τάς γ ἑταίρας φασὶ τὰς Κορινϑίας, 

1560 ὅταν μὲν αὐτάς τις πένης πειρῶν τύχῃ, 

οὐδὲ προσέχειν τὸν νοῦν, ἐὰν δὲ πλούσιος, 
τὸν πρωχτὸν αὐτὰς εὐθὺς ὡς τοῦτον τρέπειν. 

ΚΑΡΙΩ Ν. Ι 

χαὶ τούς γε παῖδας φασὶ ταὐτὸ τοῦτο δρᾶν, 
οὐ τῶν ἐραστῶν, ἀλλὰ τἀργυρίου χάριν. 

ΧΡΕΜΜΥ ΟΣ. 

185 οὐ τούς γε χρηστοὺς, ἀλλὰ τοὺς πόρνους" ἐπεὶ 
αἰτοῦσιν οὐκ ἀργύριον οἱ χρηστοί. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΎΣ 

Ι 186 ἐφ᾽ οἷς ἂν οὗτος ἐπικαϑέζηται μόνον. 

ΧΡΕΜΥ,ΖΟΣ. 

ὁ μὲν ἵππον ἀγαθὸν, ὁ δὲ χύνας ϑηρευτικούς. 
ΚΑΡΙΩ Ν. 

αἰσχυνόμενοι γὰρ ἀργύριον αἰτεῖν ἴσως 

ὀνόματι περιπέττουσι τὴν μοχϑηρίαν. 
ΧΡΕΜΜΎΥ,ΟΣ. 

160 τέχναι δὲ πᾶσαι διὰ σὲ χαὶ σοφίσματα, 
ἐν τοῖσιν ἀνθρώποισίν ἐσϑ' εὑρημένα. 
ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν σχυτοτομεῖ χαϑήμενος, 

ἑρὸς δὲ χαλχεύει τις, ὁ δὲ τεχταίνεται. 

δὲ χρυσοχοεῖ γε, χρυσίον παρὰ σοῦ λαβὼν, 
δὲ λωποϑυτεῖ γε νὴ Α΄, ὃ δὲ τοιχωρυχεῖ, 
δὲ γναφεύει γ᾽, ὁ δέ γε πλύνει χώδια, 
δὲ βυρσοδεινεῖ γ᾽, ὁ δέ γε πωλεῖ χρόμμυα, 
δ᾽ ἁλούς γε μοιχὸς διὰ σέ που παρατίλλεται. 

ΠΑΟΎΥΤΟΣ. 

οἴμοι τάλας, ταυτί μὴ ἐλάνϑανεν πάλαι. 
ΚἭἯΡ7Ω Ν. 

170 μέγας δὲ βασιλεὺς οὐχὶ διὰ τοῦτον χκομῷᾷ; 
ἐκκλησία δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον γίγνεται; 
τί δέ; τὰς τριήρεις οὐ σὺ πληροῖς; εἰπέ μοι. 

τὸ δ᾽ ἐν Κορίνϑῳ ξενικὸν οὐχ οὗτος τρέφει; 
ὁ Πάμφιλος δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον χλαύσεται; 

176 ὁ Βελονοπώλης δ᾽ οὐχὶ μετὰ τοῦ Παμφίλου; 
᾿ἀγύρριος δ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτον πέρδεται; 
«Ῥιλέψιος δ᾽ οὐχ ἕνεχα σοῦ μύϑους λέγει; 

106 

Φ,. ὥῶν ὦ» ὦ. ὦ» Ὡς 

ἢ ξυμμαχία δ᾽ οὐ διὰ σὲ τοῖς «Αἰγυπτίοις ; 
ἐρᾷ δὲ “Ταὶς οὐ διὰ σὲ Φιλωνίδου ; 

180 ὁ Τιμοϑέου δὲ πύργος 
ΧΡΕΜΎΥ.ΟΣ. 

ἐμπέσοι γέ σοι. 

τὰ δὲ πράγματ' οὐχὶ διὰ σὲ πάντα πράττεται; 
μονώτατος γὰρ εἶ σὺ πάντων αἴτιος, 

καὶ τῶν χαχῶν χαὶ τῶν ἀγαϑῶν, εὖ ἴσϑ' ὅτι. 
ΚΑΡΓΙΏ Ν. 

κρατοῦσι γοῦν χὰν τοῖς πολέμοις ἕχάστοτε 

ΠΑΟΥΤΟΣ. 

ἐγὼ τοσαῦτα δυνατὸς εἰμ εἰς ὧν ποιεῖν; 
ΧΡΕΜΥ.ΟΣ. 

χαὶ ναὶ μὰ Ζία τούτων γε πολλῷ πλείονα" 
ὥστ᾽ οὐδὲ μεστὸς σοῦ γέγον᾽ οὐδεὶς πώποτε. - 

τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐστὶ πάντων πλησμονή" 
190 ἔρωτος : 

ΚΑΡΙΏ Ν, 

ἄρτων 
ΟΧΡΕΠΙ͂Υ 20 Σ. 

μουσικῆς 

ΚΑΡΙΩΝ. 
τοαγημάτων 

ΧΡΕΠΜΙΥ.Ζ0ΟΣ. 

τιμῆς 

ἈΚ 4710. Ν. 

πλακούντων 
ΧΡΕΜΥ Ζ2ΟΣ. 
“ἀνδραγαϑίας 

ΚΑΡΤΙΩΝ. 

ἰσχάδων 
ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

(ιλοτιμέας 



ΚΑΡΙΩ Ν. 

. μάζης 
ΧΡΕΜΥ 2Ζ0Σ. 

στρατηγίας 

Καρτῶ Ν. 

φακχῆς. 

ΧΡΕΜΥΜ.ΖΟΣ. 

σοῦ δ᾽ ἐγένετ’ οὐδεὶς μεστὸς οὐδεπώποτε. 
ἀλλ ἣν τάλαντά τις λάβη τοιαχκαίδεχα, 

196 πολὺ μᾶλλον ἐπιϑυμεῖ λαβεῖν ἑκχαίδεχα" 
χὰν ταῦτ᾽ ἀνύσηται, τετταράζοντα βούλεται, 
ἤ φησιν οὐ βιωτὸκ αὑτῷ τὸν βίον. 

ΠΙΡΤΘΥ ΤΟΙΣ, 

εὖ τοι λέγειν ἔμοιγε φαίνεσϑον πάνυ" 
πλὴν ἕν μόνον δέδοιχα. 

ΧΡΕΠΙΥΖΖ0ΟΣ. 

φράζε τοῦ πέρι. 
1.5. ΟΥ̓ ΤΊΘΣΣ. 

200 ὅπως ἐγὼ τὴν δύναμιν ἣν ὑμεῖς φατὲ 
ἔχειν μὲ, ταύτης δεσπότης γενήσομαι. 

ΧΡΕΜΥ.0Σ. 

γὴ τὸν 4 " ἀλλὰ καὶ λέγουσι πάντες ὡς 

δειλότατόν ἐσϑ' ὁ πλοῦτος. 
ΠΙΟΥΤΌΟΣ . 

ἥκιστ᾽, ἀλλά μὲ 
τοιχωρύχος τις διέβαλ. εἰσδὺς γάρ ποτε 

205 οὐκ εἶχεν εἰς τὴν οἰχίαν οὐδὲν λαβεῖν, 
εὑρὼν ἁπαξάπαντα χαταχεχλειμένα" 

εἶτ ὠνόμασέ μου τὴν πρόνοιαν δειλίαν. 
ΧΡΕΛΜΙΎΥ 20 Σ. 

μὴ νῦν μελέτω σοι μηδέν" ὡς, ἐὰν γένη 
ἀνὴρ πρόϑυμος αὐτὸς εἰς τὰ πράγματα, 

210 βλέποντ' ἀποδείξω οἱ ὀξύτερον τοῦ .1υγχέως. 
ΓΕΘ ΤΣΘΣΣ::: 

πῶς οὖν δυγήσει τοῦτο δρᾶσαι ϑνητὸς ὦν; 
ΧΡΕΜΎ.ΖΟΣ. 

ἔχω τιν ἀγαϑὴν ἐλπίδ᾽ ἐξ ὧν εἶπέ μοι 
ὁ Φοῖβος αὐτὸς Πυϑιχὴν σείσας δάφνην. 

: ΠΑΟΎΥΤΟΣ. 
χἀχεῖνος οὖν σύνοιδε ταῦτα; 

ΧΡΕΡΥΧΟΖΖ0ΟΣ. 

φήμ᾽ ἐγώ. 
Ζ:2350. ὙΤΊΟΙΣΣ. 

Ἃ 

215 ὁρᾶτε. 
κτ ΧΡ ΎΈΥΖΧΟΙΣ. 

μὴ φρόντιζε μηδὲν, ὠγαϑέ. 
ἐγὼ γὰρ, εὖ τοῦτ' ἴσϑι, κἂν δῆ μὶ ἀποϑαγεῖν, 
αὐτὸς διαπράξω ταῦτα. 

ΓΖ ΡΙΓΚΣΝ: 

κἂν βούλῃ γ᾽, ἔγώω. 
ΣΧ ΡΙΕΥΡΧΟΖΟΣΙΣ: 

πολλοὶ δ᾽ ἔσονται χἄτεροι νῷν ξύμμαχοι, 
ὅσοις δικαίοις οὖσιν οὐχ ἦν ἄλφιτα. 

1Γ.,.. 0 ΥΤΊΘῸΣ 

220 παπαῖ, πογηρούς γ᾽ εἶπας ἡμῖν συμμάχους. 
ΡΤ ΤΎΥΖΘΙΣ. 

οὔ», ἤν γε πλουτήσωσιν ἐξ ἀρχῆς πάλιν. 
ἀλλ ἴϑι σὺ μὲν ταχέως δραμὼν 

ΡΟ ΡΊ ΩΝ. 

τί δρῶ; λέγε. 

ἘΠ ΑΙ ΘΕ Ὁ ἜΣ: 

ΧΡΕΙΜΥ.72ΟΣ. 

τοὺς ξυγγεώργους χάλεσον, εὑρήσεις δ᾽ ἴσως 
ἐν τοῖς ἀγροῖς αὐτοὺς ταλαιπωρουμέγους, 

226 ὅπως ἂν ἴσον ἕχαστος ἐνταυϑὶ παρὼν 

ἡμῖν μετάσχῃ τοῖδε τοῦ Πλούτου μέρος. 
ΓΟ Ν- 

καὶ δὴ βαδέζω" τουτοδὶ χρεάϑιον 
τῶν ἔνδοϑέν τις εἰσενεγχκάτω λαβών. 

ΧΡΕΜΙΥΜ,Ζ0ΟΣ. 

ἐμοὶ μελήσει τοῦτό γ᾽ " ἀλλ: ἀνύσας τρέχε. 
280 σὺ δ᾽, ὦ χράτιστε Πλοῦτε πάντων δαιμόνων, 

εἴσω μετ’ ἐμοῦ δεῦρ᾽ εἴσιϑ' " ἡ γὰρ οἱχία 
αὕτη ᾽στὶν ἣν δεῖ χρημάτων σὲ τήμερον 
μεστὴν ποιῆσαι καὶ δικαίως χἀδίχως. 

ΠΑΟΎΤ ΟΣ. 

ἀλλ ἄχϑομαι μὲν εἰσιὼν γὴ τοὺς ϑεοὺς 
288 εἷς οἰχίαν ἑχάστοτ᾽. ἀλλοτρίαν πάνυ" 

ἀγαϑὸν γὰρ ἃ ̓ έλαυσ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ πώποτε. 

ἢν μὲν γὰρ εἰς φειδωλὸν εἰσελϑὼν τύχω, 
εὐθὶς χατώρυξέν μὲ χατὰ τῆς γῆς κάτω" 

κἂν τις προσέλϑη χρηστὸς ἄνϑοωπος φίλος 

240 αἰτῶν λαβεῖν τι μιχρὸν ἀογυρίδιον, 
ἔξαρνός ἐστι μηδ᾽ ἰδεῖν μὲ πώποτε. : 
ἢ» δ᾽ ὡς παραπλὴῆγ᾽ ἄνθρωπον εἰσελϑὼν τύχω, 
πόοναισι χαὶ χύβοισι παραβεβλημένος 

γυμνὸς ϑύραζ᾽ ἐξέπεσον ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ. 
ΧΡΕΜΥ.Ζ0ΟΣ. 

245 μιετρίου γὰρ ἀνδοὸς οὐκ ἐπέτυχες πώποτε. 
ἐγὼ δὲ τούτου τοῦ τρόπου πῶς εἰμ’ ἀεί. 
χαίρω τε γὰρ φειδόμενος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ 
πάλιν τ' ἀναλῶν, ἡνίχ᾽ ἂν τούτου δέη. 
ἀλλ εἰσίωμεν, ὡς ἰδεῖν σὲ βούλομαι 

280 χαὶ τὴν γυγναῖχα χαὶ τὸν υἱὸν τὸν μόνον, 
ὃν ἐγὼ φιλῶ μάλιστα μετὰ σέ. 

ΠΑΟΎΥΤΟ Σ. 

πείϑομαι-, 

ΧΡΕΜΥΟ.0ΟΣ. 

τέ γὰρ ἄν τις οὐχὶ πρὸς σὲ τἀληϑῆ λέγοι; 
ΚΑΡΙΩ Ν. 

ὦ πολλὰ δὴ τῷ δεσπότῃ ταυτὸν ϑύμον φα- 
γόντες, 

ἄνδοες φίλοι καὶ δημόται χαὶ τοῦ πονεῖν ἐρασταὶ, 
255 ἴτ ἐγχογεῖτε, σπεύδεϑ, ὡς ὃ καιρὸς οὐχὶ 

μέλλειν, ᾿ 

ἀλλ ἔστ ἐπὶ αὐτῆς τῆς ἀχμῆς, ἡ δεῖ παρόντ' 
ἀμύνειν. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὔκουν ὁρᾷς ὁρμωμέγους ἡμᾶς πάλαι προϑύμως, 

ὡς εἶχός ἔστιν ἀσϑενεῖς γέροντας ἄνδρας ἤδη; 

σὺ δ᾽ ἀξιοῖς ἴσως μὲ ϑεῖν, πρὶν ταῦτα χαὶ 

φοάσαι μοι 

260 ὅτου χάριν μὲ ὃ δεσπότης ὁ σὸς χέπληχε δεῖρο. 
ΚΑΡΙΩ Ν. 

οὔχουν πάλαι δήπου λέγω; σὺ δ᾽ αὐτὸς οὔκχ 
ἀχούεις. 

ὃ δεσπότης γάρ φησιν ὑμᾶς ἡδέως ἅπαντας 

ψυχροῦ βίου χαὶ δυσκόλου ζήσειν ἀπαλλαγέντας. 

ΣΧ ΟΥΡΙΟΣΣΣ 

ἔστιν δὲ ϑὴ τί χαὶ πόϑεν τὸ πρᾶγμα τοῦϑ' ὅ 

ΦΊΟΡ;; 
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ΛΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥ 

ΚΑΡΙΩ Ν. ἡγούμενον τοῖς προβατίοις, , 

800 εἰχή δὲ χαταδαρϑόντα που, 

μέγαν λαβόντες ἡμμένον σφηκίσχον ἐχτυφλῶσαι. 

Α 

265 ἔχων ἀφῖχται δεῦρο το ἐσβύτην τι»), ὥ πονῆηροΐ, 

ῥυπῶντα, κυφὸν, ἄϑλιον, ῥδυσὸν, μαϑῶντα, 
] 

γωδόν" ΚΑΡΙΩΝ. 
οἶμαι δὲ νὴ τὸν οὐρανὸν χαὶ ψωλὸν αὐτὸν εἶναι. ἐγὼ δὲ τὴν Κίρχην γε τὴν τὰ φάρμακ ἀναχυ- 

ΧΟΡΟΣ. χκῶσαν, 
ὦ χρυσὸν ἀγγείλας ἐπῶν, πῶς φής; πάλιν φρά- ἢ τοὺς ἑταίρους τοῦ Φιλωνίδου ποτ᾽ ἐν Κορίγϑῳ 

σον μοι. ἔπεισεν ὡς ὄντας χάπιρους 
δηλοῖς γὰρ αὐτὸν σωρὸν ἥκειν χρημάτων ἔχοντα. 806 μεμαγμένον σχῶρ ἀρ τον αὐτὴ δὲ ἕματτεν 

ΚΑΡΙΩ Ν. αὐτοῖς, 

270 πρεσβυτιχῶν μὲν οὖν χαχῶν ἔγωγ᾽ ἔχοντα σωρόν. μιμήσομαι πάντας τρόπους" 

ΧΟΡΟΣ. ὑμεῖς δὲ γρυλίζοντες ὑπὸ φιληδίας 

μῶν ἀξιοῖς φενακίσας ἡμᾶς ἀπαλλαγῆναι “ ἕπεσϑε μητρὶ χοῖροι. 

ἀζήμιος, καὶ ταῦτ᾽ ἐμοῦ βαχτηρίαν ἔχοντος ; ΧΟΡΟΣ. 
ΚΑΡΙΩΝ. οὐχοῦν σὲ τὴν Κίρχην γε τὴν τὰ φάρμακ ἀνα- 

πάντως γὰρ ἄνθρωπον φύσει τοιοῦτον εἰς τὰ χυχῶσαν 

᾿ πάντα 310 χαὶ μαγγανεύουσαν μολύνουσάν τε τοὺς ἑταίρους, 
ἡγεῖσϑέ μὲ εἶναι κοὐδὲν ἂν νομίζεϑ' ὑγιὲς εἰπεῖν; λαβόντες ὑπὸ φιληδίας 

ΧΟΡΟΣ. τὸν «Ταρτίου μιμούμενοι τῶν ὄρχεων χρεμῶμεν, 
276 ὡς σεμνὸς οὐπίτριπτος " αἷ κνῆμαι δέ σου βοῶσιν. μινϑώσομέν 8' ὥσπερ τράγου : 

ἰοὺ ἰοὺ, τὰς χοίνιχας χαὶ τὰς πέδας ποϑοῦσαι. τὴν ὄῖνα " σὺ δ᾽ ᾿Δρίστυλλος ὑποχάσχων ἐρεῖς " 
ΚΑΡΙΩ Ν. 81ὅ ἕπεσϑε μητοὶ χοῖροι. 

ἐν τὴ σορῷ νυνὶ λαχὸν τὸ γράμμα σου διχάζειν,, ΚΑΡΙΩΝ. 

σὺ δ᾽ οὐ βαδίζεις; ὁ δὲ Χάρων τὸ ξύμβολον ἀλλ εἶα νῦν τῶν σχωμμάτων ἀπαλλαγέντες ἤδη 
δίδωσιν. ὑμεῖς ἐπ᾽ (λλ εἶδος τρέπεσϑ', 

ΧΟΡΟΣ. ἐγὼ δ᾽ Ἰὼν ἤδη ψέθοι 

διαρραγείης. ὡς μόϑων εἶ χαὶ φύσει χόβαλος, βουλήσομαι τοῦ δεσπότου 
280 ὅστις φεναχίζεις, φοάσαι δ᾽ οὔπω τέτληχας 3820 λαβών τιν ἄρτον χαὶ χρέας 

ἡμῖν μασώμενος τὸ λοιπὸν οὕτω τῷ κόπῳ ξυνεῖναι. 
ὅτου χάριν μὶ ὁ δεσπότης ὁ σὸς χέχληχε δεῦρο" ΧΡΕΜΎΥΜΖΟΣ. 
οἱ πολλὰ μοχϑήσαντες, οὐχ οὔσης σχολῆς, προ- χαίρειν μὲν ὑμᾶς ἔστιν, ὦνδρες δημόται, 

ϑύμως ἀρχαῖον ἤδη προσαγορεύειν καὶ σαπρόν" 
δεῦρ᾽ ἤλθομεν, πολλῶν ϑύμων ῥίζας διεχπε- ἀσπάζομαι δ᾽, ὁτιὴ προϑύμως ἥκετε 

ρῶντες. 825 χαὶ συντεταμένως χοὺ χατεβλαχευμένως. 
ΚΑΡΙΩΝ. ὅπως δέ μοι χαὺὶ τἄλλα συμπαραστάται 

ἀλλ οὐχέν ἂν χρύψαιμι. τὸν Πλοῦτον γὰρ, ὧὠν-᾿ ἔσεσϑε χαὶ σωτῆρες ὄντως τοῦ ϑεοῦ. 

δρες; ἤχει ΧΟΡΟΣ. 
28ό ἄγων ὁ δεσπότης, ὃς ὑμῶς πλουσίους ποιήσει. ϑάρρει" βλέπειν γὰρ ἄντιρυς δόξεις μὲ Ἴἄάρη. 

ΧΟΡΟΣ. δεινὸν γὰρ, εἰ τριωβόλου μὲν οὕνεχα 
ὄντως γὰρ ἔστι πλουσίοις ἅπασιν ἡμὶν εἶναι; 5850 ὠστιζόμεσϑ' ἑχαστοτ ἐν τὐἠκκλησίᾳ, 

ΚΑ͂ΡΙΩ Ν. αὐτὸν δὲ τὸν Πλοῦτον παρείην τῳ λαβεῖν. 
γὴ τοὺς ϑεοὺς, Μίδας μὲν οὖν, ἢν ὧὠτ «ὄνου. ΧΡΕΜΜΥΟ.2ΟΣ. 

λάβητε. καὶ μὴν ὁρῶ χαὶ Βλεψίδημον τουτονὶ 
ΧΌΡΟΣ, προσιόντα" δῆλος δ᾽ ἐστὶν ὅτι τοῦ πράγματος 

ὡς ἥδομαι δαὶ τέρπομαι χαὶ βούλομαι χορεῦσαι ἀκήκοέν τι τὴ βαϑδίσει καὶ τῷ τάχει. 
ὑφ᾽ ἡδονῆς, εἴπερ λέγεις ὄντως σὺ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ. ΒΑΚΕΨΙΖΗΜῈΟΣ. 

ΚΑΡ1Ι0 Ν. 

290 χαὶὺ μὴν ἐγὼ βουλήσομαι ϑρεττανελὸ τὸν Κύ- 
886 τί ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ εἴη; πόϑεν χαὶ τίνι τρόπῳ 

’ » 2 “. ΄ ᾿) γ 

«Χρεμύλος πεπλουτη ἐξαπίνης ; οὐ πείϑομαι. 
Ϊ 
ἢ 
Ι 

ἱ 

χλωπα ε χαίτοι λόγος γ᾽ ἦν γὴ τὸν “Πραχλέα πολὺς 
μιμούμενος χαὶ τοῖν ποδοῖν ὠδὲ παρενσαλεύων ἐπὶ τοῖσι χουρείοισι τῶν χαϑημένων, 
ὑμᾶς ἄγειν. ἀλλ᾿ εἶα τέχεα ϑαμίν ἐπαναβοῶντες. ὡς ἐξαπίνης ἁνὴρ γεγένηται πλούσιος. 
βληχώμεγοί τε προβατέων 8410 ἔστιν δέ μοι τοῦτ᾽ αὐτὸ ϑαυμάσιον, ὅτέως 
αἰγῶν τε χκιναβρώντων μέλη, χϑηστόν τι πράττων τοὺς φίλους μεταπέμπεται. 

296 ἕπεσϑ' ἀπεψωλημέγοι" τράγοι δ᾽ ἀκρατιεῖσϑε. οὔχουν ἐπιχώριόν γε πρᾶγμ᾽ ἐργάζεται. 
ΧΟΡΟΣ. ΧΡΕΜΜΥ..ΌῸΌ Σ. 

ἡμεῖς δέ γ᾽ αὖ ζητήσομεν ϑρεττανελὸ τὸν Κύ-" ἀλλ οὐδὲν ἀποχρύψας ἐρῶ νὴ τοὺς ϑεούς. 
χλωπα ὦ Βλεψίϑηι᾽, ἄμεινον ἢ χϑδὲς πράττομεν, 

βληχώμενοι, σὲ τουτονὶ πινῶντα χαταλαβόντες, 845 ὥστε μετέχειν ἔξεστιν " εἶ γὰρ τῶν φίλων. 
πήραν ἔχοντα λάχαγνά τ ἄγρια δροσερὰ, χραι--᾿ ΒΖΕΦΨΊΔΗΜῈἜἝΟΣ. 

παλῶντα, γέγονας δ᾽ ἀληϑῶς, ὡς λέγουσι, πλούσιος; 



ΧΡΕΜΥΎΥΖΟΣ. 

ἔσομαι μὲν οὖν αὐτίχα μάλ, ἢν ϑεὸς ϑέλῃ. 
ἔνι γάρ τις, ἔνι κίνδυνος ἐν τῷ πράγματι. 

ΒΑΕΨΙΔΗΠΟΣ. 
ποῖός τις; 

ἈΟΡΕΣΠΥΖΦ0ΦΟΣΝΣ. 

οἷος, 
ΒΖΕΜΊΙΖΗΠΠΟ Σ. 

λέγ᾽ ἀνύσας ὅ τι φής ποτε. 
ΧΡΕΜΎΜΖΟΣ. 

8ὅ0 ἢν μὲν κατορϑώσωμεν, εὖ πράττειν ἀεί" 
τ ἢν δὲ σφαλῶμεν,, ἐπιτετρίφϑαι τὸ παράπαν. 

- ΒΖΕΨΙΖΔΗΜΙΜΠΟΣ. 

τουτὶ πονηρὸν φαίνεται τὸ (φορτίον, 
χαΐ μὲ οὐχ ἀρέσχει. τό τε γὰρ ἐξαίφνης ἄγαν 
οὕτως ὑπερπλουτεῖν τό τ αὖ δεδοιχέναι 

866 πρὸς ἀνδρὸς οὐδὲν ὑγιές ἐστ᾽ εἰργασμένου. 
ΧΡΕΛΠΙΥ.ΖΟΣ. 

- πῶς δ᾽ οὐδὲν ὑγιές; 
5.5} ΨΊΙΖΔΉΚΤΟΣ. 

εἴ τι χεχλοφὼς γὴ 4 ία 

ἐχεῖϑεν ἥχεις ἀργύριον ἢ χρυσίον 

παρὰ τοῦ ϑεοῦ, χἄπειτ' ἴσως σοι μεταμέλει. 
ΧΈΡΙ ΠῚ Ὺ Χ00 Σ: 

᾿ἤπολλον ἀποτρόπαιε, μὰ «ὦ ἐγὼ μὲν οὔ. 
κου ΒΕΔΕ ΡΠ Ι ΠΤΜΤΟΙΣ. 

8600 παῦσαι φλυαρῶν, ὠγάϑ' - οἶδα γὰρ σαφῶς. 
ΧΡΕΜΎ.ΖΟΣ. 

σὺ μηδὲν εἰς ἔμ᾽ ὑπονόει τοιοῦτο. 

ΒΩΙΕΜΨΙΖΗΠΜΜἜΟΣ. 

φεῦ" 

ὡς οὐδὲν ἀτεχνῶς ὑγιές ἐστιν οὐδενὸς, 
ἀλλ εἰσὶ τοῦ χέρδους ἅπαντες ἥττογες. 

ΧΡΕΜΎΥΜΖΟΣ. 
οὔ τοι μὰ τὴν “]ἡμητρ᾽ ὑγιαίνειν μοι δοχεῖς. 

ΒΙΕΜΨΙΠΗΜΟΣ. 

866 ὡς πολὺ μεϑέστηχ ὧν πρότερον εἶχεν τρόπων. 
ΧΡΕΜΎΥ.Ζ0ΟΣ. 

μελαγχολᾷς, ὦνθρωπε, νὴ τὸν οὐρανόν. 
ΒΖ“ΕΨΊΖΗΜΈΟ Σ. 

ἀλλ οὐδὲ τὸ βλέμμ αὐτὸ κατὰ χώραν ἔχει, 
ἀλλ ἐστὶν ἐπίδηλόν τι πεπαγνουργηκότι. 

ΧΡ ἸΘΕΣ. 

σὺ μὲν οἶδ᾽ ὃ χρώζεις" ὡς ἐμοῦ τι χεχλοφότος 
870 ζητεῖς μεταλαβεῖν. 

ΒΒ.“ ΨΙΖΙ͂ΠΙΧΖΟΣ. 

μεταλαβεῖν ζητιῦ ; τίνος ; 

ΧΡ ΡΥ ΥΣΦΖΟΘΙΣΣΕ 

τὸ δ᾽ ἐστὶν οὐ τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἑτέρως ἔχον. 
ΒΖΕ ΓΚΥΓΗΥΡΟΟΣ: 

μῶν οὐ χέχλοφας, ἀλλ᾿ ἥρπακχας; 
ὈΧΕΘΕΡ ὙΡΘΕΣ: 

χαχοδαιμογᾷς. 
ΒΖ“ΈΜΨΙΖΗΠΙΟΣ. 

ἀλλ οὐδὲ μὴν ἀπεστέρηχάς. γ᾽ οὐδέγα; 
ΧΟΡΕΠΓΥ ΟΣ, 

οὐ δητ ἔγωγ. 
ΘῈ 7 Ψ Τ͵ΙΖΉΙΖΟΣ. 

ὦ ᾿Πράχλεις, φέρε, ποῖ τις ἂν 
876 τράποιτο; τἀληϑὲς γὰρ οὐχ ἐϑέλεις φράσαι. 

᾿ 880 χαὶ μὴν φίλως γ ἄν μοι δοχεῖς γὴ τοὺ ϑεοὺς 

,, ἱχετηρίαν ἔχοντα μετὰ τῶν παιδίων 

᾿ 8ὃ8ὅ τῶν ᾿Πραχλειδῶν οὐδ᾽ ὁτιοῦν τῶν Παμφίλου. 

890 ἀπολεῖς. 

8396 λέγεις ἀληϑῆ; 

ΧΡΕΜΓΤΥΖΖΕΟΟΣ:. 

χατηγορεῖς γὰρ πρὶν μαϑεῖν τὸ πρᾶγμά μου. 
ΒΖΕΟΧΙΖΗΙΜΟ Σ. 

ὦ τῶν, ἐγώ τοι τοῦτ᾽ ἀπὸ σμικροῦ πάνυ 
ἐθέλω διαπρᾶξαι πρὶν πυϑέσϑαι τὴν πόλιν, 
τὸ στόμ ἐπιβύσας χέρμασιν τῶν ῥητόρων. 

ἘΧῪ ΚΤ ΤΟΥ ΚΟ Σ. 

τρεῖς μνᾶς ἀναλώσας λογίσασϑαι δώδεχα. 

Ὁ 7. ἢ ΓΜ ΟΣ, 

ὁρῶ τιν᾽ ἐπὶ τοῦ βήματος χαϑεδούμενον, 

τῷ - 27 
καὶ τῆς γυναικὸς, χοὺ διοίσοντ' ἐγτιχους 

ΧΡΕΜΙΥ.ΖΟΣ. 

οὔκ, ὦ χκαχόδαιμον, ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς μόγους 
ἔγωγε χαὶ τοὺς δεξιοὺς χαὺ σώφρονας 

ἀπαρτὶ πλουτῆσαι ποιήσω. 

Β..1Ὲ Μ1Ζ ΠΩ Ο Σ. 

τί σὺ λέγεις; 

οὕτω πᾶνν πολλὰ χέχλοφας; 
ΧΡΕΜΙΎΥ,ΖΟΣ. 

οἴμοι τῶν καχῶν, 

Β.Ζ4ΕΜΙ͵,ἊΠΗΩΙ ΟΣ. 

σὺ μὲν οὖν σεαυτὸν, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 

ΧΡΕΠΜΙΓΥΖ,Ζ ΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ τὸν Πλοῦτον, ὦ μοχϑηρὲ σὺ, 
ἔχω. 

ΒΩΖΕΨΙΠΖΠΗΙΟ Σ. 

σὺ Πλοῦτον; ποῖον ; 

ΧΡΕΜΜΥ.Ζ0Ο Σ. 

αὐτὸν τὸν ϑεύνγ. 

ΒΖΕΨΙΖΉΗ Μ70Ο Σ. 

καὶ ποῦ στιν; 

ΧΡΕΠΜΎΥΜΖ0Ο Σ. 

ἔγδον». 

ΒΑΕΒΨΙΔΗΜΟΣ. 
ποῦ ; 

ΧΡΗΕΙΖΧΖΥ.“0 Σ. 

παρ᾽ ἐμοί. 

ΒΙΕΨΙΖΗΙΟ Σ. 

παρὰ σοΐ; 

ΧΡΕΜΎῪΎΖΟΣ. 

Ξ,Ε.ΨΙΦἉΠΙΟ Σ. 

οὐχ ἐς κόραχας; Πλοῦτος παρὰ σοί; 

ΧΡΕΜΜΎΥ.0Ο Σ. 

γὴ τοὺς ϑεούς. 

52ΕΨΊΙΔΗΠΙΠΟ Σ. ' 

ΧΡΕΙΜΜΎ.Ζ0 Σ. 

φημί. 

Β,ΙΕΜ.ΨΙΖΗΙ.Ο Σ. 

πρὸς τῆς Ἑστίας; 

ΧΡΕΙΥΥ 240 Σ. 

νὴ τὸν Ποσειδῶ. 

ΒΑΕΨΙΖΔΗΜΜΟΞΣ. 

τὸν ϑαλάττιον λέγεις ; 



ὌΧ ΚΟ ὸ- 
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ἜΞι νδης 

54 Ἀ ΡΎΣΟ 

ΧΡΕΜΎΖΟΣ. 

εἰ δ᾽ ἔστιν ἕτερός τις Ποσειδῶν, τὸν ἕτερον. 
Β.ΕΨΊΙΖΗΜΟ Σ. 

εἶτ οὐ διαπέμπεις καὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς φίλους; 
ΧΡΕΜΜΥΖ0 Σ. 

οὐκ ἔστι πω τὰ πράγματ' ἐν τούτῳ. 
Β.ΕΜΨΙΖΗΙΟΣ. 

τί φής; 
400 οὐ τῷ μεταδοῦναι; 

ΘΝ ΤΟΣ. 
μὰ Δία. δεῖ γὰρ πρῶτα 

ΒΙΕΨΙΔΗΜΟΣ. 
τι; 

ΧΡΕΜΥ,Ζ0ΟΣ. 

βλέψαι ποιῆσαι νὼ 
ΒΑΕΨΙΔΗΙΙΟΣ. 

τίνα βλέψαι; φράσον. 
ΧΡΕΜΜΥ 20 Σ. 

ἡ [4 

τὸν Πλοῦτον ὥσπερ πρότερον ἕνί γέ τῳ τρόπῳ. 
ΒΑΕΨΙΔΗΜΟΣ. 

τυφλὸς γὰρ ὄντως ἐστί; 

ΧΡΕΜΎΥ.Ζ0ΟΣ. 

νὴ τὸν οὐρανόν. 
ΒΑΒΨΙΔΗΜΟΣ. 

οὐκ ἑτὸς ἄρ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἦλϑεν οὐδεπώποτε. 
ΧΡΕΙΜΎΥ 240 Σ. 

405 ἀλλ᾿ ἣν ϑεοὶ ϑέλωσι, νῦν ἀφίξεται. 

ΒΖ4ΕἍὍ ΙΗ ΜΟ Σ. 

οὔκουν Ἰατρὸν εἰσαγαγεῖν ἐχρῆν τιγά; 
ΧΡΕΜΎΟΚ.ΖΟΣ. 

τίς δὴτ' ἰατρός ἐστι νῦν ἐν τῇ πόλει; 
οὔτε γὰρ ὁ μισϑὸς οὐδὲν ἔστ᾽ οὔϑ' ἡ τέχνη. 

ΒΑΖΕΨΊΙΖΗ ΟΣ. 

σκοπῶμεν. 
ΧΡΕΜΎΥ.ΖΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔστιν. 
ΒΖΕΨΙΖΔΗΙ ΟΣ. 

οὐδ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ. 
ΧΡΕΜΤΥ. ΟΣ. 

410 μὰ 4, ἀλλ᾿ ὅπερ πάλαι παρεσχευαζόμην 
ἐγὼ, χαταχλένειν αὐτὸν εἰς ᾿4΄σχληπιοῦ 
χράτιστόν ἔστι. 

ΒΑΕΨΊΙΖΗ ΠΟ Σ. 

πολὺ μὲν οὖν γὴ τοὺς ϑεούς. 
μή νυν διάτριβ᾽, ἀλλ᾿ ἄνυε πράττων ἕν γέ τι. 

ΧΡΕΙΜΥ.7Ο Σ. 

χαὶ μὴν βαδίζω. 
Β.,ΕΜὍΜΙἊΖΠΙ ΟΣ. 

σπεῦδέ νυν. 
ΧΡΕΜΠΜΙΥΟ.ΖΟΣ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ δρῶ. 
ΠΕΝῚἍ“. 

415 ὦ ϑερμὸν ἔργον χἀνόσιον χαὶ παράνομον 
τολμῶντε δρᾶν ἀνθοωπαρίω χακοδαίμογε, 
ποῖ ποῖ; τί φεύγετ᾽ ; οὐ μενεῖτον; 

ΒΑΔΕΜΙΩ͂ΠΠΙΜΟΣ. 

᾿Πράχλεις. 

ΠΕΝΤΙΑ. ὲ 
ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς ἐξολῶ χακοὺς χαχῶς" 
τόλμημα γὰρ τολμᾶτον οὐκ ἀνασχετὸν, 

ΦΑΝΟΥΣ 

420 ἀλλ᾿ οἷον οὐδεὶς ἄλλος οὐδεπώποτε 
οὔτε ϑεὸς οὔτ᾽ ἄνϑρωπος " ὥστ᾽ ἀπολώλατον. 

ΧΡΕΜΜΥΖΟΣ. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς; ὠχρὰ μὲν γὰρ εἶναί μοι δοκεῖς... 
ΒΙΕΜΨΙΖΠΠΙΤΟΣ. 

ἴσως ᾿Ερινύς ἐστιν ἐκ τραγῳδίας" 
βλέπει γέ τοι μανικὸν τι καὶ τραγῳδιχόν. 

ΧΡΕΜΜΥ,ΖΟΣ. 

424 ἀλλ οὐχ ἔχει γὰρ δᾷδας. ι 

Β..,ΕἝΙΖΗ ΟΣ. 

οὐκοῦν κλαύσεται. 
ΠΕΝΙ ΔΖ. 

οἴεσϑε δ᾽ εἶναι τίνα με; 
ΧΡΕΠΜΎΥΟ.ΖΟΣ. 

πανδοχεύτριαν, 
ἢ λεκιϑόπωλιν. οὐ γὰρ ἂν τοσουτονὶ 
ἐνέχραγες ἡμῖν οὐδὲν ἠδιχημένη. 

' ΠΕΝΙΔΑ. 
ἄληϑες; οὐ γὰρ δεινότατα δεδροάχατον, 

480 ζητοῦντες ἐκ πάσης μὲ χώρας ἐχβαλεῖν; 

ἑ ΧΡΕΜΙΥΖΟ Σ. 

οὔχουν ὑπόλοιπον τὸ βάραϑρόν σοι γίγνεται; 
ἀλλ ἥτις εἶ λέγειν οἱ ἐχοὴῆν αὐτέχα μάλα. 

ΠΕΝΤΑ. 
ἢ αἀφὼ ποιήσω τήμερον δοῦναι δίχην 

ἀνϑ' ὧν ἐμὲ ζητεῖτον ἐνθένδ᾽ ἀφανίσαι. 
Ϊ ΠΑΕΨΊΙΖΗΜΜΟΣ. 

[488 ἀρ ἐστὶν ἡ χαπηλὶς ἡκ τῶν γειτόνων, 
| ἢ ταῖς χοτύλαις ἀεί με διαλυμαίγνεται; 
᾿ ΠΕΝΙ.ἍΖ. 

Πενία μὲν οὖν, ἣ σφῷν ξυνοιχῶ πόλλ᾽ ἔτη. 
Β,ΕΜΠΙΠΖΙ͂Π ΤΟ Σ. 

ἄναξ ““πολλον χαὶ ϑεοὶ, ποῖ τις φύγῃ; 
ΧΡΕΜΕῪΥ Ζ0 Σ. 

οὗτος, τί δρᾷς; ὦ δειλότατον σὺ ϑηρίογ, 

440 οὐ παραμιεγεῖς ; 

Β,ΖΕΨΙΊΙΖΔΗΠΠ7Ο Σ. 

ἥχιστα πάντων. 
ΧΡΕΜΜΎΥΜΖΟΣ. 

οὐ μενεῖς; 
ἀλλ ἄνδρε δύο γυναῖχα φεύγομεν μίαν; 

ΒΑΕΨΊΙΖΗ71Ο Σ. 

Πενία γάρ ἔστιν, ὦ πονήρ᾽, ἧς οὐδαμοῦ 
οὐδὲν πέφυχε ζῶον ἐξωλέστερον. 

ΧΡΕΜΙΎΥΣ.ΟΣ. 

στῆϑ', ἀντιβολῶ σε, στῆϑι. 

ΒΑΕΥΙΖΠΗΠΙΠΠΟΣ. 

μὰ 42 ἐγὼ μὲν οὔ. 
ΧΡΕΜΤΥΖΟΣ. 

4ἀλ6 χαὶ μὴν λέγω. δεινότατον ἔργον παρὰ πολὺ 
ἔργων ἁπάντων ἐργασόμεϑ', εἰ τὸν ϑεὸν 
ἔρημον ἀπολιπεόντε ποι φευξούμεϑα 

τηγδὴ δεδιότε, μηδὲ διαμαχούμεϑα. 

Β,ΖΕΦΨΙΖ4Π770 Σ. 

ποίοις ὅπλοισιν ἢ δυνάμει πεποιϑότες; 
450 ποῖον γὰρ οὐ ϑώραχα, ποίαν δ᾽ ἀσπίδα 

οὐκ ἐνέχυρον τέϑησιν ἡ μιαρωτάτη; 

ΧΡΕΜΥ.Ο Σ. 

ϑάρρει" μόνος γὰρ ὃ ϑεὸς οὗτος οἷδ᾽ ὅτι 
τροπαῖον ἂν στήσαιτο τῶν ταύτης τρόπων. 



ΠΕΝΤΙΖ. 

γρύζειν δὲ χαὶ τολμῶτον, ὦ χαϑάρματε, 
106 ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ δεινὰ δρῶντ᾽ εἰλημμένω; 

ΧΡΕΠΙΎΥ.ΖΟΣ. 

σὺ δ᾽, ὦ χάχιστ᾽ ἀπολουμέγη,, τί λοιδορεῖ 

ἡμῖν προσελϑοῦσ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀδιχουμένη; 
71 Ὲ Ν 1.4. 

οὐδὲν γὰρ, ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν, νομίζετε 
ὩΕΠ ΣῈ : 
ἀδιχεῖν μὲ τὸν Πλοῦτον ποιεῖν πειρωμένω 

460 βλέψαι πάλιν; 
ΧΡ; ΠΡΕΎΥ ΧΌΟΥΣ. 

τί οὖν ἀδιχοῦμεν τοῦτό σε, 

᾿εἰ πᾶσιν ἀνθοώποισιν ἐχπορίζομεν 

ἀγαϑόν; 
{ΕΝ ΓΤ. 

τί δ᾽ ἂν ὑμεῖς ἀγαϑὸν ἐξεύροιϑ' 
ΧΡΕΜΙΥ,Ζ0ΟΣ. 

ε 

ὃ τι; 
σὲ πρῶτον ἐχβαλόντες ἐκ τῆς Ελλάδος. 

ΓΕ ΝΤ 2. 

ἔμ᾽ ἐχβαλόντες; χαὶ τί ἂν νομίζετον 
466 χακὸν ἐργάσασθαι μεῖζον ἀνθρώπους; 

ΧΡΕΜΥΜΌΟΣ:. 

ὅ τι; 
εἰ τοῦτο δοᾶν μέλλοντες ἐπιλαϑοίμεϑα. 

ΜῈΝ 1.2. 

καὶ μὴν περὶ τούτου σφῷν ἐθέλω δοῦναι λόγον 
τὸ πρῶτον αὐτοῦ" χἂν μὲν ἀποφήνω μόνην 
ἀγαϑῶν ἁπάντων οὖσαν αἰτίαν ἐμὲ 

470 ὑμῖν δὲ ἐμέ τε ζῶντας ὑμᾶς" εἰ δὲ μὴ, 
ποιεῖτον ἤδη τοῦϑ' ὅ τι ἂν ὑμῖν δοχῆ. 

ΧΡΕΜΙΥ.,0Ὸ Σ. 

ταυτὶ σὺ τολμᾷς, ὦ μιαρωτάτη, λέγειν ; 
ΓΝ ΤΕ: 

καὶ σύ γε διδάσχου" πάνυ γὰρ οἶμαι δᾳδίως 
ἅπανϑ' ἁμαρτάνοντά σ᾽ ἀποδείξειν ἐγὼ, 

478 εἰ τοὺς διχαίους φὴς ποιήσειν πλουσίους. 

Β.ΕΨΙΠΗΠΜΟΣ. 

ὦ τύμπανα χαὶ κύφωνες οὐχ ἀρήξετε; 

ΣΝ ΓΞ: 

οὐ δεῖ σχετλιάζειν χαὶ βοᾶν πρὶν ἂν μάϑης. 

ΖΕ ΕΟ Σ: 

χαὶ τίς δύναιτ᾽ ἂν μὴ βοᾶν ἰοὺ Ἰοὺ 
τοιαῦτ᾽ ἀκούων; 

ΠΕΝΤΙΦ.“Ζ. 

ὅστις ἐστὶν εὖ φρονῶν. 

ὌΡΕΙ ΎῪ ΖΕ. 

480 τ( δῆτά σοι τίμημ᾽ ἐπιγράψω τῇ δίχη, 
ἐὰν ἁλῷς; 

ΠΕΝῚ.Ὶ.. 

ὅ τι σοι δοχεῖ. 
ΧΡΕΠΤΥΖΟΘΙΣ. 

χαλῶς λέγεις. 

ΨΕΙΒΊΝ ΓΑ: 

τὸ γὰρ αὔτ᾽, ἐὰν ἡττᾶσϑε, χαὶ σφὼ δεῖ παϑεῖν. 

ΒΑΕΨΙΔΗΜΟΣ. 
ἱχανοὺς νομίζεις δῆτα ϑανάτους εἴχοσιν; 

ἘΦΡΙΕΙ ΠΤΎΥ ΖΡ. 

ταύτῃ γε" νῷν δὲ δύ᾽ ἀποχρήσουσιν μόνω. "- 

ΠΛ ΟΠ Ὁ ΣΝ 

ὙΓΙΣΊΝΕ ΤΕΣ: 

, 48ὅ οὐχ ἂν φϑάνοιτον τοῦτο πραττογντ " ἢ τί γὰρ 
ἔχοι τις ἂν δίχαιον ἀντειπεῖν ἔτι; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ ἤδη χρῆν τι λέγειν ὑμᾶς σοφὸν ᾧ γιχήσετε 
τηνδὲὴ 

ἐν τοῖσι λόγοις ἀντιλέγοντες " μαλαχὸν δ᾽ ἐνδώ- 
σετε μηδέν. ᾿ 

ἘΚ ΡΈΣΠΕΥ ΤΟΙΣ: 

φαγερὸν μὲν ἔγωγ οἶμαι γνῶναι τοῦτ᾽ εἶναι 
πᾶσιν ομοίως, 

490 ὅτε τοὺς γρηστοὺς τῶν ἀνϑρώπων εὖ πράττειν 
ἐστὶ δίχαιον, 

τοὺς δὲ πονηροὺς χαὶ τοὺς ἀϑέους τούτων τὰἀν- 
αντία δήπου. 

τοῦτ᾽ οὖν ἡμεῖς ἐπιϑυμοῦντες μόλις εὕρομεν ὥστε 
γεγνέσϑαι 

βούλημα χαλὸν χαὶ γενναῖον χαὶ χρήσιμον εἷς 
ἅπαν ἕργον. 

ἢν γὰρ ὃ Πλοῦτος νυνὶ βλέψῃ καὶ μὴ τυφλὸς 
ὧν περιγοστῇ, 

495 ὡς τοὺς ἀγαϑοὺς τῶν ἀνθοώπων βαδιεῖταε χοὺὐχ 

ἀπολείιει, 

τοὺς δὲ πονηροὺς χαὶ τοὺς ἀϑέους φευξεῖται" 

χᾷτα ποιήσει 

πάντας χρηστοὺς καὶ πλουτοῦντας δήπου τά τε 
ϑεῖα σέβοντας. 

χαίτοι τούτου τοῖς ἀνϑρώποις τίς ἂν ἐξεύροι 
ποτὶ ἄμεινον ; 

ΒΖ2ΖΕΥΨΙΖΗΙΠΖΟΣ. 

οὐδεὶς ἄν" ἐγὼ τούτου μάρτυς" μηδὲν ταύτην 
γ᾽ ἀνερώτα. 

ΧΡΕΜΎΥΖΟΣ. 

500 ὡς μὲν γὰρ νῦν ἡμῖν ὃ βίος τοῖς ἀνθρώποις 
διάχειται, 

τίς ἂν οὐχ ἡγοῖτ᾽ εἶναι μανίαν, καχοδαιμογίαν 
τ ἔτι μᾶλλον; 

« Α ᾿Ὶ - ΡῚ ’ 3} - 

πολλοὶ μὲν γὰρ τῶν ἀγϑρώπων οντὲς πλουτοῦ- 
σι πονηροὶ; 

γρ - παν 32) 
ἀδίχως αὐτὰ ξυλλεξάμενοι" πολλοὶ δ᾽ ὄντες πά- 

ἂν γυ χρηστοὶ : 
’ -» »-»ὝἭ Α “Ὁ 

πράττουσι χαχῶς χαὶ πεινῶσιν μετὰ σοῦ τὲ τὰ 

πλεῖστα σύνεισιν. 
δρ05ὅ οὐχοῦν εἶναί φημ, εἰ παύσαι ταύτην βλέψας ποϑ' 

ὃ Πλοῦτος, 
ὁδὸν ἥντιν᾽ Ἰὼν τοῖς ἀνθρώποις ἀγάϑ' ἂν μείζω 

σιορφίσειεν. 

ΠΕΝΙ.4. 

ἀλλ ὦ πάντων ῥᾷστ ἀνθρώπων ἀναπεισϑέντ' 
οὐχ ὑγιαίνειν 

δύο πρεσβύτα, ξυνϑιασώτα τοῦ ληρεῖν καὶ πα- 
ραπαίειν, 

εἰ τοῦτο γένοιϑ' ὃ ποϑεῖϑ' ὑμεῖς, οὔ φημ ἂν 
λυσιτελεῖν σφῷν. 

Πλοῦτος βλέψειε πάλιν διανείμειέν τ' 
ἴσον αὑτὸν, 

οὔτε τέχνην ἂν τῶν ἀνθρώπων οὔτ᾽ ἂν σοζίαν 
μελετῴη 

κ ς 

510 εἰ γὰρ ὁ 

οὐδείς" ἀμφοῖν δ᾽ ὑμῖν τούτοιν ἀφαγνισϑέντοιν 

ἐϑελήσει 

" Σ 

ἐς: 
Ὁ 
ΡᾺ 
ἢ 



εὖνὖ 

τίς χαλκεύειν ἢ ναυπηγεῖν ἢ ῥάπτειν ἢ τροχο- 
ποιεῖν 

ἢ σχυτοτομεῖν ἢ πλινϑουργεῖν ἢ πλύνειν ἢ σχυ- 
λοδειννεῖν 

δ1ὅ ἢ γῆς ἀρότροις δήξας δάπεδον καρπὸν “]ηοῦς 

᾿ποὺ πὸ 

ἢν ἐξὴ ζὴν ἀργοῖς ὑμῖν τούτων πάντων ἀμε- 
λοῦσιν; 

 ΧΡΕΜΎΥ.ΖΟΣ.:. 

λῆρον ληρεῖς. ταῦτα γὰρ ἡμῖν πάνϑ' ὅσα γῦν δὴ 
Α κατέλεξας 

᾿ οἱ ϑεράποντες μοχϑήσουσιν». 
᾿᾿ ΠΕΝΙ..1. 

πόϑεν οὖν ἕξεις ϑεράπο ντας 
Ἐ: ΧΡΕΙΜΎΥ.0 Σ. 

ἧς ὠνησόμεϑ' ἀργυρίου δήπου. 
Ἔ ΠΕΝῚ 4. 
ἘΝ τίς δ᾽ ἔσται πρῶτον ὃ πωλῶν, 

ὅ20 ὅταν ἀργύριον κἀκεῖνος ἔχῃ; 
ΧΡΕΜΙΥ 2720 Σ. 

χερδαένειν βουλόμενός τις 
ἔμπορος ἥχων ἐκ Θετταλίας παρὰ πλείστων ἀν-- 

δραποδιστῶνγ. 

ϑ ΤΠΕΝῚΙ ἍΑ. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔσται πρῶτον ἁπάντων οὐδεὶς οὐδ᾽ 

ἀνδοαποδιστὴς 
3 Ν᾿ [4 [4] ᾿ ΄ ; ΑΥ 

χατὰ τὸν λόγον ὧν σὺ λέγεις δήπου. τίς γὰρ 
πλουτῶν ἐϑελήσει 

χιγδυνεύων περὶ τῆς ψυχῆς τῆς αὑτοῦ τοῦτο 
, Ζοιησαι ; 

, 826 ὥστ᾽ αὐτὸς ἀροῦν ἐπαναγκασϑεὶς καὶ σχάπτειν 

τἄλλα τε μοχϑεῖν 

ὀδυνηρότερον τρέψεις βίοτον πολὺ τοῦ γῦν. 
ΧΡΕΜΎΥΟΣ. 

ἐς χεφαλὴν» σοί, 
ΠΕΝΙῚ 4. 

ἔτι δ᾽ οὐχ ἕξεις οὔτ' ἐν χλίνη χαταδαρϑεῖν" οὐ 

γὰρ ἔσονται" 

τίς γὰρ ὑφαίνειν ἐϑελήσει, 
χουσίου ὄντος; 

οὔτε μύροισιν μυρίσαι σταχτοῖς, ὁπόταν γύμφην 
ἀγάγησϑον" 

ὅ80 οὔϑ' ἱματίων βαπτῶν δαπάναις κοσμῆσαι ποιχι- 
λομόρφων. 

καίτοι τί πλέον πλουτεῖν ἔστιν πάντων τούτων 

ἀποροῦντα; ; 
ἔστιν ταῦτ 

οὐτ ἐν δάπισειν" 

3 "- Ἴ 

παρ ἐμοῦ ὃ , ΕῚ «ε - 

εὔπορα πανϑ' υμὲῖν 

ὧν δεῖσθον" ἐγὼ γὰρ 
τὸν χειροτέχνην ὥσπερ δέσποιν ἐπαγαγκάζουσα 

κάϑηκιαι 
ι 2 ν ς 

διὰ τὴν χρείαν χαὶ τὴν πενίαν ζητεῖν ὁπόϑεν 
βίον ἕξει. 

ΧΡΕΠΙΜΥ Ζ0 Σ. 
, κ .΄ν ͵ ΄ ᾽ὔ Α ι 

᾿ 588 σὺ γὰρ ἂν πορίσαι τί δύνα ἀγαϑὸν, πλὴν φῳ- 

δὼν ἔχ βαλανείου 
ν , ε ΕΥ̓͂ “. χαὶ παιδαρίων ὑποπεινώντων χαὶ γραϊδίων χο- 

λοσυρτόν; 

φϑειρῶν τ΄ ἀριϑμὸν χαὶ χωνώπων καὶ ψυλλῶν 
οὐδὲ λέγω σοι 

ὑπὸ τοῦ πλήϑους, αἱ βομιβοῦσαι πεοὶ τὴν χεφα- 
λὴν ἀνιεῶσιν, 

ἐπεγείρουσαι χαὺ φράζουσαι, πεινήσεις,, ἀλλ᾽ 

ἔἐπανίστω. 

ὅ40 πρὸς δέ γε τούτοις ἀνθ᾽ ἱματίου μὲν ἔχειν ῥά-} 
κος" ἀντὶ δὲ κλίνης 

στιβάδα σχοίνων χόρεων μεστὴν, ἣ τοὺς εὕδον-Ἰ 
τας ἐγείρει " 

καὶ φορμὸν ἔχειν ἀντὶ τάπητος σαπρόν" ἀντὶς 
δὲ προσχειραλαίου, 

λίϑον εὐμεγέϑη πρὸς τὴ κεφαλῇ" σιτεῖσθαι δ᾽ 
ἀντὶ μὲν ἄρτων ἷ 

μαλάχης πτόρϑους, ἀντὶ δὲ μάζης φυλλεῖ ᾿ἰσχνῶν) 
δαφανίδων, 

δά ἀντὶ δὲ ϑράνους στάμνου χεφαλὴν χατεαγότος, 
ἀντὶ δὲ μάχτρας. ΗΕ 

πιϑάχνης πλευρὰν ἐρρωγυῖαν χαὶ ταύτην. ἀρά 
γε πολλῶν 

ἀγαϑῶν πᾶσιν τοῖς ἀνθρώποις 

αἴτιον οὐσαν; ἣ 

ΠΕΝΙῚ 4. ΗΝ 
σὺ μὲν οὐ τὸν ἐμὸν βίον εἴρηχας, τὸν τῶν πτω-Ἶ" 

χῶν δ᾽ ὑπεχρούσω. 

ΧΡΕΜΙΥΖ0Ο Σ. 

οὐχοῦν δήπου τῆς πτωχείας πενίαν φαμὲν εἶναι ΗΕ 
ἀδελφήν. Ε 
ΠΕ, ΠῚ 

δ50 ὑμεῖς γ᾽ οἵπερ χαὶ Θρασυβούλῳ “ιονύσιον εἶναι ΠΕἔ 

ἀποφαίγω σ᾽ 

ὅμοιον. ᾿᾿ 
ἀλλ οὐχ οὑμὸς τοῦτο πέπονθεν βίος οὐ μὰ «1,1 Ι 

οὐδέ γε μέλλει. Ι 

πτωχοῦ μὲν γὰρ βίος, ὃν σὺ λέγεις, ζὴν ἐστιν} 
μηδὲν ἔχοντα" ͵ 

τοῦ δὲ πένητος ζῆν φειδόμενον χαὶ 
προσέχοντα, 

περιγίγνεσθαι δ᾽ αὐτῷ μηδὲν, μὴ μέντοι μηδ. 
ἐπιλείπειν. 

ΧΡΕΠΜΙῪΥ Ζ0 Σ. 

ὦ “άματερ, τὸν βίον αὐτοῦ! 
χατέλεξας, ' 

εἰ φεισάμενος καὶ μοχϑήσας 
ταφῆναι. 

1ΠῈΝΙ1 ἍΑ. 

σχώπτειν πειρᾷ καὶ χωμῳδεῖν τοῦ σπουδάζειν, 
ἀμελήσας, 

ὅδδ ὡς μαχαρίτην, 

χαταλεέψει μηδὲ] 

! 
; 

οὐ γιγνώσχων ὅτι τοῦ Πλούτου παρέχω βελτίο-. | 
γας ἄνδοας 7 

χαὶ τὴν γνώμην χαὶ τὴν ἰδέαν. παρὰ τῷ μὲν] 

γὰρ ποδαγρῶντες Ϊ 

ὅ600 χαὶ γαστρώδεις χαὶ παχύκνημοι χαὶ πίονές εἰ σαν 
ἀσελγῶς, 

παρ ἐμοὶ δ᾽ ἰσχνοὶ καὶ σφηχώδεις χαὺὶ τοῖς" 
ἐχϑροῖς ἀνιαροί. 

ΧΡΕΜΎΥΜΟΣ. 

ἀπὸ τοῦ λιμοῦ γὰρ ἴσως αὐτοῖς τὸ σφηχῶδες) 
σὺ ποοίζεις. 

᾿ς δὴ ΞΞ τ Ὁ μ ΞΕ ΤΣ --- 

ἍὍΤΠΕΝΊ[Ι “4. 

περὶ σωφροσύνης ἤδη τοίνυν περανῶ σφῷν χά- 
ναδιδάξω 

ὅτε χοσμιότης οἰχεῖ μετ᾽ ἐμοῦ, τοῦ Πλούτου δ᾽ 

ἐστὶν ὑβρίζειν. 



ΧΡΕΠΙΥ,ΖΟΣ. 

8605 πάνυ γοῦν κλέπτειν κόσμιόν ἔστιν καὶ τοὺς τοί- 
χους διορύττειν. 

ΠΕΝῚἍ4. 

σχέψαι τοίνυν ἐν ταῖς πόλεσιν τοὺς δήτορας, ὡς 

ὁπόταν μὲν 

ὦσι πένητες, περὶ τὸν δῆμον χαὶ τὴν πόλιν εἰσὶ 
δίχαιοι, 

πλουτήσαντες δ᾽ ἀπὸ τῶν χοινῶν παραχρῆμ᾽ 
: ἄδιχοι γεγένηνται, 

570 ἐπιβουλεύουσί τε τῷ πλήϑει καὶ τῷ δήμῳ πολε- 
μιοὔσιν. 

ΧΡΕΜΎΖΟΣ. 

ἀλλ οὐ ψεύδει τούτων γ᾽ οὐδὲν, καίπερ σφόδρα 
βάσχανος οὖσα. 

ἀτὰρ οὐχ ἧττόν γ᾽ οὐδὲν χλαύσει, μηδὲν ταύτῃ 

γε χομήσης, 
ὁτιὴ ζητεῖς τοῦτ᾽ ἀναπείσειν ἡμᾶς, ὡς ἔστιν 

ἀμείνων 
πενίᾳ πλούτου. 

ΠΕΝΙῚ 4. 

καὶ σύ γ᾽ ἐλέγξαι μ᾽ οὕπω δύνασαι 
περὶ τούτου, 

576 ἀλλὰ φλυαρεῖς καὶ πτερυγίζεις. 
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φειδόμενος γὰρ καὶ βουλόμενος τούτου μηδὲν 
δαπανᾶσϑαι, 

λήροις ἀναδῶν τοὺς γιχῶντας τὸν πλοῦτον ἐᾷ 
παρ᾽ ἑαυτῷ. 
ΠΕΝ 4. 

ὅ90 πολὺ τῆς πενίας πρᾶγμ᾽ αἴσχιον ζητεῖς αὐτῷ 
περιάινναι, : 

εἰ πλούσιος ὧν ἀνελεύϑερός ἔσϑ᾽ οὑτωσὶ χαὶ 

φιλοχερδής. 
ΧΡΗΕΜΜΥ.0Ο Σ. 

ἀλλὰ σέ γ᾽ ὁ Ζεὺς ἐξολέσειεν χοτινῷ στεφάνῳ 
; 

στεφανώσας. : 
ΠΙΕΜΝΙῚ Ἢ. 

τὸ γὰρ ἀντιλέγειν τολμῶν ὑμᾶς ὡς οὐ πάντ᾽ 
ἔσει᾽ ἀγάϑ᾽ ὑμῖν 

διὰ τὴν Πενίαν. 
ΧΡΕΜΠΜΙΥ ΟΣ. 

παρὰ τῆς Ἑχάτης ἔξεστιν τοῦτο πυϑέσϑαι, 

δ96 εἴτε τὸ πλουτεῖν εἴτε τὸ πεινὴν βέλτιον. φησὶ 
: γὰρ αὑτὴ 

τοὺς μὲν ἔχοντας καὶ πλουτοῦντας δεῖπγον κατὰ 

μὴῆν᾿ ἀποπέμπειν, 

τοὺς δὲ πένητας τῶν ἀνθρώπων ἁρπάζειν πρὶν 
καταϑεῖναι- 

ἀλλὰ φϑείρου καὶ μὴ γρύξης 
ἔτι μηδ᾽ ὁτιοῦν. 

Η͂Σ , 7 Α ͵ 3 2 ΒᾺ 

χαὶ πῶς φεύγουσί σ᾽ ἅπαντες, 600 οὐ γὰρ πείσεις, οὐδ᾽ ἣν πεέσης. 
ΧΡΕΜΎΥ.ΟΣ. 

ΠΕΝΊΤΙΑ. 

ὅτι βελτίους αὐτοὺς ποιῶ. σχέψασθϑαι δ᾽ ἔστι 
μάλιστα 

ἀπὸ τῶν παίδων" τοὺς γὰρ πατέρας φεύγουσι, 
φςροονουντας αριστα 

αὐτοῖς. οὕτω διαγιγνώσχειν χαλεπὸν πρᾶγμ᾽ 
ἐστὶ δίχαιον. 

ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟ Σ. 

τὸν Δία φήσεις ἀρ᾽ οὐκ ὀρϑῶς διαγιγνώσκειν 
τὸ χράτιστον " 

ὅ80 χἀχεῖνος γὰρ τὸν πλοῦτον ἔχει. 

ΒΑΕ. ΊΙΔΖΔΗΠΠΟΣ. 

ταύτην δ᾽ ἡμῖν ἀποπέμπει. 
ΠΕΝΙῚ 4. 

ἀλλ ὦ Κρονιχαῖς λήμαις ὄντως λημῶντες τὰς 
ΣΝ 

φοένας ἄμφω, 
ὁ Ζεὺς δήπου πένεται, χαὶ τοῦτ᾽ ἤδη φανερῶς 

σε διδάξω. 

εἰ γὰρ ἐπλούτει, πῶς ἂν ποιῶν τὸν Ὀλυμπικὸν 
ἘΠ 

αὐτὸς ἀγῶνα, 
ἕνα τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας ἀεὶ δι᾿ ἔτους πέμπτου 

ξυναγ είρει, 

686 ἀγεχήρυττεν τῶν ἀσχητῶν τοὺς γικῶντας στείρα- 
νώσας 

χοτινῷ στεφάνῳ; χαίτοι χρυσῷ μᾶλλον ἐχρῆν, 
εἴπερ ἐπλούτει. 

ΧΡΕΠΤΥΖΟΣ. 

οὐχοῦν τούτῳ δήπου δηλοῖ τιμῶν τὸν πλοῦτον 
ἐχεῖγος " 

Ῥοβέ υ. ὅθὅ. 5Ξθᾳποραῖιν 

Β... γὴ τὸν 4 εἰ δεῖ λαθεῖν αὐτὸν, πῶς 
οὐχὶ χόσμιόν ἔστιν; 

ΠΕΝΙἍ. 

ὦ πόλις Γάργους, χλύεϑ'᾽ οἷα λέγει. 
᾿ ΧΡΕΜΥ..0 Σ. 

Παύσωνα χάλει τὸν ξύσσιτον. 
ΠΗΝ.1..- 

τί πάϑω τλήμων; 
ΧΡΕΜΥ 70 Σ. 

ἔρρ᾽ ἐς χόραχας ϑᾶττον ἀφ᾽ ἡμῶν. 

ΠΕΝΙἍ. 

605 εἶμι δὲ ποῖ γῆς; 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

ἐς τὸν χύφων᾽" ἀλλ᾿ οὐ μέλλειν 
, χρή σ᾽, ἀλλ ἀνύειν. 

ΠΕΝΤΙΔἍ. 

ἤ μὴν ὑμεῖς γ᾽ ἔτι μ᾽ ἐνταυϑὺ 

μεταπέμιψεσθον. 

ΧΡΕΜΜΥ ΟΣ. 
ΘΙΟ τότε γνοστήσεις " γῦν δὲ φϑείρου. 

χρεῖττον γάρ μοι πλουτεῖν ἐστὶν, 
σὲ δ᾽ ἐᾶν χλάειν μαχοὰ τὴν κεφαλήν. 

ΖΕ. ΙΖΗΙ ΟΣ. 

γὴ 42 ἔγωγ᾽ οὖν ἐϑέλω πλουτῶν 
εὐωχεῖσθαι μετὰ τῶν παίδων 

ΘΙ τῆς τε γυναιχὸς, χαὶ λουσάμενος 
λιπαρὸς χωρῶν ἔχ βαλανείου 
τῶν χειροτεχνῶν 
χαὶ τῆς Πενίας καταπαορδεῖν. 

ΧΡΕΜΙΓΎΥ 20 Σ. 

αὕτη μὲν ἡμῖν ἡπίτριπτος οἴχεται. 
620 ἐγὼ δὲ χαὶ σύ γ᾽ ὡς τάχιστα τὸν ϑεὸν 

ἐγχαταχλινοῦντ᾽ ἄγωμεν εἰς ᾿Δσκληπιοῦ- 
ΒΑΕΏΤΙΖΔΠΙΟΣ. 

καὶ μὴ διατρίβωμέν γε, μὴ πάλιν τις αὖ 

ἐλθὼν διακωλύσῃ τι τῶν προὔργου ποιεῖγ- 



ΧΡΕΜΎΜΟΣ. 
παῖ Καρίων, τὰ στρώματ᾽ ἐκφέρειν σ᾽ ἐχοῆν, 

625 αὐτόν τ᾿ ἄγειν τὸν Πλοῦτον, ὡς γομίζεται, 
καὶ ταλλ ὅσ᾽ ἐστὶν ἔνδον ηὐτρεπισμέγα. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

ὦ πλεῖστα Θησείοις μεμυστιλημέγοι 
γέροντες ἄνδρες ἐπ᾽ ὀλιγίστοις ἀλφίτοις, 

ὡς εὐτυχεῖϑ'᾽, ὡς μαχαρίως πεπράγατε, 
680 ἄλλοι δ᾽ ὅσοις μέτεστι τοῦ χρηστοῦ τρόπου. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν ὦ βέλτιστε τῶν σαυτοῦ φίλων; 
᾿φαίγει γὰρ ἥκειν ἄγγελος χρηστοῦ τινος. 

ΚΑΡ1Ι0 Ν. 

ὁ δεσπότης πέπραγεν εὐτυχέστατα, 
μᾶλλον δ᾽ ὁ Πλοῦτος αὐτός - ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ 

686 ἐξωμμάτωται χαὶ λελάμπρυνται χόρας, 
᾿ἀσχληπιοῦ παιῶγνος εὐμενοῦς τυχών. 

ΧΟΡΟΣ. 

λέγεις μοι χαρὰν, λέγεις μοι βοάν. 
ΚΑΡΙΩ Ν. 

πάρεστι χαίρειν, ἥν τε βούλησϑ᾽ ἤν τε μή. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀναβοάσομαι τὸν εὔπαιδα χαὶ 
θ40 μέγα βροτοῖσι φέγγος ᾿Ἵσκληπιόν. 

ΤΥ ΝΠ. 

τίς ἡ βοή ποτ᾽ ἐστίν; ἀρ᾽ ἀγγέλλεται 
χοηστόν τι; τοῦτο γὰρ ποϑοῦσ᾽ ἐγὼ πάλαι 
ἔνδον χάϑημαι περιμένουσα τουτογί. 

Κ.ΑΡ1 Ν. 

ταχέως ταχέως φέρ᾽ οἶνον, ὦ δέσποιν᾽, ἵνα 
θ46 καὐτὴ πίης" φιλεῖς δὲ δρῶσ᾽ αὐτὸ σφόδρα" 

ὡς ἀγαϑὰ συλλήβδην ἅπαντά σοι φέρω. 
ΓΥΝΗ. 

χαὶ ποῦ ᾽στιν : 
ΚΑΡΤΩ Ν. 

ἐν τοῖς λεγομένοις εἴσει τάχα. 
ΤΓΎΝΗ. 

πέραινε τοίγυν ὅ τι λέγεις ἀνύσας ποτέ. 
ΚΆΑΡΙΩ Ν. 

ἄχουε τοίνυν, ὡς ἐγὼ τὰ πράγματα 
660 ἐκ τῶν ποδῶν ἐς τὴν χεφαλήν σοι πάγτ᾽ ἐρῶ. 

ΓΎΔΝΗ. 

μὴ δῆτ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐς τὴν χεφαλήν. 
ΚΑ ΡΙ Ν. 

μὴ τἀγαϑὰ 
ἃ γῦν γεγένηται; 

ΓΎῪΎΝΠἪΠ. 

μὴ μὲν οὖν τὰ πράγματα. 
ΚΑ Ρ1. Ν. 

ὡς γὰρ τάχιστ᾽ ἀφιχόμεϑα πρὸς τὸν ϑεὸν 
ἄγοντες ἄνδρα τότε μὲν ἀϑλιώτατον, 

θόδ γῦν δ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλον μαχάριον χεὐδαίμονα, 

πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐπὶ ϑάλατταν ἤγομεν, 
ἔπειτ᾽ ἐλοῦμεν. 

ΓΥΝΗ͂. 

γὴ 4 εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν 
ἀνὴρ γέρων ψυχρῷ ϑαλάττῃ λούμενος. 

ΚΑ͂ΡΙΩ Ν. 

ἔπειτα πρὸς τὸ τέμενος ἦμεν τοῦ ϑεοῦ. 
660 ἐπεὶ δὲ βωμῷ πόπανα χαὶ προϑύματα.. 

χαϑωσιώϑη, πέλανος “Πραίστου φλογὶ, 
χατεχλίναμεν τὸν Πλοῦτον, ὥσπερ εἰχὸς ἦν" 
ἡμῶν δ᾽ ἕχαστος στιβάδα παρεχαττύετο. 

ΓΎΝΗ. 

ἦσαν δέ τινὲς κλλοι δεόμενοι τοῦ ϑεοῦ; 
ΚΑΡΙΩΝ. 

᾿ θθὅ εἷς μέν γε ΙΝεοχλείδης, ὅς ἐστι μὲν τυφλὸς, 
κλέπτων δὲ τοὺς βλέποντας ὑπερηχόντιχεν " 
ἕτεροί τε πολλοὶ παντοδαπὰ νοσήματα 
ἔχοντες" ὡς δὲ τοὺς λύχνους ἀποσβέσας 
ἡμῖν πιαρήγγειλεν χαϑεύδειν τοῦ ϑεοῦ 

670 ὁ πρύπολος, εἰπὼν, ἣν τις αἴσϑηται ψόφου, 
σιγᾶν, ἅπαντες χοσμίως κατεχείμεϑα. 
κἀγὼ χκαϑεύδειν οὐκ ἐδυνάμην, ἀλλά με 
ἀϑάρης χύτρα τις ἐξέπληττε χειμένη 

ὀλίγον ἄπωϑεν τῆς χεφαλῆς του γρᾳϑδίου, 
, 676 ἐφ᾽ ἣν ἐπεϑύμουν δαιμονίως ἐφερπύσαι. 

ἔπειτ᾽ ἀναβλέψας ὁρῶ τὸν ἱερέα 
τοὺς φϑοῖς ἀφαρπάζοντα χαὶ τὰς Ἰοσχάδας 

ἀπὸ τῆς τραπέζης τῆς ἱερᾶς. μειὰ τοῦτο δὲ 

περιῆλθε τοὺς βωμοὺς ἅπαντας ἐν χύχλῳ ἑριῆ ς βωμοὺς ς ἐν χύχλῳ, 
080 εἴ που πόπανον εἴη τι χαταλελειμμένον " 

ἔπειτα ταῦϑ'᾽ ἥγιζεν εἷς σάχταν τινά. Ὁ 
χἀγὼ γομίσας πολλὺν ὁσίαν τοῦ πράγματος 
ἐπὶ τὴν χύτραν τὴν τῆς ἀϑάρης ἀγνίσταμαι. 

ΓΥΝΉ. 

ταλάντατ᾽ ἀνδρῶν, οὐκ ἐδεδοίχεις τὸν ϑεόν; 
ΚΑ4Ρ1 Ν. 

086 νὴ τοὺς ϑεοὺς ἔγωγε μὴ φϑάσειέ με 
ἐπὶ τὴν χύτραν ἐλϑὼν ἔχων τὰ στέμματα. 
ὁ γὰρ ἱερεὺς αὐτοῦ με προὐδιδάξατο. 
τὸ γράδιον δ᾽ ὡς ἠσϑάνετό μου τὸν ψόφον, 
τὴν χεῖρ᾽ ὑφήρει" χῴτα συρίξας ἐγὼ 

690 ὀδὰξ ἐλαβόμην, ὡς παρείας ὧν ὄφις. 

ἡ δ᾽ εὐθέως τὴν χεῖρα πάλιν ἀνέσπασξ, 
χατέχειτο δ᾽ αὑτὴν ἐντυλίξασ᾽ ἡσυχῆ, 
ὑπὸ τοῦ δέους βϑέουσα δοιμύτερον γαλῆς. 
κἀγὼ τότ᾽ ἤδη τῆς ἀϑάρης πολλὴν ἔφλων " 

696 ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ μεστὸς ἦν, ἀνεπαυόμην. 
ΤΓΤΎΥΔΝΗ. 

ὃ δὲ ϑεὸς ὑμῖν οὐ προσήειν ; 
ΚΑΡ1 ΚΝ. 

οὐδέπω. 
μετὰ τοῦτο δ᾽ ἤδη καὶ γελοῖον δῆτά τι 
ἐποίησα. προσιόντος γὰρ αὐτοῦ μέγα πάνυ 
ἀπέπαρδον" ἡ γαστὴρ γὰρ ἐπεφύσητό μου. 

ΓΥΎΝΗ. 
700 πού σε διὰ τοῦτ᾽ εὐθὺς ἐβϑελύττετο. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

οὔκ, ἀλλ ᾿Ιασὼ μέν τις ἀκολουϑοῦσ᾽ ἅμα 
ὑπηρυϑρίασε χὴ Πανάχει᾽ ἀπεστρά(η 
τὴν ῥὁῖν᾽ ἐπιλαβοῦσ᾽" οὐ λιβανωτὸν γὰρ βδέω. 

ΤΎΝΏΉΗ. 

αὐτὸς δ᾽ ἐχεῖνος; 
ΚΑΡ1ΙΩ Ν. 

οὐ μὰ “17 οὐδ᾽ ἐφρόντισεν. 
ΤῪ ΝΗ. 

706 λέγεις ἄγροικον ἄρα σύ γ᾽ εἶναι τὸν ϑεόν. 
Κ 4Ρ1 Ν. ὃ 

ἊΣ , »», 2 μὰ “0 οὐκ ἔγωγ᾽, ἀλλὰ σχατοφάγον. 



Ϊ 

ἘΠΥΘΝ ΝΗ 

αἱ πλνο 

, ΚΑΡΙΩΝ. 
μετὰ ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν εὐθὺς ἐνεχαλυψάμην 
δείσας, ἐχεῖνος δ᾽ ἐν χύχλῳ τὰ νοσήματα 
σχοπῶν περιήει πάντα χοσμίως πάνυ. 

710 ἔπειτα παῖς αὐτῷ λίϑινον ϑυείδιον 

παρέϑηχε χαὶ δοίδυκα χαὶ χιβώτιονγ. 

: {ΧΟ ΕΤΤ: 

λίϑιγον ; 

᾿ ΚΑ4Ρ1 Ν. 
- ; ; 

μὰ 410 οὐ δῆτ᾽, οὐχὶ τὸ γε κιβώτιον. 
ΓΎΔΝΗ. 

σὺ δὲ πῶς ἑώρας, ὦ χάκιστ᾽ ἀπολούμεγε, 

ὃς ἐγκεχαλύφϑαι φῆς; 
ΚΑΆΑΡΤΩ ΓΝ. 

διὰ τοῦ τοιβωγίου. 

715 ὀπὰς γὰρ εἶχεν οὐχ ὀλίγας μὰ τὸν Δία. 

πρῶτον δὲ πάντων τῷ ἡξα Σλεδη φάρμακον 

καταπλαστὸν ἐνεχείρησε τρίβειν, ἐμβαλὼν 
σχορόδων χεφραλὰς τρεῖς Τ᾽ηνίων. ἔπειτ᾽ ἔφλα 

ἐν τῇ ϑυείᾳ συμπαραμιγνύων ὀπὸν 
720 χαὶ σχῖνον" εἶτ᾽ ὄξει διέμεγος Σιῳφηττίῳ, 

χατέπλασεν αὐτοῦ τὰ βλέφαρ᾽ ἐχστρέψας, ἵγα 

ὀδυνῷτο μᾶλλον. ὁ δὲ χεχραγὼς καὶ βοῶν 
ἔφευγ᾽ ἀνᾷάξας" ὃ δὲ ϑεὸς γελάσας ἔφη" 

ἐνταῦϑα νῦν χάϑησο χαταπεπλασμέγος, 
7χὅ ἵν᾽ ἐπομνύμενον παύσω σὲ τῆς ἐχκλησίας. 

ΓΎΝΠΗ. 

ὡς φιλόπολίς τίς ἐσδ΄᾽ ὁ δαίμων χαὶ σοφός. 

Κ 4Ρ1: Ν. 

μετὰ τοῦτο τῷ Πλούτωνι παρεχαϑέζετο, 
χαὶ πρῶτα μὲν δὴ τῆς χεφαλῆς ἐφήψατο, 
ἔπειτα χαϑαρὸν ἡμιτύβιον λαβὼν 

780 τὰ βλέφαρα περιέψησεν " ἡ Πανάχεια δὲ 
χατεπέτασ᾽ αὐτοῦ τὴν χεφαλὴν φοινικπίδι 
χαὶ πᾶν τὸ πρόσωπον" εἶϑ' 
ἐξηξάτην οὖν δύο δοάχοντ᾽ ἐκ τοῦ γεὼ 
ὑπερφυεῖς τὸ μέγεϑος. 

: ἘΞ ΕΥ Σ: 

ὦ φίλοι ϑεοί. 

ΡΟΝ. 

8δ τούτω δ᾽ ὑπὸ τὴν φοινιχίδ᾽ ὑποδύνϑ᾽ ἡσυχῆ 
τὰ βλέφαρα περιέλειχον, ὥς γ᾽ ἐμοὐδόχει" 

χαὶ πρίν σὲ χοτύλας ἐχπιεῖν οἴνου δέχα 

ὁ Πλοῦτος, ὦ δέσποιν", ἀνεστήχει βλέπων" 

ἐγὼ δὲ τὼ χεῖρ᾽ ἀνεχρότησ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς, 
γάρ τὸν δεσπότην τ᾽ ἤγειρον. ὃ ϑεὸς δ᾽ εὐθέως 

ἠφάνισεν αὑτὸν οἵ τ᾿ ὄφεις εἷς τὸν νεών. 
οἱ δ᾽ 

τὸν Πλοῦτον ἠσπάζοντο χαὶ τὴν γύχϑ'᾽ 
ἐγρηγόρεσαν, ἕως διέλαμνψεν ἡμέρα. 

715 ἐγὼ δ᾽ ἐπήνουν τὸν ϑεὸν πάνυ σιόδρα, 
ὅτι βλέπειν ἐποίησε τὸν Πλοῦτον ταχὺ, 
τὸν δὲ Νεοχλείδην μᾶλλον ἐποίησεν τυφλόν. 

ΤΎΝΉΗ. 

ὅσην ἔχεις τὴν δύναμιν, ὦναξ δέσποτα. 

ποῦ ᾽σϑ᾽ ὁ Πλοῦτος; 

αὐτῷ πῶς δοχεῖς 
ε 

ολην 

32 

ἐγχαταχείμε Ψοι σαρ 

ἀτὰρ φράσον μοι, 

ἘΞ ΡΕΖΙΝ 
ἔρχεται. 

ὁ ϑεὸς ἐπόππυσεγ. 

'. 7580 ἀλλ᾽ ἦν περὶ αὐτὸν ὄχλος ὑπερφυὴς ὅσος. 
οἱ γὰρ Ὕ πρότερον ὥντες καὶ βίον 
ΕΝ 5. -Ὁὦ ΞῊΕ - «ἵ γ ’ « 
ἔχοντες ὀλίγον αὐτὸν ἠσπάζοντο χαὶ 

ἐδεξιοῦνϑ᾽ ἅπαντες ὑπὸ τῆς ἡδονῆς" 

ὅσοι δ᾽ ἐπλούτουν οὐσίαν τ᾿ εἶχον συχνὴν 
765 οὐχ ἐκ δικαίου τὸν βίον χεχτημένοι, 

ὀφοῦς συνῆγον ἐσχυϑρώπαζόν ϑ᾽ ἅμα. 
Ξ 5 , , ε 

οἱ δ᾽ ἠχολούϑουν κατόπιν ἐστεφανωμένοι, 
γελῶντες, εὐφημοῦντες " ἐχτυπεῖτο δὲ 

νι ΄ ’ 

ἐμιβὰς γερόντων εὐρύϑμοις προβήμασιν. 
3 ΟΝ 

7600 ἀλλ᾽ εἰ 

ὀρχεῖσϑε χαὶ σκιοτᾶτε χαὶ χορεύετε" 
3) ᾿) ες ὦ -Ὗ -" οὐδεὶς γὰρ υμῖν εἰσιοῦσιν ἀγγελεῖ 

« 2 2 3 » ΕῚ - , 
ὡς αἀλφιτ΄ οὐχ ἕγεστιν ἕν τῷ ϑυλαᾶάχῷῳ. 

ΓΎΔΝΗ. 

γὴ τὴν Ἑχάτην, χἀγὼ δ᾽ ἀναδῆσαι βούλομαι 
706 εὐαγγέλιά σε χριβανωτῶν ὁρμαϑῷ, 

ς ς ΄ ΕΣ ς ΧΑ , 

ἀπαξαπαντες ἐξ ἑγὸς λογου 

τοιαῦτ᾽ ἀπαγγείλαντα. 
ΚΑΡ1ΙΩ Ν. 

μή νυν μέλλ᾽ ἔτι, 
ὡς ἄνδρες ἐγγύς εἶσιν ἤδη τῶν ϑυρῶν. 

ΓΎΝΗ. 
φέρε νυν Ἰοῦσ᾽ εἴσω χομίσω χκαταχύσματα 
ὥσπερ νεωγήτοισιν ὀφθαλμοῖς ἐγώ. 

ΚΑΡΙΩῶ Ν. 

770 ἐγὼ δ᾽ ἀπαντῆσαί γ᾽ ἐχείνοις βούλομαι. 
ΠΑΟΎΤΌΟΣ. 

χαὶ προσχυγῶ γε πρῶτα μὲν τὸν Ἥλιον, 
ἔπειτα σεμνῆς Παλλάδος χλεινὸν πέδον, 

χώραν τε πᾶσαν Κέχροπος, ἥ μ᾽ ἐδέξατο. 
αἰσχύνομαι δὲ τὰς ἐμαυτοῦ συμφορὰς, 

775 οἵοις ἄρ᾽ ἀνϑοώποις ξυνὼν ἔλάνϑαγον, 

τοὺς ἀξίους δὲ τῆς ἐμῆς ὁμιλίας 

ἔφευγον, εἰδὼς οὐδέν " ὦ τλήμων ἔγω. 
ὡς οὔτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἄο᾿ οὔτε ταῦτ᾽ ὀρϑῶς ἔδρων" 
ἀλλ αὐτὰ πάντα πάλιν ἀναστρέψας ἐγὼ 

780 δείξω τὸ λοιπὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ὅτι 

ἄχων ἐμαυτὸν τοῖς πονηροῖς ἐνεδίδουν. 
ΧΡΕΜΙΎΥΖ0ΟΣ. 

ὡς χαλεπόν εἶσιν οἱ ὉΠῸΝ 

ὅταν πράττῃ τις εὖ. 
βαλλ᾽ ὃς χόραχας" 

οἱ φαινόμεγοι παραχρῆμ᾽ 
νύττουσι γὰρ χαὶ φλῶσι τἀντιχγήμια, 

785 ἐνδειχνύμενος ἕχαστος εὑγνοιάν τινα. 
ἐμὲ γὰρ τίς οὐ προσεῖπε; ποῖος οὐκ ὄχλος 
περιεστεφάγωσεν ἐν ἀγορᾷ πρεσβυτιχός; 

ΓΥΝΠΗ. 

ὃ χαὶ σὺ χαὶ σὺ χαίρετον. ᾿ὦ (φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, : 
φέρε νυν, νόμος γάρ ἐστι, τὰ καταχυσματὰ 

700 ταυτὲὴ καταχέἕω σου λαβοῦσα. 

ΠΑΟΎΤΟΣ. 
μηδαμῶς. 

ἐμοῦ γὰρ εἰσιόντος εἷς τὴν οἵχίαν 
πρώτιστα χαὶ βλέψαντος οὐδὲν ἐχφέρειν 

ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον εἰσφέρειν. 

Τ' Χ ΝΈΗ.ς 

εἶτ᾽ οὐχὶ δέξει δῆτα τὰ καταχύσματα; 
ΠΑΟΥΤῸΟΣ. 

794 ἔνδον γε παρὰ τὴν ἑστίαν, ὥσπερ νόμος" 

ἔπειτα χαὶ τὸν φόρτον ἐχφύγοιμεν ἄν. 

οὐ γὰρ πρεπῶδές ἔστι τῷ διδασχάλῳ 

πρεπῶδές 



Ἂ ΡῚ 

ἐσχάδια χαὶ τρωγάλια τοῖς ϑεωμένοις 
προβαλόντ᾽, ἐτιὶ τούτοις εἶτ᾽ ἀναγχάζειν γελαν. 

ΤΟΥ ΛΞ, 

800 εὖ πάνυ λέγεις" ὡς “εξίνικος οὑτοσὶ 
ἀγίσταϑ᾽ ὡς ἁρπασόμενος τὰς ἰσχάδας. 

Κ4Ρ1ΙΩ Ν. 

ὡς ἡδὺ πράττειν, ὦνδρες, ἔστ᾽ εὐδαιμόγως, 
καὶ ταῦτα μηδὲν ἐξενεγκόντ᾽ οἴχοϑεν. 
ἡμῖν γὰρ ἀγαϑῶν σωρὸς εἷς τὴν οἰχίαν 

806 ἐπεισπέπαιχεν οὐδὲν ἠδικηχόσιν. 
ἡ μὲν σιπύη μεστή ᾽στι λευχῶν ἀλφίτων, 
οἱ δ᾽ ἀμφορῆς οἴνου μέλανος ἀνϑοσμίου. 
ἅπαντα δ᾽ ἡμῖν ἀργυρίου καὶ χρυσίου 
τὰ σχευάρια πλήρη ᾿στὲν, ὥστε ϑαυμάσαι. 

810 τὸ φρέαρ δ᾽ ἐλαίου μεστόν" αἱ δὲ λήκυϑοι 
μύρου γέμουσι, τὸ δ᾽ ὑπερῷον ἰσχάδων. 
ὀξὶς δὲ πᾶσα χαὶ λοπάδιον χαὶ χύτρα 
χαλκῆ γέγονε" τοὺς δὲ πινακίσχους τοὺς σαπροὺς. 
τοὺς ἐγ ϑηθθι ἀργυροῦς πάρεσϑ᾽ ὁρᾶν. 

816 ὁ δ᾽ ἱπνὸς γέγον᾽ ἡμῖν ἐξαπίνης τι ύντινος. 
στατῆρσι δ᾽ οἱ ϑεράποντὲς ἀρτίάζομεν 

χουσοῖς, ἀποψώμεσϑα δ᾽ οὐ λίϑοις ἔτι, 

» 

ν ἀλλὰ π θυ τος ὑπὸ το ἑχάστοτε. 

Ε καὶ νῦν ὁ δεσπότης μὲν ἔνδον βουϑυτεῖ 
ἊΝ 820 ὑν χαὶ τράγον καὶ κριὸν ἐστεφανωμένος, 

᾿ ἐμὲ δ᾽ ἐξ ξέπεμψε ν ὃ χαπγός. οὐχ οἷός τε γὰρ 

ὲ ἔνδον μέγειν ἡν. ἔδαχνε γὰρ τὰ βλέφαρά μου. 
ἷ ΔΙΚΑΆΙΟΣ. 
ἣ ἕπου μετ᾽ ἐμοῦ παιδάριον, ἵνα πρὸς τὸν ϑεὸν 

ἴωμεν. 

Ἶ ΧΡΕΜΎΥ.ΖΟΣ. 
: ἔα, τίς ἔσϑ᾽ ὁ προσιὼν οὑτοσί; 
3 ΖΓ ΤΚΞΧΤΟΣ: 

. 826 ἀνὴρ πρότερον μὲν ἄϑλιος, νῦν δ᾽ εὐτυχής. 
3 ΧΡΕΙΤΥΖΌΟΣ. 

᾿ δῆλον ὅτι τῶν χρηστῶν τις, ὡς ἔοιχας, εἶ, 
Ξ ΙΚΆΑ͂ΙΟΣ. 

μάλιστ᾽. 
ΧΟΡ ΖΥΖΧΟΣ. 

ἔπειτα τοῦ δέει; 
ΖΔΙΚΑ41Ι0 Σ. 

πρὸς τὸν ϑεὸν 
ἤχω" μεγάλων γάρ μοὐστὶν ἀγαϑῶν αἴτιος. 

; ἐγὼ γὰρ ἱχανὴν οὐσίαν παρὰ τοῦ πατρὸς 
᾿ 880 λαβὼν ἐπήρκουν τοῖς δεομένοις τῶν φίλων, 
ΐ εἶναι γομίζων χρήσιμον πρὸς τὸν βίον. 
ς ΧΡΕΜΎΟΖΟΣ. 
εἰ ἢ πού σε ταχέως ἐπέλιπεν τὰ χρήματα. 
ξ Δ ΙΚΑΆΑ͂ΙΟΣ. 

χομιδῆ μὲν οὖν. 

ΧΡΕΜΜΎΥΟ.Ι͂ΟΣ, 

οὐχοῦν μετὰ ταῦτ᾽ ἤσϑ᾽ ἄϑλιος. 
. ΖΦΙΚΑ.ΑΙΟΣ. 

- ἈΤ ΡΜ. ι 3. , “ομιδῆ μὲν οὐν. χἀγὼ μὲν ᾧμην οὗς τέως 
886 εὐηργέτησα δεομένους ἕξειν (φίλους 

ὄντως βεβαίους, εἰ δεηϑείην ποτέ" 
οἱ δ᾽ ἐξετρέποντο χοὺχ ἐδόχουν ὁρῶν μ᾽ ἔτι. 

Ῥοβὲ 805. ΞΟ απορδῦιν 

οὕτω τὸ πλουτεῖν ἐστιν ἡδὺ πρᾶγμα ϑή. 

ΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΧΡΕΠΜΎΟ.ΖΟΣ. ᾿ 
καὶ χατεγέλων δ᾽, εὖ οἷδ᾽ ὅτι. ; 

ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 
κομιδῆ μὲν οὖν. 

αὐχμὸς γὰρ ὧν τῶν σχευαρίων μ᾽ ἀπώλεσεν. 
ΧΡΕΜΜΥ. 0 Σ. 

840 ἀλλ᾽ οὐχὶ γῦν. 
ΦΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

ἀνθ᾽ ὧν ἐγὼ πρὸς τὸν ϑεὸν 
προσευξόμενος ἥχω διχαίως ἐνθάδε. 

ΧΡΕΜΜΥ 20 Σ. 

τὸ τριβώνιον δὲ τί δύναται πρὸς τὸν ϑεὸν, 
ὃ φέρει μετὰ σοῦ τὸ παιδάριον τουτί; φράσον. 

Ζ41Κ.410 Σ. 

χαὶ τοῦτ᾽ ἀναϑήσων ἔρχομαι πρὸς τὸν ϑεόν. 
ΧΡΙΕΙΟΥ ΖΘ ς: 

845 μῶν ἐνεμυήϑης δῆτ᾽ ἐν αὐτῷ τὰ μεγάλα; 
41 ΚΑΆΑ1ΟΣ. 

οὔκ, Ὁ ἐνερρίγωσ᾽ ἔτη τριαχαΐίδεχα. 
ΧΡΈΕΜΜΥ.Φ{.ΘῺΣ 

τὰ δ᾽ ἐμβάδια; 

ἑ 
ἑ 

ΑΙΚΑΆΑ͂ΙΟΣ. 

χαὶ ταῦτα συγεχειμάζετο. 
ΧΟΡ ΉΤΟ 2. ΟΣ 

καὶ ταῦτ᾽ ἀναϑήσων ἔφερες οὖν; 
41Κ 410 Σ. 

γὴ τὸν Δία. 
ΧΡΕΙΜΜΥ.ΟΣ. ; 

χαρίεντά γ᾽ ἥχεις δῶρα τῷ ϑεῷ φέρων. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

880 οἴμοι χαχοδαίμων, ὡς ἀπόλωλα δείλαιος, 
χαὶ τρὶς χαχοδαίμων χαὶ τετράχις χαὶ πεντάχις 
χαὶ δωδεχάχις καὶ μυριάχις" Ἰοὺ ἰού. 
οὕτω πολυφόρῳ συγχέχραμαι δαίμονι. 

ΧΡΕΜΥΟ.ΟΣ. 

᾿ἄπολλον ἀποτρόπαιε χαὶ ϑεοὶ φίλοι, 
855 τί ποτ᾽ ἐστὶν ὃ τι πέπονθεν ἄνθρωπος χαχόγ; 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ.. 
οὐ γὰρ σχέτλια πέπονθα νυνὶ πράγματα, 
ἀπολωλεχὼς ἅπαντα τὰκ τῆς οἴκέας 

διὰ τὸν ϑεὸν τοῦτον, τὸν ἐσίμενον τυφλὸν 
πάλιν αὖϑις, ἤνπερ μὴ ᾿λλίπωσιν αἱ δίχαι; 

ΖΔ1Κ410 Σ. 

860 ἐγὼ σχεδὸν τὸ πρᾶγμα γιγνώσχειν δοχῶ. 
προθέρχεται γάρ τις χακῶς πράττων ἀνὴρ, 
ἔοιχε δ᾽ εἶναι τοῦ πονηροῦ κόμματος. 

ΧΡΕΠΜΜΥ.ΖΟΣ. 

νὴ Δία, χαλῶς τοίνυν ποιῶν ἀπόλλυται. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 
ποῦ ποῦ ᾿σϑ᾽ ὁ μόνος ἅπαντας ἡμᾶς πλουσίους 

866 ὑποσχόμενος οὗτος ποιήσειν εὐθέως, 

εἰ πάλιν ἀναβλέψειεν ἐξ ἀογχῆς; ὁ δὲ 

πολὺ μᾶλλον ἐνίους ἐστὶν ἐξολωλεχώς. 

ΧΡΕΙΜΥ ΖΟ Σ, 

καὶ τίνα δέδοαχε δῆτα τοῦτ᾽; 

ΣΥΚΟΦΑΆΑΝΤΠΕΣ. 

ἐμὲ τουτογί; 

ΧΡΕΜΜΥΖ0ΟΣ. 

ἢ τῶν πονηρῶν ἦσϑα χαὶ τοιχωρύχων; 

| 



ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

870 μὰ 4), οὐ μὲν οὖν ἔσϑ' ὑγιὲς ὑμῶν οὐδενὸς, 
χοὺχ ἔσϑ' ὅπως οὐκ ἔχετέ μου τὰ χρήματα. 

ΚΑΡΙ( Ν. 

ὡς σοβαρὸς, ὦ Ζάματερ, εἰσελήλυϑεν 
ὁ συχοφάντης. δῆλον ὅτι βουλιμιᾷ. 

Σ ΚΘ ΡΝ ΊΘΗΙΣ. 
γος τς ΩΥ Ε . »Χ " Ε ΕΝ , 

συ μὲν ἑὲς αγοραν ἐὼν ταχέως Οὐχ αν φϑανοις;, 

876 ἐπὶ τοῦ τροχοῦ γὰρ δεῖ ο᾽ ἐχεῖ στρεβλούμενον 
εἰπεῖν ἃ πεπαγνούργηκας. 

ΚΑΡ1 Ν. 

οἱμώξἄρα σύ. 
ΖΙΚΟΑ.ΙΟΣ. 

νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα, πολλοῦ γὶ ἄξιος 

ἅπασι τοῖς “Ελλησιν ὃ ϑεὸς οὗτος, ε 

τοὺς συχοφάντας ἐξολεῖ καχοὺς κακῶς. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

880 οἴμοι τάλας" μῶν καὶ σὺ μετέχων καταγελᾷς; 
ἐπεὶ πόϑεν ϑοϊμάτιον ἐὐλη ας τοδί; 

ἐχϑὲς δ᾽ ἔχοντ᾽ εἶδόν σ᾽ ἐγὼ τοὐράδαεδνι 
ΔΙΚΑ͂ΙΟΣ. 

οὐδὲν προτιμῶ σου. φορῶ γὰρ πριάμενος 
τὸν δαχτύλιον τονδὶ παρ Εὐδήμου δραχμῆς. 

ΧΡΕΜΎΜΟΣ. 
885 ἀλλ οὐχ ἔνεστι συκοφάντου δήγματος. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστὶ πολλή; σκώπτετον, 
ε ὅ τι δὲ ποιεῖτον ἐνθάδ᾽ οὐχ εἰρήκατον. 

οὐχ ἐπὶ ἀγαϑῷ γὰρ ἐνθάδ᾽, ἐστὸν οὐδενί. 
ΧΡΕΜΥ.0ΟΣ. 

μὰ τὸν 4 οὔκουν τῷ γε σῷ, σάφ᾽ ἴσϑ' ὅτι. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

890 ἀπὸ τῶν ἐμῶν γὰρ ναὶ μὰ 4ία δειπνήσετον. 
ΧΡΕΜΥΜ.ΖΟΣ. 

ὡς δὴ ᾽π᾿ ἀληϑείᾳ σὺ μετὰ τοῦ μάρτυρος 

διαρραγείης, μηδενός γ᾽ ἐμπλήμενος. 
ΣΥΚΟΦΑΆΑΝΤΑΗΣ. 

ἀρνεῖσϑον; ἔνδον ἐστὶν, ὦ μιαρωτάτω, 

πολὺ χρῆμα τεμαχῶν καὶ πρεῶν ὠπτημένων. 
τᾷ. ὙΔΝ ἐδ π.ον 

δοοὺ ὑ ὺ ὺὑ ὺ ὗὺ ὃ ὺ ὃδὺ ὗ. 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

καχόδαιμον, ὀσφραίνει τι; 

ΦΙΚΩΑΙΟΣ. 

τοῦ ψύχους γ᾽ ἴσως, 
Ι ἐπεὶ τοιοῦτόν γ) ἀμπέχεται τριβώνιον. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

] 

Ε] Ἧς. 

ἂρ 

ταῦτ οὖν ἀνασχέϊ ἐστὶν, ὦ Ζεῦ χαὶ ϑεοὶ, " 
τούτους ὑβρίζειν εἰς ἔμ᾽ ; οἴμξ ὡς ἄχϑομαι 

900 ὅτι χρηστὸς ὧν καὶ φιλόπολις πάσχω χακχῶς. 

ΧΡΕΜΜΥ,Ζ0Ο Σ. 

σὺ φιλόπολις χαὶ χρηστός; 

ΣΥΚΟΦΑ͂ΝΤΗ͂Σ. 
« Ὕ ͵ ᾽ } [Ἂ 

ὡς οὐδείς γ ἀνήρ. 

Υ ΧΡΕΙΜΥ.0Ο Σ. 

καὶ μὴν ἐπερωτηϑεὶς ἀπόχριναί μοι, 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΉΗ͂Σ. 

τὸ τί; 

ΡΙΕΜΥΧ Ζ:0.Σ. 

γεωργὸς εἶ; 

ῬΟΕΊΔΕ Β5ΟΈΝΙΟΙ. 

ΣΥΚΟΦΑ͂ΝΤΗ͂Σ. 

μελαγχολᾶν μ' οὕτως οἴει; 
ΧΡΕΜΎΥΜΖΟΣ. 

ἀλλ ἔμπορος; 
ΣΥΚΟΦΟΑΆΑΝΤΗΣ. 

γαὶ, σχήπτομαί γ᾽, ὅταν τύχω... 
ΧΡΕΜΜΥ 20 Σ. 

τέχνην τιν ἔμαϑες ; 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

οὐ μὰ τὸν 4 α. 
ΧΡΕΙΜΜΥ.ΟΣ. 

πῶς οὖν διέζης ἢ πόϑεν μηδὲν ποιῶν; 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΉΗΣ. 

τῶν τῆς πόλεώς εἰμ᾽ ἐπιμελητὴς πραγμάτων 
καὶ τῶν Ἰδίων πάντων. 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 
σύ; τί μαϑών; 

ΣΥΚΟΦΑ͂ΝΤΗΣ. 

90ὅ τί δαί; 

βούλομαι. 
ΧΡΕΙ͂ ᾿- Ο Σ. 

πῶς οὖν ἂν εἴης χφηστὸς, ὦ τοιχωρύχε, 

..910 εἴ σον προσῆχον μηδὲν εἶτ᾽ ἀπεχϑάγει; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

οὐ γὰρ προσήχει τὴν ἐμουτοῦ ὍΣ πόλιν 

εὐεργετεῖν, ὦ χέπφε, καϑ' ὅσον ἂν σϑένω; 
ΧΡΕΜΙΥ.0Ο Σ. 

εὐεργετεῖν οὖν ἐστι τὸ πολυπραγμονεῖν; 
; ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 
τὸ μὲν οὖν βοηϑεῖν τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις 

915 χαὶ μὴ ᾿πιτρέπειν ἐάν τις ἐξαμαρτάνῃ. 
ΧΡΕΜΜΥ.Ζ0ΟΣ. 

οὔχουν δικαστὰς ἐξεπίτηδες ἡ πόλις 
ἄρχειν καϑίστησιν ; 

ΣΥΚΟΦΑᾺ,ΛΝΤΗΣ. 

κατηγορεῖ δὲ τίς; 

ΧΡΕΜΥ.Ζ0ΟΣ. 

ὁ βουλόμενος. 
ΣΥΚΟΦΑΩΑ͂ΝΤΗΣ. 

οὐχοῦν ἐχεῖνός εἰμ᾽ ἐγώ. 
ὥστ᾽ εὶὃς ἔμ᾽ ἥκει τῆς πόλεως τὰ πράγματα. 

ΧΡΕΜΜΥ.0Ο Σ. 

920 νὴ 4έα, πονηρόν τἄρα προστάτην ἔχει. 
ἐχεῖνο δ᾽ οὐ βούλο ἂν, ἡσυχίαν ἔχων 

ζῆν ἀργός; 
ΣΥΚΟΦΑ,ΛΝΤΠΣ. 

ἀλλὰ προβατίου βίον λέγεις, 
εἰ μὴ φανεῖται διατριβή τις τῷ βίῳ. 

ΧΡΕΜΜΥ.0 Σ. 

οὐδ᾽ ἂν μεταμάϑοις ; 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

οὐδ᾽ ἂν εἰ δοίης γέ μοι 
926 τὸν Πλοῦτον αὐτὸν καὶ τὸ Βάττου σίλφιον. 

ΧΡΕΜΜΥΖ0Ο Σ. 

χατάϑου ταχέως ϑοϊμάτιον. 

ΚΑΡ1ΙΩ ΜΝ. 

οὗτος, σοὶ λέγει. 
ΧΡΕΜΎΥ,ΖΟΣ. 

ἔπειϑ' ὑπόλυσαι. 
ΚΑΡΙΩΝ. 
πάντα ταῦτα σοὶ λέγει. 

θ0 
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ΣῪ ἹΚΌΘΈ ΡΟ ΝΥΓΉΗ͂Σ. 

καὶ μὴν προσελϑέτω πρὸς ἕμ᾽ ὑμῶν ἐνθαδὲ 
ὃ βουλόμενος. 

ἊΦΡΈΕΦΘΙΝΙ 

οὐχοῦν ἐχεῖνός εἰμἦ ἐγώ. 
Ἄμε ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ. 

980 οἴμοι τάλας, ἀποδύομαι μεϑ' ἡμέραν. 
ΚΑΡΙΩ ΝΜ. 

σὺ γὰρ ἀξιοῖς τἀλλότρια πράττων ἐσϑέειν. 

ΣΎ ΣΟ . ΑἾΤΊΙ͂Σ. 
ὁρᾷς ἃ ποιεῖ; ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

ΧΡΕΠΙΥΖΟΣ: 

ἀλλ᾽ οἴχεται φεύγων ὃν εἶχες μάρτυρα. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

οἴμοι περιείλημμαι μόνος. 
ΚΑΡΙῺΩ Ν. 

γυνὶ βοᾷς; 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

986 οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις. 
ΚΑΡΙ ΜΝ. 

δὸς σύ μοι τὸ τριβώνιον, 
ἔν ἀμιφιέσω τὸν συχοφάντην τουτογί. 

ΖΙΚΑ͂1Ι0ΟΣ. 

μὴ δῆϑ' " ἱερὸν γάρ ἔστι τοῦ Πλούτου πάλαι. 
Κ.ΑΡ17 Ν. 

ἔπειτα ποῦ κάλλιον ἀνατεϑήσεται 
ἢ περὶ πονηρὸν ἄνδρα χαὶ τοιχωρύχον; 

940 Πλοῦτον δὲ χοσμεῖν ἱματίοις σεμνοῖς πρέπει. 
11Κ.410 Σ. 

τοῖς δ᾽ ἐμβαδίοις τί χρήσεταί τις; εἰπέ μοι. 
ΚΑΡ1ΙΩ Ν. 

χαὶ ταῦτα πρὸς τὸ μέτωπον αὐτίχα δὴ μάλα 
ὥσπερ χοτίνῳ προσπατταλεύσω τουτῳί. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ͂Σ. 
ἄπειμι" γιγνώσχω γὰρ ἥττων ὧν πολὺ 

915 ὑμῶν " ἐὰν δὲ σύζυγον λάβω τινὰ 
καὶ σύκιγον, τοῦτον τὸν ἰσχυρὸν ϑεὸν 
ἐγὼ ποιήσω τήμερον δοῦναι δίκην, 
ὁτιὴ καταλύει περιφανῶς εἷς ὧν μόγος 
τὴν δημοχρατίαν, οὔτε τὴν βουλὴν πιϑὼν 

960 τὴν τῶν πολιτῶν οὔτε τὴν ἐχκλησίαγ. 
Ζ1Κ.410 Σ. 

χαὶ μὴν ἐπειδὴ τὴν πανοπλίαν τὴν ἐμὴν 
ἔχων βαδίζεις, εἷς τὸ βαλανεῖον τρέχε" 
ἔπειτ᾽ ἔχεῖ κορυφαῖος ἑστηχὼς ϑέρου. 
χἀγὼ γὰρ εἶχον τὴν στάσιν ταύτην ποτέ. 

ΧΡΕΜΙΥ ΟΣ. 

956 ἀλλ ὁ βαλανεὺς ἕλξει ϑύραζ᾽ αὐτὸν λαβὼν 
τῶν ὀρχιπέδων " ἰδὼν γὰρ αὐτὸν γνώσεται 
ὅτι ἔστ᾽ ἐχείνου τοῦ πονηροῦ κόμματος. 

γὼ δ᾽ εἰσίωμεν, ἵνα προσεύξη τὸν ϑεόν. 
ΤΡ ΎΤΣ. 

ἀρ᾽, ὦ φίλοι γέροντες, ἐπὶ τὴν οἴχίαν 
960 ἀρέγμεϑ' ὄντως τοῦ νέου τούτου ϑεοῦ, 

ἢ τῆς ὁδοῦ τὸ παράπαν ἡμαοτήχαμεν; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ ἴσϑ' ἐπὶ αὐτὰς τὰς ϑύρας ἀφιγμένη, 
ὦ μειραχίσχη" πυνϑάνει γὰρ ὡριχῶς. 

ΤΡΕΖΑΥ Σ. 

φέρε νυν ἐγὼ τῶν ἔνδοϑεν χαλέσω τινά. 

' 

| 

ΑΡΙΞ Το ΑΝ ΟΥ ΞοέΨΨἔἘΕΠΕη͵ ψσἔοΕέόΨὁΨισσἔοΕΠονσιννςν 

ΧΡΕΜΙΥ͂.ΖΟΣ. 

1] 9θὅ μὴ δῆτ᾽ " ἐγὼ γὰρ αὐτὸς ἐξελήλυϑα. 
ἀλλ ὃ τι μάλιστ᾽’ ἐλήλυϑας λέγειν σ᾽ ἐχρῆν. 
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πέπονϑα δεινὰ καὶ παράνομ᾽, ὦ φίλτατε" 
ἀφ᾽ οὗ γὰρ ὁ ϑεὸς οὗτος ἤρξατο βλέπειν, 
ἀβίωτον εἶναί μοι πεποίηχε τὸν βίον. 

ΧΡΕΜΎΥΖΟΣ. 

970 τί δ᾽ ἔστιν; ἡ που χαὶ σὺ συχοφάντρια 

ἐν ταῖς γυναιξὶν ἤσϑα; . 

ἹΡΟΥΙΣ. 

μὰ “7 ἐγὼ μὲν οὔ. 

ΧΡΕΜΙΜΜΥ.0ΟΣ. 

ἀλλ οὐ λαχοῦο᾽ ἔπινες ἐν τῷ γράμματι; 
ΓΡΑῪΣ. 

σχώπτεις " ἐγὼ δὲ καταχέχνισμαι δειλάχρα. 
ΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

οὔκουν ἐρεῖς ἀνύσασα τὸν χνισμὸν τίνα; 
ΤΡΙΑΎΥΣ, 

976 ἄχουέ νυν. ἦν μοί τι μειράκιον φίλον, 

πενιχρὸν μὲν, ἄλλως δ᾽ εὐπρόσωπον δαὶ καλὸν 
καὶ χρηστόν" εἰ γάρ του δεηϑείην ἐγὼ, 

ἅπαντ᾽ ἐποίει χοσμίως μοι καὶ χαλῶς" 

ἐγὼ δ᾽ ἐχείνῳ ταὐτὰ πάᾶάνϑ' ὑπηρέτουν. 
ΧΡΕΜΥ ΟΣ. 

980 τέ δ᾽ ἦν ὅ τι σου μάλιστ' ἐδεῖϑ᾽ ἑχάστοτε ; 
ΤΙΡΞΎΧΕΣ, 

οὐ πολλά" καὶ γὰρ ἐχνομίως μ ἠσχύνετο. 
ἀλλ ἀργυρίου δραχμὰς ἂν ἡτηο᾽ εἴχοσιν 
εἷς ἱμάτιον, ὀκτὼ δ᾽ ἂν εἷς ὑποδήματα» 
χαὶ ταῖς ἀδελφαῖς ἀγοράσαι χιτώνιον 

986 ἐχέλευσεν ἂν, τῇ μητρί 8' ἱματίδιον"΄ 
πυρῶν τ' ἂν ἐδεήϑη μεδίμνων τεττάρων. 

ΧΡΕΜΎΟΣ. 
οὐ πολλὰ τοίνυν μὰ τὸν ᾿Δπόλλω ταῦτά γε 
εἴρηχας, ἀλλὰ δῆλον ὅτι σ᾽ ἠσχύνετο. 

ΓΙΡΟΤΎΣ. 

καὶ ταῦτα τοίνυν οὐχ ἕνεχεν μισητίας 
990 αἰτεῖν μὴ ἔφασχεν, ἀλλὰ φιλίας οὕνεκα, 

ἵνα τοὐμὸν ἱμάτιον φορῶν μεμνῆτό μου- 
ΧΡΕΜΥ.0 Σ. 

λέγεις ἐρῶντ᾽ ἄνϑρωπον ἐχνομιώτατα. 
ΤΡΟΖΟΥΣΣ: 

ἀλλ οὐχὶ νῦν ἔϑ' ὁ βδελυρὸς τὸν νοῦν ἔχει 
τὸν αὐτὸν, ἀλλὰ πολὺ μεϑέστηκεν πάνυ. 

996 ἐμοῦ γὰρ αὐτῷ τὸν πλαχοῦντα τουτονὶ 
χαὶ τἄλλα τἀπὶ τοῦ πίνακος τραγήματα 
ἐπόντα πεμψάσης ὑπειπούσης 8'᾽ ὅτι 
εἷς ἑσπέραν ἤἥξοιμι, 
- ΧΡΕΜΎ.ΖΟΣ. 

τί σ᾽ ἔδρασ' ; εἶπέ μοι- 
ΤΡΥΨΥΣΣ 

ἄμητα προσαπέπεμψεν ἡμῖν τουτονὶ, 
1000 ἐφ᾽ ᾧ τ ἐχεῖσε μηδέποτέ μὲ ἐλϑεῖν ἔτι, 

καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις εἶπεν ἀποπέμπων ὅτι 
πάλαι ποτ’ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι. | 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. 

δῆλον ὅτι τοὺς τρόπους τις οὐ μοχϑηρὸς ἦν. 
ἔπειτα πλουτῶν οὐχέϑ'᾽ ἥδεται φακῆ" 

1000 πρὸ τοῦ δ᾽ ὑπὸ τῆς πενίας ἅπανι' ἐπήσϑιεν. 



ΡΤ ΕΣ. 

καὶ μὴν πρὸ τοῦ γ᾽ ὁσημέραι νὴ τὼ ϑεὼ 
ἐπὶ τὴν ϑύραν ἐβάδιζεν ἀεὶ τὴν ἐμήν. 

ΧΡΕΜΠΜΥ.Ζ0ΟΣ. 
ἐπ᾿ ἐχφορᾶν; 

ΠΟ ΘΎΖΟΥΟΣ. 

ἐρῶν ἀκοῦσαι. 

ΧΡΕΜΥΖ0ΟΣ. 

τοῦ λαβεῖν μὲν οὖν χάριν. 

: ΣΡ ΥΣ: 

1010 καὶ νὴ 42 εἰ λυπουμένην αἴσϑοιτό με, 

γηττάριον ἂν καὶ φάττιον ὑπεχορίζετο. 

ΧΡΕΜΜΥ 20 Σ. 

ἔπειτ᾽ ἴσως ἤτησ᾽ ἂν εἰς ὑποδήματα. 

ΤΌΣΑ ΧῸΣ. 

μυστηρίοις δὲ τοῖς μεγάλοις ὀχουμένην 

ἐπὶ τῆς ἁμάξης ὅτι προσέβλεψέν μέ τις, ἢ 
ἐτυπτόμην διὰ τοῦϑ᾽ ὅλην τὴν ἡμέραν. 
οὕτω σφόδρα ζηλότυπος ὁ νεανίσκος ἡγν. 

ΧΡΕΜΥ.Ζ0ΟΣ. 

μόνος γὰρ ἥδεϑ᾽, ὡς ἔοιχεν, ἐσϑίων. 

Ὑ 77 ΥΣ. 

καὶ τάς γε χεῖρας παγκάλους ἔχειν μ᾽ ἔφη. 

ΧΡΕΜΜΥ.0Ο:Σ. 

ὁπότε προτείνοιέν γε δραχμὰς εἴχοσιν. 

ΡΞ. 

1020 ὄζειν τε τῆς χρόας ἔφασχεν ἡδύ μου, 

ΧΡΕΙΜΥ 20 Σ. 

εἰ Θάσιον ἐνέχεις, εἰχότως γε γὴ 4έα. 
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ΧΡΕΜΎΥΔΖΟΣ. 
οὐ σχαιὸς ἦν ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ ἠπίστατο 
γραὸς χαπρώσης τἀφόδια χατεσϑέειγ. 

ΓΡΑΎΣ. 

φάσχων βοηϑεῖν τοῖς ἀδικουμένοις ἀεί. 

ΟΧΡΕΜΜΥ.ΖΟΣ. 

τί γὰρ ποιήσει; φράζε, καὶ πεπράξεται. 

ΤΕΡΥΤΥΣ. 

ἀναγκάσαι δίκαιόν ἔστι νὴ 4ία 

1030 ἢ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἀγαϑὸν δίχαιός ἐστ᾽ ἔχειν. 

ἌΡΕΙ ΠΤΥ ΤΟΣ. 

Ἂ ΡΕΙΧΥΠΟΣ. 

1036 οὔχ, ἀχλὰ χατασέσηπας, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς. 

ΓΡΑΎῪΣ. 

| 

ΡΟ ΖΟΥ͂ Σὲ 

ἀλλ: οὐδέποτέ με ζῶσαν ἀπολείνψγειν ἔφη. 

| ΧΡΕΜΎ.ΟΣ. 
ὀρϑῶς γε" γυγνϑδέ σ᾽ οὐχέτι ζῆν οἴετοω: 

ἘΡΟΑΜΩΣΙ 
β ὑπὸ τοῦ γὰρ ἄλγους χατατέτη“᾽, ὦ φίλτατε. 

] 

] 

ΠῚ ΤῸ τ ΟἿΣΞ 

1040 ἔοιχε δ᾽ ἐπὶ χῶμον βαδίζειν. 
μὰ 4, ἀλλὰ τῆς φωνῆς μόνον 

τὸ βλέμμα 8ϑ᾽ ὡς ἔχοιμι μαλακὸν καὶ καλόν. 

“ φΦ Φ ᾿ - - 1026 ταῦτ᾽ οὖν ὁ ϑεὸς, ὦ φίλ ἄνερ, οὐκ ὀρϑὼς ποιεῖ, 

᾿ τ ΄ « “ ’ - 
τὸν εὖ παϑόνϑ' ὑπ᾽ ἐμοῦ πάλιν μ᾽ ἀντευποιεῖν " 

οὔκουν χαϑ'᾽ ἑχάστην ἀπεδίδου τὴν νύχτα σοι; 

4 ΄ »᾿ “ε 
διὰ δαχτυλίου μὲν οὖν ἔμεγ᾽ ἂν διελχύσαις. 

ΧΡΕΜΎΥ.0ΟΣ. 

εἰ τυγχάνοι γ᾽ ὁ δαχτύλιος ὧν τηλία. 

ΤΡΕΖΟΥΟΣ: 

καὶ μὴν τὸ μειράκιον τοδὲ προσέρχεται, 
οὗπερ πάλαι χατηγοροῦσα τυγχάνω " 

ΧΡΕΜΎΜΖΟΣ. 

φαίνεται. 

στεφάνους γέ τοι καὶ δᾷδ᾽ ἔχων πορεύεται. 
ὶ ΝΕΟΑ͂ΝΙΑΣ. 

ἀσπαζομαι. ; 

ἘΡΟΟΥΣ. 
τί φησιν; 

ΝΕΩΖΜΝΙ.“Σ. 

ἀρχαία φίλη, 
πολιὰ γεγένησαι ταχύ γε νὴ τὸν οὐρανόν. 

ΤΡΟΤΥ Σ. 

τάλαιν᾽ ἐγὼ τῆς ὕβρεος ἧς ὑβοίζομαι. 

ΧΡΕΜΥΖΟΣ. 

1045 ἔοιχε διὰ πολλοῦ χρόνου σ᾽ ἑορακέναι. 

ΕΟ, : 

ποίου χρόνου, ταλάνταϑ', ὃς παρ᾽ ἐμοὺ χϑὲς ἦν; 

ΧΡΕΙΜΥ ΟΣ. 

τοὐναντίον πέπονϑε τοῖς πολλοῖς ὥρα" 
μεϑύων γὰρ, ὡς ἔοικεν, ὀξύτερον βλέπει. 

ΤΡΖΆΟΣ. : 

οὔχ, ἀλλ᾿ ἀκόλαστός ἐστιν ἀεὶ τοὺς τρόπους. 

ΝΕΟ.ΖΜΝΙ4Ἅ4Σ. 
ἊΣ ΄ 

1060 ὦ Ποντοπόσειδον χαὶ ϑεοὶ πρεσβυτιχοὶ, 

ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ῥυτίδων ὅσας ἔχει. 

ΤΡΑΎΣ. 
ἌΣ δ. 
ἃ ἃ, 

τὴν δᾷδα μή μοι πρόσφερ᾽. 

ΧΡΕΙΜΜΥΟ..0ΟΣ. 

εὖ μέντοι λέγει. 
ἐὰν γὰρ αὐτὴν εἷς μόνος σπινϑὴρ λάβῃ, 
ὥσπερ παλαιὰν εἰρεσιώνην καύσεται. 

ΝΕΑΝΙΆΑ͂Σ. 

1065 βούλει διὰ χρόνου πρός μὲ παῖσαι; 

ΥΡΌΥΣ. 
ποῖ, τάλαν; 

ΝΕΟ.“4ΜΧΝ14Σ. 

αὐτοῦ, λαβοῦσα κάρυα. 

ΤΟΎΣ: 

παιδιὰν τίνα; 

ΝΕΟ.Ζ4Ν14Σ. 

πόσους ἔχεις ὀδόντας. 

ΧΡΕΜΥ.0Ο Σ. 

ἀλλὰ γνώσομαι 

χάγωγ᾽" ἔχει γὰρ τρεῖς ἴσως ἢ τέτταρας. 

ΝΕΩ4Ν14Σ. 

ἀπότισον" ἕνα γὰρ γόμφιον μόνον φορεῖ. 

ΤΡΑΎΌΩΣΣ. 

Δ. 1060 ταλάντατ᾽ ἀνδρῶν, οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς, 
πλυνόν μὲ ποιῶν ἐν τοσούτοις ἀνδράσιν. 

ΝΕΖΑΝΙΔΑ4Σ. 

ὄναιο μέντἂν, εἴ τις ἐχπλύνειέ σε. 



ΧΡΕΜΗΥ 20 Σ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ νῦν μὲν χαπηλιχῶς ἔχει, 
εἰ δ᾽ ἐχπλυνεῖται τοῦτο τὸ ψιμύϑιον, 

1066 ὄψει χατάδηλα τοῦ προσώπου τὰ ῥάκη. 

ΤΡ ΧΏΣΣ 

γέρων ἀνὴρ ὧν οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς. 

ΝΕΟ.ΖΝ]14.4Σ. 

πειρᾷ μὲν οὖν ἴσως σε χαὶ τῶν τιτϑίων 
ἐφ ἁἀπτεταί σου λανϑάνειν δοχῶν ἐμέ. 

ΤΟΥΣ. 

μὰ τὴν ᾿φροδίτην, οὐκ ἐμοῦ γ᾽, ὦ βδελυρὲ σύ. 

ΧΡΕΜΎ.ΜΖ0ΟΣ. 

1070 μὰ τὴν Ἑχάτην, οὐ δῆτα " μαινοέμην γὰρ ἄν. 
ἀλλ, ὦ νεανίσχ᾽, οὐκ ἐῶ τὴν μείραχα 
μισεῖν σὲ ταύτην. 

ΝΕΑ͂ΝΙΣ. 

ἀλλ ἔγωγ᾽ ὑπερφιλώ. 

ΧΡΕΠΙΥ.ΖΟΣ. 

καὶ μὴν κατηγορεῖ γέ σου. 

ΝΕΑΔΝΙΑ͂Σ. 

τί κατηγορεῖ; 

ΧΡΕΜΎΥΜΖΟΣ. 

εἰναί σ᾽ ὑβριστήν φησι χαὶ λέγειν ὅτι 
Ι 1076 πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμοι Πιλήσιοι. 

ΝΕΑΝΙΑἉ“Ω͂Σ. 

ἐγὼ περὶ ταύτης οὐ μαχοῦμαί σοι. 

ΧΡΕΙΜΜΥ.ΖΟΣ. 

τὸ τί; 

ΝΕΑΝΙΩΑ͂Σ. 
αἰσχυνόμενος τὴν ἡλικίαν τὴν σὴν, ἐπεὶ 

τὴ 32} 5, “35 -  » 2 , »-» 

οὐχ ἂν ποτ᾽ ἄλλῳ τοῦτο γ᾽ ἐπέτρεπον ποιεῖν" 
-- ΞΡ ΗΝ Ἂ ᾿ ᾿ , ᾿ 

νῦν δ᾽ ἀπιϑι χαίρων συλλαβὼν τὴν μείρακα. 

ΧΡΕΜΜΥ. ΟΣ. 

1080 οἶδ᾽ οἶδα τὸν νοῦν" οὐχέτ᾽ ἀξιοῖς ἴσως 
εἶναι μετ᾽ αὐτῆς. 

ΓΡΑΥΣ. 
ὁ δ᾽ ἐπιτρέινων ἐστὶ τίς; 

ΝΕΆΑΝΙΑ͂Σ. 

οὐχ ἂν διαλεχϑείην διεσπλεκωμένη 
ὑπὸ μυρίων ἐτῶν τε καὶ τρισχιλίων. 

ΧΡΕΙΜΥ.Ζ0 Σ. 

ὅμως δ᾽ ἐπειδὴ χαὶ τὸν οἶνον ἠξίους 

1085 πίνειν, συγεκποτέ᾽ ἐστί σοι χαὶ τὴν τρύγα.- 

ΝΕΑΛΑΝΙΑΣ. 

ἀλλ᾽ ἔστι κομιδῆ τρὺξ παλαιὰ καὶ σαπρά. 

ΧΡΕΜΎΟΜ.ΟΣ. 

οὐχοῦν τρύγοιπος ταῦτα πάντ᾽ ἰάσεται. 
ΝΕΔΑΝΙΑ͂Σ. 

ἀλλ εἴσιϑ᾽ εἴσω" τῷ ϑεῷ γὰρ βούλομαι 
ἐλϑὼν ἀναϑεῖναι τοὺς στεφάνους τούσδ᾽ οὗς ἔχω. 

ΤΥΡΌΤΌΩΩΣ. 

1090 ἐγὼ δέ γ᾽ αὐτῷ χαὶ φράσαι τι βούλομαι. 
ΝΕΑΜΝΙΑΣ. 

ἐγὼ δέ γ᾽ οὐκ εἴσειμι. 

ΧΡΕΙΜΥ.ΖΟΣ. 

δνν τς ῬΊὴΝ ϑάρρει, μὴ φοβοῦ. 
οὐ γαρ βιασεέται. 

ΑΒΕ 5 ΤΟ Φ ΑΙΝῸ ΥἹΣ 

᾿ 

ΝΙ.ΑΝ14Σ. 

πάνυ χαλῶς τοίνυν λέγεις. 

ἱχανὸν γὰρ αὐτὴν πρότερον ὑπεπίττουν χρόνον." 

ΤΡ ΧΙΣ. 

βάδιζ᾽" ἐγὼ δέ σου κατόπιν εἰσέρχομαι. 

ΧΡΕΜΎΖΟΣ. 

1095 ὡς εὐτόνως, ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ γράδιον 
ὥσπερ λεπὰς τῷ μειρακίῳ προσίσχεται. 

ΚΑΡΙΩΝ. 
τίς ἔσϑ᾽ ὁ κόπτων τὴν ϑύραν; τουτὶ τί ἢν; 
οὐδεὶς ἔοικεν" ἀλλὰ δῆτα τὸ ϑύριον 
φϑεγγόμεγον ἄλλως κλαυσιᾷ. 

ΕΡΜΗΣ. 

᾿ σὲ τοι λέγω, 
1100 ὦ Καρίων, ἀνάμεινον. 

ΚΑΡΙῺΩ Ν. 

οὗτος, εἶπέ μοι, 

σὺ τὴν ϑύραν ἔχοπτες οὑτωσὶ σφόδρα; 

ΕΡΜΗΣ. 

μὰ «1, ἀλλ᾿ ἔμελλον" εἶτ᾽ ἀνέῳξάς μὲ φϑάσας. 
ἀλλ᾽ ἐχχάλει τὸν δεσπότην τρέχων ταχὺ, 
ἔπειτώ τὴν γυναῖχα καὶ τὰ παιδία, 

1106 ἔπειτα τοὺς ϑεράποντας. εἶτα τὴν κύνα, 
ἔπειτα σαυτὸν, εἶτα τὴν ὗν. 

ΚΑΡΙΩΝ. 
εἶπέ μοι, 

» τῶν. 

τί ἔστιν; 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

ὁ Ζεὺς, ὦ πονηρὲ, βούλεται 
ἐς ταυτὸν ὑμῶς συγχυκήσας τρυβλίον 

ἁπαξάπαντας εἷς. τὸ βάραϑρον ἐμβαλεῖν. 

Κ.ΑΡΙΩ Ν. 

1110 ἡ γλῶττα τῷ κήρυχε τούτων τέμνεται. 

ἀτὰρ διὰ τί δὴ ταῦτ᾽ ἐπιβουλεύει ποιεῖν 

ἡμᾶς; 
ΕΡΜΗΣ. 

ὁτιὴ δεινότατα πάντων πραγμάτων 
9 3 3 2 τ , 2, ε ὅς 5 -ς ᾿ 

εἴογασϑ'. ἀφ᾽ οὗ γάρ ἠρξατ᾽ ἔξ ἀρχῆς βλέπειν 

ὁ Πλοῦτος, οὐδεὶς οὐ λιβανωτὸν, οὐ δάφνην, 

1116 οὐ ψαιστὸν, οὐχ ἱερεῖον, οὐχ ἄλλ᾽ οὐδεὲν 
ἡμῖν ἐπιϑύει τοῖς ϑεοῖς. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

μὰ 41{᾽, οὐδέ γε 
ϑύσει. καχῶς γὰρ ἐπεμελεῖσϑ᾽ ἡμῶν τότε. 

ΕΡΜΗΣ. 

καὶ τῶν μὲν ἄλλων μοι ϑεῶν ἧττον μέλει, 
ἐγὼ δ᾽ ἀπόλωλα χἀποτέτριμμαι.. 

ΚΑΡΙΩΝ. 
σωφρογεῖς. 

ΕἘΡΙΜΒΕΣ. 

1120 πρότεϑον γὰρ εἶχον μὲν παρὰ ταῖς χαπηλίσιν 
πάντ᾽ ἀγάϑ᾽ ἕωϑεν εὐθὺς, οἱνοῦτταν, μέλι, 
ἰσχάδας, ὅσ᾽ εἰχός ἐστιν Ἑρμῆν ἐσϑέειν" 
γυνὶ δὲ πεινῶν ἀναβάδην ἀναπαύομαι. 

ΚΑΡΙΩ ΜΝ. Ὶ 

οὔκουν δικαίως, ὅστις ἐποίεις ζημίαν 
112 ἐνίοτε τοιαῦτ᾽ ἀγαάϑ᾽ ἔχων; 

ἣ 
Ἢ ΜᾺ οΝ ἊὉ - 

«ὡς Ἀν τ ωΝ τ ΝΑ 



ἜΣ ΡΩΤΕΕΣ. 
» Δ οἴμοι ταλας, 

-Ἢ - 23 ά ΄ 
οἴμοι πλαχοῦντος τοῦ ᾽ν τετραδι πεπεμμέγου. 

------.-- ..ὄ. .. 

εἴ μοι πορίσας ἄρτον τιν᾽ εὖ πεπεμμένον 
δοίης καταφαγεῖν χαὶ χρέας γνεαγιχὸν 
ὧν ϑύεϑ᾽ ὑμεῖς ἔνδον. 

ἱ ΚΑΡΙΩ Ν. 

| ἀλλ οὐχ ἔχφορα. 

ΕΡΜΗΣ. 

χαὶ μὴν ὁπότε τι σχευάριον τοῦ δεσπότου 
1140 ὑφέλοι᾽, ἐγώ σε λαγϑάνειν ἐποίουν ἀεί. 

: ΚΆΑΡΙΩ Ν. ὲ 
ἐφ᾽ ᾧ τε μετέχειν χαὐτὸς, ὦ τοιχωρύχε. 
ἧχεν γὰρ ἂν σοι ναστὸς εὖ πεπεμμένος. 

ΕΡΜΗΣ. 

ἔπειτα τοῦτόν γ᾽ αὐτὸς ἂν χατήσϑιες. 

1 ΡΤ ΔΕ 

οὐ γὰρ μετεῖχες τὰς ἴσας πληγὰς ἐμοὺ, 
1146 ὁπότε τι ληφϑείην πανουργήσας ἐγώ. 

ἘΕΡΊΤΗΣ. 

μὴ μνησιχαχήσης, εἰ σὺ «Φυλὴν χατέλαβες. 
ἀλλὰ ξύνοιχον πρὸς ϑεῶν δέξασϑέ με. 

ΚΑΡΤΙΩ Ν. 

ἔπειτ᾽ ἀπολιπὼν τοὺς ϑεοὺς ἐνθάδε μενεῖς ; 

ἘΡΜΗ Σ. 

τὰ γὰρ παρ᾽ ὑμῖν ἔστι βελτίω πολύ. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 

1160 τί δέ; ταὐτομολεῖν ἀστεῖον εἶναί σοι δοκεῖ; 

ῬΡΗΤΙΓΡε 

πατρὶς γάρ ἔστι πᾶσ᾽ ἵν᾽ ἂν πράττῃ τις εὖ. 

ἘΝ 
τί δῆτ᾽ ἂν εἴης ὄφελος ἡμῖν ἐνϑάδ᾽ ὧν; 

ΕΡΜΗΣ. 

παρὰ τὴν ϑύραν στροφαῖον ἱδούσασϑέ με. 

ΚΑΡ1Ω Ν. 

ἘΞ ΡΙΕΟΘΣ 

ποϑεῖς τὸν οὐ παρόντα καὶ μάτην χαλεῖς. 

ΕΡΜΗΣ. 

οἴμοι δὲ χωλῆς ἧς ἐγὼ χατήσϑιον" 

κι ΡΙΓΌ Ν. 

ἀσχωλίαζ᾽ ἐνταῦϑα πρὸς τὴν αἰϑρίαν. 

ἙΡΜΗΣ. 
᾿ 1130 σπλάγχνων τε ϑερμῶν ὧν ἐγὼ κχατήσϑιον. 

ΚΑΡΙΩ Ν. 
ὀδύνη σε πρὸς τὰ σπλάγχν᾽ ἔοικ᾽ ἐπιστρέφειν. 

ἘΣΡΊΕΕΓΣ. 

οἴμοι δὲ κύλικος ἴσον ἴσῳ κεχραμέγης. 

ΚΑΡΙΩΝ. 

ταύτην ἐπιπιὼν ἀποτρέχων οὐκ ἂν φϑάγοις; 

᾿ ἘΡΊΠΠΖΗΣ. 

ἄρ᾽ ὠφελήσαις ἄμ τι τὸν σαυτοῦ φίλον; 

᾿ ᾿ΚΑΡΓΙΩΝ. 
1185 εἴ του δέει γ᾽ ὧν δυνατός εἰμί σ᾽ ὠφελεῖν. 

ἙΡΜΗ͂Σ. 

“ “ », , .} [. στροφαῖον ; ἀλλ οὐχ ἔργον ἔστ᾽ οὐδὲν στρο(ῶν. 

ἘΡΜΗΣ. 
1165 ἀλλ ἐμπολαῖον. 

ΚΑΡΤΙΩ Ν. 

ἀλλὰ πλουτοῦμεν " τί οὖν 

Ἑρμῆν παλιγχάπηλον ἡμᾶς δεῖ τρέφειν; 

ΕΡΜΗΣ. 

ἀλλὰ δόλιον τοίνυν. 

ΚΑΡΤΙΩ Ν. 

δόλιον; ἥχιστά γε" 
οὐ γὰρ δόλου νῦν ἔργον, ἀλλ᾽ ἁπλῶν τρόπων. 

ΕΡΜΗΣ. 
ἀλλ᾿ ἡγεμόνγιον. 

ΚΑΡΤΙΩ Ν. 

ἀλλ᾽ ὃ ϑεὸς ἤδη βλέπει, 
1160 ὥσϑ᾽ ἡγεμόνος οὐδὲν δεησόμεσϑ᾽ ἔτι. 

ΕΡΜΗΣ. 

ἐναγώνιος τοίνυν ἔσομαι. καὶ τί ἔτ᾽ ἐρεῖς ; 
ΠΠλούτῳ γάρ ἔστι τοῦτο συμφορώτατον, 

ποιεῖν ἀγῶνας μουσικοὺς χαὶ γυμνιχούς. 

ΚΑΡΙ Ν. 

ὡς ἀγαϑόν ἐστ᾽ ἐπωνυμίας πολλὰς ἔχειν " 
1166 οὗτος γὰρ ἐξεύρηχεν αὑτῷ βιότιον. 

οὐκ ἐτὸς ἅπαντες οἱ δικάζοντες ϑαμὰ 

στεύδουσιν ἐν πολλοῖς γεγράφϑαι γράμμασιν. 

ΕΡΜΗΣ. 

οὐχοῦν ἐπὶ τούτοις εἰσίω ; 

ΚΑ4Ρ1. Ν. 

χαὶ πλῦνέ γε 

αὐτὸς προσελθὼν πρὸς τὸ φρέαρ τὰς κοιλίας, 
1170 ἕν᾽ εὐθέως διαχονιχὸς εἶναι δοχῆς. 

ΤΕΡΕΥΣ. 

τίς ἂν φράσειε ποῦ ᾽στι Χρεμύλος μοι σαφῶς; 

ΧΡΕΜΙΥ.Ζ0Ο Σ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ βέλτιστε; 

ἙΕΡΈΡΕΣ. 

τί γὰρ ἀλλ᾽ ἢ κακῶς; 

ἀφ᾽ οὗ γὰρ ὁ Πλοῦτος οὗτος ἤρξατο βλέπειν, 
ἀπόλωλ ὑπὸ λιμοῦ. καταφαγεῖν γὰρ οὐχ ἔχω, 

1176 χαὶ ταῦτα τοῦ σωτῆρος ἱερεὺς ὧν “1ιός. 

ΧΡΕΜΎΜΖΟΣ. 
ἡ δ᾽ αἰτία τίς ἐστιν, ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν; 

ΤΕΡΕΎΣ. 

ϑύειν ἔτ᾽ οὐδεὶς ἀξιοῖ. 

ΧΡΕΜΜΎΥ.ΖΟΣ. 

τίνος οὕνεχω; 
ΤΕΡΕΎΥΎΥ Σ. 

ὅτι πάντες εἰσὶ πλούσιοι" χαίτοι τότξ, 
ὅτ᾽ εἶχον οὐδὲν, ὁ μὲν ἂν ἥχων ἔμπορος 

1180 ἔϑυσεν ἱερεῖόν τι σωθεὶς, ὃ δέ τις ἂν 
δίχην ἀποφυγών" ὁ δ᾽ ἂν ἐχαλλιερεῖτό τις, 
χἀμέ γ᾽ ἐχάλει τὸν ἱερέα " νῦν δ᾽ οὐδὲ εἷς 
ϑύει τὸ παράπαν οὐδὲν, οὐδ᾽ εἰσέρχεται, 
πλὴν ἀποπατησόμενοί γε πλεῖν ἢ μυρίοι. 

ΧΡΕΜΎΥ.Ζ0ΟΣ. 

1185 οὔκουν τὰ νομιζόμενα σὺ τούτων λαμβάνεις; 
ΤΕΡΕΎΣ. 

τὸν οὖν 4ία τὸν σωτῆρα χαὐτός μοι δοχῶ 
χαίρειν ἐάσας ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ καταμενεῖν. 

ΝΕ τυ ἀπΠ τ τ τ - - - Ὁ Ὁ. -- 2... --- ----- ---------- --  ΘΈΞΘΞΕΞΞΘΘΞΒ 



᾿ν" θέ 
ἜΣ Ἢ τὰν τὸ τἄστες Ὑ 

[766 ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, 

ΧΡΕΜΥ.ΖΟΣ. ἱδρυσόμεϑα, λαβοῦσ᾽ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φέρε 
ϑάρρει" καλῶς ἔσται γὰρ, ἢν ϑεὸς ϑέλῃ. 
ὁ Ζεὺς ὁ σωτὴρ γὰρ πάρεστιν ἐνθάδε, 

1190 αὐτόματος ἤχων. 
ΤΤΕΡΕῪ Σ. 

πάντ᾽ ἀγαϑὰ τοίνυν λέγεις. 
ΧΡΕΙΜΜΥΟ.ΟΣ. 

ἑδρυσόμεϑ᾽ οὖν αὐτίχα μάλ, ἀλλὰ περίμενε, 
τὸν Πλοῦτον, οὗπερ πρότερον ἦν ἱδρυμένος, 
τὸν ὀπισϑόδομον ἀεὶ φυλάττων τῆς ϑεοῦ. 
ἀλλ᾿ ἐχδότω τις δεῦρο δᾷδας ἡμμέγας, 

1196 ἵν᾽ ἔχων προηγῇ τῷ ϑεῷ σύ. 
ΙΕΡΕΎΣ. 

πάνυ μὲν οὖν 
δρᾶν ταῦτα χρή. 

ΧΡΕΜΠΙΥ Ζ0ΟΣ. 

τὸν Πλοῦτον ἔξω τις χἄλει. 

ἘΒΘΎΎΥΣ. 

ἐγὼ δὲ τί ποιῶ; 
ΧΡΕΠΙΥ.0ΟΣ. 

τὰς χύτρας, αἷς τὸν ϑεὸν 

σεμνῶς " ἔχουσα δ᾽ ἦλϑες αὐτὴ ποικίλα. 

ΤῬΨΟΕΎΥΣ.: 

1200 ὧν δ᾽ οὕνεχ᾽ ἤλθον; 

ΧΡΕΜΎΥΟ.ΟΣ. 

πάντα σοι πεπράξεται, 

ἥξει γὰρ ὃ νεανίσχος ὥς σ᾽ εἰς ἑσπέραν. 

ΡΞ ΧΟΣΙ 

ἀλλ εἴ γε μέντοι νὴ 4 ἐγγυᾷ σύ μοι 
ἥξειν ἐχεῖνον ὡς ἔμ᾽, οἴσω τὰς χύτρας. 

ΧΡΕΜΎΖΟΣ. 
καὶ μὴν πολὺ τῶν ἄλλων χυτρῶν τἀναντία 

1206 αὗται ποιοῦσι" ταῖς μὲν ἄλλαις γὰρ χύτραις 
ἡ γραῦς ἔπεστ᾽ ἀνωτάτω, ταύτης δὲ γῦν 
τῆς γραὸς ἐπιπολῆς ἔπεισιν αἱ χύτραι. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ ἔτι τοίνυν εἰχὸς μέλλειν οὐδ᾽ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ 
ἀναχωρεῖν 

εἷς τοὔπισϑεν " δεῖ γὰρ κατόπιν τούτων ἤϑοντας 
ἕπεσϑαι. 

.--ῷΒ.--ὕ...5νϑϑΘὃ ςω.-..ν..5πώ-.........-....--ρ-- -: 



πππτοέΠὲὸ  Θ6ἃἐΠΠ ΔΚ ΞΜ ΑΣΤ Ἵ ἊἋ. 





“40.417 4Σ. 

, ] 
Αἰδποπαοις 17. Ρ- 37 ἔξ. οἱ Ἐπείδιῃῖας ῃ. 740, 10. Ὅτι 

τὸ ἀρχαῖον δύο γένη τριπόδων ἦσαν, οἱ καὶ λέβη- 

τες. ---- Αἰσχύλος 
Τὸν μὲν τρίπους ἐδέξατ᾽ οἰχεῖος λέβης 

ἀεὶ φυλάσσων τὴν ὑπὲρ πυρὸς στάσιν. 

Ατἴδοπαθις ὙΠ]. Ρ. 816 ". 

«Ἱϊσχύλος εἴρηχεν ἐν ᾿ἀϑάμαντι ἀπὸ ἁπλοῦ τοῦ πούς. 

Οὐυδα τϑρϑίϊε Ἐπιβίαίμπις Ρ. 1541, 29. 

Ἡδογοδυς. 4ήτους: μεγάλας. «Αἱσχύλος ᾿419ά6-- 
μαντι. Οράοχ ἀϑάμαντας. 

ϑ 

ἩΗδογοδίπ5. ἥπαρτί: ἀπηρτισμένως, ἀχριβῶς. 
«4ϊσχύλος ᾿ϑάμαντι. Οοῆοχ ἀπαρτιᾶ. 

4 

Ἠρογομίας, Βρυ αζούσης λεαίνης: ἐν ᾿'4196- 

μαντι ( ΑΘΒΟΘΙΥΙ 8η ϑορμοο] 5 ἢ) ἀχμαζούσης, ἢ ἐγχύ- 
ἕονος. 

Α171Ν41411. 

δ 

ῬΜδουοθῖτς ϑαίασηδῖ. Ὁ, 19. ,“266ολυ7ὲ ἐνασοράία ὁ], 
{μα 
ογιου θέ. δἷσ ατὲ: 

Τί δῆϑεν αὐτοῖς ὄνομα ϑήσονται βροτοί; 

σεμνοὺς Παλίχους Ζεὺς ἐφίεται καλεῖν. 

ἡ χαὶ Παλίχων εὐλόγως μένει φάτις " 

πάλιν γὰρ ἵχουσ᾽ ἐκ σχότους τόδ᾽ ἐς φάος. 
Θιορμαπις ΒγζΖαηί. 7] αλιχή: 

ἐπδογίδιξ" ,“οίπα. 1π ἤἄας, φιιῖπ Ὧ(6 Ῥαωζίοῖς 

πόλις Σιχελίας. --- 

πιλησίον δὲ αὐτῆς ἱερὸν Παλιχῶν, οἵ εἶσι δαίμονές 

τινες, οὖς «ΑϊἸσχύλος ἐν «ἴτνς γενεαλογ εἴ «1ιὸς 

καὶ Θαλείας τῆς -Πφαίστου" --- χληϑῆναι δὲ αὐτοὺς 
1Π]αλιχοὺς διὰ τὸ ἀποθανόντες πάλιν εἰς ἀνϑρώ-- 

πους ἱχέσϑαι. Οοπῖ. ἨδογοΙ. ἢ. ν. 

6 

ΒΟΒΟΙ σία Ἡοπιορὶ Π|Δ. π, 183. Τὸν χάλαμον 
τῶν βελῶν φασι χαὶ «Αἰσχύλος ἐν «Αἴτναις τοὺς 
ποταμοὺς πολυηλαχάτους φησί. 

7 

Ἠρογοδίι5, Κρείττονας: τοὺς ἥρωας οὕτω 
λέγουσι. δοχοῦαι δὲ χαχότυχοί τινες εἶναι. διὰ 
τοῦτο χαὶ οἱ παριόντες τὰ ἡρῷα σιγὴν ἔχουσι, μή 
τι βλαβῶσι. χαὶ οἱ ϑεοὶ δέ. «Αἰσχύλος ΔΑἰϊτναᾳίαις. 
Οοάσχ αἐτναίας. 

8 
Ἡρργομῖπς, «Αἱ μοί: δουμοί, «“Ἰσχύλος «“ἰτναΐίαις 

(οοὔοχ αἰτιναίαις). Οοτταρία Επιδίδίμπα Ρ. 1851, 27. 

] ΔἌὍζἵμους τοὺς δρόμους «Αἰσχύλος λέγει. οἐὲ ϑυϊάας 
Αἵμους τὰς δρόσους φησὶν ὁ «Αἰσχύλος. 
ἀδίθ βτδιηπιδίϊοιια ΒΘΚΈΟΥ 1. ν. 860, 30. 

Ἐπηρη-- 

Καὶ τρίπουν δὲ λέβητα , 

᾿ 
᾿ 
᾿ 

Ἀν ςσρυυα Ὑως Ὁ, 

9 

Ηδοογοδίις, Δγαξίαν: 
«Αϊτναίαις. Οοάοκχ λιαγοίαις- 

10 

Ι,γάπ5 6 πιθηϑῖθυβ Ρ. 274. ο. 511, Καὶ βασι- 

λεῦσαι δὲ αὐτὸν (τὸν Κρόνον) ἡ ἱστορία παραδίδω- 
σε --- χατά τε τὴν «Τιβύην χαὶ «ιχελίαν, ἘΞῈ ἘῈ 
πους (οἰχίσαι τε τοὺς τόπους Ηδς115) χαὶ πόλιν κτί- 

σαι, ὡς ὁ Χαραξ φησὶ, τὴν τότε μὲν λεγομένην 
Κρονίαν, νῦν δὲ Ἱερὰν πόλιν, ὡς ̓ Ισίγονος περὶ Ἔλ- 
ληνιχῶν ϑεῶν χαὶ Πολέμων χαὶ «Αϊσχύλος ἐν τῇ 
«Αἴτνῃ (οοάοχ ἐτϑὴη) παραδιδόασιν. 

βασιλείαν. «Αϊσχύλος 

ΖΔΙΜΜΎΥΜΜ ἢ ΝΗ͂. 

11 

᾿Απιπιοπῖτβ ἱπ γῆμαι νΡ. 37, «Φὶσχύλος ἐν “μυμώνῃ 
Σοὶ μὲν γαμεῖσθαι μόρσιμον, γαμεῖν δ᾽ ἐμοί. 

ψαΠρο γαμεῖν δὲ μή. Ἑτηδηδαίμπι 6. Βδοβπιδηπὶ Απϑοᾶ. 
ΤΠ. ν. 875, 9θ. Αρπᾶὰ Ἡοτγοαΐαπυμπ ΜΚ, περὶ ἀχυρολο-- 
γίας εε1 ἐμοὶ δὲ γαμεῖν. 

12 

Αἰμοπδθπς ΧΥ͂. ρ. 690 ο. «4ϊἹσχύλος ὃν ᾿Φμυμώνῃ 

Κάἄγωγε τὰς σὰς βαχκάρεις τε καὶ μύρα. 

18 
Ἡδογοβίαθ, Θρώσχων κνώδαλα: ἐχϑορίζων 

καὶ σπερματίζων, γεννῶν. «Αἱϊσχύλος ᾿μυμώνῃ. 

ΖΔΡΓΕΙ͂ΟΙ. 

14 

Ἠδυροοναῖο. Χλῆδος: --τ Δἰσχύλος ᾿“ργείοις 
(ἀργίαις οοαθχκ ψύυδ51.) 

Καὶ παλτὰ χἀγκυλητὰ χαὶ χλῆδον βαλών. 
18 

Ἑτγπιοῖος. Μ0θ Ρ. 341, ὅ. Ἐνηλύσιας εὐχίνητα. 
καὶ ἥλυσιν τὴν ἔλευσιν. «ΑἹσχύλος ἐν ᾿4ργείοις ..Κα- 
πανεύς μου χαταλείπεται λοιποῖς ἀκέραυνος ἀρούρων 

ἐπηλυσίων (ἐνηλυσίων ϑίδπ!οία5) ἀπέλισεν,"“4 οἱ δὲ 
τὰ χατασχηφϑέντα. ἩἨδδγομίια, Ἐνηλύσιας τὰ 

χατασχηφϑέντα χωρία ἐνηλύσια λέγεται. ἔγιοι δὲ 
εὐκίνητα, παρὰ τὴν ἔλευσιν. 

16 

Ἠρογοβίπθ, “πόσχκημμα: ἀπέρεισμα. «Αϊσχύ-- 

λος ᾿Δργείοις. Οοᾶθχ ἀργίας. 

17 

Ἠδογομῖι5, Ἐμμέλεια: εἶδος ὀρχήσεως. καὶ 
Πλάτων ἐπαινεῖ τὴν ὄοχησιν καί φησιν (Θκοϊδουνππέ 
ῬΙαίοπὶς σϑῦρα ἅ8 1,65. ὙΠ. ρ. 816 "».). ἢ ἀπὸ τοῦ 
μέλους ὠνομάσϑη ἢ ἀπὸ τοῦ πρὸς τὰ μέλη γίνεσϑαι. 

τραγικὴ δὲ ἡ ὄρχησις. ᾿Δ4ργείοις (οοάθχ ἀργυρίοις) 
δὲ ““σχύλος ἀντὶ τοῦ σατυριχὴ, ἥ ἔστι σίχινις (εο- 
ἄοχ σιχήγης). 

-: 



4 ΑΣΑ ΧΥ Υ Ἀ “. 

ΒΑ͂ΣΣΑΡΊΖΈΣ. 

Επὶξ τονδὶ σία ᾿γοπγοθδθ: υἱάθ Τηἴνα δα ΤΟΙ Θ.Πὶ. 

Ἐτδίοϑίμοποα οαΐαςί. ο. 24. Ὃς (ΟΥρΡμΟΙ5) τὸν μὲν 

“Πιόνυσον οὐκ ἐτίμα, τὸν δὲ Ἥλιον μέγιστον τῶν ϑεῶν 
ἐνόμιζεν εἶναι, ὃν χαὶ ᾿πόλλωνα προσηγόρευσεν " 
ἐπεγειρόμενός τε τῆς νυχτὸς χατὰ τὴν ἑωϑινὴν ἐπὶ 

τὸ ὅρος τὸ καλούμενον 1]άγγαιον, προσέμενε τὰς 
ἀνατολὰς, ἵνα ἴδη τὸν “Πλιον πρῶτον. ὅϑεν ὃ Ζ1]ιό-- 
νυσος ὀργισϑεὶς αὐτῷ ἔπεμιγψε τὰς Βασσαορίδας, ὥς 
φησιν «ϊσχύλος ὃ ποιητὴς, αἵτινες αὐτὸν διέσπασαν, 
καὶ τὰ μέλη διέροιιναν χωρὶς ἕχαστον " αἱ δὲ Μοῦσαι 
συναγαγοῦσαι ἔϑαινναν ἐπὶ τοῖς χαλουμένοις ““ειβη-- 

ϑροις. 6 {40 Ισο0 ἀϊχουπηΐ Ὑ ἈΙΟ πα πι5 86 Ολ1:- 

ΤΔ ΟΝ ἔνασπι. ἢ. 180. οἱ Οαἰδίονιις. δὰ ΤΠΟρ ΔΘ 9101. 
Ρ- 11. 

18 

Ἡρογομῖια, Εἰλλόμενον: εἰργόμενον. «Αϊσχύ- 
λος Βασσαρίσι. Οοᾶοχ βάσσαρες. 

19 

5080]. δα ΝΙοαπᾶνὶ Ὑπονίασα νυ. 288. ἁόλον --- χαὶ 

«Αἱϊσχύλος ἐν Βασσαοίσι ᾿ 

Σχάρφει (χάρφει) παλαιῷ χἀπιβωμίῳ ψόλῳ. 

ΤΑΑΎΥΚΟΣ. 

6 ΟἸδιοῖς αἰδοουίαιο Ἡυιηδπηὶ ἴῃ Ορηδου]}5. γ0]. 

1. γν. ὅ9. 

ΤΛΜΑΥΚΟΣ ΠΟΝΤΊΙΟΣ. 

20 

Ῥαιβαπίας ΓΧ. 22, 6. Τούτων τε δή ἔστι τὴ .4ν»-- 
ϑηδόνι μνήματα, καὶ ἐπὶ τῇ ϑαλάσση χαλούμενον 

ἣν Γλαύχου πήδημα. εἶναι δὲ αὐτὸν ἁλιέα, χαὶ ἐπεὶ 
τῆς πόας ἔφαγε, δαίμονα ἐν ϑαλάσση γενέσϑαι χαὶ 
ἀγϑρώποις τὰ ἐσόμενα ἐς τόδε προλέγειν οἵ τε ἄλ- 
λοι πιστὰ ἥγηνται χαὶ οἱ τὴν ϑάλασσαν πλέοντες 
πλεῖστα ἀνθρώπων ἐς τὴν ΤΓλαύχου μαντικὴν κατὰ 
ἔτος ἕχαστον λέγουσι. Πινδάρῳ δὲ χαὶ Αἰσχύλῳ 
πυνϑανομένοις παρὰ ᾿νϑηδονίων τῷ μὲν οὐχ ἐπὶ 
πολὺ ἐπῆλθεν σαι τὰ ἐς Γλαῦκον, «Αἰσχύλῳ δὲ 
καὶ ἐς ποίησιν δράματος ἐξήρχεσε. 

21 

ῬΒΥΎπΙομι5 ΒΟΚΚΟΙ 1. Ρ. ὅ, 21. νϑρωποει- 

δὲς ϑηρίον ὕδατι συζῶν: ἐπὶ τοῦ Γλαύχου 
ἀναφανέντος ἐχ τῆς ϑαλάσσης. ΑἸϊσχύλος. 

22 

ΑἸΒμθηδθιβ ΠΙ. Ρ. 87 ἃ. ᾿“ρσενιχῶς (χόγχοι) δ᾽ 
«Αϊσχύλος ἐν Ποντίῳ Γλαύκῳ 

Κύγχοι," μύες χώστρεια. 

22 

Ψιία Αὐταὶ ἴῃ Ῥοίανιϊ ὕὐιδηοιοσίο ρ. 269 ἃ. (δριᾶ 

ΒΌΒΙ τι νο0]. 11. Ρ. 480.) Εἰσὶ δὲ 

᾿ϑῆναι Ζιάδες, ὧν μέμνηται ἐν 
«ϊἹσχύλος 

Κάπειτ᾽ ᾿ϑήνας Ζιάϑας παρεχπερῶν. 

24 

σΡΆΡΟ Χ. ρ. 447. Ὑπὸ τοιοῦδε πάϑους (σεισμοῦ) 
καὶ ἡ ὁμώνυμος τῇ νήσῳ (Πὐβοίᾳ) πόλις καταποθῆναι 
λέγεται, ἧς μέμνηται χαὶ Αἰσχύλος ἐν τῷ Ποντίῳ 
Γλαύκῳ 

χαὶ τῆς Εὐβοίας 

Γλαύκῳ Ποντέῳ 

᾿γὰρ τὸ δασὺ ἔλεγον προπερισπωμένως, ὡς δηλοῖ 

Εὐβοῖδα χαμπὴν ἀμφὶ Κηναίου Διὸς 
ἀχτὴν, κατ᾽ αὐτὸν τύμβον ἀϑλίου «Ἴίχα. 

2ὅ 

ΘΟΠΟΙαςία ῬΙπάδΥΙ Ῥγίι. 1, 152. Ἱμέρας ποταμὸς 

Σικχελίὰς, περὶ οὗ χαὶ Αϊσχύλος φησὶν ἐν Γλαύχῳ 
Καλοῖσι λουτροῖς ἐχλέλουμαι δέμας 

εἷς ὑψίχρημνον Ἱμέραν δ᾽ ἀφικόμην. 
Ἡδγηΐυὰα ἐχλελουμένος, ἀθ]6ίο δ΄. 

ἶ 20 

5001. ΤΆΘοον. ΤΥ, 62. Τοὺς Σατύρους ( ἀχρατεῖς; 
ΘΧ 5080110 1ηΐουϊουνθ δά 141 Οαϑδιθομις Ὧ6 σαΐγν. μοθοὶ 

Ι, ὅ.) οἱ πλείονές φασιν, ὡς χαὶ τοὺς Σειληνοὺς καὶ 
ἸΙἄνας, ὡς Αἰσχύλος μὲν ἐν Γλαύκῳ, Σοφοκλῆς δὲ 
᾿ἀνδρομέϑᾳ. 

27 

Εἴσπιο]. Μ. γΡ. 260, 1. 4“ κυλές: πόλις ἐν τῷ 
Παρνασῷ κειμένη. μῦϑος δὲ ἔχεῖ γέγονε τὰ χατὰ 
τὸν Τηρέα καὶ τὰς ἀδελφὰς Πρόκνην χαὶ «ΦῬιλομή- 
λα». εἴρηται δὲ διὰ τὸ πολὺ δάσος ἔχειν. δαῦλον 
γὰρ τὸ δασύ. Αἰσχύλος Ὶ 

“αὔλος ὑπήνη καὶ γεγειάδος πυϑμήν. 
Βουῖθα Ζαῦλος δ᾽ οχ ποία ῃῖο ρ. 274, 2ά. Ζαῦλον 

Παυσανίας, εἰπὼν δαῦλον τὸ δασύ. ἡ προτέρα πε- 
οισπᾶται. «Αἰσχύλος .. Δαῦλος δ᾽ ὑπήνη.“ς Ῥαυ- 

δδηϊδα Χ. 4, 7. Τοῖς δέ ἐστιν εἰρημένον ὡς τὸ χω-- 
ρίον, ἔνϑα ἡ πόλις φκίσϑη, παρείχετο συνεχῆ δέν-- 
δοα, καλεῖσθαι δὲ τὰ δασέα ὑπὸ τῶν πάλαι δαῦ- 
λα" ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ «Αἰσχύλον τοῦ Γλαύχόυ τοῦ 
᾿Ἰνθηδονίου γένεια ὑπήνην ὠνομακέναι δαῦλον. 

28 

Οταπιμδίϊοιι9 ΒΟΚΚουὶ 1. Ρ. 847, 22. --- Καὶ χατὰ 

σύνϑεσιν ἀείζων, ὡς «ΑἸσχύλος Γλαύκῳ Ποντίῳ 
Ὁ τὴν ἀείζων ἄφϑιτον πόαν φαγῶν. 

-- -- ζωὸς -- ἧς ἡ γενικὴ ζωοῦ, ἣν «Αἰσχύλος χατὰ 
σύνϑεσιν προάγει εἰπὼν 

Καὶ γεύομαί πως τῆς ἀειζώου πόας. 
6 Βοῦβθὰα Π|Ιὰ Τδοοβεῖις Αἴμθηδοὶ Ἰθ005 πιθριηοταὶ ΧΥ͂. 

ῬΡ- 679 ἃ. ὙΠ]. γ. 296 1. 

ΤΠΑΥΚΟΣ ΠΟΤΙΝΙΕΎΥΣ. 

Ῥμΐποια., Ῥοῦθαᾶθ, Οἴδποιν ῬΟΪΠΙΘΠ515. ῬΓΟΙΙΘΊ ΘΙ" 

(πυρφόρος) πὑπᾶ ἰθίνα]ορία σοπιρυθηθηθᾶθ: Ὑἱᾶθ ἀρις- 
πιθηΐαπι ΘΙ Δ. Ἴ1Π1. ἱ , ἐθδνῃμν 

29 

5080]. Ἐπη ρίας ῬΗοσδπσ5. 1194. Μίατηι. 4 ξον ἔς] 
τ᾽ ἐπ᾽ ἄξοσι: χαὶ παρὼ τῷ ΑἸϊσχύλῳ ἐν Γλαύχῳ 
ΠῈῸοτνιεῖ 
Ἔ 2 [ ᾿ [ Ἂ Α ᾿ -ἢὟ Ἐ Ν 

φ᾽ ἄρματος γὰρ ἅρμα καὶ νεκρῷ γνεχρὸς, 
ἵπποι δ᾽ ἐφ᾽ ἵπποις σαν ἐμπεφυρφμένοι. 

Ῥυΐογθηι ψϑυδιπὶ αἰοι' ΑΥΙϑ ΟΡ ᾶπθς ἴῃ απ τυ. 1403. 

(1447.) υϑὴ κοποι!αοία, τὸ δὲ, ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ 
[φ ΄ Ἴ »" “-Ὁ , 

αορμα ἐχ Γλαύχου Ποτνιέως τοῦ «ϊσχυλου. 

80 

ΝΟΒΟΠοία ποτὶ 1Π18δ. ν», 198. (Ἐπιδίδιμαι5. μ᾿. 927, 

89.) ““ἰσχύλος περὶ Γλαύκου 

Ετλχον δ᾽ ἄνω λυχηδὸν, ὥστε διπλόοι 
λύκοι νεβρὸν φέρουσιν ἀμφὶ μασχάλαις. 

δ᾽ αἀάατϊαῖϊε Ἡυπιδπππ5 Ρ. 68. 



81 

ΘΟΒΟΙαςία Αὐἱοίορηῃ. δπη. σν. 1576. ξὐοδέαγ: 

εὐχολίαν πεοὶ τὴν ὅδόν. ταῦτα δὲ παρὰ τὰ ἐν 
Γλαύχῳ Ποτνιεῖ Αἰσχύλου ., Εὐοδίαν μὲν πρῶτα 
(πρῶτον Βιυΐονια.) ἀπὸ στόματος χέομεν““ 

92 

Ἡδογομῖις, “φέίσωπον : περίωπον, πάντοϑεν 
ἀναπεπταμένον. Αἰσχύλος Γλαύκῳ Ποτγιεῖ. 

39 

ἘΓΟογοΝι5, Εὐφήμοις γόοις: δυσφήμοις, 
κατὰ ἀντίφρασιν. αΑϊσχύλος ΤΓλαύχῳ Ποτργιεῖ. 

: 84 

Ἡδογομῖις, Ἵτηλον: τὸ ἔμμονον χαὶ οὐκ ἐξίτη-- 
λον. -ἀϊσχύλος Γλαύχῳ Ποτνιεῖ. ῬΒοίϊις ν. 118, 8. 
ἼἼτηλον: τὸν οὐκ ἐξίτηλον, ἀλλ᾽ ἀνεξαλειπτον. 
οὕτως «ϊἸσχύλος. 

86 

ΗἩδογομῖι5. Ξεφρέίρου λιμήν: «Ἵϊσχύλος Γλαύ- 

χῳ Ποτγιεῖ ( Ποντίῳ Ἡυπιᾶπμις Ρ. 69.). ὁ πορϑιμός. 
-ν ’ ΄ « ΄ - 

ταῦτα γὰρ πάντα τὰ περὶ Ῥήγιον ὡρείων. τῶν περὶ 

860 

ΒΟΒοΙ σία ῬΙδίοπῖς Ὁ. 16. Παδηῖ. (370. ΒΟΚΚοΥ.) 

ἀγὼν πρόφασιν οὐχ ἀναμένει. ---- «Αἰσχύλος δέ φησι 
Γλαύχῳ Ποτργιεῖ 

᾿γὼν γὰρ ἄνδρας οὐ μένει λελειμμέγους. 

27. 2. ΤΊΖΈΕΣ. 

Ὀ᾿ϑϑουίαο Ηθιτπδηηῖ ἴθ Ορπδο. ΥὙ0]. 11. ρ. 2319. 

. 97 

ΒΟΒΟΙΠαοία Ῥίηδανὶ Ῥγίῃ. ΠΙ, 27. Τὸ ὑποχουρίζε-- 
σϑαι ἀοιδαῖς εἶπε διὰ τὸ τοὺς ὑμνοῦντας ἐπευφημι-- 
ζομένους λέγειν σὺν κόροις τε χαὶ χόραις. 
λος “«ναΐσι 

Ῥήγιον ὁρίων Υ αἰο5ῖιι5. τῶν --- γεωρίων ΑἸΡΘΡΗ. 

«ΑἹσχύ-- 

Κάπειτα δ᾽ εἶσι λαμπρὸν ἡλίου φάος, 
ἕως ἐγείρω πρευμενεῖς τοὺς νυμᾳίους 

΄ ᾿ ι ΄ , 
νόμοισι ϑέντων σὺν χόροις τε καὶ χόραις. 

88 

Αἴβοπδοις ΧΙ. ρ. 600 ἃ. Καὶ ὁ σεμγότατος δ᾽ 
Αϊσχύλος ἐν ταῖς ΖΦαναΐσιν αὐτὴν παράγει τὴν ̓ φρο- 
δίτην λέγουσαν 

2 “ ΝΥ ες ᾿ »} Α » [ὦ Ερᾷ μὲν ἁγνὸς οὐρανὸς τρῶσαι χϑόνα, 
ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν" 
ὄμβρος δ᾽ ἀπ᾽ εὐνάεντος οὐρανοῦ πεσὼν 
ἔχυσε γαῖαν" ἡ δὲ τίχτεται βοοτοῖς 
μήλων τε βοσχὰς χαὶ βίον “Πημήτριον " 
δενδρῶτις ὥρα δ᾽ ἐκ νοτίζοντος γάμου 

τέλειός ἐστι. τῶν δ᾽ ἐγὼ παραίτιος. 

99 

Ηρόγοδς, Καϑαίρομαι γῆρας: ἐχϑύομαι. 
«Αϊσχύλος 4 αναΐσι. Οοᾶοχ δαίσι. 

ΕΚ Τ ΘΖ ΟΊ. 

40 

Αο᾽ΐαπας Ν. Α, ὙΠ, 47. Τῶν δὲ ὑστρίχων χαὶ 
τῶν τοιούτων ἀγρίων τὰ ἔχγονα ὕβοια χαλεῖται. καὶ 

ΧΡ Ύ Δ ΟἹ Ὕ. ᾿ 
μέμνηται Εὐριπίδης ἐν Πελιάσι τοῦ ὀνόματος χαὶ 

«ΑϊἹσχύλος ἐν ᾿“γαμέμνονι (1438.) χαὶ Διχτυουλχοῖς. 
Ῥιμοίϊις Ρ. 814, 28. Ὄβροια καὶ ὀβρίχαλα: τὰ 

τῶν λεόντων χαὶ λύχων σχύμνια. «Αἰσχύλος 41- 
χτυουλχοῖς. Οοάδθχ ἃ ΡΥ. πι. πἱ νἱάοίαν διχτυουλιζοις. 

41 

Ἡογοδῖς, Θώσϑαι: δαίνυσθαι (οοὔοχ δύνα-- 

σϑαι). ϑωνᾶσϑαι (ϑωρᾶσϑαι 6χ ἘϊγπιοΙορ. Ῥαυὶσἶπο 

Βαβῆις δα Ογοσοῦ. Ρ. 858.), εὐωχεῖσϑαι. «Αϊσχύλος 
Ζ]ιχτυουλκοῖς. 

42 

Ῥοΐαχ ὙΠ, 86. Ὕφασμα δέ ἐστι λεπτὸν, εὐυφὲς, 
ἰσχνὸν, εὐήτριον, εὔπλοχον. τὸ δὲ εὐήτριον ἐν 
“Ἰιχτυουλχοῖς Αἰσχύλος εἰ καὶ μὴ ἐπὶ ἐσθῆτος, ἀλλ᾽ 
οὖν εἴρηχε ..Ζ]Ιχτύου δ᾽ εὐήτοια.“ς Ψαϊρο διχτυουο-- 
γιποῖς. Οοννθοππι ΘΧχ οοῆϊοθ ἘΆΙΟΚΘηΡαΤΘΙ. “]ιχτυουο- 

γοὺ σουθέταν τη Οδίδ]οσο. 

ΔΙΟΝΥΣΟῪ ΤΡΟΦΟΙ. 

43 

5080]. Αὐἱοίορη. Ἐχιΐ. ν. 1318. Ὥσπερ ἡ Π͵ήδεια 
λέγεται, ὡς μὲν Αϊσχύλος ἱστορεῖ, τὰς τροφοὺς τοῦ 
Διονύσου ἀφεψήσασα ἀνανεάσαι ποιῆσαι μετὰ τῶν 

ἀνδοῶν αὐτῶν. δΟΡΙΡίου ἀγοιπηθηῖ Νθ θα ἔλατ ρ1α]15, 

“Αϊσχύλος δ᾽ ἐν ταῖς τοῦ Διονύσου Τροφοῖς ἱστορεῖ 
ὅτι καὶ τὰς “ιονύσου τροφοὺς μετὰ τῶν ἀνδρῶν 
αὐτῶν ἀνενψήσασα ἐνεοποίησε. 

4ή 
- ,»» 2 νας - ΕΜ, 

Ἡδογομῖα5, “]ἐκρα ὄψις: ἡ διπλῆ. «ΑΑϊσχύλος 

Τοοιροῖς. 

45 

Ἡρόγομι5, Πεδοέίχου χελιδόγος: συγοίχου.. 
ΘΕ υ, τ 

«Ἵϊσχυλος Τοος οἷς. 
46 

Ῥμοῖίπις Ρ. 47, 10. Ἑψιοῦσα: τροφὰς διδοῦσα, 
χόνδρου χαὶ τὰ ἕψητά. Αἰσχύλος Τροφοῖς ., Βιοτὴν 

αὔξιμον ἑιψιοῦσα.““ ᾿Ιππῶγαξ. 

Ε ΤΕΥΣΙΝΊΙΟΙ. 

47 

Ἡδογομῖις, “οζήσω (εοᾶοχ ἀοξήσω): διαχο-. 
γήσω, ὑπουργήσω. αΑϊσχύλος ᾿Ελευσινίαις. 

48 | 

ῬΙυΐΑυΟππ5 ἱπ ΤΉΘ560 ς. 29. Ρ. 14. ἃ. “Συνγέπραξε!) 

δὲ (Θησεὺς) χαὶ ᾿Ἰδράστῳ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ὑπὸ 
τῇ Καδιιείᾳ πεσόντων, οὐχ, ὡς Εὐριπίδης ἐποίησεν 
ἐν τραγῳδίᾳ, μάχη τῶν Θηβαίων χρατήσας, ἀλλὰ 

πείσας χαὶ σπεισάμενος" οὕτω γὰρ οἱ πλεῖστοι λέ- 
γουσι" «Ῥιλόχορος δὲ καὶ σπονδὰς περὶ νεκρῶν 
ἀναιρέσεως γενέσϑαι πρώτας ἐχείνας. ὅτι δὲ ᾿Πρα- 
χκλῆς πρῶτος ἀπέδωκε νεχροὺς τοῖς πολεμίοις ἕν" 
τοῖς περὶ “Πρα;χλέους γέγραπται. ταφαὶ δὲ τῶν μὲν 

πολλῶν ἐν Ἐλευϑεραῖς δείχνυνται, τῶν δὲ ἡγεμό- 

γω»ν περὶ Ἐλευσῖνα, χαὶ τοῦτο Θησέως ᾿Ἵδράστῳ 
χαρισαμένου. χαταμαρτυροῦσι δὲ τῶν Εὐριπίδου 

᾿Ικετίδων οἱ «ΑἸσχύλου ᾿Ἐλευσίνιοι, ἂν οἷς καὶ ταῦτα 
λέγων ὃ Θησεὺς πεποίηται. 



Ββ ἊΨ ΕΣ ΧΥΎΧ ΚΙ Ἔ 

ἘΠΙΓΟΝΟΙ. μανίας ἐπαγωγὸν ὁμοχλάν" 
49 ὁ δὲ χαλκοδέτοις χοτύλαις ὀτοβεῖ. 

ΘΟΠΟΙαςία ῬΙπαανὶ Τοίπμι. ὙΙ, 10. Τὸ» δὲ τρίτον καὶ παλιν λα ρμλλ ον ρον 

χρατήῆρα Ζιὸς σωτῆρος ἔλεγον. --- τὸν μὲν γὰρ πρῶ- Ψαλμὸς δ᾽ ἀλαλάζει » 

ταυρόφϑογγοι δ᾽ ὑπομηχῶνται 
ποϑὲν ἐξ ἀφανοῦς φοβεροὶ μῖμοι, 
τυπάγνου δ᾽ εἰχὼν ὥσϑ'᾽ ὑπογείου 
βοοντῆς φέρεται βαρυταρβῆς. 

ΘΟΠΟΙαοία Ὑ δ πθίπς {Π|84. Ψ1», 84. Καϑόλου δὲ χοτύλας 

τον Ζιὸς Ὀλυμπίου ἐκίρνασαν, τὸν δὲ ὉΠ, 
ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον “Τιὸς σωτῆρος. χαϑὰ καὶ 
«Αϊσχύλος ἐν Ἐπιγόνοις 

«Ἱοιβὰς “ΤΠιὸς μὲν πρῶτον ὡραίου γάμου 

Ἥρας τε. Ἶ έ ; 
ΕΞ ἐχάλουν πᾶντα τὰ ποῖλα. καὶ «Αϊοχύλος ἐν ᾿Ηδωνοῖς 

τὴν δευτέραν γε χρῶσιν ἥρωσιν νέμω. τὰ χύμβαλα.,. Ὁ δὲ χαλχοδέτοις χοτύλαις στοβεῖ."" 
ΓΝ Οουνίσθ ὀτοβεῖ δχ Ἐπιδίαιμΐο Ρ. 1282, 16. «αΐ ποιιθη 

, ι δ᾿ ΠΕ Ν , ΓΑ Ρη] 6. Ομἶδ 1. ΑΑἰία]1 πη σθύϑιπι Αἴμθηδθιις Χ . ἢ. τοίτον Ζ)ιὸς σωτῆρος εὐχταίαν λίβα. ᾿ 
50 479 Ρ. 

Ἠδογοις, Τ μα λῳφής: ἕντιμος, τιμὴν ἀλφρά- 
νουσα, διὰ τιμῆς ἀγομένη. --τἰ ΑΑϊσχύλος δὲ ὃν 
᾿Επιγόνοις ἐπὶ τοῦ ἐντίμου. 

41 

Αγπᾶ Αἰποπδοιπι ΧἬΎΉΠ. μ. ὅδά ἅ. Απάποηϊοιβ [15- 

ὅὅ 
ΒΟ ΠΟΙαϑία ΑΥΤΘ ΟΡ μδηἷ5 Τ ΠΟΘΙ ΡμοΥ. τ. 185... 2έγει 

δὲ (.“Ζυχοῦργος) ἐν τοῖς ᾿Ηδωγοῖς πρὸς τὸν συλ- 
ληφϑέντα “Ἰιόνυσον ., Ποδαπὸς ὃ γύνγνις; “ 

80 

ΑΥἸΞ ΟΡ δπ 65 ἱπ ΑΥἹριβ ν. 277. 
᾽ὕ γ» ας , 27 5) 9 ᾿ 

Τίς ποτ᾽ ἔσϑ' ὁ μουσόμαντις ἄτοπος ὄονις ὑριβατῆς; 
ἘΡῚ 5ΟΠΟΙδ Ια, Τοῦτο εἰπὲν εἷς τὸ τερατῶδες τοῦ 

ὄρνιϑος ἀφορῶν, οὐδὲν πρὸς τὸ προσκείμενον. παρὰ 
τὸ ἐξ ᾿Πδωνῶν «Αἰσχύλου .»» Τί πότ᾽ ἔσται ὃ μουσό- 

μάντις ἄλαλος ἀβρατεὺς ὃν σϑένει.““ δυϊάας, Που- 

σόμαντις: πκοιιπώδης. τοιοῦτοι γὰρ οἱ μάντεις ΕὙΡΩΠῊΗ ἢ ΚΑΡΕΣ. τ πο ......-- 
καὶ οἱ ποιηταί. παρὰ τὸ ἐξ᾿ Πδωγνῶν Αἰσχύλου... Τίς 

52 ποτ᾽ ἔσται ὃ μουσόμαντις ἄλλος ἀβρατεύς."““ 
Βίοραθις 11, 26. «4Φσχύλου Καρῶν 57 

{το σουσππὶ ΟΧχ ρίσΌπῖ5 τϑοϊία 556. τη ΠΟ} 8 117’ 
΄ " - ΒΕ , 

Ὀλόμενε παίδων. ποῖον εἴρηκας λόγον; 

Πυλβίταπι παὐσπα ΑΘ ΒΟΥ δὴ ΒΌΡΠΟΟΙ]Ϊς ΕΡΙσΌπο5 ἤϊοδῖ. 

Απανοπίοπϑ δαίθηι 6 πιοϑίθηΐς οὐδίουϑ δοίαΐϊθ υἱχιῖῖ. 

᾿1λλ᾽ 'ρης φιλεῖ 

ἀεὶ τὰ λῷστα πάντα τἀνϑοώπων στρατοῦ. 
Ἐνζυνάτα. δὰ ϑορμοοις ῬΗΙΠΟοῖ. 437. ρ. 228 παντὸς 

ἀνατρέπων. Ῥοίοναί ποὺ [8οῖ]πι5 πάντ᾽ ἀνατρέπων. 

ΘΙΠΠὰ ἄθ Μίαν ἀϊοΐα ροθίασπι οΟΙ]]Θσις  ΔΙΟ ΘΠ Υ]ὰ5 

Π1δῖΡ. Επτὶρ. Ρ 226. 

" 2, Ἁ -“ 

Ἑτνοίΐδηια Ρ. 190. Ἴχταρ: ἐγγὺς, παρὰ τοῖς .4τ- 
τικοῖς, ὡς καὶ Αἰϊσχύλος ἐν Εὐμενίσι φησί ----, μέ- 
μγηται ὃ αὐτὸς τῆς λέξεως χαὶ ἐν ΗΝ ωνοῖς. 

ὅ8 

Ἡρογομίαθ, δασμος: οὐδένα δασμὸν ἐχτελοῦ- 
σα, οἷον τελοῦσα ἑἕνοίχιον. Αἰσχύλος ᾿Ηδωνοῖς (ε0- 

3 « [2 . 27) ὶ .  ἄοχ ἡδονὴν). ῬΒοίϊι Ρ. 8, 4. “4“δασμος: οὐδένα 
Βίορπδηιβ ΒγΖ., Μύλασα: πόλις Καρίας, ἀπὸ ἷ " ) ἀΩ: ἘΣ ὙΕΝΣ , 

᾿ : ΐ Ἰ πη ὉΔῚ Ὁ δασμὸν ἐχτίνουσα, οὐδὲ μερίζουσα δασμὸν τῆς οἷχή-- 
Ι ΠΠυλάσου --- λέγεται χαὶ ΜΙύλας, ὡς «Αϊσχύλος ΟΕ 5 εὐ ῬΝ σεως. οὕτως «Αϊσχύλος. 
ἐν Καρσὶν ἢ Εὐρώπῃ. Ἐδθοα ποπιΐηῖς ἴονπια [ονυία556 
τοϑιτπθπάα ΜΔΟΠΟΩΙ ρα ΔΑΠιθηαθαπι Ὑ11Π. ρΡ. 336 ο. 

ὅ9 
Ἡογ οί. οἱ ϑυϊάαα, “41 γέίξειν: διασπᾶν. ἐκ 

-Ὁ-΄ ΕῚ [4] 4 ᾿ 3 3 ΝῚ ΒΩ 

μεταφορᾶς. παρ᾽ ὁ καὶ τὸ αἰγίζεσϑαν ἀπὸ τῶν 

αἰγίδων. «Αϊσχύλος. ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐν ᾿Ηδωνοῖς (ἡδονῇ 
οοὔθκχ ΗΘ5γ οἷ ) χαὶ τὰς νεβρίδας οὕτω λέγει. Ηδος 
ΡῬᾶυῦπ τοροίσππ ἱπῖθα ἃρπὰ ϑιϊάδ, ᾿πΠδωνὺὴὶς 

ΗἩδωνέδος: χώρα οὕτω λέγεται. χαὶ ᾿Πϑωνοὶ ὄνο- 

ὉΔῚ πυπὸ Δοργρίϊδθ αὐοῖθ ποθὴ ύλωνα ἴῃ Εἶπα {νῖ- 

πιο ἸΘρίταθ: ηἰἶδὶ δμιΐ Ο]ἰθίοποπι ἀπ ηγῖοϊ:, δυΐ ]ύλων 

βου ῖροῖ. ἡύλασσα τι816 5ονιθϊίαν 1014. Ρ. 848 4. Οου- 

κῖρο Μύλασα. 

ΠΖΩΝΟΙ. μα ἔϑνους, «Αϊσχύλος. ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐν ᾿Ηδωνοῖσι χαὶ 
Ἐπ: τοἰγα]οσῖδο Ἐωγοῦγσοθδθ: υἱᾶθ ἱπῖτα δα ΤΟ ΘΌΥΡΊΠΙ. τὰς νεβοίδας οὕτως καλεῖ. καὶ ἔστιν ἐν τῷ αἰἱγίζειν. 

δ4 60 
Ἡδογοβῖυς, μφίδρομος: «Γϊσχύλος Σεμέλῃ 

ἔπλασε δαίμονα χαιγὸν περὶ τὰ ᾿ἀμφιδρόμια, ὡς εἰ 
ἔλεγες τὸν γενέϑλιον. δηλοῖ δὲ χαὶ ἐξ ἑχατέρου 

μέρους ϑεώμενον ἢ προηγούμενον, ἢ ὁρμᾶν δυγάμε-- 
γον, ὡς «Αϊσχύλος ᾿Ηδωνοῖς (εοᾶοκ ἡδωγές)ς 

61 

ἩογοΝΐα5, “σσιστας: Τὰ «Αἱαχύλος Ἤδω- 
γοῖς (οοάθχ ἡδωγνῶν). 

Βίγαθο Χ. ρ. 470. Τούτοις δ᾽ ἔοιχε χαὶ τὰ παρὰ 
τοῖς Θρᾳξὶ τά τε Κοτύττια χαὺ τὰ Βενδίδεια, παρ᾽ 
οἷς καὶ τὰ Ὀρφιχὰ τὴν χαταρχὴν ἔσχε. τῆς μὲν οὖν 
Κότυος τῆς ἐν τοῖς ᾿Ηδωνοῖς «“Ἰσχύλος μέμγηταν 
καὶ τῶν περὶ αὐτὴν ὀργάνων. εἰπὼν γὰρ 

Σεμνὰ Κότυς ἐν τοῖς Ἠδωνοῖς, 
ὄρεια δ᾽ ὄργαν᾽ ἔχοντας (ΑΘΘΟΒΥΙ ἰρίταν σουρα ἴπο- 

ταπῖ ὕρει᾽ ὄργαν᾽ ἔχοντες) τοὺς περὶ τὸν Ζ]ιόνυσον, 
εὐθέως ἐπιφέρει 62 ὶ 

ΒΟΠΟΙαοία ΗΙμουΐ Τ|Ι6, ε, ὅ846. Ἐενοφῶντα δὲ 

γένος τι Ἰνδῶν φάναι τὸν χλούνην εἶναι, καϑάπερ 
καὶ παρ᾽ «ἀϊσχύλῳ ἐν ᾿Ηδωνοῖς 

; Ὁ μὲν ἐν χεραὶν 
βομβυκας ἔχων, τόρνου χάματον, 
δακτυλόδειχτον πίμπλησι μέλος, 



ΜΙηαχροσχελὴς μὲν ἄραμα χλούνης τις εἶ. 
Ψοραθυιμπ χλούνης ΘΧ ΑΘΘΟΒΎΟ πιθπιονδὲ ἘΠ ΔΙ τς 

. 772, 58. Ὅτι δὲ χαὶ ἐντομίαν ὃ χλούνης δηλοῖ οὐ 

μόνον «ΑἸσχύλος δίδωσι χρῆσιν» ---- . χλοῦψγις Ἰοδίταν ἴῃ 

Ἐπηιθπ. Υ. 188. 

ΠΖΙΑ4ΖΕΣ. 

Ὠ:ϑβουϊδίῖο ἘΠΟυ δ ππὶ π᾿ Οραβο. γοϊ, ΕΠ| ἢ. 180. 

603 

Οταυηπηϑίϊοιβ ΒΟΚΚουΐ 1. Ρ. 846, 9, 

γυναῖκες: «Αϊσχύλος ἐν “Ηλιάσιν 

᾿δριαναί τὲ γυναῖχες τρόπον ἕξουσι γόων. 
᾿ἀδριηναί Ἡδρυμαππαβ Ρ. 188. 

θά 

Αἰἴμοπδοιβ ΧΙ. ρ. 469 ἔ. Ὅτι ὁ ἥλιος ἐπὶ ποτηρίου 
διεχομίζετο ἐπὶ τὴν δύσιν --- φησὶν --- Αἰσχύλος ἕν 
Ἡλιάσιν͵, , Ἔνϑ᾽ ἐπὶ δυσμαῖς ἴσου πατρὸς Πφαιστο-- 
τευχὲς δέπας ἐν τῷ διαβάλλει πολὺν οἷδιματόεντα 
φέρει δρόμου πόρον οὐδ᾽ εἰς μελανίππου προφυ-- 
γὼν ἱερᾶς νυχτὸς ὠμολγόγ.ς Θαδο θυ πιαπηι. ᾿. 187. 
Δα οουτῖστε 

“ΤΠ δριαγναὺὶ 

Ἔνϑ'᾽ 
ἐπὶ δυσμαῖσι τεοῦ 
πατρὸς Ἡφαιστοτυχὲς 
δέπας, ὃν τῷ διαβάλλει 

πολὺν οἰδματόεντ᾽ ἀμφίδρομον 
πόρον, εἷς μελανίππου 
προφυγὼν ἱερᾶς νυχτὸς ἀμολγόν. 

: θὅ 
Αἰμοηδοῦς Χ. Ρ. 424 ἃ. Τούτῳ ὅμοιόν ἔστι τὸ 

ἀνιηρέστερον χαὶ τὸ ἐν Ἡλιάσιν «Αϊσχύλου ...4φϑο-- 
νέστερα λίβα.“ Ἑρίΐίοπιο ἀφϑογνέστερον λίβα. βοΐΘ 
Οδϑδαβθοπις ἀφϑογεστέραν λίβα. 810 εὐχταίαν λίβα 
ἔγαστη. 49. 

66 

ΒΟΒΟΙδοία ΒΌΡΠΟΟΙ9 Οδᾶ. 60]. τ. 1248. “πὸ 
διπᾶν: τὰ ἀπὸ τῶν ὀρῶν φησι τῶν προσαγορευο-- 
μένων ῬῬιπῶν. τινὲς δὲ οὕτω χαλοῦσι Ῥίπαια ὅρη. --- 
μέμνηται καὶ ἐν “Πλιάσιν «Τϊσχύλος » Ῥῖπαι μὲν δὴ 
πατρός."“ 

ἩΗΡ41Κ.72Ε14.,..- 

Ο7 

ΒΊΌΡαουβ ΟΧΧΊΙ, 2. Δὶἰσχύλου “Πραχλειδῶν 
Οὐ γάρ τι μεῖζον ἄλλο τοῦδε πείσομαι. 

608 

Ηδογοδίπθ, “μφιμήτορες: οἱ ἔχ πολλῶν 
μητέρων γεγονότες ἀδελφοί. «Αἰσχύλος «Πρακλείϑδαις. 
5ι1685, μφιμήτωρ: ὃ ἕτερομήτωρ. «Αϊσχύλος. 

69 

Ἠσ5γομίπς, Ἐπιγλωσσῶ : ἐποιωγίζου διὰ γλώτ-- 
της. «Αἰσχύλος Πραχλείδαις. 

ΘΑ“  ΑΙΜΟΙΠ7ΟΙΟ .. 

70 

ῬοΙὰκ ὙΠ, 122. Καὶ “έσβιον δὲ χαὶ ἐχφατνώ-- 
ματα χαὶ κῦμα μέρη ἔργων ἐν «4Ἰσχύλου Θαλαμο-- 
ποιοῖς 

ἌΧ Α Ὁ «. 

.4λλ᾽ ὁ μέν τις «Πέσβιον 
κῦμ᾽ ἔν τριγώνοις ἐχπεραινέτω ῥυϑμοῖς. 

τάχα δὲ χαὶ οἱ ϑαλαμοποιοὶ εἶδος τέχνης. Ὄοϊονϊ 

«πο64] ρμοσΐ «Ζέσβιον Ἰοροβαίαν φάτνωμά τι. ἴθιιθτθ ἐπ 

γϑῦθὰ μοθίδθ "]δίμπ, αἱ φασγάνῳ ἱπ γὙϑύϑυτῃ Ἐπιυρ 115 
Χ, 145. 

ΘΕΩΡΟΙ Η ΙΣΘΜΙἊΑ͂ΣΤ' ΑΙ. 

71 

Αἰμοπαθυβ ΧΙΥ͂. Ρ. 629 ἔ. «“ϊἸσχύλος ἐν Θεωροῖς 
Καὶ μὴν παλαιῶν τῶνδέ σοι σχωπευμάτων. 

Ἡδόγομίια, Σχωπευμάτων : σχῆμα τῆς χειρὸς πρὸς 
τὸ μέτωπον τιϑεμένης, ὥσπερ ἀποσχοπούντων. ῬΒο- 
(πα Ρ. ὅ27, 6. Σχώπευμα: σχῆμα σατυριχὸν. ὡς 
χαὶ ὁ σχωπός. οὕτως «Αἰσχύλος. Ἡρογομῖι5, Ὑ πὶ ό- 

σχοπον χέρας: «Αϊσχύλος. ὥσπερ οἱ ἀποσχοποῦνγ-- 
τὲς οὕτω χελεύει σχηματίσαι τὴν χεῖρα, χαϑάπερ 

τοὺς Πᾶνας ποιοῦσι. σχῆμα δέ ἔστιν ὀρχηστιχὸν ὃ 
σχοπός. 

72 

ἘΤΟΟΥΟμΐα5, Τα μ βές: «ΑἹσχύλος Θεωροῖς ἢ ̓Ισϑμια- 
σταῖς. τοῖς χιϑαρίζουσιν ὁ αὐλὸς συνήει, καὶ αἱ τοι- 

αὕται κιϑαρίσεις ἐλέγοντο παριαμβίδες. 

73 

Ἡδογου5, “ποστάς: φυγών. «Αϊσχύλος ᾿Ισϑμια- 

σταῖς (οοὔοχ ἐσϑάσταις ) χαὶ ᾿λχμήνη- 
714 

Ῥποιίαα Ρ. 655, 12. --- πλέω γράσου γὲ καὶ ψο-- 
ϑοίου χαὶ ῥύπου. Αϊσχύλος Θεωροῖς. Τία Ηἷο Ὑουϑιι8 

Θιμθηδπάπ5 υἱάθι, 46 σὰὸ αἰχὶ δᾶ ὐβίοριϑηῖδ 

ἔγαστα. 700. 

ΘΡΠΙΣῈΣΑ͂Ι. 

78 

ἩἨογομίυθ, “3..γ αἷς : ζηλώσεσιν. «Αϊσχύλος Θρήσ- 

σαις. 
16 

ΘΟΠΟΙαοία ΘΌρΠΟΟΙ 5 Αἰἷαο. νυ. 134. Τὸ 
αἰχμαλώτων χηδεμογιχὸν μὲν, ὡς «ϊσχύλος ἐν Θρήσ- 

σαις, οὐ μὴν εὐπρόσωπον. 

77 
Αὐ ϑίορμαπος Βαπαν, υ. 1329. Τὸ συγχλινὲς ἐπ᾽ 

“ἴαντι. τϑὶ “ομο!δοία, Τιμαχίδας φησὶ τοῦτο ὃν 

ἐνίοις μὴ γράφεσϑαι. ᾿4πολλώγιος δέ φησιν ἔκ Θρῃσ- 

σῶν αὐτὸ εἶναι. 

δὲ τῶν 

78 
ΘΟΠΟΙ δία ΣΟΡΒΌΟΙΝ Αἰδο. τ. 815. 

σχηνὴ ἐπὶ ἐρήμου τιγὸς “ϑοίουΣ ἔνϑα ὃ «Ἵἴας εὐτρε- 

πίσας τὸ ξίφος δησίν τινα πρὸ τοῦ ϑανάτου προ- 

φέρεται. ἐπεὶ γελοῖον ἣν 7; ὃν εἰσελϑόντα περιπε- 
σεῖν τῷ ξίφει. ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα παρὰ τοῖς πα- 

λαιοῖς σπάνια " εἰώϑασι γὰρ τὰ πεπραγμένα δι᾿ ἀγ- 
γέλων ἀπαγγέλλειν. τί οὖν τὸ αἴτιον; φϑάγει .4ἴ- 

σχύλος ἐν Θρῇ σσαις τὴν ἀναίρεσιν ἄϊαντος δι᾽ 

ἀγγέλου ἀπαγγείλας. ἴσως οὖν καινοτομεῖν βουλό- 

μενος (ὁ Σοφοκλῆς) καὶ μὴ χαταχολουϑεῖν τοῖς 

ἸΠετάκειται ἡ 

ἑτέρου τινὸς ὑπ᾽ ὄψιν ἔϑηχε τὸ δρώμενον" ἢ Ἴ1,- 

λον ἔχπλῆξαι βουλόμενος" εἰχῆ γὰρ χατηγορεῖν ἀγ- 

δοὸς παλαιοῦ οὐχ ὅσιον. ἴάριι δὰ νυ. 8833. Παραδε- 

δομέγου δὲ χαϑ᾽ ἱστορίαν ὅτι κατὼ τὸ ἄλλο σῶμα 



ἄτρωτος ἣν ὃ «Αἴας, κατὰ δὲ τὴν μασχάλην τρωτὸς, 
διὰ τὸ τὸν “Ποαχλέα τῇ λεοντῇ αὐτὸν σκεπάσαντα 
κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ἀσχέπαστον ἐᾶσαι διὰ τὸν 
γωρυτὸν ὃν περιέχειτο. φησὶ δὲ περὶ αὐτοῦ Αϊσχύ-- 
λος ὅτι χαὶ τὸ ξίφος ἐχάμπτετο οὐδαμῆ ἐνδιδόν-- 

τος τοῦ χρωτὸς τῇ σφαγῆ" τόξον ὥς τις ἐντείνων, 
πρὶν δή τις, φησὶ, παροῦσα δαίμων ἔδειξεν αὐτῷ 

χατὰ ποῖον μέρος δεῖ χρούσασϑαι τῇ σφαγῇ: 

ΤΈΡΕΙΑ͂ 

79 

ΜΜδουορῖα5 ϑδίπισπα]. Ὑ, 22. Ζι ἰογέϊο  “ομοϊοο 7ὲδγ0 

οπγδῖην ἴοοίμω", Ἠο,ηθ τριεῖθ ἐγ αγδίαἑιηι δὶ: φιαουτίιν' 

9 Ὅμαο Ῥλοοῦο ραΐον" οπιιροίοη5., τπὐλὶ Ῥηήοοιι5 “Ρροϊο 

φγαωραέχι!.ς.- -- - δορά αὐγίνπιο αοοίίοούριπεην υαίοηι θέϊωηι 

ὧι ἤος “οδολυζιην οηυϊγδηι 5 διηιεηι να οοαϊαγιηι ϑογρέο-- 

γθὴι δθομη1. πιῖὶ ἦι ζαδιία ψπαθ Γαῤέμα ποία 5.Ἀ-- 

ΟΕΒΌΟΤ ΕΝ ὠιδογίδιζι" δὲς ατὲ 

Στέλλειν ὅπως τάχιστα " ταῦτα γὰρ πατὴρ 
Ζεὺς ἐγχκαϑίέει “οξίᾳ ϑεσπίοσματα. 

Ατεα οὐΐδιν σΟΠΟ] δία ΒΟΡΙΙΟΟ115 Ο6α10. Ο0]. ν. 798. 

ΟΠ1550 ϑεσπίσματα. 
80 

Ἠρογοϊίυα, Κασωλάβα: οἱ μὲν πόλις, οἱ δὲ 
χώμη. «Αἰσχύλος Ἱερείαις. 

81 

Αὐϊοίοίο]ο5 ΕΠ... Νίοοια. ΠῚ, 2. Ὃ δὲ πράττει 

ἀγνοήσειεν ὧν τις, οἷον λέγοντές φασιν ἐχπεσεῖν αὐ- 
τοῖς, ἢ οὐκ εἰδέναι ὅτι ἀπόρρητα ἦν, ὥσπερ «Αϊσχύ- 

λος τὰ μυστιχά. υϑὶ Ἐπιοίναίλ5. Ρ. 40 ἃ. “]0χεῖ γὰρ 
«Αἰσχύλος λέγειν μυστιχά τινα ἔν τε ταῖς Τοξότισι 

καὶ “Ιερείαις καὶ ἐν Σισύφῳ πετροκυλιστῇ καὶ ἐν ]ρι- 
γενείᾳ χαὺ ἐν Οἰδίποδι. ἐν γὰρ τούτοις πᾶσι περὶ 
Ζημήτρας λέγων τῶν μυστισωτέρων περιεργότερον 
ἅπτεσθαι ἔοιχε. λέγει δὲ χαὶ περὶ Αἰσχύλου καὶ 
᾿Πραχλείδης ὃ Ποντιχὸς ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Ὁμήρου 
ὡς κιγδυνεύοντος ἐπὶ σχηνῆς ἀναιρεϑῆναι ἐπὶ τῷ τῶν 

μυστιχῶν περιφέρειν τινὰ δοχεῖν, εἰ μὴ προαισϑόμε- 
γος χατέφυγεν ἐπὶ τὸν τοῦ ΖΙιονύσου βωμόν. οοἰ. ΑΘοΙϊὰ- 
τς Ψ. ΗὙ,, 19. «“Ἰσχύλος ὁ τραγῳδὸς ἐκρίνετο ἀσε-- 
βείας ἐπί τινι δράματι. ἑτοίμων οὖν ὄντων ᾿ϑηναίων 

βάλλειν αὐτὸν λίϑοις᾿Αμεινίας ὁ νεώτερος ἀδελφὸς δια- 
καλυνψάμενος τὸ ἱμάτιον ἔδειξε τὸν πῆχυν ἔρημον τῆς 
χειρός. ἔτυχε δὲ ἀριστεύων ἐν Σαλαμῖνι ὁ ̓ Ἵμεινίας, 
ἀποβεβληκὼς τὴν χεῖρα, καὶ πρῶτος ᾿ϑηναίων τῶν 
ἀριστείων ἔτυχεν. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ δικασταὶ τοῦ 
ἀνδρὸς τὸ πάϑος, ὑπεμνήσϑησαν τῶν ἔργων αὐτοῦ 
χαὶ ἀφῆχαν τὸν «Αἰσχύλον. ΟἸδιιθπς ΑἸθχαπᾶν. βέγοπι. 
1. ν. 887. Ὡς Αἰσχύλος τὰ μυστήρια ἐπὶ σχηνῆς 

ἐξειπὼν ἐν᾿Πρείῳ πάγῳ χριϑεὶς οὕτως ἀφείϑη, ἐπι- 
δείξας αὑτὸν μὴ μεμνημένον. Ὑ 1161, ΡΘοἸκ11 ΑΡΙδορ. 
Ρ- 77. 
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Βίορβαθις ΟΧΧΙ͂, 16. “Ζἰσχύλου ᾿ἸΙξίονος 

Βίου πονηροῦ ϑάνατος εὐκλεέστερος. 

ΑΙ ΘΟ ΣΎ ἃ Θ Ὁ, 
Ἔν δ' ν τ σσοῖπ  ς τὸ  “ππ  -- - - - Ππ!  πτππ-------------- -- -τ- τι ρπι τοοτττ τ--------- - - πο - τ τ ---͵ - τ ς΄ τ΄ --᾿ ------ ---- 

88 
Ἡρφογομίαα, Τερῖτεγ: χαϑαρμοῦ δεομένην, ἔχέ- 

τιν. «Αϊοχύλος ᾿Ιξίονι. Οοάθχ ἱερείτην. 
δά 

ΒΟΒΟΙ στὰ Ῥίηάαν: ῬγΙμ. 11, 839. Τὸν ᾿Ιξίονα οἵ 

μὲν :Αντίονος γενεαλογοῦσιν, ὡς «Αϊσχύλος. 
δό 

Αἰμθπδοιις ΕΥ̓͂. Ρ. 182 οβ. Οἴδαμεν δὲ χαὶ τοὺς 
ἡμιόπους (αὐλοὺς) χαλουμένους. --- εἰσὶ δ᾽ οἱ 
αὐλοὶ οὗτοι ἐλάσσονες τῶν τελείων. «Αϊσχύλος γοῦν 
χατὰ μεταφορὰν ἐν Ἰξίονί φησι 

Τὸν δ᾽ ἡμίοπον χαὶ τὸν ἐλάσσονα 
ταχέως ὁ μιέγας χαταπίγει. 

χαὶ τὸν ἐλάσσω Ῥουδοπιι.. Ηδθο σϑῦρὰ ἄριοὲ Βοίμίι. 
ἡμίοπον αὐλὸν 6Χ ΑΘΘΟΒΥ]Ο πιθπιοσαΐ ῬΌΠυΧ ΥἹ, 161. 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ 4. 

Ὧ6 γῬγοΐδηδίϊς πὰ ϑῖθυ 5 ἔύάστη. 81. 

86 

ΒΟΒΟΙ σία ΘΟΡΠΒΟΟΙΙς Αἰἷδο. ν. 7222. Κυδάζεται: 
λοιδορεῖται, ὑβοίζεται ὑπὸ πάντων. --- καὶ «ΑἹσχύλος 
ἐν ᾿Ιφιγενείᾳ 

Οὐ τοι γυναιξὶ δεῖ κυδάζεσθαι" τί γάρ; 

Ἐκχρουροῖς πᾶθο 5145, ἃρυᾶδ {αθπὶ Οὔτοι γυναιξὶ 

κυδάζεται ἰαπίσπα ἸΘσἰζαν. 

δ7 

ΑΥἹϑΟΡἤδηθ 5 πῶ. ν. 1302. 

Κύδιστ᾽ ᾿“χαιῶν, ᾿Ἵτρέως 
πολυκοίρανε μάνϑαγνέ μοι παῖ. 

1 πο μοΙαοία, ᾿“ρίσταρχος καὶ ᾿“πολλώνιος, ἐπισχέ- 
ψασϑὲ πόϑεν εἰσί: Τιμαχίδας δὲ ἐκ Τηλέφου .41-- 
σχύλου, ᾿Τσχληπιάδης, δὲ ἐξ ᾿Ιφιγενείας. ' 

ΚΑΒΔΒΗΙΡΟΙ.. 

88 

Αἰβδπᾶθις ΓΧ. ν. 378 ἃ. Ὅῤνιϑα ἐπὶ τοῦ ἀρσεένι--Ἰ 

κοῦ --- αΑἹσχύλος Καβείροις 
ὍὌρνιϑα δ᾽ οὐ ποιῶ σε τῆς ἐμῆς ὁδοῦ. 

89 

ΒΟΒΟΙ δία Ῥίηδαν: Ῥγίι. ΤΥ͂, 802. Πάντας Σοφο- 
χλῆς ἐν ταῖς “ημνιάσι τῷ δράματι χαταλέγει τοὺς 
εἰς τὸ ᾿Πργῶον εἰσελθόντας σχάφος, καὶ «Αἰσχύλος 
Καβείροις. ἸΑρτὶ κιβήραις. 

90 

ΑἸΒοπαοις Χ. γΡ. 428 [. Καὶ τὸν «Αϊσχύλον ἐγὼ 
φαίην ἂν τοῦτο διαμαρτάνειν" πρῶτος γὰρ ἐκεῖνος 
καὶ οὐχ, ὡς ἔνιοί φασιν, Ἐὐριπίδης παρήγαγε τὴν 
τῶν μεϑυόντων ὄψιν εἷς τραγῳδίαν. ἐν γὰρ τοῖς 

Καβείροις εἰσάγει τοὺς περὶ τὸν ᾿Ιάσονα μεϑύοντας. 

91 

ῬΟΙΠυΧΣ ΥΙ, 28. Οἰνηρὸς --- χαὶ «Αἰσχύλος 

ΠΠηδὲ χρωσσοὺς 
μήτ᾽ οἱνηροὺς μήϑ᾽ ὑδατηροὺς 
λείπειν ἀφνεοῖσι δόμοισι. 

ῬΒυγπίομ. ΒΟΚΚΟὶ 1. ρΡ. 1156, 8. Ὑδρηροὺς πί- 

ϑους χαὶ οἰνηρούς: «Αἰσχύλος καιείροις. ῬΙαίανομαβ 

ον]. ρ. 682 ἔ. Εἴ τις ἀντιστρέψας αἰτιῷτο τοὺς 
«Τσχύλου Καβείρους ὄξους σπανίζειν δῶμα ποιήσαν- 

) 
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Ὁ ἸῬΨ ΘΑ ΧΨΤΎΧ ΔῈ ΟΣ Ὑ: 

ὕ6οκΚ. ΔρΊδορῃ. Ρ. 1207. 

7 1 ΖΣ Ὁ: 

92 ᾿ 

Ἡδεγομίπ5, Πανέίας βήσσας: ὡς ἀπὸ τοῦ 
Πανός. «ΦἸσχύλος Καλλιστοῖ. Οοάοχ ὡς ἐπὶ τοῦ. ῬΒο- 

τὰς Ρ. 577, 17. Παγνιὰς αἶσα: ἀπὸ τοῦ Παγός. 

ΚΕΡΚΎ Ν. 

: 99 

Ἡρογομῖα5, “μι βωγες: αἷ προσαναβάσεις τῶν 
ω 

3 - 5» »: , Ξ » « ὁρῶν. αἄϊσχυλος Κερχύονε (οοάθχκ χερχύογι) χαὺ 
Σισύφῳ. Ἑτοτίαπι5 Ρ. 86. χαὶὺ γὰρ οἱ ἹῬύδιοι ἄμβω-- 

-Ὁ ΄ - 3 - 2 , 
γ χαλοῦσι τὰς ὀφουώδεις τῶν ὁρῶν ἀγαβασεις. 

Ϊ 

τ ὥσπερ αὐτοὶ παίζοντες ἠπείλησαγ. ὙΙάΟ 1,0- 

μέμνηται τῆς λέξεως καὶ «Αἰσχύλος. 

θ4 

ῬΟΙῸΧ Χ, 175. Εἶεν δ᾽ ἂν χαὶ ἀμφωτίδες ἔκ 
τῶν σχευῶν --- εἰπόντος --- ἐν Κερπύονι .«Αϊσχύλου 

ἀμφωτίδες τοι τοῖς ἐνωτίοις πέλας. 

9ὅ 

Ἡδογοβίαβ, “πεψύχη: ἀπεπνευματίσϑη. .4]-- 
σχύλος Κερχύογι σατυριχῷς. Οοᾶθχ χερχυόγη σατυ-- 

ριχῷ. 
96 

Ἡδογομῖας, ᾿“τέσεις: ἀτιμάσεις. «Αἱσχύλος Κερ-- 

χύογι. 
ΟἿ 

Ἠδογομίας, Εὐληματεῖ: λήματος χαὶ ἀνδρείας 
Ἐσὲ ἐξ: ΝΥ ΄ ΄ ᾿ 

ἐὺ ἔχει. «Αϊσχύλος Κερχύογι (οοάθχ χερχυογῇ ) σατυ-- 
οιχῷ. 

98 
Ἡτροονδῖο, Ὅρον : σχεῦός τι γεωργικόν --- μή-- 

, νὼ (ἢ ἐ ’ , ποτὲ μέντοι τὸ ὅρον παρά τὲ «Αϊσχγύλῳ ἐν Κερπύονι 
(οοάῖοο5 χεραυγῶγι.) χαὶ παρὰ Μενάνδρῳ σημαίνει 
.-ὔ ΡΥ Α Ἄ Χ , 

ξυλον τι, ᾧ τὴν πεπατημένην σταφυλὴν πιέζουσιν. 

᾿ Ἐδθυ]δθ ΠΟπθη Οπιΐσουμηΐ ϑ164185, ρα ἀπθηὶ ὅρον 

᾿βουϊρίαπι, δὲ ῬΒοίίας Ρ. 849, 18. 

ΤΉ ΡΟΥ ΚΡ, 

ἱ 
] 

99 : 

᾿ς ῬΟΠΟΧΊΧ, 186. «φαῦλον τὸ λογγάζειν ἐν τοῖς 
Κήρυξι τοῖς “Αἰσχύλου. ὍΘ Ποὺ νοσᾶρι]ο αἰχὶ δά 

ΑΥἸΙΟρΡμδΠη15 ἔγαστη. 681. ρ. 238. ῬΒοίπις ρΡ. 228, 22. 

.«1ογγάσω: στραγγεύσομαι" ὃ ἡμεῖς λαγγάσω καὶ 
λαγγονευσω λέγομεν. «Αἰσχύλος. Οτήρι5 φα86 αἤάαμπ- 

τα δὲ ἐξ ὧν τὰ ἀπόγεια δοῦσιν λογγάσια αἸΐας 5105- 
486 ἱγαστηθπίπτη σππέ. {πῶ 46 γὙοσᾶθα]0 λογγῶγες 6χ- 

φῬηοϑδίμαπι ἔυϊί. 
100 

ῬΟΠαχ Χ, 68. Π͵ήποτ᾽ οὖν βέλτιον στενόστομον 

αὐτὸ χαλεῖν. εἴρηται δὲ τοὔνομα ἐπὶ ἀμφορέως ἕν 

σατυριχῷ δράματι Κήρυξι τοῖς «Αϊσχύλου., Στενό-- 

στομον τὸ τεῦχος.““ 
101 

ῬΟΙΠῸΧ Χ, 186. «Ῥδαίης δ᾽ ἂν χαὶ σισύρναν, Ἅἴ-- 

σχύλου ἐν Κήρυξι σατύροις λέγοντος 

Καὶ τῆς σισύονης τῆς λεοντείας. 

ἘΒΆΑΘΜΕΝΈΤ ἄς 

9 

| 

οτος ΕΩΣς δα τϑανος τ ερτώῳ; ἢ τα ϑατ ΩΡ ας κῆ:: 

ΑἸΗ οοαϊΐοθ5 χατὰ ργὸ χαὶ δὲ λεοντίας. δορῶς αὔᾶοβαι 
Τουρία5 Επθηα. γ0]. 11. γ. 166. οοπιραγδιῖ5 ΗΘ Υ ΟΠ 

οἵ βυ4λθ 5105515 «Ἱεόγτειος δορά οἐ “Ἱεοντεία δορά. 
102 

Απηα ποδία ΒΟΚΚουὶ 0 γ᾿. 102, 14. Καχο- 
ποιεῖγ: «Αϊσχύλος Κήρυξιν. 

108 
ΑπΠδίοἰδία ΒΟΚΙΚΟΥ Τ. ρ. 109, 22. Νοσσόγ:ε: 

χωρὶς τοῦ ε «ΑϊἹσχύλος Κήρυξιν. 

104 

Ῥποίίια Ρ. 477,11. Πυρσοχόρσου λέοντος: 

«Αϊσχύλος ἐν Κάρυξι σατύροις. ἨἩδογομῖπς, Πὺυ 0σο- 

κόρσου λέοντος: Πυρροχεφάλου, ξαγϑοτρίχου. 

ἈΙΡΚΉ. 

10ὅ 

Ἡρογοῖια, Ζὐτόφορβος: αὐτοφάγος. «Αϊσχύ- 
λος Κίρχῃ. 

106 

Ἡδρογοβῖις, Ζυγώσω : δαμάσω, χλείσω, καϑέξω. 

«ΑϊἹσχύλος Κίρκη σατυρικῇ. ῬΒοιίας μ. 55; 8. Ζυγω- 
σως: χαϑέξω, δαμάσω. 

ΚΡΗΟΣΣ 41. 

107. 

Αἰμοπᾶθιιβ ΠΤ. Ρ. 61 ἀ. Π͵Ιόρα--- ἐν δὲ Κοήσσαις 
(.4ϊἸσχύλου) χαὶ τὰ τῆς βάτου 

«Ἱευχοῖς τε γὰρ μόροισι καὶ μελαγχέμοις 
ς χαὶ μιλτοπρέπτοις βρίϑεται ταὐτοῦ χρόγου. 

ΝΟΡΤσθηΐπι5. ἤδθ60 τορϑί Εποίαίμι5 ᾿. 1254, 24. Ῥο]- 

Ιὰχ ΥἹ,46. Συχάμινα. ταῦτα δὲ χαὶ μόρα «Δϊσχύλος 
ὠνόμακε, τὰ ἄγρια οὕτως ὀνομάσας τὰ ἐχ τῆς βάτου. 

108 

ΗδογοΙίι5, “τόπαστον : ἀνείχαστον. τοπάζειν 
γὰρ το εἰχάζειν. χαὺὶ τὸ ὑποτοπῆσαι δὲ ἐνθένδε λέγε- 
ται. αΑϊσχύλος Κρήσσαις. 

109 
Ἡδρογοϊῖα5, Ἐπιξεγοῦσθϑαι: μαρτύρεσθϑαι, 

πορεύεσϑαι. 
109» 

. ,’ , .Ὶ 

Ἡδογομίυ5, Δὐτορέγμογος πότμου: ὃν 
: , : τ 
Ε Κλν- ἐ9». “- ΄ ΚΣ ’ πτεῖν Ξ Στ, 

ἑαυτῷ ἔοεζε. --- ϊἸσχύυλος χρη. Οουνῖβο ρησσαις. 

110 
Ῥποίπις ν. 430, 24. Πισσοχωνήτῳ πυορέ: 

τῷ εὐκαύτῳ" ἐπεὶ τὰ καιόμενα πίσση χρίεται. 41-- 
’ ; . σ- - 

σχυλος Κρησσαις. θόγοῖια, Κωγήῆσαι: πισσο- 

κοπῆσαι, χαὶ κύχλῳ περιενεγχεῖν. χαὶ πισσοχώνητον 
μόρον λέγουσιν, ὅταν πίσσῃ χαταχρισϑέντες τινὲς 
ὑπὸ πυρὸς ἀποϑάνωσιν. «αΑϊσχύλος Κρήσσαις καὶ 

Κρατῖνος. Οοάοχ αἰσχύλος χαὶ χρατῖνος χρύσαις. 

.« “4 ᾿ Ο ΣΣΣ 

111 
Ὰ . ᾽ , Α Η ᾿] Χ ἢ ὕ ΕῚ »" ᾿Ξ 

ΗΘόγοι5, οραχγου: ἄπο ευϑείας ἀραχνῆς. 

τὶ σχύλος «Ταΐῳ. 

1112 

Ηανροοναῖίο, Μαλκιῶμεν: --- ὅπερ δηλοῖ τὸν 

ὕορον «ρρίττειν. «]σχύλος ἐν .1αἴῳ (οοαϊοδΝ ἑλλαδίῳ)" 
ν ῪὟ ν | 

Ξ ἜΣ -.-.----  - ' 

2 



9 Ἂ ἢ 

“Κεχμῆτι μαλχιῶν (εοἄϊοο5 μαλακίων) ποδί.“ Ὅθ πος ᾿ 
4 

ἔσρῖρο ἀἰκῖς Βατππαπηις, βῸ, Θιυ. το]. 1. ν. θά. 

113 

ΘΟΒοΙ αϑία ΑΥἹ5Ο ΡΒ ΠΪ5 ἈΑΡΉΤῸΟΣ - 9. 

Ῥηοῖο, Ἐγχ υτροιεῖς: ἀπὸ τῶν ἘΣ ΒΕ ΤΡΩΝ» σεαι-- 

ἴῃ οοαϊοθ 

δίων ἐν χύτραις. διὸ καὶ Σοφοκλῆς ἀποκτεῖναι χυ-: 

τοίζειν ἔλεγεν ἐν Πριάμῳ χαὶ ἀἹσχύλος «1κΐῳ (οοἄοκ 
ἢ νον " ᾿ Ξ 

᾿λάξω) ζχαὶ «Ῥερεχρατῆς. 

δ! Ε τῷ Ν. 

114 

δέορΒαπις Βυζαηί. Χώρας: --- --- ὅϑεν τὸ χωρί- 

τῆς --- χαὶ «ΑἸσχύλος ἐν «“Ζέοντι σατυριχῷ 

Ὁδοιπόρων δήλημα χωρίτης δράχων. 

ΔΎΚΟΥΡΓΟΣ. 

11ὅ 
ΑὐἹδίοραπθ5 ΤΒΟΒΙΠΟΡΒοΥ. υ. 185. 

Καί σ᾽, ὦ νεανίσχ᾽, ὅστις εἶ χατ᾽ «ϊσχύλον 
ἐχ τῆς «Τυκουργείας ἐρέσϑαι βούλομαι. 

ΓΕΡῚ βομο]αοία Πανθππας, τὴ» τετραλογίαν λέγει “4υ-- 

᾿κουργίαν, ᾿Ηδωνοὺς, Βασσαρίδας, Νεανίσχους, Δ4υ-- 

χοῦργον τὸν σατυριχόν. λέγει δὲ ἐν τοῖς ᾿ΗΠδωνοῖς 
πρὺς τὸν συλληφϑέντα Ζιόνυσον ., Ποδαπὸς ὁ γύν- 
γις; “Ἐκ ΠΒς. Δρρδιϑί Ὠ]ΠΠ8πὶ ΔΡ ΑΘΘΟΒΎ]Ο0 Θαϊΐαπι 6556 

{τασοθάϊδηι ΤΠ ΟαΣΡὶ ποπιΐπθ ἱπαουρίαπι, 564 “Τυχούρ- 
γεια» Ὑθίθυθα ΟἿΧ]556. ἴτ65 1859 {π|ᾶ5 50Π011 858 ΠΟΙ] - 

παῖ, {τσ Θα͵8 5. ιθηιδαπηοήππι, Ασαιηθηῖπο ΟἸΠΟΘΡΒΟΙΟΘ 

οἱ Ἐππιρηΐάθ5 Ορέστεια Δρρο]Πδηΐατ. 

110 

᾿Αἰμθπᾶθις Χ, ρ. 447 ο.. Τὸν δὲ χοίϑινον οἶνον 

χαὶ βρῦτον τινὲς χαλοῦσιν. --- μγημογνεύει τοῖ πώ- 

ματος «Αϊσχύλος ἐν «“Ζυχούργῳ 

Κὰκ τῶνδ᾽ ἔπινε βρῦτον ἱσχναίνων χρόνῳ, 
χἀσεμνοχόμπει τοῦτ᾽ ἐν ἀνδοείᾳ στέγη. 

117. 

| 50[ΟΙ. Αὐἱϑίορῃ. Ἐφαΐπηπ νυ. 1147. «Ἵϊσχύλος ἐν 

““υκούργῳ εὐ, τοὺς δεσμοὺς χημοὺς εἴρηχε 

διὰ τούτων 

Καὶ τούσδε κημοὺς στόματος. 

118 

50Π0]. ΒΟρΡΒΟΟ115 Οοα, Οο]οπ. ν. 674. γέχουσα: 
Ε » ς ΄ ’ ἄνω ἔχουσα. ὡς ἐν «Ζυχούργῳ «Αϊσχύλος .,(ἄχουε δ᾽ 
ἾΣ Ὁ 5 ΕΥ ςς 3 2 Ἐν 3, 
αν ουὑς ἔχων. ἄν οὐὺς ἔχωὼγε 

τοῦ ἄνω τὸ οὖς ἔχων. Αὐἱ ἱπ ἔϊπθ γϑυύϑιι5. ροπδίζαπι 
.ο, 32) κ »ἤὕ ἴα -;“χουε δὲ, ἀὰξ οὰπι Βαίονο ““χου ἀν᾽ οὖς ἔχων 

ΒΟ ΒΟπάπηι, 

διΠ685, ἀντὶ 

Ε19 
Ἡδεγοβίαα, “νούτατος: 3) 2 

ατρωτος ἕχ 
3 “ ; «Ἰσχυλος «Ζυχούργῳ. 

, 

χειρός. 

120 

Τιοπρίηις περὶ ὕψους ΧΥ͂, θ6. Καὶ παρὰ μὲν .4]- 
; "“- “Ὁ ΄ σχύλῳ παραδόξως τὰ τοῦ “υχούργου βασίλεια χατὰ 

, “ “ τ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ Διονύσου ϑεοφορεῖται, 
᾿Ενϑουσιῷ δὴ δῶμα, βαχχεύει στέγη. 

ὈΝ τ Θ θ δὴ δοθι τ (ΟΝ 
Ἐπ ΠΡ... 6.5.5. 5. 555Ξθ-----ς-------ς---- -- - - ----  -- 

᾿ 
᾿ 

121 

ΒΟΒΟΙΠαοία ΤΠΘΟΟΥ Χ, 18, ᾿ἡορίσταρχος γὰρ ἐν 
ὑπομνήματι «Τυχούργου .«ΤϊἸσχύλου (“4ϊἸσχύλου αἰϊᾳιοε 
οοαϊοθα. ομτέιπε) τὴν ἀχοίδα φησὶ ταύτην (μάντιν), 

εἰ ποοσβλέψει τινὶ τῶν ζώων, ἐχείγῳ χαχὸν γενέσϑαι.} 

ΜΎΥΡΜΙΖΟΝΕΣ, 

122 

Ἡδνυροοναῖίο, Προπεπωκχότες: ἀντὶ τοῦ προ- 
δεδωχότες" ἐκ μεται(ρορᾶς δὲ λέγεται. --- ἐν ἀρχὴ δὲ 
τῶν Μυρμιδόνων «ἀϊσχύλος 

Τάδε μὲν λεύσσεις, φαίδιμ᾽ ᾿“χιλλεῦ, 
δοριλυμάντους Δαναῶν μόχϑους, 
οὺς ΞῈ εἴσω χλιδίας. 

Ῥυππθπι σϑύϑτιπι δἰ] ΑὙἸΘ ΟΡ παπο5 Ῥαπαν. ν. 1028. 

πὶ βομο] σία, Ἔστι δὲ ἀρχὴ ῆυρμιδόνων «ϊσχύλου. 
Υ. 8. σὺ προπίνεις σπιρρῖο: ΒΙομ δας. πὶ ρυδοίαποπο. 
δα Ῥουδὰς Ὁ. ΧΙ, Αα Βαπο ξαθῃ] απ ΑΥΙΟΡ ΒΘ ἢ1ς9. ΤΟ ΟἸΠ 

ἴθ Βδηϊς συ. 912, μγ1816 τγϑίι “ὁμοιϊαϑέα, οὗὐΐὰβ σὑϑυθᾶ 

ἰηἶτα δα ῬΕνΥθο 5. ΔΡΡΟΠΘΉΠΙΙ, 

128 

ΑΥἸΘΟΡΠδη65 νΐππι ν, 808. 

Ταυτὶ μὲν ἠχάσμεσϑα κατὰ τὸν «ΑἹσχύλον, 
τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς. 
ΠῚ ΒΟΠΟΙΠ σία, ΑϊἸσχύλον: ἔχεῖνος γὰρ «Διβυστι-- 

κὴν αὐτὴν καλεῖ παροιμίαν, 

Ὡς δ᾽ ἐστὶ μύϑων τῶν “ιβυστικῶν λόγος 
πληγέντ᾽ ἀτράχτῳ τοξιχῷ τὸν αϊετὸν 
εἰπεῖν ἰδόντα μηχανὴν πτερώματος, 

᾿ τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς, αὑτῶν πτεροῖς 
ἁλισχόμεσϑα. 

πεποίηχε γὰρ ὃ «ΑἸσχύλος ἀετὸν βόα χαὶ 
λέγοντα ταῦτα, ἐπειδὴ εἶδε τὸ βέλος ἐπτερωμένον 
καὶ ἐμπεπαρμένον αὐτῷ, χαὶ ἡμεῖς οὖν, φησὶν, οὐχ 
ὑπ᾽ ἄλλων πάσχομεν ταῦτα, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν γνώ-- 
μη. τοῖς αὑτῶν πτεροῖς: ὅλον τοῦτο ἐχ υρ- 

μιδόνων «ϊσχύλου.. ΒΟΒΟΙαϑίδπι δχϑουΐροῖς ϑαϊάας. ἱπ 

ταυτὶ μὲν, υϑὶ γ. 1. ὁ δὲ ρνο ὡς δ᾽ 5οιίρίιμπι, οἵ 
ἴῃ οὐχ ὑπ᾿ ἄλλων, υϑὶ ρείπια ροθίαθ συϑέβα οπιΐοὶέ. 
Ῥοσμθπια σορὰ Τδ᾽ --- πτεροῖς ἵπ ρῥτογθυθίσπι 4816- 
τμδ, 4π0 Ρ]π185 βου Ρίου 5. ππηίιτ ; “ππουαπὶ 0605 Οδ- 

“ΔῈΡΟΙτ5. δα Αἴμθη. ΧΙ. Ρ. 49 Ρ. οἱ Ῥουδοπῖις δα Επι- 

γα ]ς Μοάθαμ 139. ὙΠῚ. ἱπαϊοαυπηΐ, Αὐἱδάθπι ΕΠ, Ρ. 

15, 10. 160}. τηϑιηιουαυ ΘΙ 816 15. 
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Οταπιπιαίΐους ΒΕΚΚονὶ 1. Ρ. 8521, 19. Βυῖᾶε5, Χ4β δέ- 
λυκτας: ἀμύσαχτα, ἀμίαντα, τὰ μὴ μιαίνοντα, ἃ 
οὐχ ἂν τις βδελυχϑείη καὶ δυο τραγιχω-- 

τέρα δὲ ἡ λέξις. «Αἱσχύλος ὕω ὦ. (υρμιδόσι 
0Π|. τοῦτ τος ΒΕΚΚονῖ) 

Καὶ μὴν φιλῶ γε χἀβδόλυκεύ. μοι τάδε. 
Οοᾶϊοῖϊς “πὶ οἱ ϑ1δο βουίριιναι. γὰρ ἀβδέλυχτ᾽ ἐμοὶ 

οοΥοχῖ 6 ΚΘρι5. 
1.512 

ΑΥἸΘΌΡμᾶπος Βάπᾶν. συ. 1295. 
«Ῥϑιῶτ᾽ ᾿Ἵχιλεῦ, τί ποτ᾽ ἀνδροδαΐχτον ἀχούων 
ἑήχοπον οὐ πελάϑεις ἐπ᾽ 

Τοῦτο μὲν ἀπὸ τῶν πρέσβεων πρὸς ' 
» ν ’, ᾿ 

ἔστι δὲ ἐκ Πῖυρμιδο- 

ΕῚ ; ’ 
ἀοωγῶων; Ϊ 

ἘΠῚ ΘΟ ΒΟ δία, 

᾿“χιλλέα ΑἹσχύλος πεποίηχεν. 



Χ ἌΚΑ ΞΘῊῪὙΣ 

νων. προφέρει χαὶ Πὐριπίδης εἰς γέλωτα ἄλλα ἐξ 
ἄλλων δοαμάτων συναγαγών. διὸ χαὶ ἀσαφῆ μίαν 
ἁρμονίαν οὐκ ἔχοντα. οὐχ ἄρα τὰ μὴ ξυνετὰ ζητη- 
τέον. Ἐπ δ συ. 1297. προφέρει δὲ οὐκ ἐφεξῆς τὰ 
αὐτὰ μέλη αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχεν ἄλλο ἄλλοϑεν, 
χαὶ ἐπιλέγει τὸ Ἰήχοπον, κυρίως ἐχείγων τῶν στίχων 

ὃν, τοῦ, «ὁῬϑιῶτ᾽ ᾿ἀχιλεῦ."" 
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Αὐ ΞΟ ΡΒαπο5 Πδπαν. τ. 1447. 

Βέβληκ᾽ ᾿Αχιλλεὺς δύο κύβω χαὶ τέτταρα. 

Ἔχ Πυρμιδόνων. πεποίηχε γὰρ αὐὖ- 
τοὺς χυβεύοντας. ἔϑος δὲ τοῖς χυβεύουσιν οὕτω λέ- 

γεινν β΄, δ΄, γ΄, ε΄. τοῦτο δὲ λέγει ὃ Διόνυσος, δει-- 
ἘΠΧ ΑΠππιΞ ΒΟΒΟΙ  αϑΐαθ. δη- 

ἘΠῚ ΞΟΠ δία, 

ΜῈ ὡς «ϊσχύλος νενίχηχε. 
᾿ποίαϊοπθ {πέρ ἸοσἽτι" 4105 ππῸ Ὑϑύϑιν ΘΧ ἔπ 016 15 

ἼΘΙΘΡΒΟ , ἰΐος. δἰπιηθ ϑαπρέϊμ οὐ 1556. 
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Αὐἱϑέορμαπος ἘΠοοϊοοίασ. συ. 392. 

᾿ντίλοχ᾽, ἀποίμωξό ε τοῦ 80} ν ἰΟχ ; ἀποίμωξον μὲ τοῦ τριωβόλου 
ι ΞΡ ας -. ΄ 

τὸν ζῶντα μᾶλλον" τἀμὰ γὰρ διοίχεται. 

ΠῚ ΞΟΠΟΙ σία οὐ ϑιΠας ἴῃ ἀποίμωξον, Παρὰ τὰ ἐξ 

«ἽϊἹσχύλου ΠΠυρμιδόνων 

᾿Αντίλοχ᾽, ἀποίμωξό ὕ τεϑγηχὸ ᾿οχ΄; ἀποίμωξον μὲ τοῦ τεϑνηχότος 

τὸν ζῶντα μᾶλλον. 

πεποσοα τ νσνσονεν ὑρυνο σου ναι δεν εν νοον, ες τ σας πὸρσξι,. τς ξαρεε ὕξα ιν οϑιαοε ταν τωξιν τως 

Ὁ οΥθα 6556 ΑΘΠΠΠΕΙς τοαροπάθηπς ΑΠΙΠΌΟΘΒΟ,, ααὶ ρυϊ- 
τπ|ι5 οἱ ῬαδίγοοΙΣ ἱπίουζοοι παηΐππὶ δἰ] θναΐ., τί ΘΔ 

ἃΡ. Ηοπιου. {Π, σ, 18. χπιοημΐ Ῥουβοπ. δα Δδῖθα. Ἐλπι11ρ. 

γ. 750.“ Βιη|6.. 
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Ατμοπαρις ΧΤΙΣ, Ρ. 602 

--- πρὸ τῶν γάμων ταῖς 
γόμιος ἐστὶν ὁμιλεῖν. --- «ΑἹσχύλος Πῆυορμιδόσι 

Σέβας δὲ μηρῶν ἁγνὸν οὐχ ἐπῃδέσω, 
ὦ δυσχάριστε τῶν πυχνῶν φιλημάτων. 

ῬΙΠίανομις ΔΈΟταΙ. ρ. 751 ο. Πρόσλαβε δὲ 

χαὶ τὸν «Αϊσχύλον λέγοντα ., Σέβας δὲ 

᾿χατηδέσω, ὦ δυσχάριστε τῶν πιχρῶν φιλημάτων." 

ΑΙοσμ πὶ σουϑατι δέπη  Τἄδὴν Ὁ. 61 ἃ. ΔΟΙΠΗΝ δα Ῥὰ- 

6. Παρὰ δὲ Σπαρτιάταις 

παρϑένοις ὡς παιδιχοῖς 

- , 

τῷ ΖΣολωγι 

μηρῶν οὐ 
Ν 

ἸτΟΟΪ, οαάδτοι Ὑοῦρὰ 6556. σα! Ῥουύδοθτς δα ΝΘ θδηὶ 

5 750 οἱ τϑοΐο 60 τϑίι]ξ556. Ὑἱάδίμ" θυσία ΔΡ ἔπιοίαπο 

᾿ το]. ΠΠ. Ρ. 457. ἁΠδίπα, “Στέγνων γοῦν Ἰχιλχεὺς τὸν 

Πᾶατρόχλου ϑάνατον ἀταμιεύτῳ πάϑει πρὸς τὴν ἀλή- 

ϑειαν ἀπερράγη;, 

Μιηρῶν τε τῶν σῶν εὐσεβὴς ὁμιλία. 
ὉΔῚ «ᾳιοῦ ροσρέ ὁμιλία ἴθ ΠΡεὶ5 αἀάτίαν χαλλέων το] 

χαλλίω πἰμ} αἰ 6556 τἱάθία «τᾶ χλαίων. {τ 

1ὰ σονρῖσοθαΐ οδμι ΟΡ άθι5. ἴῃ ἀρρθηῆϊοθ δή ἀΔυ]- 

Βίορῃ. ρ. (129). δα ΔϑΠΗης οὐ ῬδίγοοιἹ ΔΠΙΟΡΘΙΙ 

ἴπ μας ἔαθιϊα ἀθοουῖρπη σρθοίδέ Ατπθηδοὶ Ἰοοις ΧΈΡΙ, 

Ρ- 601 Α. Καὶ «ἰσχύλος μέγας ὧν ποιητὴς χαὶ ΖΣο- 

φοχλῆς ἦγον εἰς τὰ ϑέατρα διὰ τῶν τραγῳδιῶν τοὺς 

ἔρωτας, ὁ μὲν τὸν ᾿Δγιλλέως πρὸς Π]άτροχλον, ὁ δ᾽ 
ἐν τῇ Νιόβη τὸν τῶν παίδων. ῬΊαίο ἴπ Οοηνῖνίο ρΡ. 
180 4. «Δϊσχύλος δὲ φλυαρεῖ «ἄσχων ᾿“χιλλέα 11α- 
τρόχλου ἐρᾶν, ὃς ἦν χαλλίων οὐ μόνον Πατρόκλου, 
ἀλλὰ χαὶ τῶν ἡρώων ἁπάντων χαὶ ἔτι ἀγέγειος, 

ἔπειτα νεώτερος πολὺ, ὡς {ησιν Ὅμηρος. 

129 

ΘοΠοΙαςία Ανβίορη. ἀσνίμπι υ. 1256. Τ᾽ ριέμβο- 

[ 
" 

νπϑυνα...α- δ αγσισονι ποιίσια-στίνυποσε, ἐσ πντα-τ ομλν τα ντν τον. τὰς ο΄ τ π 

“7Ζαοίογιείαγ, φορεῖ εἴϊοίποθω διέ 7101: ἐαριέπηι σαν αν 

λον: πολλᾶσις ἐμβαλεῖν δυνάμενον. μήποτε δὲ χεὶ 
χαὶ γὰρ δεχέιβολον 4]-- 

᾿ σχύλος εἰπε τὴν τοῦ Νέστορος ναῦν ἐν Πυρμιδόσι;". 

πλοίου τις ἡν χατασχευή. 
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ΘΟΒΟΙ σία ΑΥ̓ΙΘΟΡΒαπὶς Ῥαοὶς νυν. 1177. Ὥσπε ρ 

ξουϑὸς ἱππαλεχτρυών: ὡς φοιγνιχῶ πτε ἘΠ 
ἔχοντα δηλοῖ. ὅτι τοῦ παρ᾽ «Αϊσχύλῳ πολλάκις χλ η- 
ϑέντος ἱππαλεχτρυόνος, ὃν ἀεὶ χωμῳδοῦσιν, ἐν ίυ.-- 
μιδόσι μέμνηται. “Ἵλλως. ὁ ΑἸϊσχύλος » ἀπὸ ὁ αὖτε 
ξουϑὸς ἱππαλ ἑχτρυὼν στάζει χης Ἔ ϑέντων φαρμέ- 
χων πολὺς πελιδδις Ουδθ ἀπουῖτη ὙθυδιπΙ μα πῶεο 
ΠιΘηΐα δ1ηΐ. πος Αυΐσπι στ. 800. χάστι ΤῊΝ, 

ξουϑὸς ἱππαλεχτρυών. υϑὶ ΒΟΒΟΙ δία, Παρὰ τὰ τ 

φέντα ἔχ Πιυομιδόνων «Αϊσχύλου. Ανϊδιορπαπος ὟΝ 
Πᾶν. συ. 909, (9410ῶ.) 

ΙΟΝΎΣΟΣ. 

Νὴ τοὺς ϑεοὺς, ἐγὼ γοῦν 
3} 2 3 -ἢ ΄ κ ’ 

δὴ ποτ᾽ ἕν ιμιαχοῷ γοόνῳω γυχτὸς διηνο , 1 ᾿ ουπνησὰα 
Ἶ ] “- τ Ἀὰ Ἀὐὸν ζ, ΄ ᾿Ξ -ῳἷ Σ ᾽ 1 ν Ἵ 

τὸν ξουϑον ἱππαλεχτουόγνα ζητῶν τίς ἔστιν οργις. 

ΤΟΣ ΧΙ ΧΟἿΣ.: 

σημεῖον ἐν ταῖς γαυσὶν, ὠιμιαϑέστατ᾽, ἐνεγέγραπτο. ᾿ 

131 
Ἡοβγοδπια, γοέμονα: τὸν χάμαχα, ἀπὸ τοῦ 

αἱρεῖν χαὶ λαμβάνειν, 7 ἢ) ουν ἀγρεύειν. ἢ λαμπάδα, 
ΒᾺΝ ’, ἕ γ υ ,2 

ἢ ἀύους «Τϊσχύλος δὲ ἐν ΠΙυρμιδόσιν ἀγρέμονα τὸν 
ἐπιμήγιον. 

132 
. (2 ς -Ὕρ- 

Ἡρογομίας, Κουρας: ἡ ἐν τοῖς ὀροφήμασι γρι-" 
΄ ι 2 Ἁ ΄ “ - ΄ 

φῆ; ὁροφιχὸς πίναξ. παρὰ δὲ «Αϊσχύλῳ ἐν ΜΙυρμι-- 
͵΄ Ε , ΄ 5 3 

δόσιν ἀμφιβάλλει ἐγκουράδι., ἔστι δὲ ἐγκουρὰς ὁρο-- 
φιχὸς πίναξ. Τάριι, Ἐγ 5 
2 -»" 

ὀροφαῖς γραφιχοὶ προσώπων πιίναχες. 

Εν 9 
κουράδες:-- οἱ ἐν ταῖς 

ἔστι. γὰρ σου- 

ρὰς ἡ χορυφὴ (ὀροφὴ ϑίγιινῖις ἴῃ ΘΠ. ΡΡΙ ΘΙ 6 η 15 ΒΟΗποῖ- 

ἀδυϊ ν. 117.) χαὺ ὁ γραπτὸς πίγαξ, δὲ 
“ἹΠἰσχύλος ΔΤυρμιδόσιν. 

᾿ 153 
ΒΟΒΟΙΠ δία ΑΥ ΟΡ. Αὐππμ γν. 1422. Πτερῶν, 

πτερῶν δεῖ: παρὰ τὸ ΑἸϊσχύλου ἐκ Ιυρμιδόνων, 
»Ὅπλων ὅπλων δεῖ." 

ἐγχουρὰς 
γεγραμμένος. 

ἽΓΎΥΣΙΟΣ Υ: 
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ΒΑΡο ΧΊΠ, Ρ. 610. Ῥεῖ δ᾽ ἐκ τοῦ Τήμνου ποτα-] 
μὸς ΠΙύσιος, 

πηγαῖς αὐτοῦ" ἀφ᾽ 

λον χατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ ἐν Π]υρμιδόσι 

ἐμβάλλων εἰς τὸν Κάϊχον ὑπὸ ταῖς 

οὗ δέχονταί τινὲς εἰπεῖν «Αἱσχύ- 
(τθοῖθ 

Ῥαινγῖις ΠΠυσοῖς ) προολόγου 

᾿Ιὼ Καΐχε Πηύσιαί τ᾿ 

20. Ηος ὧι ἴοοο «εἴ Ζιάορι δοηϑεῖ, 

Ρ] “ ἐπιοοοαί. 
να ο. 

ΔΊΔοΡΌΡπις ϑαίανηα]. Ὑ, 

δὲ κι : : : ᾿ 
Ὀ,ο υἱούνζα τπογιίϊδ, 5061 οἱ πρῖυογδα Π͵οῖαο αὐυα, «ὦ- 

ΕΣ ΄ Ε 
᾿Ιὼ Καϊΐχε ΠΙΠίσιαί τ λύδουντ ροίοδέ ἐοδίῖ5 ,“ οδολιυπδ, 

13ῦ 

Ῥποίπις Ρ. 344, οἱ δίας, Ὀργεῶγες: --- ἤδη 

ἐπιοοοαί. ; 
ἾὟ Ὲ 

| 
᾿ ς' “ τὰν πὰ ᾿ 

δὲ μεται(ξέροντες καὶ τοὺς ἱερέας οὕτω χαλοῦσιν. --- 



| 

12 

«Αϊσχύλος ἐν Πυσοῖς, τὸν ἱερέα τοῦ Καΐχου προσα- 

γορεύων, 
Ποταμοῦ Καΐχου χαῖρε πρῶτος ὀργεῶν" 
εὐχαῖς δὲ σώζοις δεσπότας παιωγίαις. 

Αγρπᾶ δυϊάαμι οοὲ σώσεις --- παιογίας. ΑΔ ᾿πποὸ Ἰοσιηι 

ὁΡθοίαδί οίϊαπι Ἡδυροοιαίο ἴῃ ὀργεῶγες. 
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Βίθρμαπια Βυζαηῖ, Οἷος: πολίχνιον Τεγέας. 
«Αἱσχύλος Μυσοῖς. 

1837 

Αὐϊοίοίοιος 6 Ῥορίΐο. ο. 44. μ. 94. Ἴσυνῖ. (ΧΧΥ. 

ν- 69. οι.) Ὥσπερ ἐν ᾿Πλέχτρᾳ οἱ Πύϑια ἀπαγ- 
γέλλοντες ἢ ἐν Μῆυσοῖς ὁ ἄφωγος ( Τήλεφος) ἔχ Τε- 
γέας εἰς τὴν Πυσίαν ἥκων. 

ΝΧΝΕΔΑΝΙΣΚΟΙ. 

ἙαΠ ἐοίγδ] οσΐαο ΤΠ γουυρθᾶθ: υὙἱᾺ6 δα Τγσπ ρτπι. 

1858 

Αἰποπδοις Χ], γν. 5608 ο. Δίκανδοος δ᾽ ὁ Θυατει- 
ρηγὸς χαλεῖσϑαί φησι ψυχτῆρας χαὶ τοὺς ἀλσώδεις 
χαὶ συσχίους τόπους τοὺς τοῖς ϑεοῖς ἀγειμέγους ἐν 

οἷς ἔστιν ἀναψῦξαι. Αἰσχύλος Νεανίσκχοις 

Σαύρας ὑποσκίοισιν ἐν ψυχτηρίοις. 
«ὔρας Ὑ ΔΙΟΚοπαῦῖας. δα ἩΠρροϊγίιπι Ρ. 184 ". 
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ὃ Ἡσγομῖπο, ζΖ9 εέφ ατονῦ λῆμα: Ἰσχυρὸν, ἀντὶ, 
“«Ἴρει ξοικός. «Αϊσχύλος ΜΝεαγίσχοις. 

140 ' 
Ἡδογομῖι9, “φοΐβαντον: ἀχάϑαρτον. «Δἰσχύ- 

λος Νεαγίσχοις. 
141 

Ῥμοιις Ρ. 826, 16. Ὀχτώπαν ποταμὸν «ΑἹσχύλος 
διαπέπλευχε Νεαγίσχοις. 

ποταμός. 
Ἡογοίι5, Ὀχτώπας: 

ΝΠΗΡΠΙΖῈΕ Σ. 

; 142 ᾿ 

ΒοΠοΠαϑία ἘπεΙρΙ 115. ῬΒΟΘηΐ55. ν. 209. α«ἀϊσχύλος 
Νηρεΐσι ; 

“Ἰελφινοφόρον πόντου πεδίον 
διαμειινάμεγαι. ' 
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ΒΟΒΟΙ σία ῬΙπᾶδι! Νρηι. ΥἹ, 86. “Πίχρουν γὰρ 
ὥστε δύο ἀχμὰς ἔχειν, χαὶ μιᾷ βολῇ ὥστε δισσὰ 
τὰ τραύματα ἀπεργάζεσθαι. καὶ «Ζ]σχύλος ἐν Νηρείοι 
-χαάμαχος εἶσι χάμαχος γλώσσημα διπλάσιον." 
ΔΘΘΟΒΥΙ γουσι5. για θίπι {π||556 

Κάμαχος δ᾽ εἶσι γλώσσημα διπλοῦν. 
αυΐ Εἰσιν χάμαχος γλ. ὃ. 

144. 
Ἡδογομίας, Ἐν α ραφόρος: σχυλοφόρος " ἑναρο- 

χταντας δὲ φϑογγ... χότος ὑψοῦ τέλος ἀϑανάτων 

ἀπολέψει ( ἀπολείψει αβυνι9) «Π]σχύλος ἐν Νηρεῖ- 
σιν. οἱ ὑπομνηματισταὶ παρὰ τὸ (Οᾶγ55. χ, 412.) 

Οὐχ ὁσίη φϑιμέγνοισιν ἐπὶ ἀνδράσιν εὐχετάασϑαι" 

ἵνα ἡ ὁ γοῦς, ὁ δὲ ἐναροχτάντας ϑάνατόν μοι ( μὴ 
οοθχ) ἐπιχαυχώμεγος τὸ ἐκ τῶν ϑεῶν τέλος ὑιννοῦ 
ἀπολείψει, τὰ τῶν ἀθανάτων ὕψη, χαὶ ἐπὶ τοὺς 

ἈΦ ΤΩΣ Χ ΥΥ ΑΛ ΘΟΥΎΣ 

ἐχϑροὺς ἥξει. Ἑπιρίαι ἴα. Ὁ. 487, 20. ᾽Ε“ τοῦ ἐναίρειν 
καὶ χτείγειν ἐναροχτάντας ὁ θάνατος. 

.148 

Ἡρεγομίας, ᾿ϑήρ:ε ἐπιδορατίς. μεταφορικῶς. 

«Αϊσχύλος Νηρεῖ. : 

ΜΝΙῸΟ8Β ἢ. 

Ὀϊοοουίαο Ἡυπιᾶπηΐ ἴῃ Ορι5ο. γ0]. ΠΠ.. μ. 87. 
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᾿ς Βιίναμθὸ ΧΙ ν. ὅδ0. αϊσχύλος δὲ συγχεῖ ἐν τῇ 
Νιόβη" φησὶ γὰρ ἐκχείνη μνησϑήσεσϑαι τῶν περὶ 
Τάνταλον Ὁ 

Οἱς ἐν ᾿Ιδαίῳ πάγῳ 

“1ιὸς πατρῴου βωμός ἔστι. 

χαὶ πάλιν, Σίπυλον ᾿Ιδαίαν ἀνὰ ] γϑόνα.“5 χαὶ 
Τάνταλος λέγει 

Σπείρω δ᾽ ἄρουραν δώδεχ᾽ ἡμερῶν ὁδὸν, 
Βερέχυντα χῶρον, ἔνϑ᾽ ᾿Αἀδραστείας ἕδος 

᾿δὴς τε μυχηϑμοῖσι χαὶ βουχήμασιν 
ἕρπουσι μήλων πᾶν δ᾽ ὀρεχϑεῖ πέδον. 

Ῥυϊπμππ) ἸΟοτιπὶ δία] ῬΙαίο 46 ῬΘρΡΆΡΙ. ΠῚ, γμ. 891 ὁ. 

Πᾶς γὰρ ἑαυτῷ συγγνώμην ἕξει χακῷ ὄντι, πεισϑεὶς 
ὡς ἄρα τοιαῦτα πράττουσί τε χαὶ ἔπραττον χαὶ 

Οἱ ϑεῶν ἀγχίσποροι 
οἱ Ζηνὸς ἐγγὺς, ὧν χατ᾽ ᾿Ιδαῖον πάγον 
“ιὸς πατρῴου βωμός ἐστ᾽ ἐν αἰϑέρι, 

χοὔπω (ἰρυῖ καὶ οὔπω) σφιν ἐξίτηλον αἷμα δαι-- 

᾿εόνων. 
Τλιοΐδπιια γ01. ΠῚ. ρ. 601. “Π͵ανίᾳ σώφρονι τῶν ψυ- 

χῶν, ὅσαι Ζηνὸς ἐγγὺς χαὶ ϑεῶν ἀγχίσποροι, φησὶν 
ὁ τραγικός. ῬΙυΐανομυ5. ΜΟγΑ]. Ρ. 608 ἃ. Τί γὰρ ἡ 
πλατεῖα χώρα πρὸὺς τὸν ἄλυπον βίον; οὐκ ἀκούεις 
τοῦ Ταντάλου λέγοντος ἐν τὴ τραγῳδίᾳ 

Σπείρω δ᾽ ἄρουραν δώδεχ᾽ ἡμερῶν ὁδὸν, 
ερέχυντα χῶρον. 

(Βᾶθο σθῦρα δίς οίδηι Ρ. 778 Ρ.) εἶτα μετ᾽ ὀλίγον 

λέγοντος 

Οὑμὸς δὲ πότμος οὐρανῷ χυρῶν ἄνω 
ἔραζε πίπτει. χαί μὲ προσφωνεῖ τάδε, 
γίγνωσχε τἀνϑρώπεια μὴ σέβειν ἄγαν. 

Πα δπΐηι Ῥουδοπις ἴῃ Δῖ150611. γ᾽. 212. ΤΠ υΟΥ πὶ ΘΌΣΙρί- 

Φ» 

τἂπὶ οΟΥΟχὶ: ϑυμὸς δὲ ποϑ᾽ ἁμὸς οὐρανῷ ---.- ΝΙΒΠ 
1ΡῚΠΙ1 Ἴπ Πα νϑυοῖθιις ἀσ ΘΠ πη 5 ΡΟ’ Θὲ σΠπ8πὶ τὸ ρο5ῖ"6- 

πλι5. ΡΠ ΘΙ ΔΒ ΟΠΘ ἢ) ὙΘ 515. ΘΙ ΘΠ ἴθι. ἘΒῚ δ᾽ ἴῃ ππὸ 

1ἶρτο οπηΐσϑιμι, ἦπ ἀποθιια. δα Θ ΠΣ ἐρέχϑεον 5ονϊρίππι 651. 
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ΘΊΌΡαΘις ΟΧΥΗ͂Ι, 1. “ἰσχύλου Νιόβης 
Μόνος ϑεῶν γὰρ Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ, 
οὔτ᾽ ὧν τι ϑύων οὔτ᾽ ἐπισπέγδων ἄνοις, 
οὐ βωμός ἐστιν οὐδὲ παιωγίζεται. 
μόνου δὲ Πειϑὼ δαιμόνων ἀποστατεῖ. 

Ῥυπηππι γθυϑππὶ αἰου ΑΥὐδίορμαπος ᾶπᾶν. ν. 1392. 

50 ΠΟ] ἀσῖα ΘΌΡΒΟΟΙ. Ε]Θοί. ν. 139. 1665 ἴπ σάγχοι- 
γος. 50 Π)οο]Ἰαοία ἔπι 1615 ΑἸοΘϑί. σ᾿ 50. 

ΘΙ 55. 5ΟΠΟΙἸ σία ἘΓΟΙΙΘΡῚ 1184. ἐ, 159. 

{6 5. ΡΡΙΠῸ5 

δὲ Ἐποίδι εἶμ 

ν- 714, 2. "1 ν. 8. 5οερίιαι οὐδ᾽ ἔστι βωμίος. οἵ ν-. 
2. λάβοις. Αγρπᾶ ϑέορδθιμὰ. ψαοῖς : 

ἄνοις. 
ππ6 θΟΡυΆθι5 

ῬυΐηῸ Ὑθυδϊ ἀρ] ΦΟΠΟ]Ι σία ΘΟΡΟΟ]15. οἵ 

Βα! ἄδπι 5 1] οπιπέι σουρὰ Πόνος οὐ δέχεται γλυχερᾶς 
μέρος ἐλπίδος, ιιὰθ ἀπᾶθ σαπιρία 5ἴμΐ πϑδοίτιν. 
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ΑὙἸΘΙΟΡΠαπΘ5. ἄνλιπι υ. 1246. 

Σρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅτι Ζεὺς εἴ μὲ λυπήσει πέρα, 
μέλαϑοα μὲν αὐτοῦ χαὶ δόμους ᾿Δμιφίογος 

χαταιϑαλώσω πυρφόροισιν αϊετοῖς ; 
ἘΠῚ ΞομοΙαοία οουνρίθ, Καὶ δόμους ἂμ φίο- 
γος: ἐκ Μιόβης «Δσχύλου. ἐξέρριπται δέ τ᾽ ᾿μφίο-- 
γος ἐκ μογῳδίας. 

5 149 

Ἡογομῖα, Ἐπώζξειν: ἐπιχαϑῆσϑαι τοῖς ὠοῖς. 

᾿ς Νιόβη μεταφοριχῶς 
᾿Εφημένη τάφον 

τέχγνοις ἔπωζε τοῖς τεϑνηχόσιν. 

96 ΝΙΟΒΘ δϑρύ]ονο ΠΡΟΥΌΡΙΙμ 8551 66 ηΐ6 υἱ46 χψιᾶθ ἱηῖνα 

δα ῬΗΡΥρος αἰουθπίθι οἱ ὉΠ ο ] οίαπι ῬυομθίΠοὶ υ. 438. 

Ἐποίδίμπιπι ρ. 1348, 62, 1940, Θά. 

οἰ Ρ- 42. 48. 

6 φιθας αἰχὶΐ 
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οα. (αϊςῖ. τὲ 

«ΑϊἹσχύλος ἐν Νιόβη 
Ἴστρος τοιαύτας παρϑένους λοχεύεται. 

Ἡδρμδαθοίο ρ. 7. ἂς οοτΓορία 

ἀΙρμΒοησῸ ασίὶί, 

ΑΥουτιπέ Οπιῖ550. ἔδθι]αθ πομιῖπο Ῥυϊδοίΐδητπις ἢ. ὅ62. (1. 

. 27. Καθῃ}.) οὐ Ἐπιϑέαιηῖια Ρ. 1665, 88. Αρπυά Επρία- 

Ι ΕἸ μνηστεύεται. 

Ι 
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ῬΙαίο 6 ἈΘρΕΡΙ. ΠΠ. Ρ. 880 «ἃ. Οὐδ᾽ αὖ, ὡς «Ζσχύ- 
λος λέγει, ἐατέον ἀχούειν τοὺς νέους ὅτι 

Θεὸς μὲν αἰτίαν φύει βοοτοῖς, 
᾿ς ὅταν χαχῶσαι δῶμα παμπήδην ϑέλη. 
᾿ἀλλ᾽ ἐάν τις ποιῆ, ὃν οἷς ταῦτα τὰ Ἰαμβεῖα ἔνεστι 

᾿τὰ τῆς Νιόβης . Οἰῖθ50 ρΡοθίαρ οἱ ἴδθιυ]δθ πο- 

ΟΣ δέξαι] θυ ῬΙπίδνομι 5 ΔΙοναΙ. γ. 17 ἢ. 1060 6. 

ΒΊΌΡδοις 1, 7. 
152 

Ηδογοδίας, Κάχαλα: τείχη. ΑΑϊσχύλος Νιόβη. 
᾿Ῥμοτῖπις Ρ. 126, 4. Κάχαλονγ: τεῖχος. 

Ϊ 158 

' Ἡρογομβίας, ΤΠ μοορές: χεγὴ, ἐστερημένη. «ΑϊἹσχύ- 

[λος Νιόβη. 
τὅ4 

ΒΟΒΟΙ δασέα Ἐπ νυ ρας. ῬΉΟΘηΐεσαν. νυ. 159. Περὶ δὲ 

[τοῦ πλήϑους τῶν Νιοβιδῶν αὐτὸς Εὐριπίδης ἐν 
᾿Ἀρεσφόντῃ φησὶ, Καὶ δὶς ἕπτ᾽ αὐτῆς τέχνα Νιόβης 

, ξοΖ κε πᾶς ἢ ἘΣ 
'ϑαγοντα “Ζοξίου τοξευμασιν."" 

ἐν Νιόβη χαὶ ᾿Δριστοφάνης δὲ ἐν δράματι Νιόβης 
Ἂ , ΒᾺΝ , , 

(τὰ “ράμασιν ἢ Νιόβῳ ἔναϑστια. 272. γ. 191.) ὁμοίως 
Ι , , ΄ τ κι ᾿ κι 27 

ζ΄ αὐτὰς λέγουσιν, εἰναι δὲ ἑπτὰ χαὶ τοὺς ἄρρενας. 

ὁμοίως καὶ «ΑϊἹσχύλος 

᾿Ξ ΣΝ ΡΠ ΤΊ. 

Δα Ππᾶποὸ ζαβθιυ απ ἘΠΠ.5ΙΡς. δα Ἐπνῖρ141ς ΒΑσομας 

Ρ- 15. τρί ῬΗΠΟσί ΔΙ. ΙΟΘουπὶ Τπηδσίη. 0 γ. 790. 

-4ἱ δὲ ξαίνουσι τὸ ϑήραμα, μήτηρ ἐχείψη χαὶ ἀδελ-- 

᾿φαὺ μητρὸς, αἱ μὲν ἀπορρηγνῦσαι τὰς χεῖρας, ἡ δὲ 
᾿ἐπισπῶσα τὸν υἱὸν τῆς χαίτης. 

155 
η΄ ῬΒοιία5. ρ. 826, 19. 
Κρατῖνος Θράτταις ., Ὀχτώπουν ἀνεγ είρεις “' 
τοῦ σχορπίον. Σχορπέον ὀχτώπουν 

ὈὈχτώπουγ: 

ἀντὶ 

οέ δ'ιιυ]ἀδς,, 

παροιμίᾳ γὰρ, 
᾿ ἀνεγείρεις. ἐν δὲ ταῖς Αἰσχύλου Ξαντρίαις ἡ «Δύσσα 
᾿ ἐπιϑειάζουσ ἴς Βάχχαις φησὶ | ςουσὰ ταῖς Βάχχαις φησὶν 

Ἔκ ποδῶν δ᾽ ἄνω 
ὑπέρχεται σπαραγμὸς εἰς ὥχρον χάρα 

κέντημα γλώσσης, σχορπίου βέλος λέγω. 
186 

ῬΟΙΠχ Χ, 117. Τὰς μέντοι λαμπάδας καὶ κάμα- 
χας εἴρηχεν ἐν Ξαντροίαις Αϊσχύλος 

Κάμακες πεύχης οἱ πυρίφλεκτοι. 
157 

ΑΟΞΟΙΎ ας Ἐππηθηϊῇ. γυ. 24, 

Βρόμιος δ᾽ ἔχει τὸν χῶρον, οὐδ᾽ ἀμνημονῶ, 
ἐξ οὗτε Βάχχαις ἐσιρατήγησεν ϑεὸς, 

λαγὼ δίχην 1]νϑεῖ καταρράψας μόρον. 

ὉΡῚ 50 ΠΟ] οα, Νὺν φησιν ἐν Παρνασῷ εἶναι τὰ χα- 

τὰ Πενθέα" ἐν δὲ ταῖς Ξαντρίαις ἐν Κιϑαιρῶνι. 
158 

Οαοπις δα ἘΠρροον. Ἐρίάσηι. γ0]. Ὑ. γμ. 455. 64. 

Β85. γ0]. Χ. ρ. 8δὅ. σπᾶν. Ἐπὶ δὲ τῶν ἀχτίνων 
αὐτῶν δοχεῖ χρῆσϑαι τῷ τῆς πέμφιγος ὀνόματι 2Σ0-- 

φοχλῆς --- οὕτω χαὶ «Αϊσχύλος ἐν Ξαντρίαις 
“ἄς οὔτε πέμφιξ ἡλίου προσϑέρχεται 

οὔτ᾽ ἀστερωπὸν ὑμμα .«“ητῴας κόρης. 
Ῥμοίϊις ν. 409, 10. Πέμφιξ: πνοή. ΑΑϊσχύλος ὃν 

Ξαντρίαις ἐπὶ τῶν ἀκχτίγων. 

159 

Αρπάᾶ. ΑΥὐἱδίορμαπθοπι πῃ Βδηΐς ΑΞ ΠΥ ]ις ἱπίου Ἐπτ:ὶ- 

ΡΙ 15. τπποῃο Ἰαυιπ Ρ ΑΓ ΙΟΙ]185 γϑοϊίαὶ ν. 1885. (1357. 

64. πιθα8) Δύμᾳαι ὀρεσσίγονοι. ἀθὶ 5οπο]αοία, Ἔκ 
τῶν Ξαντριῶν Εὐριπίδου, «φησὶν ᾿σκληπιάδης. εὗρε 
δὲ “ϑήνησιν ἔν τιγι τῶν διαϑέντων. Νύμφαι ὀρεσι- 

γόνιαι ϑεαῖσιν ἀγείρω Ἰνάχου ᾿᾿ργείου ὑπὸ ποταμοῦ 
»» π κ , , 

παισὶ βιοδώροις. ἔοιχε δὲ τὸ ὅλον ἐπιτηδεύειν ἀνυ-- 
27 ᾽ -»οΡὮ 

πόταχτα. ἄλλως οὐδὲ παρ᾽ «ΑϊἹσχύλου ταῦτα ἥρμοζε 
λαμβάνεσϑαι. πΡ0ῃ5 Ὗ ΔΙΟΚΟΠΑΡς ἴῃ ΠΙΔθ6 τ. 1]. ΤΠ" 

δαπιουῖέ ῬΙαίομΐα Ἰοοππ 46 Π 6ρΡ1}}. Εἴ. Ρ. 381 ἃ. “7ηδὲ 

Πρωτέως χαὶ Θέτιδος χαταιψνευδέσθϑω μηδεὶς μηδ᾽ ἐν 

τραγῳδίαις μηδ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις ποιήμασιν εἰσαγέτω 

ἽΠραν ἡἠλλοιωμέγην ὡς ἱέρειαν ἀγείρουσαν ᾿Ινάχου 
ΟἿ ἢπη0 8Δ0065- 

,, -» ΗΠ ’ ᾿Ζργείου ποταμοῦ παισὶν βιοδωροις. 
“11 ΠΙΟΘΘπθ5. ΘΡῚ [0186 «ιϊπία ἴῃ Νοίίοο5 δὲ χοἰ 5. 465 

Μ55. νοὶ. Υ,, 2. ν. 241. Οἵτινες ({ναρίοἱ ) Ἥραν τὲ 
᾿ »ἢ Χ ς 

παράχοιτιν ἔφασαν τὴν ἱέρειαν μεταμορ-, τὴ» «“1ιὸς 
φωϑεῖσαν τοιοῦτον βίου σχῆμα ἀναλαβεῖν, νύμφαις 
χρήναισιν ( χρηνκίαισιν Βοϊδδοπαθῖις) χυδραῖς ϑεαῖς 

ὠγείρουσαν ᾿Ινάχου ᾿Ἱργείαις ποταμοῦ παισὶν βιοδώ-- 

ροις. 

ΟΡΙΠΙΟῺΘ5 9 

Ι σὰ ὙΔΙΟΚοη ΡΠ, 

4146 αἴνθιθαθ σπη1 οὐ οονΡην 46. ΠΟ ἔαρτηθηΐο 

{πῶ5 5οἴθης. Ριυδϑθίθιθο. 8015 ρϑγέθηι Ὑϑυὶ 

4" 

ΒΟΡΊΡ51556 τθοΐῖθ ποραςδθί, 

{«πππὶ ΧΝαρέθας ΕυνιρΊ 6 πὶ 

δΧχ ΑΘΘΟΔΥ Γαθι]α ΠῸ5 γϑι- 

5115. ἘΠ 05. 6556. 5510 αἴ 9. Θ5Γ.. ΒΟῸ Θέζαπ 55. ΡΟ - 

πιθηΐο, {πο ῬΙαΙο ἴῃ νἱοίΐηϊα 1Π1π5 ἸΟΟΣ 51}}1ἃ ΑΙΘΘΟΒΥ 

Ρθοσαία ρ]πνὰ ποίανθυῖτ, πα] Ππῖπῃ ἔλα 1}1415. ΒΘη6 Πᾶθο 

Ὑ ΔΙΟΚΟΙΑΥΙ5., ΠΙ5Ὶ 40 ἡθι6. Οδίθπας φπαοο ὁ Δυῖ- 

51} πος ΔΘ. στὰ ἰραῖις συ} ὰ ἀου! θηΐθαι ρο- 

{πο 01 ἱπιροποθΡο, οἱ ΘΧ Ορίἕϊηϊσ. ΠΘΧΆΒΙΘΙ15 ΤΠ8]05 

ἴΘΟἿ ὙΘΡΜ5.,), [ΟΡία556. ΠΟ δοία5, 51 ΙΟΡΘηΙ5. 000 

Οἵ οΥΔΥ 55 ΠΠΠ σΘηΐθη 6. σὅπ86 ἔθϑίθπ,, α11 Ρ06{|956:, 

Δ {ποην Δ} ποθὴ τηδϑὴς. αἰοπουπηΐ,, πδοὶοχὶ, Ῥαιρα- 

ἴδηι, 41 ποπ αἴθ 65: «αΐπ ἃ ππλο Ἰρϑππὶ ΑΘΘΟΒΥΙ 

Ἰοοιπὶ σρϑοίανονῖς ὙἹΠ,. 6, 6. Ὁ δὲ Ἴναχος ἐφ᾽ ὅσον 

ἱ μὲν πρόεισι χατὰ τὴν ὁδὸν τὴν διὰ τοῦ ὄρους, τοῦτό, 
Ϊ ! 

δὸς πον αν σον ϑνσσνσν ν υσ οναν νον τὐνν σου σα σοσσ συ π πτ ε πσσθθτσν ππεΠέΕΠΕέΕΨΕοψιοιοώ.  (0(ὕ0Κ.τ- οὐ ὐππϑϑξοξισμος ον 



14 Ἀ Σ᾽ ἢ Αρ  ὑΧ. 

ἐστιν᾽ 4ργείοις καὶ Παντινεῦσιν ὅρος τῆς χώρας" ἀπο- ᾿ Εὐρύμαχος οὐχ ἄλλος οὐδὲν ἥσσονας 

στρέψας δὲ ἐκ τῆς ὁδοῦ τὸ ὕδωρ διὰ τῆς ᾿Αργείας ᾿ ὕβριζ᾽ ὑβρισμοὺς, οὐχ ἑναισίους ἀμερές 
ἤδη τὸ ἀπὸ τούτου χάτεισι, χαὺ ἐπὸ τούιῳ τὸν ἤν μὲν. γὰρ αὐτῷ χότταβος ἀεὶ τοὐμὸν χάρα, 

Ἴἥναχον ἄλλοι τε χαὶ «ἀϊσχύλος ποτωμὸν χαλοῦσιν τοῦ δ᾽ ἀγχυλητοῦ χοσσάβιός ἔστι σχοπὸς 
᾿Ἰργεῖον. ΔΘΘΟΆΥΙ ἰρῖτιν σθυϑιις. ἔπιθυτιηΐ ἐχτεμὼν ἡβῶσα χεὶρ ἐφίετο. 

Νύμφαις χρηναίαις χυδραῖσε ϑεαῖσιν ἀγείρω, 168 
5 , - Χ ’ Ἰνάχου ᾿Πργείου ποταμοῦ παισὶν βιοδωροις. ΑΙΒθηδθις 1. Ρ. 17 ο. «ΔϊἸσχύλος ἀπρεπῶς που παι- 

-. .,- πρὶ 2 , . 

ἘΠΊ ΡΣ 5. δυΐθια θὲ Δίυμοαι ὀορεσσίγονοι, οὐΐπ5 σοῦΡθὰ ράγει μεϑύοντας τοὺς Ἕλληνας, ὡς χαὶ τὰς ἀμίδας. 

ἀλλήλοις περιχαταγγνύναι. λέγει γοῦν ἱπέθουα,, ἴουίαβθθ οχ θϑοθυ]οὶς ΘΧριθ 558). 80 ΔΗΓΖΌΟ 

σΡαμ δέϊοο ἀρ Οσῖα πη οὕ 1115 σΟΑΙ ΠΟΥ ἴῃ 501Π|0- Ξ Ε ὙΡ 
ἐπα χυῖγε μος Οδ᾽ ἐστὶν ὅς ποτ᾽ ἀμφ᾽ ἐμοὶ βέλος 

γελωτοποιὸν, τὴν χάχοσιμον οὐράγην, 
3, 3.29. κ' κι 5 δ, ΤΑ ν, 
ἔρριιψνεν οὐδ᾽ ἥμαρτε. πεοὶ δ᾽ ἐμῷ χάρᾳ 

-.,Ὁ3 ΄ 3 , 

πληγεῖσ᾽ ἐναυάγησεν ὀστραχουμέγη 

χωρὶς μυρηρῶν τευχέων πργνέουσ᾽ ἐμοί. 

11ὸ οἱ οουερίο οἱ ἀοξθοίο. Ζΐὰ δέΐϑπι 116 στέσν (πιδὴὶ 

οὐΐσίηθια πίσσῃ. {Ππ4 ΔΙύμραι ὀρεσιγόνιαι παρ Θαΐ, ἴῃ 
{ιὸ 50 8 ὀθα8 Νύμφαι ὀρέσιγον δὰ Ἐανὶράϊς., Ῥνοκίπα 

κι ϑεκῖσιν δα Δ ΘΟΒΥΗ Ἰοοῖπ μου πθηΐ. -ἔπηοηῖ5 486 

ΡῬαιίος ἴῃ ΑΘΘΟΒΥΙ [ἀΡτ1ὰ ἔπθυϊηΐ ποϑοῖΐαν. ΝῸ5 ποῦ 

ἰὰπίαπι οπίοηᾶθνο σοξαΐθν9, ΔΘΘΟΒΥΗ {1105 6656. ὙΘγθΠ5,.. ΒΠΟἸἸ δία ἘΥΘΟΡΠΌΟΗΙΣ ν. 778. Παρ᾽ ὩΠ ὕλῳ Π ες 
ΦΥΜΞ ὃ Ξ ὃς Ξ ᾿ ᾿ 5 ! 

ποὺ ἔπαυίριἶος 6 Χαηίρῖϊς ἂπ δππᾶθ οἴη ἴῃ πο αϊο γεταί τις τὸν Οϑυσσέα τύψας ὀστράχῳ, οὐ μὴν παρ 

ἱ 

Ἐπ: Ὁμήρῳ. οὐράνην 6Χ ΑΘΘΟΒΎ]Ο πιθμπιοταῖ ΡΌΠακ Χ, 4ἡ, 

ΟἸΙἸΖΔΙΠΟΎΣ. 

' 06 φῬυοΐδῃϑε. ΠΙΥ 516 0115 ἔνασῃ. 81, Π24ΖΑΜΗΜΗΣ. 

1600 ΑἃΔ ΑΘθΟΠΥ Ῥαϊαμηθᾶθα ἃ ῬΙαίοπθ ἄθ .6ρ0}]. 

ΒΟ ΒοΙΠ δία ΒΟΡΒΟΟΙ͂ 9 Οραϊρ. Ὑγτᾶπη. νυ. 738. Περὶ ὙΠ. γ. 622 ἃ. σϑϑρίοἱ ρπίαθαι Βιῇθυιθ. Π6 ῬΙαίοηϊδ, 

“Ἰαυλίδα φησὶ τὴν σχιστὴν ὁδὸν, ὁ δὲ «ἰσχύλος ἸΙοοο αἰχῖε ΑΥὐίδξάθς. το]. ΠῚ. ρ. 260. 
περὶ Ποτνίας οὕτως 167 

᾿Ἐπῆμεν τῆς ὁδοῦ τροχήλατον 5001. Ἡπιουΐ Πα. δι 819. 81 ἄθ δουϊοσίο ἔχταν, 
σχιστῆς χελεύϑου τρίοδον, ἔνϑα συμβολὰς 
τριῶν χελεύϑων ἸΠοτνιάδων ἠμιείβομενγ. 

ΑΑ Οδϑαϊρυμ τϑίαῦ Ὑ ἃ] ΟΚοπανῖθα δα ῬΒΟΘηΐ65, Υ. 88. 

δεῖς, «ϊἸσχύλος Παλαμήδη 
Τίνος χατέχτας ἕνγεχα παῖδ᾽ ἐμὸν βλάβης; 

168 

ΑἸοπδθη5 1. Ρ. 11 6. Ἔστι δ᾽ ἡ τάξις γαὶ παρ᾽ 

ΟΠ 1ΩΝ ΚΡΙΣΙΣ. «Πϊσχύλῳ τῶν ὀνομάτων, ὃν οἷς ὃ Παλαμήδης πε-- 
161. ποίηται λέγων 

ΒΟΒΟ δία ΒΌρΠοοΙ 5 Αἰαοῖς τ. 190. «ἀσχύλος ἐν Καὶ ταξιάρχας χαὶ πσ.7-- χαὶ ἑχατοντάρχας 

Ὅπλων χρίσει ἔταξα, σῖτον δ᾽ εἰδέναι διώρισα, 
ἼΔΣ ἜΝ  υὐ εής ἄσσον ἦλϑε Σίσυφος, ἄριστα, δεῖπνα, δόρπα 8᾽ αἱρεῖσθαι τρίτα. 

τῆς σῆς λέγω τοι μητρὸς, ἥ σ᾽ ἐγείγατο. ἀπο σπὸ Ομ χὶς Ἐππιοίαιμῖπς ἡ. 242, 22, 1358, 4. 1435, 
: : 162 ὅ. 1791, 45. 1888, 4. Υ. 1. χαὶ ταξιάρχας χάκατογ-- 

Θίοθαοι5 ΧΙ, 8. .«ΦΖ)]σχύλου Ὅπλων χρίσεως τάρχας στρατῷ Ῥούδοπι5. Οοπΐ. Θορμοο!ῖς ἔνασιι. 579. 
«“4πλᾶ γάρ ἔστι τῆς ἀληϑείας ἔπη. , Υ. 8. τρία Τυκίαιμῖις 1οοἷ5. χαδίπον φῥυϊουῖθις., 4πο- 

102 τα Ρυΐπιο. ΔΠοἱΓ, ἢ μάλιστα τρίτα κατὰ τοὺς πα- 

ΘΊΟΡδοις ΟΧΧΙ, 28. Ασχύλου ἐν Ὅπλων χρίσει  λαιούς : οχηιϊοῖς φομο!αοία Πα. β, 881. οἱ Οαγϑδ5. β, 
Τί γὰρ καλὸν ζῆν βίοτον ὃς λύπας φέρει; 20. Αἄ μιιπο Ἰθοιπι σρθοΐδί ῬΕΡΥ πίομπς ΒΕΚΚονῖρ. 29, 22. 

βίοτον ϑίδηΐθῖις. ἔλθυὶ βίον. ' 
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Αὐἱϑιοριᾶπος Αὐπᾶνη. νυ. 888. Πρέσβειρα πεντή- . ΠΕΝΘΕΎΣ. 

κοντὰ Κωπίῴδων χορᾶν. τϑὶ Ξομοαεία, ὋὉ στίχος 

ἀπὸ δοάματος Αϊσχύλου Ὅπλων χρίσεως οὕτως ἐπι- 

γεγραμμένου, ἂν ᾧ ἐπιχαλεῖται τὰς Νηρηίδας τις 

Θουρίου δυσιπηθη Βασομανιππ ΕΠ ρΙἀ15, 1] μυϑο- 

ποιία χεῖται παρ᾽ «ἰϊσχύλῳ ἐν Πενϑεῖ. 

ἐξελϑούσας πρὸς τὴν Θέτιν λέγων 1609 
, ΄ - , τ ᾿ δ . . ᾿ ΕΝ 

Δέσποινα πεντήκοντα Νηρήδϑων χορῶν. ; τ οι: ἵπρυ Πρ τᾶ δ ζι. 198. 1αθλοθῖος Πέμφιξ 
τ ὡ , Σ ΤΠ ΄ ᾿ ΣΝ ΕΣΕ Ως χορῶν Βοπιοία5. Ὑα]ο χορόν. ἐπὶ δὲ τῆς δανίδος ὁ αὐτὸς ἐν ΠΠπενϑεῖ 

, ΄ " ἐς 
Μηδ᾽ αἵματος πέμφιγα πρὸς πέδῳ βάλῃς. 

ΟΣΤΟΜΖΟΓΡΟΙ. 

Ῥμοίϊιβ Ρ. 858, 16. Ὀστολόγοι: παρ᾽ Ἐπιλύ- ΠΕΡΡΑΙΒΙΖΕΣ. 

χῳ. καὶ δρᾶμα .«Αϊσχύλου Ὀστολόγοι. ο Περραιβίδες πᾶπο αι δην ἐπϑουιρέαμι ἴι|1556, ποπ 

, 1605 ΠῈΕερραιβοὶ, οδίθη6 φῥγυδθἔαίοπθ δῇ ΑΠθηδθῦπα ἔν, μ. ΕΥ̓. 

Αἰμοπαθας ΧΥ͂. γΡ. 667 ο. Καὶ σχύλος δ᾽ ἐν Ὄστο- 170 
λόγοις ἀγχυλητοὺς λέγει κοττάβους διὰ τούτων Αἴμβοπδθι9 ΧΙ. Ρ. 476 ο. «4σχύλος δ᾽ ἐν Περραι- 



--- 
ἼΔΕ ΠΕΎΣΝ ΧΕ ΠΥ ΑΛ ΘΕ 

ε τοὺς ΠῈε ρος κιβοὺς παρίστησιν ἀντὶ ποτηρίων τοῖς 

᾿χέρασι χρωμένους διὰ τούτων 
2 ’ 

«ργυρηλατοις 

χέρασι γουσῶ στόμια προσβεβλημένοις. 

ἱ προβεβλημέγοις Θρίζοιηθ οὲ Ἐπ πδίδηαα. 0. 917, 68. 

171 ᾿ 

ο Απδοπϑθις ΧΙ. Ρ. 409 ἃ. “Ἱσχύλος ἐν ΠΕεροαιβίσι 
ΤΠῈῸοῦ μοι τὰ πολλὰ δῶρα χἀχροϑίγνια; 

ποῦ χουσότευχτα χάργυρῷ σχυφώματα; 
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Ἡπαιόλη: ἀπάτη, ἀποστέρησις. 
«Αἱσχύλος Περραιβίσιν (οοθος περρεβη»)- Ἐπ τα ἶτι5 

'Ῥ. 8362, 838. ἰστέον δὲ ὅτι ἀπὸ τοῦ δηϑέντος αἰόλλω 
᾿χαὶ ἀπαιόλη γίνεται ἡ ἀπάτη χαὶ ἀποστέρησις. «41-- 

σχύλος 

Τέϑνηχεν αἰσχρὸς χρημάτων ἀπαιόλῃ. 

ἘΓΟΞυ οἰ ἶπι5.. 

Ϊ αἰσχοῶ ς βιυ!θτι5. 

ΠΗΝΕΖ“ΖΟΠΠΗ. 
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-- Μ΄ νυ. 351, 56. Ζιὶδοιέστατος: ἰστέον 
ὅτι τὸ ἀρχέστατον, ὡς παρὰ .Αϊσχύλῳ ἐν 1͵]ηνελόπῃ. 

οἷον 
᾿Εγὼ γένος μέν εἶμι Κοὴς ἀρχέστατον, 

χαὶ τὸ αἰδοιέστατον χαὶ ἀφϑογέστατον ποιητιχά εἶσι 
κατ᾽ ἔϑος ᾿Ιώγων γινόμενα. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΠΥΡΦΟΡΟΣ. 

ῬΟΙΠχ ΙΧ, 166. Ὁ δ᾽ ἐμπρήσας τάχ᾽ ὧν πυρ- 
χαεὺς ὀνομάζοιτο κατ᾽ «Αϊσχύλον χαὶ Σοφοχλέα, οὕ-- 
τως ἐπιγράψαντας τὰ δράματα, τὸν μὲν τὸν Προ-- 
μηϑέα, τὸν δὲ τὸν Ναύπλιον. 
δΡρπ ῬΓΟΠΙΘΙΠΘΟ ΠΟΙΊΘΗ 

Πυρχαεὺς γμανιπα 

δρεϑοίππα πυριρόρος. 
πθ6 πυρχαξὺς ἃν ῬΟΊΙΟΟ. ΡΘῪ 

οἴη ἱπίνγα Χ, 604. γνορϑεϊππ, αϊοίμπ5. οἴΐ. 

Πα Τοβορῖτ9 Τριχάρανγον ὙΠθοροπιρὶ Τριπολιτιχὸν 
αἰχῖς, σπσπῃ ΙσΘΘΑΡΟΒ ΠΟΟ. πομῖπθ 1061 πηθηΐ 0}- 

γουθασοῖσ. Ποομηϑέα πυρφόῤον τοοίο αϊοπηΐ οσαΐα- 

ἸΟΡῚ ξαθυ]δττπι 5ΟΥΙρΡίΟυ, ΟΘ111π|5., 50 ΒΟΙΠασία Ῥυοιποῖποὶ 

υἰποῖ συ. 9.. Τὸν μυριετῆ: ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ 
τρεῖς μυριάδας φησὶ δεδέσϑαι αὐτόν. οαῖΐας, σοΥθὶς 
Ἡυπιδηητι5. ἰπ αἰ ςπου 0 η6 46 ῬΓΟΙΙΘΙΊΘΟ 501πίο μ. 7. 

δΔαμρθυ Ἡγρίηὶ Ῥοοί. ἀδίτοη. 15. φ. 456. 

Ργοηιοίμειρε. αριΐοης ὧν τηποηέθ ϑομέἠέαθ τιογηῖηο Οατέοίι80 

Οὐδ πὴ ὙΘΡΘΟΥΙ͂ 

ΘΥΓΟΤΘΠῚ, 

ἸοΟΌΠ 

᾿Ζονγοα οαΐίοπα υὐπχίέ: φιοηὶ αἰ αέμη αὐ ἐγίρύμξα 

᾿φητ πα αρρογι “65ολη 5 ἐγωσοοαϊίαγπην δογίρίον αἴέ. 

᾿Τοιναϊοσία αὐ ψιᾶπὶ Προμηϑεὺς πυριόρος, 5αἰγνίοθπι 

ἀγάπα; ρουξ πε, 

5611. 

Ξηα]οαία σιρτα δὰ ΟἸδποιπ Ῥοίπίθη- 
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Οὐ Ν. Δ. ΧΙΠ, 18. .. 1 φιοψηθ αρϊηιααζυον-- 

ἐΐηι5 ἀρ “οοολμυίπηι ὃν τῷ πυριόρῳ Ποομηϑεῖ, οἱ 

ρα Ἐζηγίρίοην {η ἐγασοοίία φηαο ἐπϑδονίρία θεὲ ᾿Πὼ 

Ομ) ιἴ07: 6556 Ὁθ1, 517; αὔϑηο ρετοῖς δ !αὐϊθ. ,“οεολυ-- 

᾿ ἔπι5. δἵς 

Σιγῶν ὃ: 

Ἐπείρίάος ἀπίοην οἷο, Σιγᾶν 9: 

ε᾿ - « ΄ Α ΄ὕ ὅπου δεῖ χαὶ λέγων» τὰ χαίρια. 
«ο “ Α " 

ὑπου δεῖ χαὶ λέγειν 
“ν᾽ ἀσφαλές. ςς ΘΠ ΘΙ “ΘΠ ΘὨ 20) ΟΣ ἄΘΘΟΠΎ]Ο0 δἴονί 

Ι 

βοΒοΙ σία Αὐ θα] 5. γ0}. ΠῚ. Ρ. 5601, 17, «ΔἸσχύλος δὲ 
ἐν Προμηϑεῖ δεσιιώτῃ 

- ’ " ε κ » 

Πολλοῖς γάρ ἔστι χέρδος ἡ σιγὴ βοοτων. 

Οπᾶ6 ποη Ἰοϑιηί ἴῃ ῬΙΟΙΊΘΙΉΘΟ υἱποῖο. 

170 . 
ῬΟΠ ΙΧ Χ, θά. ᾿Ω μόλινον ---.Ασχύλου ἐν Προιιηϑεῖ 

πυρχαεῖ 

«Ἱινὰ δὲ, πίσσα χωμιολίνου μαχροὶ τόγοι. 
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ῬΙΠΙΑΡΟΒτΒ ΜΟΡΑ]. Ρ. 861. Τοῦ δὲ σατύρου τὸ 

πῦρ, ὡς πρῶτον ὥφϑη, βουλομένου φιλῆσαι χαὶ 

περιβαλεῖν ὃ Προμηϑεὺς, 

Τράγος γένειον ἄρα πενϑήσεις σύ γε. 

καίει τὸν ἁψάμενον, ἀλλὰ φῶς παρέχει χαὶ ϑερμό- 

τητα. Ἐπιϑίδεμῖις. Ρ. 415, 7. ᾿Πέλιος ἀντὶ τοῦ ὦ Ἥλιε, 
ὁποῖον σὺν ἄλλοις χαὶ τὸ »» Τράγος γένειον ἄρα 

πεγνϑήσεις σύ Ἴ ἀντὶ τοῦ, ὦ τράγε πάνυ στερήσ᾽ 

γενείου, εἰ τὴν φλόγα ΠὴβΠ οἰ ρβῆθ Ῥνυδθέθτθα δὲ ἢ δῆς 

ΤΡ Ό]8πὶ Πιθυσιηξ (π|1 τοίουνοηΐ Πρ σιπθηΐα 289, 802, 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΦΥΟΜΈΕΈΝΟΣ. 

ἩοΡΙΠΔ πη: ἢ 5ϑουίαο ἢ ροίαθ οαΐία ἃ. 1829, 

17] 
Αὐυΐδητια πὶ ῬουῖρΙο Ῥοπί ἔππιχῖπὶ Ρ. 19. .«“Ζ]σχύλος 

ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ τὸν «Ῥἄσιν ὅρον τῆς Εὐρώπης 
χαὶ τὴς ᾿Ασίας ποιεῖ. λέγουσι γοῦν αὐτῷ οἱ Τιτᾶγες 
πρὸς τὸν Προμηϑέα ὅτι 

Ἥχομν --ἰὌὀὀ Ἀπ τ-- 
τοὺς σοὺς ἄϑλους τούσδε, Ποομηϑεῦ, 
δεσμοῦ τε πάϑος τόδ᾽ ἐποψόμενοι. 

ἔπειτα χαταλέγουσιν ὅσην χώραν ἐπῆλϑον 
τὴ μὲν δίδυμον χϑονὸς Εὐρώπης 

μέγαν ἠδ᾽ ᾿Ασίας τέρμονα «Ῥᾶσιν. 
ΜΠΐπιις ἱπίοστα πᾶθο αἰξουπηΐ" ἵπ Ῥουΐριο Ῥομ Ἐπχίηὶ 

οὐ Μίδθοι 15 ρας ᾿. 1. ϑρθοίαις δ Βιπο Ἰοσιμ ΡχῸ- 

οορίι5 Ηϊϑον. Οο18. ΕΥ̓͂, 6. Ρ. 880, 11. 
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ΘέσΆθο 1. γν. 338. Οὕτω τὰ μεσημβρινὰ πάντα 

Αϊϑιοπίαν χαλεῖσϑαι τὰ πρὸς ᾿Θχεανῷ. μαρτυρεῖ δὲ 

τὰ τοιαῦτα. ὅ τε γὰρ «Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ τῷ] 
λυομένῳ φησὶν οὕτω 

«Ῥοινιχόπεδόν τ᾽ ἐρυϑρῶς ἱερὸν 
-οὃ ’ 

χεῦμα ϑαλάσσης, 

χαλχοχέραυνόν τε παρ᾽ ᾿Ωχεανῷ 
λίμναν παντοτρόφον «Αϊϑιόπων, 
ἕν᾽ ὃ παντόπτας Πλιος ἀεὶ 
χοῶτ᾽ ἀϑάνατον κάματόν ϑ᾽ ἵππων 
ϑερμαῖς ὕδατος 

μαλακοῦ προχοαῖς ἀναπαύει. 
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Οἴοοῦο Οπδροί. Τὰ5.. 11, 10, 7 οπίαέ “οδολυἶι" 

γιοῦ ροοία. ϑδοίνωπ., δοεῖ οἰΐαηι Ῥιλασούοιδ: οἴ ορτηᾷ 

«οοορίηι5. ΘΟποριοῦο 7ονέ ἀρηα θη η, ῬΡοϑμοί ἤσιδ «οίο- 

"1. φιοην Θχοῦρτῇ οὖ φιωλ τι ἤ,62)})110})}, 

το ἐρηῖς οἴμοι φιογέαζδηθ οἶκηι 

αἰὐυΐϊοιια: ον αἰϊοίτι5 Ῥυοριοΐζοι. 

οἵορίδδο «αἰοῖο. ροοσμεδεήθέο ἴουΐ 

7αίο οχρολεοσδ δι) 6710. 

τις Ὡς ρέει, ὦ... .  -  ----ς----- 



πε 
Ηαὰς ἐρίξι" ροόπας ροπεΐθηϑ αὐΚίχι αὐ Οαποασην ἄσος 

εἴϊοῖε 

ΤΊ αι δεοῖοϑ., ϑοοίω ποϑίγ δαηιοιζρἶο, 

ϑομπογαίω οαοδίο,, αϑρίοϊίο το αὐ πη ἀϑρονΐσ 

υἱρμοίγε ηο διχῆ: παυοῆν πῇ πον γΐϑονιο Κ)γ"6έο 

γοσέοην ραυογιέος. ἐὐηιϊεϊ ααροοέιωιε παυΐίαο ; 

ὅ δον δ 216 819 ἐιγιχὶ Πιρρίξον, 

Ἰουΐδχιο πηλοῦ [Ρ]}μ]οϊδνὶ ἀγούυτξ τιαηπία, 

λος εἴ οπγθο5 ζαδγίοα ογιαζοῖά {71507᾽0119 

Ῥονγρ1Ε αὐέπϑ: πίε γη1561' δοἰογέζα 

ἐγαηδυον δον αίμς οαϑέγην ἤἄος Κμγίανιεηι τη ςοῖο. 

10 ἑαηη ἐογέϊο 216 φηο,ιθ Ζιωιοϑέο αἴϊο 

ἐγίοίε ααυοίαξι α(μγιοῖς ἔα 7. (1715. το ομ θι5. 

]Ἰουΐς δαΐοῖίος ραϑδίι αἰὐἰϊωρίας 7670. 

ἐπ} ἴ60076 ορίγιο Ζαγέω οὐ δαϊίαξω αγαΐίηι 

οἴωησονοηι Ζι:εἴϊξ υτδέτεηι. ὁἐ διεθἼιη6 αὐοϊαηιο, 

15 ρἱπηαέω οαμάα γποϑίγη; αὐ 85 ,η 1071. 

ιειεη ὑογὸ «αἤοϑιηι ἐπ αέιε γοπουε μι. 698 ἐδοιε, 

ἔτι} 717} 545 ἐθίγος αὐτάα 86 αοἰ ραδέμδ γ67 671. 

δῖ. ἤτώιο σπδίοοοηλι τη ο5{ἰ ογποϊμέμδ αἴο, 

γιεὶ ηῖὸ ρογ'ϑη)ητὲ υἱυτεηι Τοοαία! ηεδορίω. 

20 πωηιφιθ., τὶ υἱαοέϊο., υἱγοῖὲδ οογιδίγ οί ]Ιουΐδ 

ΠΟΘ᾽ 6 7:6ηη60 «Πἰγωη; υομονθην ὦ ρϑοίογο. 

δὶς 16 ἴρδ66 υἱάϊπει5 ροϑδίο5 οχοΐρίο αϑιχίςϑ, 

ΩΉ107.6 2107 15 {67.11711471 (710 τεἴ7) 6715. για ἴὶ 

866] ἴοι 6 ὦ ἴθίο 17171216 αδροίϊον' Τουΐϑ. 

2ὅ αἰ ἔαθο υοδίμδέα δαθοίίδ οοπιοναίω δον 5 

ἐμοίζιίοα οἴααῖθδ 7105 1700 ὁ 7ιχω ὁδὲ ΟΟΥΡΟΥΊ, 

Χ φῆο ἤφιαέαθ οοἷϊδ αὐ ον δχ οὐ αι 

διίαο, μ6 δάχῶ ὠϑοῖμο ἐμϑέ αι Οαποαϑῖ. 

Ἠδθο οχ Ῥυομιθίῃθο 501πίο ΟἸΟΘΙῸ σϑυῖι: απδίίιοι {πὴ 5 

ἸΡΓΔΘΠ 511 ὙΘΥΘΤ5. Δηοῖ οος ΘΧ ΑἸ ῬΕΠοοίθία σππι- 

Ρ511. ΔΠ νϑύδιπῃ 11. ϑομαθίζιις ρυοθαΒΠἶον νϑίουε Π16- 

5Ὑ 0111 Ἰοσιην ἔαρ. 18. 
; 180 

ῬΙαίανομτις Μον8]. Ρ. 985 96. Νὺν δὲ οὐχ ἀπὸ 

τύχης οὐδὲ αὐτομάτως περίεσμεν αὐτῶν καὶ χρατοῦ-- 
μεν, ἀλλ᾽ ὁ Προμηϑεὺς, τουτέστιν ὃ λογισμὸς, αἴ- 
τιος, 
Ἵππων ὄνων τ᾽ ὀχεῖα καὶ ταύρων γονὰς 
δοὺς ἀντίδουλα καὶ πόνων ἐχϑέχτορα. 

χατ᾽ «ΑἹσχύλον. ΤΑρθυὶ ἀντίδωρα. Τᾶθπι Ρ. 964 ἔ. Οὐ 
γὰρ ἀδικοῦσιν οἱ τὰ μὲν ἄμιχτα χαὶ βλαβερὰ χομι-- 
δῆ χολάζοντες καὶ ἀποχτινγγύοντες, τὰ δὲ ἥμερα χαὶ 
φιλάνϑρωπα ποιούμενοι τιϑασὰ χαὶ συνεργὰ χρείας 
τῶ ἣν ἕχαστον εὖ πέφυχεν, “Ἵππων ὄνων τ' ὀχεῖα 
χαὺ ταύρων γονὰς ,““ ὧν ὁ σχύλου Προμηϑεὺς δοῦ- 
γαι ἡμῖν φησιν ...Ἱντίδουλα καὶ πόνων ἀνδέχτορα."" 
Αἰ] οΐαπι ῬουΡηγῖα5 ἄθ Αβδίϊπ. Π|, 18. γν. 257. 

151 ἐχδέχτορα. 
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Οαθητ γ0]. Κ΄. Ρ. 4δά. 64. 154511. γ0].ΓΧ. ρΡ. 888. 

ΟΠπδνίον. “οχεῖ μὲν γὰρ αὐτὴν (τὴν πέμφιγα) ἐπὶ 
τῆς πνοῆς Σοςοχλῆς --- λέγειν --- ΑΑἸϊσχύλος δὲ ἐν 
Προμηϑεῖ δεσμώτη 

Εὐϑεῖαν ἕρπε τήνδε" χαὺ πρώτιστα μὲν 
Βορεάδας ἥξεις πρὸς πγοὰς, ἵν᾽ εὐλαβοῦ 
βοόμον χαταιγίζοντα, μή σ᾽ ἀναρπάσῃ 
δυσχειμέρῳ πέμφιγι συστρέψας ἄφνω. --- 

ἐπὶ δὲ τῆς ῥανίδος ὁ αὐτός φησιν ἐν Προμηϑεῖ 

ἈΦΕΤΟΥΣ ΣΟΥ ΣΑΎΘΈΕΥΙ 

ξευλαβοῦ δὲ μή σε προσβάλῃ στόμα 
πέμεριξ" πικροὶ γὰρ χοὺ διὰ ζόης ἀτμοί. 

ΤΙρομηϑέα δεσμωτὴν δαϊ πιρπιουΐδθ ΘυΡΟΓΘ. ΠΟΙΙΪπδΐ, 

δαΐ ΘΧχοϊθυππὶ ὮΪ ὙΘΥΜς 6Χ {18 ἴἀθ1Δ. Ὑ146 Ηον- 

ΤΠ ΔΙ ΠΠΠΙ Ὁ. 22. 
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δίραΡο ΕΥ̓͂. Ρ. 182. 158. Πἥεταξὺ τῆς ἸΠασσαλίας 

ποὺ τῶν ἐχβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ πεδίον ἐστὶ τῆς ϑα- 

" {) Ν -“ "» 

διάμετρον, χυχλοτερὲς τὸ σχῆμα" χαλεῖται δὲ λιϑῶ-- 

δὲς ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. μεστὸν γάρ ἐστι λίϑων 
Χειροπλ: ὅὉΣ. ὑποπεφυκυῖαν ἐχόντων αὐτοῖς ἄγρω-- 
στιν" ἀφ᾽ ἧς ἄφϑονοι γομαὶ βοσκήμασίν εἶσιν, ὃν 
μέσῳ δ᾽ ὕδατα χαὶ ΣΩΣ ἐνίστανται χαὶ ἅλες. 
( ϑεψιαπηίι! Αὐ]ϑιοίο] 9 οἱ Ῥοϑἱἀοπῖ! φοηΐθπεδθβ.) --- τὸ 
μέντοι δυσαπολόγητον «ΑἹσχύλος χαταμαϑὼν ἢ παρ᾽ 
ἄλλου ΤῸ δ εἷς μὖϑον ἐξετόπισε. φησὶ γοῦν, 
Προμηϑεὺς παρ᾽ αὐτῷ χαϑηγούμενος ἩΗραχλεῖ τῶν 

ὁδῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Καυχάσου πρὸς τὰς Ἑσπερίδας 

Ἥξεις δὲ «Ἱἰιγύων εἰς ἀτάρβητον στρατὸν, 

ἔνϑ᾽ οὐ μάχης, σάφ᾽ οἶδα, καὶ ϑοῦρός περ ὧν, 

μέμψει" πέπρωται γάρ σὲ χαὶ βέλη λιπεῖν 
ἐνταῦϑ'᾽ » ἑλέσϑαι δ᾽ οὔτιν᾽ ἐκ γαίας λίθον 
ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶρός ἔστι μαλϑαχός. 
ἰδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντά σ᾽ ὃ Ζεὺς οἰχτερεῖ, 
νεφέλην δ᾽ ὑποσχὼν γιράδι γογγύλων πέτρων 
ὑπόσχιον ϑήσει γϑόν᾽, οἷς ἔπειτα σὺ 

βαλὼν διώσεις δᾳδίως Ζίγυν στρατόν. 

οιδιβ 1 --- 8. δἰπη ὨΙοπγοῖι5. ΗΔ]. Απῆᾳ. Ἱ, 41. 
αὶ εὖ οἶδα ϑουρίαπι. Ὑ). 7. Τῖρνὶ στρογγύλων. Οου- 
ῬΕΧΙΐ Ῥουδοπας ἴῃ ΝΠΦΟΘΙ]Δηοὶς Ρ- 212. 

’ ," ς Ἁ “ -»" Α 

λάττης διέχον εἷς ἑχατὸν σταδίους, τοσοῦτον δὲ ε 

! 

Δα σπο Ἰοσππὶ 

δρθοίαί Ἡγοίηις Ῥοδί, ἀβίγοη. 1|, 6. ῃ. 437. εδἔ ποι 

ΠΟΙΪηδίο διοίουο ΤΠ6Ὸὺ δή Αναῖὶ ῬΠδθη. υ. 76ὅ. 

183 
ΒΟΒΟΙΠδοία ΑΡΟ]]ομΙ! ΤΥ, 284.. Τὸν Ἴστρον φησὶν 

ἐχ τῶν “Ὑπερβορέων χαταφέρεσϑαι καὶ τῶν Ῥιπαίων 
ὀρῶν. οὕτω δὲ εἶπεν ἀκολουϑῶν «Αἰσχύλῳ ἐν λυο- 
μένῳ Προμηϑεῖ λέγοντι τοῦτο. 

184 

ἜΡΡΕΙ Βγζαηί. ἴπ 'ἥβιοι. «Αἱσχύλος τε Γ ἡρόμανν 
διὰ τοῦ γ ἐν λυομένῳ Προμηϑεῖ 
Ἔπειτα δ᾽ ἥξει δῆμον ἐνδικώτατον 
ἘΠ ἁπάντων χαὶ φιλοξενώτατον, 
Ταβίους, ἵν᾿ οὔτ᾽ ἄροτρον οὔτε γατόμος 

τέμνει δίχελλ᾽ ἄρουραν, ἀλλ᾽ αὐτόσποροι 
γύαι φέρουσι βίοτον ὥφϑογνον βοοτοῖς. 

Ὑ.1. ἥξεις ϑιίαηϊοῖις. Υ. 2. βοοτῶν απαϊὶ Ἡθυμπιδη-, 
Ππς Ρ. 21. Ταβίους 6κ ΑΘΦΟΙΎ]Ο τηϑηηον απ 500] 518 
ΤἩΙμου Πα. », 6. οἱ Ἐποίδίας ᾿. 916, 24. 

185 
Π͵ΠΘόγομῖι5, Εἰσαφάσματας: εἰσπτήματα, ἀπὸ 

τοῦ εἰσαφιένκι. ἢ σπαράγματα. «Αϊσχύλος ΤΠρομη-: 

θεῖ λυομένγῳ. 
186 

Ἐιϑίδίμπι5. νυ. Θ0Ό, 48. Σχίσματα γάρ τινὰ χαὶ; 
ϑύσανοι, ὅϑεν ἀρειϑύσανοι χατὰ ΠΠαυσοῖίσι ᾿ἄρεος 

ϑύσανοι, 

Προμηϑεῖ 

οἱονεὶ ἀποσχίσματα, 
λυομένῳ. 

παρ᾽ «Αϊσχύλῳ ἐν 

ἀ ρϑύσανοι: 
ἀποσχήματα χαὶ ἀποβλαστήματα. ᾿ριϑύσανοι: 
ἡνίοχοι. 

ΤΙΘοΥ οτος, 

πρππρπρπρππῇΞ--- ιῖησοοσσοοο--------- σοι τς - - - -  - - -  - τ -- ΘΟ σι “.ᾳψ{ᾳῃΝ 



αὐ  ΘΟΥ. 17 
-.«᾿- τ΄ -.---- ..------ ----  --- ΘΓ -ςσσ΄- -ἈἘοὈ-:-ς--οΟ-ΟοΟῆ-Ος----ο ------ς---- ----------),οςο-ς-ς--------------,͵ο}ἦ τ --ο΄ο ------- 

187 

ῬΙΑΡοδπ 5. ἱπ Ὑἱΐϊα Ῥοπιροὶΐ ν. 619 Ῥ- Πρὸς δὲ 

ἸΠῚῈομπήτον ἔοιχε τοῦτο παϑεῖν ὃ Ῥωμαίων δῆμος 
εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ὅπερ ὃ «ϊσχύλου 1]ρομηϑεὺς πρὸς 

τὸν Ἡραχλέα, σωϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγων 
Ἐχϑροῦ πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέχνον. 

188 

ΞίγαΡΟ Τ. ν. 48. Ἡσιόδου ὃ οὐχ ἂν τις αἰτιάσαιτο 

ἄγνοιαν --α οὐδ᾽’ Αἰσχύλου χυνοχεφάλους χαὶ στερ- 
νοφϑάλμους χαὶ μονομμάτους (ἱστοοροῦντος). Ἐδ- 
ἄθη Ὑ11. Ρ. 299. υϑῖ δὐάϊπιπι ἐν τῷ “]ρομηϑ εἴ. 

189 
ϑῖθαθο ὙΠ. γ. 8390. Καὶ Αϊσχύλος δ᾽ ἐμφαίνει 

συνηγορῶν τῷ ποιητῆ, φήσας περὶ τῶν Σχυϑῶν 
᾿41λλ᾽ ἱππάκης βρωτῆρες εὔνομοι Σχύϑαι. 

190 

ΑἸ οπαρις ΧΥ͂. ἢ. 674 ἃ. «͵σχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυο- 
μένῳ Προμηϑεῖ σαφῶς φησιν ὅτι ἐπὶ τιμὴ τοῦ Προ-- 
μηϑέως τὸν στέφανον περιτίϑεμεν τῇ κεφαλῇ, ἀν- 

[ τέποινω τοῦ ἐχείνου δεσιζοῦ. 

191 , 
ῬΙπίδτομις ΜΌταΙ. υ. 767 ἃ. Ὁ δὲ Πραχλῆς ἕτερον 

ϑεὸν παρακαλεῖ μέλλων ἐπὶ τὸν ὄρνιν αἴρεσϑαι τὸ 
τόξον, ὡς «Αϊσχύλος φησὶν 

᾿“γρεὺς δ᾽ ᾿᾿πόλλων ὀρϑὸν ἰϑύνοι βέλος. 

192 
᾿Απεϊαιεοϊοία ΒΘΕΚον 1. ρ. 116,7. Χερσά: τὰ 

μὴ γεωργούμενα. «ϊσχύλος Προομηϑεῖ. Ἰλαθίνπε ἀαιδτι 
᾿ξ Ρα]δπι ἀ]οδΐ. ἷ 

ΠΡΟΠΟΙΠΟΙ. 

193 
Ἠεβγομία5, “ίπολοι; «Αϊσχύλος διπλαῖ Προ- 

' πομποῖς. ὶ 

ΤΡΩΤΕΎΥΣ. 

Ῥουεϊππίξ αα Οτοθίθαπι : υἱθ α1 4856 8118π| ἃ σατηθπιπο- 

᾿ Πἶβ δὲ 5080]. Αὐἱδίορῃ. Ββδπᾶν. συ. 116. Δοία ἰρίίαν δϑΐ 

ΟἸγΡ. ΧΧΧ, 2, 
᾿ 191 

Αἰβοπδοις ΓΧ. Ρ- 3944. «Φὰν --- ΑΑἱσχύλου ἐν 

τῷ τραγιχῷ (1. ᾳ. σατυριχῷ ) Πρωτεῖ οὕτω μνημο- 
γεύοντος τοῦ ὕρνιϑος 

Σιτουμένην᾽ δύστηνον ἀϑλίαν φάβα, 

μέσαστα πλευρὰ πρὸς πτύοις πεπλεγμένην. 

᾿ 196 
Ἡροτιοάίαπις περὶ μονήρους λέξεως ν. 35,19. Γάρος 

| «4ϊσχύλος Πρωτεῖ σατυριχῷ ,, Καὶ τὸν ἰχϑύων γάρον."" 
: Θπιῖβ50 ποπιέπθ ἔαθι]6 δέοντι Ὁ Αἴμοπδθο [Π. ρ. 67 ο. 

Θοηξ. ΗἩθγοάϊάπυμ ῬΊΘυβδοπὶ Ρ. 487. 
] 

196 

ΘΟΒΟΙαοία Ἰ]ΟΤΔΟΥῚ Οαγ55. ὅδ, 3665: Εἰδοθέη: 
ἀπὸ τῆς εἰδήσεως χαὶ ἐπιστήμης τοῦ πατρὸς τὸ ὄνο-- 

'μα. χαὶ «Αἰσχύλος δὲ ἐν Ποωτεῖ Εἰδοϑέαν αὐτὴν 
᾿ χαλεῖ. Ἑπγιιοῖορ. Οπᾶϊαπ. Ρ. 316, 80. 6ὁχ οοαϊοο Ῥὰ- 

᾿ τἰρῖπο 2688. οοτγθοίαπι, Κερ δώ: ὑποχοριστιχῶς, ὡς 
παρ᾽ «Αἰσχύλῳ ἡ Εἰδὼ χαὶ Ὑψὼ ἀντὶ τοῦ Γἰδοϑέα 
᾿ καὶ "Ὑψιπύλη. Οοπξ. ΒεΕΚΚοτιὶ Αποοᾶ. Π. γΡ. 867, 9. 

ἘΒΑΛσΜΕΝΤΑς- 

197 

ἩογοΒίπ5, “ξλπτοις δεινοὶ χαὶ ζαπτοι. 4- 
σχύλος Πρωτεῖ. 

198 

ἩογοΙΐπ5, “μαλα: τὴν ναῦν, ἀπὸ τοῦ ἀμᾶν 

τὴν ἅλα. «Αϊσχύλος Πρωτεῖ σατυρικῷ. Οοτντυρίο Εἰγπιο- 

Ιορ. Μ. γν. 75, 22. “μάδα τὴν ναῦν «Αϊσχύλος. 

199 

ἨογοΙ 5, Ἐπάσω: ἐχτήσω, «Αϊσχύλος Πρωτεῖ 

σατυριχῷ- 

Σ4..4111}Ν].41. 

200. 
Ἡνοάϊαηπ5 περὶ μονήρους λέξεως ν. 36, 19. Οἱ 

μέντοι τραγιχοὶ ἐπίσης ἐκτείνουσι τοῦ προχειμένου 

ὀνόματος ((ὥρος) τὸ α κχκιὼ συστέλλουσιν, ὡς παρ᾽ 
«Αἱσχύλῳ ἐν Σαλαμινίαις 

ΕἸ μοι γένοιτο φῶρος ἶσον οὐρανῷ. 

Οοᾶοχ ἐν οὐρανῷ. Ἐχ Ἡρτοαίαπο περὶ διχρόνων 
οαἰαῖι Βυπποκῖαα. ἐπ Ἰοχίοο ΒΌΡΒΟΟΙΘΟ ἴῃ φᾶρος. ἘΒ 

ἐμοὶ δῖ ρρὸ εἴ μοι. Ἐχ δοΐθιν [οι Πγᾶοο ϑίτίοῃ. 

Ρ- 835, 11. οἱ ριδιμππδίΐοιι Ἡθυμδηπὶ Ρ. 448. 

201 

Ἡοογου9. Εχλογον: διήγησιν. «ΔἸσχύλος Σα- 
λεμινίαις. 

202 

Ἡοσγομΐα5, Κανϑύλας: τὰς ἀνοιδήσεις. «ἀἰσχύ- 

λος Σαλαμινίαις. 
203 

ΤΙΟο Ομ, Φναροιβδοῖς: ἀναροφεῖ. «Αἱσχύλος 
Σαλαμινίαις ἀντὶ τοῦ διαπργεῖς. 

᾿ 204 
Ἡογομΐπ5, Δγήρης: ἀνδρώδης. «Αϊσχύλος Σα- 

λαμινίαις. ; 

ΣΕΜΕΜΗ ἡ ὙΔΡΟΦΟΡΟΙ. 

205 

Ἡδογομία5, γνταΐία: ἐναντία, ἱχέσιος. «Αἱσχύ- 

λος Σεμέλη. 
206 

[2 

Ἡ ΟΞ Ύ ΟἾ1115 9 στε ροπτα: τὰ οὐ δυνάμενα κα- 
’ »" . 2) 

τασχεϑῆναι. «Αϊσχυλος Σεμέλῃ. Οονυρυπί «στέχτα. 

407 

ἩἨρογοβίι5, “μφίδρομος: «Πὶσχύλος Σεμέλι, 

ἔπλασε δαίμονα καινὸν περὶ τὰ ἀμφιδρόμια, ὡς εἰ 

ἔλεγε τὸν γενέϑλιον. 
208 

ΦΟΠΟΙΙασἴα Ηοπιονῖ Πίαα. δ, 819. δὲ ἀ6 δουϊδοίο ἔχταν. 

αοἷς, «Τἰσχύλος --- ἐν Σεμέλη ἢ Ὑδροφόροις ,, Ζεὺς 

ὃς χατέχτα τοῦτον.“ 
209 

ΦΟΒΟΙ. ΑΡΟΙΟπ. ἈΠοὰ. 1, 696. Θυάσιν ὧμ οβό- 

ροις: Μαινάσιν. ἔνϑεν χαὶ τὴν Σεμέλην Θυώνην 

χαλοῦσιν, ἐπειδὴ Αἱσχύλος ἔγκυον αὐτὴν παρεισήγα- 

γεν οὖσαν καὶ ἐνθεαζομένην , ὁμοίως : καὶ τὰς 

ἐφαπτομένας τῆς γαστρὸς αὐτῆς ἐνθεαζομένας. 



ΑΤΌΣΕ ΧΟ ΚΟΥ Υ3 
ζι 

ΣΙΣΎ ΒΒ ΟἿΣ. 

ΘΙβυρμπ5 ἄπριθχ Εις ἀἴτον Ζραπέτης. πθπὶ τηθ- 

πιοταΐ οδίδορὶ Γαθυ]ατιπι βουϊρίοι,, δἰΐον Πετροκυλιστὴς, 
ἄἀθ «ιὸ 1η πᾶ. 

210 

ῬοΙμκ Χ, 77. Ἔξεστι δὲ χαὶ σκάφην ὀνομάσαι 
κατ᾽ «Αἰσχύλον που σχάφην εἰπόντα ἐν Σισύφῳ 

Καὶ νίπτρα δὴ χρὴ ϑεοφόρων ποδῶν φέρειν. 
᾿ - ’ ἰ) 

λεοντοβάμων ποῦ σχαφη χαλχηλατος; 

γνίπτρα 6Χ ΑΑΘΒΟΙΎ]Ο πηϑιιοναΐ ῬΌΠακ ὙΠ, 40. 

211 

ῬΟΙπκ Χ, 20. Σταϑμοῦχος εἴρηται ἐν «Αϊσχύλου 

Σισύφῳ : 
Σὺ δ᾽ ὁ σταϑμοῦχος ἐγχατιλλώψας ἄϑρει. 

212 

Λοΐαπας Ν. ἃ. ΧΙ], ὅ. Ἔτι γὰρ χαὶ τοὺς Αἱολέας 

καὶ τοὺς Τρῶας τὸν μῦν προσαγορεύειν σμίνϑον, 
ὠσπεροῦν «Αϊσχύλος ἐν τῷ Σισύφῳ ...4λλ᾽ ἀρουραϊός 
(τις αἀάτε ατομουΐα) ἐστι σμίνϑος ὡς ὑπερφυής."“ 

218 

Ἑτοιίαπας Ρ. 118. “ει ὅπῳ: τῷ τῆς νηὸς ἐπιμε- 
λητῆ, παρὰ τὸ διοπτεύειν. ᾿Αττιχὴ δὲ ἡ λέξις, κχει-- 
μένη --΄ παρ᾽ «Αϊσχύλῳ ἐν Σισύφῳ. Οοπῇ. ἔναρπι. 245. 

214 

Ἄμβωνες: Υἱάθ ἔγασηιν. 983. 

21ὅ 
Εττπιοϊορσίοοι αππίαπππι υ. 227. Ζα γ ο εύ ς: -- τινὲς 

δὲ τὸν Ζαγρέα υἱὸν “Διδου φασὶν, ὡς «Αϊσχύλος ἐν 
Σχύφῳ.,, Ζαγρεῖ τε γῦν μὲ χαὶ πολυξένῳ χαίρειν." 

216 

ἘΠ πο]οσίοομ Οπαϊΐαπππι ἢ. 321. 

μις. ᾿Απολλόδωρος ἱχμᾶς --- χαὶ ΑϊἸσχύλος ἐν Σισύφῳ, 
χαὶ ϑανόντων εἰσὶν οὐχ ἐνεστιγμάσει τὰ (πος 65 
οἷσιν οὐκ ἔνεστ᾽ ἰχμασία ) σοὶ δ᾽ οὐκ ἔνεστι χίχις 
οὐδ᾽ αἱμόρρυτοι φλέβες ϑανόντων φησὶν ἀψύχοις. 
8146 βᾶθο ρϑυΐϊανθαΐδ., 566] πὶ ἀρποκοᾶς ΓΔ Π] θη ΑΘΒΟΒΥ 

γοῦΡὰ 

Σοὶ δ᾽ οὐχ ἔνεστι χἴκυς οὐδ᾽ αἱμόρρυτοι 
φλέβες. 

Κίχυς. ἡ δύνα-- 

ΣΙΣΥΦΟΣ ΠΕΤΡΟΚΥΜΖΙΣΤΗΣ. 

1)6 Ῥυιοίδπαί5 πιυϑίθυ 5 Ττᾶρπι. 81. 

217 

Ἡογ γος. Θώ 'νεις: ϑωπεύσεις. «ΑἹσχύλος Σι- 

σύφῳ πετροχυλιστῆ. 
218 

56.101. Αὐἱρίορῖ. Ῥδοῖς υ. 78. «ΔἹσχύλος ἐν Σισύφῳ 
πετροκυλιστῇ 

«Αϊτναῖός ἐστι χάγϑαρος βίᾳ πόνων (πονῶν 2). 

Σ.ῸΊ1Γ ἢ. 

219 

Αἰδοπᾶθυς ΧΥ͂, ρ. 674 ἃ. γμοβί σϑύῦβα 5Π0Τ 8 Τα ΠΙ. 
190. ἀρροσίία τὰ μϑυρίὶ, χαίτοι ἐν τῇ ἐπιγραφομένη 
Σοιγγὶ εἰπὼν 

Τῷ δὲ ξένῳ γε στέρανος, ἀρχαῖον στέφος, 
δεσμῶν ἄριστος, ἐκ Προμηϑέως λόγου. 

Τρ: στέφανον. Οοιτθχὶς Θτοίίακ. 

229 

ΑΥΙοΟΡ απο 5. παρ. συ. 1319. 

“Σῳφίγγα δυσαμερίαν πρύτανιν χύνα πέμπει. 
ὩΠΡῚ βομο! δία, ταῦτα δὲ ἐκ Σρφιγγὸς «Αϊσχύλου. 

22] 

Ἡδογομίις, νοῦς: ὃ ἐκ τοῦ ἄξονος ἦχος. λέ- 

γεται δὲ χαὶ χνόη. χαὶ ὁ τῶν ποδῶν ψόφος, ὡς; 
«ΑϊἹσχύλος Σφιγγί. 

1Π.1Ὲ ΦΟΣ. 

222 ; 

ῬΙαῖο Ῥμδθᾶοπ. . 108 α. Ἔστι δὲ ἄρα ἡ πορεία 

οὐχ ὡς ὁ «Ἱϊσχύλου Τήλεφος λέγει" ἐχεῖνος μὲν γὰρ 
ἁπλῆν οἷἶμόν φησιν εἰς “Τιδου φέρειν ---- . ΟἸοπιθηϑ 
ΑἸΟχ. ϑίνοπι. 1. Ρ. 859. Οὐχ ἔστιν οὖν χατὰ τὸν .41-- 

σχύλου Τήλεφον γοεῖν ἁπλῆν οἶμον εἰς “Διδου φέ- 
ρει, 

Ὁδοὶ δὲ πολλαὶ κἀπάγουσ᾽ ἁμαρτίας. 

ΠὈΙοπγοῖι5. 110. ΑΥτς τποίον. ΥΙ, ὅ. νο]. Ψ. ν. 265.) 

Βοῖοι. Πα γὰρ χαὶ ἡ αὐτὴ οἶμος, κατὰ τὸν «Αϊσχύ- 
λον», εἰς “Διδου φέρουσα. 

"ὦ 28 

ἩογοΙα5. “μφιδεξίοις χερσίς ταῖς τῶν 
τόξων, διὰ τὸ ἑκατέραν χεῖρα ἐνεργεῖν ἐν τῷ τοξεύειν. 

«Αἰσχύλος Τηλέφῳ. 

ΤΟΞΟΤΙΖΕΣ. 

6 Ῥυοξδηαις πιγίθυ 5. ἔνρᾶρπι. 81. 

224 

Ἀπεροπις Οανγϑίϊις ΠῚ’. παῖναρ. οαρ. 127. ῃ. 178. 

Τῶν δὲ ϑηλέων ζώων τροπικώτερόν φησιν εἶναι 

πρὸς τὴν συνουσίαν ἵππον --- φαίνεται δὲ καὶ 
«Αἰσχύλος ἱστορικῶς τὸ τοιοῦτον οὕτως πως εἴρη- 

χέγαι πρὸς τὰς παρϑένους ἐν ταῖς Τοξότισιν 

ἥδων ταῖς ἁγναῖς παρϑένοις γαμηλίων 
λέχτρων αστει μὴ βλεμμάτων ῥεπιβουλή. 

χαὶ διαλιπὼν προσέϑηχεν , 
Οὐ με μὴ λάϑη φλέγων 

ὀφϑθϑαλμὸς, ἥτις ἀνδρὸς ἡ γεγευμένη. 
ἔχων δὲ τούτων ϑυμὸν ἱππογνώμονα. 

Ὑ.1. οἱ 2. ποπᾶππι Θιμθπᾶαϊί, ηἰοὶ χηιοα ϑαϊπιδϑῖπ τϑοῖθ 

ῥέπει βολή οοτνοχίε. ὙΨ΄. 8. βαρρΙθπάππι ψέας. γυγαι- 

χὸς οχ ῬΙπίατομὶ Μοτα]. Ρ. 81 ἃ. 767 Ρ. «υΐ παπο οἵ 

βοααθηΐθμι ὙΘυσπὶ οἷηθ [ἈΡ1186 ποπιῖηθ δέ. Υ,. ὅ. 

ἔχω ϑοϊπιαοία5. ϑυμὸν ἱππογνώμονα 6Χ ΒοΟ γοῦδα 
σαπροὶϊς ΕτγιοΙοα. ΜΙ, Ρ. 209, 48. 474, 46. 

22ὅ 

Οταπιπιαίίΐοπα Βοκκουΐ 1. Ρ. 851, 4. οχ ῬΒνυπίοδο 

ἄϑηρος ἡμέρα: -- «Αἰσχύλος ἐν Τοξότισι (οοᾶρκ, 

τοξότησι) --- ἐπὶ ᾿ἡχταίωνος 
Οὔπω τις ᾿Αχταίων᾽ ἄϑηρος ἡμέρα 
χενὸν πόνου πλουτοῦντ᾽ ἔπεμψεν ἐς δόμους. 

ἈΘΘΟΏΎΙΙ5 ἀχτέωγ᾽ βου ροογαῖ. 6 Αοίαθοπθ 59 βο δία 

Ἡροπιϑυὶ Πα. ε, ὅ938. Ὁ δὲ Αἰσχύλος ἐπὶ τοῦ δια-- 

φϑείρειν ψιλῶς τέταχε (τὸ ἀμαϑύνειν) περὶ τοῦ 

᾿Αχταίωνγος λέγων 
ἈΚύνες διημάϑυνον ἄνδρα δεσπότην. 



ῬΟΠαχ Υ͂, 47. Τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿Αχταίονος χυγῶν 

ὀνύματα χατὰ τὴν αἀϊσχύλου δόξαν “Κόραξ ἕ “ρπυια, 

Χάρων, «Ζυχιτᾶς. 
' τ 22Ὁ , 

. ν- ΄ ᾿ 59, ’ 

ΕΣ δεταῦ . Πεζοφοροῖς ζωμασιν: «Αϊσγυ- 

λοὸς Τοξοτισιν, ὥσπερ πέζαν ἔχόντων τῶν χιτώνων, 

τινὲς δὲ ποδήρεσι. ΠηῈεζοφόρα ζώματα 6Χ ΑΘΒΌΟΒΥΙΟ 
πιθηιοναΐ ῬΟΙΠιχ ΥὙΠ|, δ]. 

ΤΡΟΦΟ ,. 

Ια ΑΠΙΟΝΥΣΟῪ ΤΡΟΦΟΙ. 

ΥΨΙΠΥῪΊΗ. 
 ψὼ γγτο Ὑψιπύλη αἰκῖτ: νἱάθ δὰ ἔγασιπ. 199. 

γῇ," 
Ἡρογοβῖιβ, ποχορσωσαμέναις: ἀποζει- 

«Αϊσχύλος Ὕ ψι- 
΄ ΄ ᾿ ᾿ , 

ραμέναις. χορσας γαρ τᾶς τρίχας. 

πύλῃ. 
228 

ΒΟΒΟΙ οία ΑΡΟΠΟοπΐ 1, 778. «4Δσχγύλος δ᾽ ἐν Ὕψι- 
πύλη ἐν ὅπλοις φησὶν αὐτὰς (τὰς .1ημνίας ) ἐπελ- 

ϑούσας χ᾿μαξομένοις τοῖς ᾿“ργοναύταις, μέχρις οὗ 
ὅρχον ἔλαβον παρ᾽ αὐτῶν ἀποβᾶσι μιγήσεσϑαι αὖ- 

ταῖς. 

“ἩῬἩἝΙΖΟΚΊΠΜΤΑΗΣ. 

Π οβουίαείο Ἐουπιαπηὶ ἰη Οριιο. Ὑ0]. ΠΠ, γῥ. 118. 
Π6 ΘΟ ΒΌΡΠΟΟΙ5 οἱ Ἐπ ρΙ 15 ῬΗΠοοίοία αἴθρα- 

ἔδυ 10 ΟΠΒνγυϑοβίοιητις οὐαί, {.{Π. οὐΐπς ὙοΥΡθ8 ΘΠιθη- 

ἄκνις ἘΠ θυπηδππι5 Ρ. 113. 114, 

229 

ΘΙΌΡάΘας, ΟΧΧ, 12. ἤσαν 

Ὦ Θάνατε Παιὰν, μή μ᾽ ἀτιμάσῃς μολεῖν" 

μόνος γὰο εἰ σὺ τῶν ἀνηχέστων χαχῶν 

Ἰατρὸς, ἄλγος δ᾽ οὐδὲν ἅπτεται γνεχροῦ. 
Μαχίπιις Ἐγτίας ΧΊΠ, ρΡ.241. ΠΘΙ5Κ. Ὡ ποὺς, ἀφή- 
σω σε; ὃ «Φιλοχτήτης λέγει" ἄνϑρωπε ἄφες καὶ μὴ 

βόα μηδὲ λοιδοροῦ τοῖς φιλτάτοις μηδὲ ἐνόχλει τὴν 

“Ζημνίων γῆν" ὦ Θάνατε Παιάν. Ὕοτῖδα τονεῖο πτ- 

τὰς ῬΙυΐατομι5 ΜοναΙ. Ρ. 109 {, 

230 

- 

ι]δ5 

Ἔνϑ'᾽ οὔτε μίμνειν ἄνεμος οὔτ᾽ ἐχπλεῖν ξῷ. 
ἐπὶ τῶν δυσχοήστοις παραπεσόντων τοῦτο λέγεται. 
φησὶ δὲ αὐτὸ παρ᾽ «Α4ϊσχύλῳ ὁ «Ῥιλοχτήτης. ΨοΥσυϑ 
ῬΓΟΥΘΥθΙ4115 ἀρ ῬΙ]πΐδυομιπ Νῖοτα]. Ρ. 4676 Ρ. δρυὰ 

Ὠ]οσρπίδη. ΕΥ̓͂, 88, ἀροδίοιη ὙΠ1, 80. Ρ. 94. 

281 

Αὐἱϑίοίο!ς Ῥοοϑί, ο. 37. (22, 18.) Οἷον τὸ αὐτὸ 
ποιήσαντος ἰαμβεῖον Αἰσχύλου χαὶ Εὐριπίδου, ἕν δὲ 
μόνον ὄνομα μεταϑέντος ἀντὶ χυρίου εἰωϑότος γλῶτ- 
ταν, τὸ μὲν φαίνεται χαλὸν, τὸ δὲ εὐτελές. Αἰσχύ-- 
λος μὲν γὰρ ἐν τῷ «ριλοχτήτῃ ἐποίησε 

-Ῥαγέδαιναν, ἥ μου σάρχας ἐσϑέει ποδός. 
ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐσϑίει τὸ ϑοινᾶται μετέϑηκε. 

252 

Αἴβοπαθας ΤΧ. ῃ. 8394 ἃ. Κἀν «Ῥιλοχτήτη δὲ κατὰ 
γενιχὴν χλίσιν φαβῶν εἴρηκεν (.«Αϊσχύλος). 

ΑΤΡΣΟ ΧΕ  Ὑυλὲε ΟἿ: 

233 

Αὐἰβίορηδποα Πδηαν. συ. 1430. 

“Σπερχειὲ ποταμὲ “τυ τ᾿ ἐπιστροφαί. 
ΠῚ Ξομο! σία, Ἔστι δὲ ἐκ «Ῥιλοχτήτου «Αϊσχύλου. 

284 

ῬΙπίδνομις ΜΟΤΆ]. Ὁ. 1087 ἢ. Ἔχ δὲ τοῦ πόγου 
μάρτυς ὃ «“Ἰσχύλου «Ριλοχτήτης ἱκανός. 

Οὐ γὰρ ὁ δράχων ( φησὶν) ἐνῆχεν, ἀλλ᾽ ἐνῴχισε 

δεινὴν στομωτὸν ἔχφυσιν ποδὸς λαβών. 

! 236 
ΒΟΒΟΙ αοία ἘΤΟΙΙου! Οαγ55. ξ, 12. Ὁ δὲ Κράτης τὴν 

τῶν δασυτάτων φυτῶν μελάνδρυόν φησιν, ὡς καὶ 
«ΑἹσγχγύλος φησὶ “Ῥιλοχτήτη 

Κρεμάσασα τόξον πίτυος ἐχ μελανδρύου. 
Αρυὰ Ἐποίαίμίππι Ὁ. 1748, ὅ7, 6εὲ χρεμάσας. 
ἸΠΔΠΠπ5 Ὁ. 12]. χρεμαστὰ τόξα. 

2860 

Ῥποίίαα ῃ. 826, 9. Ὀχόρνους: τοὺς πάρνοπας. 
«Αϊσχύλος «ριλοχτήτη. 

Ἡον- 

«ΞΞΨἯΙΙΝΕΎῪ Σ. 
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Αἰβοπδθυς Χ, Ρ. 421 {, αϊσχύλος ἐν «Ῥινεῖ 
Καὶ ψευδόδειπνα πολλὰ μαργώσης γνάϑου 
ἐρουσίαζον στόματος ἐν πρώτῃ χαρᾷ. 

ΦΟΙΝΙΣΣ ΑΑ 1. 

“838 

ῬΟΙῸΧ ὙΠ, 91. Ὁ δὲ πόδεια Κριτίας χαλεῖ, εἴτε 

πίλους αὐτὰ οἷητέον εἴτε περιεξιλήματα ποδῶν, ταῦ- 
τα πέλλυτρα χαλεῖ ἐν «Ροινίσσαις «Αϊσχύλος 

Πέλλυτρο᾽ ἔχουσιν εὐϑέτοις ἐν ἀρβύλαις. 

τὰ δὲ πέλυντρα εἶδος ὑποδήματος, ὥσπερ αὖ τὰ πό- 
δεια ταυτὸν ἦν ταῖς ἀναξυρίσιν, ἃς σκελέας ἔνιοι 
ὀνομάζουσι. Πέλλυτρα ταρπιονᾶΐ ἰάθπι Χ, ὅ0. οὲ 6χ 

Αθβοθγ!ο 1Π, 96. 
239 

ΒΟΒΟΙ δία ἘΠ ρΙ 15 ῬΕΟΘΠπΐ55. ν, 942. Οἱ περιλει-- 

φϑέντες τῶν σπαρτῶν (ἐν τῇ πρὸς Κάδμον μάχη), 
ὡς «Ζἰσχύλος φησὶν, ἦσαν Χϑόνιος, Οὐδαῖος, Πέλω-- 

ρος, Ὑπερήνωρ χαὶ ᾿Ἐχίων. 1π αἰΐχψιοε οοαϊοῖθαδ 
᾿γήνωρ. γνὸο “Πέλωρος βουϊρίιπς 

ΨΙΟΡΑΚΙΖῈΕΣ. 

240 

ΑΙἰμοπδοας ΓΧ. ρ. 402 "». ᾿“σχέδωρον ---" «Αϊσχύ- 
λος ἐν Φορχίσι παρεικάζων τὸν Περσέα τῷ ἀγρίῳ 
συΐ φησιν 

Ἔσδυ δ᾽ ἐς ἄντρον ἀσχέδωρος ὥς. 
Αἰ] Ἐπιδίδι τις ἢ. 1872, Θ. Οτδιμμπδίϊοι5 ΒΟΚΆΚΟΥΙ 1. 

Ρ- 457, 21. σχέδωρος: παρ᾽ «Αϊσχύλῳ ὁ ἐκ τῆς 
ἰδίας ἀλκῆς ἄσχετα δωρούμενος, οἷον βίαιος. ᾿πα- 

λιῶται τὸν σύαγρον ἀσχέδωρον καλοῦσιν. 

241 

Ἐτδίοσίμθπος πη Οδίαβίουϊσπιΐίς ὁ. 22, Περσεύς. --- 

δοχεῖ δὲ καὶ ἅρπην παρ᾽ Ἡφαίστου λαβεῖν ἐξ ἀδά- 
μαντος, ὡς Ασχύλος ἐν «Ῥορχίσι φησὶν ὁ τῶν τραγῳ- 



120 

διῶν ποιητής. Ἑλάοπι {ταῖς ἘΓγρίπα5 Ῥοοῖ, Αβίνοη, 

ΗΠ, 12. ἊΣ 

ἽῬΡΥΓΕΣ ΗΠ ΕΚΊΤΊΟΡΟΣ “Υ{Τ{ΤῊῸ{. 

Βουρίου υἱΐδθ ΑθβομυἹ, “Ζ᾽΄ιὰ τὸ πλεονάζειν τῷ 
- - ; 

βάρει τῶν προσώπων χωμῳϑεῖται παρὰ ᾿Αριστοφά- 
- - Ὁ ᾿ ς " δ 

γους. ἐν μὲν γὰρ τῇ Νιόβη ἕως τρίτης ἡμέρας (τρί- 

του μέρους Ῥ. ὶοίονι5. ἀρ ϑραπῃθιιίαπι δ Αν]- 
΄ -»" ’ - 

ΒἴΟΡ. ἤδμαν. συ. 9Έ2) ἐπιχαϑημένη τῷ τάφῳ τῶν 

παίδων οὐδὲν φϑέγγεται ἐγχεχαλυμμένη. ἐν δὲ δὴ 
-- ὦ ἃ ; 2 Ν «ς " 

τοῖς Ἕχτορος λύτροις ᾿ἡχιλλεὺς ὁμοίως ἐγκεχαλυμμέ- 
, κ τ » 2 Ἁ «- 

γος οὐ φϑέγγεται, πλὴν ἐν ἀρχαῖς ὀλίγα πρὸς Ερ- 
μῆν ἀμοιβαῖα. Αὐἱδίορμαπος δπαῦ, συ. 942. 

Πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τιν᾽ ὧν χαϑῖσεν ἐγκα- 
λύψας, 

᾿ἀχιλλέα τιν᾽ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δει-- 
χγὺς, 

πρόσχημα τῆς τραγῳδίας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί, 

ὉΔῚ 50}0]. 

χεχαλυμμέγογ. 

οὐκ ἀποχρινόμενος παρ᾽ Αϊσχύλῳ ἐν δράματι ἐπι- 
γραφομένῳ «Φοουξὴν ἢ Ἕχτορος λύτροις. οὐδὲν δὲ ὁ 

Ἀχιλλεὺς φϑέγγεται. ἄλλως. εἰχὸς τὸν ἐν τοῖς 
«Ῥουξὶν ᾿ἀχιλλέα ἢ Ἕχτορος λύτροις, ἢ τὸν ἐν Τυρ- 

ὡς αὐτοῦ εἰσφέροντος ἐν δοάμασί τινα 
ὁ ̓ Δχιλλεὺς δὲ χαϑήμενός ἔστι χαὶ 

μιδόσιν (46 πο ποὸπ οορίίαπάμππι}), ὃς μέχοι τριῶν 
ἡμερῶν (ἃ ίοίουῖας. Βαπα ἀπθῖ6 μερῶν ογαΐ βουϊρία- 
τὰ9}) οὐδὲν φϑέγγεται. 

242 
ῬΟΙχ ΨΙ,, 181. Τῷ φορτηγῷ ἐπὶ τῶν τὰ φορ- 

τία ἀγόντων ἐμπόρων χέχρηται «Αϊσχύλος ἐν «Ῥρυξὶν 
ἢ «ύτροις ἐρὶ 

᾿4λλὰ ναυβάτην 
φορτηγὸν, ὅστις ῥδῶπον ἐξάγει χϑογός. 

245 

ΒΙΌΡδοια ΟΧΧΥ͂, 7. Αἰσχύλου Ἕχτορος 

Καὶ τοὺς ϑανόντας εἰ ϑέλεις εὐεργετεῖν, 
τὸ γοῦν χκαχουργεῖν ἀμφιδεξίως ἔχει 

καὶ μήτε χαίρειν μήτε λυπεῖσϑαι πάρα. 
ἡμῶν γε μέντοι Νέμεσίς ἐσϑ᾽ ὑπερτέραᾳ 
καὶ τοῦ ϑαγόντος ἡ δίκη πράσσει χότον. 

Ὑ. 2. Οοαϊοος ὃ γοῦν. 
244 

ΑΥπθπάθιις 1. Ὁ. ὅ1 ο. Πόρα δὲ τὰ συχάμινα καὶ 
παρ᾽ «Αϊσχύλῳ ἐν «ρυξὶν ἐπὶ τοῦ Ἕχτορος 

᾿Φνὴρ δ᾽ 

ΑΔ Βυπο Ὑϑυϑδιπὶ τϑορίοῖππε ῬΟΙΠς ΥἹ, 46. ῬΒοΙίϊπ5 

Ρ- 276, 19. Επρίδίιι ρΡ. 211, 17. 

248 

ΗἩογοΝίας, ““δέοπον: ἄναρχον, ἀφύλακτον. 
«ϊσχύλος «Ῥουξί. δίοποι οἱ τῆς νεὼς φύλακες. Θοπξ. 
ἔγασιη. 218. 

ἐκεῖνος ἣν πεπαίτερος μόρων. 

246 

Ηδογοπῖας, ροτον: τὸν ὁλχὸν τοῦ Ἕχτορος, 
ΣΟΥ ΠΆΠῚ} ἀμο , Ξ ΄ ΕΣ 
ἢ τὸ ἀντίσταϑμον. «Αἰσχύλος «Ῥρυξί. 

247 

Ἠρογοδίπα, “ια πεφρούρηται βίος: «Αϊσχύ- 
λος Φρυξίν. οἷον ἡ διὰ τοῦ βίου φρουρὰ ( οοάυχ 

Ὶ ͵ » ᾿ ε “2 

φϑορὰ) συντετέλεσται" ἢ διελήλυϑεν ὃ χρόνος. 

ἌΣ ΑΔ ΟἿ; 

248. ; 
Ἡδογομίυς, Ἔπι στροφα ἰς διατριβαὶ, δίαιται. 

“«“ϊσχύλος «Ῥρυξί. 

249 

Ἡρογομι5., 4γαστά; ἃ ἄν τις ἀγάσαιτο, οἷον 

ἀρεστά. «Αἰσχύλος «Ῥρυξί. Οοᾶοχ : 

280 

5080]. Ἐπυὶρίῖς Απάτγομ, ν. 1. Ἔνϑα χαὶ τὴν 
Χούσην καὶ τὴν «Τυρνησὸν ἐν τῷ τῆς Θήβης πεδίῳ 
τάσσουσιν, ὡς ὁ Αἰσχύλος ““υρνησίδα προσαγορεύ-- 
σας τὴν ᾿Ανδρομάχην ἐν τοῖς «Φρυξίν." ὅϑεν καὶ 

ξένως ἱστορεῖ ᾿ἀνδροαίμονος αὐτὴν λέγων 
᾿Ανδραίμονος γένεϑλον ἘῈ ἀυρνησίου, 

ὅϑενπερ Ἕχτωρ ἄλοχον ἤγαγεν φίλη 

281 
5601. Ηοπιουὶ ΠΑ, γ, 351. Ὁ δὲ «Αϊσχύλος ἐπ᾿ 

ἀληϑείας ἀνθιστάμενον χουσὸν πεποίηκε πρὸς τὸ 

Ἕχτορος σῶμα ἐν «Ῥρυξίν. 

252 

Τιτῆναι: βασιλίδες ( Αἰσχύλος ἕν ΝΣ δάαῖς 
Βορίηρῖι5) ἢ ἝΖτορος «Αύτροις. 

253 

Αἰμοπαᾶθιϑβ 1. ῥ. 21 ἔ. ᾿“ριστοφάνης ποιεῖ αὐτὸν 
τὸν Αἰσχύλον λέγοντα ., Τοῖσι χοροῖς αὐτὸς τὰ σχή-- 
ματ᾽ ἐποίουν." » Τοὺς Φρύγας οἶδα 

ϑεωρῶν, 1 ὅτε τῷ Πριάμῳ συλλυσόμενοι τὸν παῖδ᾽ 
ἤλθον τεθνεῶτα [] πολλὰ τοιαυτὶ καὶ τοιαυτὶ καὶ 

δεῦρο σχηματίσαντες. “5 Ὧδ Μῖς ΙΧ δὰ Αὐδίορμδπῖς 
ἔγασιηθηΐα Ρ. 24. ἡ ; 

᾿ ’ 
χαὶ παλιν 

“δά 
ΒΟΠΟΙ, Ἡπιθοὶ ΠΙαᾶ. β, 862. Οἱ νεώτεροι τὴν 

Τροίαν χαὶ τὴν «Ῥρυγίαν τὴν αὐτὴν λέγουσιν, ὁ δὲ 
Ὅμηρος οὐχ οὕτως. «Αϊσχύλος δὲ συνέχεεν. Ἑξδάρια 
Ἐποίαί μι Ρ. 864, 42. 

ΨΎΥΧΑΆΑΓΏΩΓΟΙ. 

ῬΒνΥπίομτ5 ΒΟΚΚουΐ 1. ν. 78,10. υχαγωγός: 
-- οἱ ἀρχαῖοι τοὺς τὰς -ψυχὰς τῶν τεϑνηκότων γοη- 
τείαις τισὶν ἄγοντας. τῆς αὐτῆς ἐννοίας χαὶ τοῦ 

«Αἰσχύλου τὸ δρᾶμα Ψυχαγωγός. 
,᾿ 255 

ΒοΒοΙαρία ΗἩοιπουτὶ Οαγ85. Δ, 184. «ϊσχύλος ἐν 

ἱψυχαγωγοῖς 
᾿Ἐρρωδιὸς γὰρ ὑψόϑεν ποτώμενος 
ὄνϑῳ σε πλήξει, νηδύος χειλώμασιν. 
ἐχ τοῦδ᾽ ἄχανϑα ποντίου βοσκήματος 

σήψει παλαιὸν δέρμα καὶ τριχορρυές.- 
Ὑιά6 Ψαϊοκοπαν. Ὠ1αίρΡ. ρ. 2860. 

256 

Αὐἱοίορμδηος δηαν. συ. 1297. 

Ἑρμᾶν μὲν πρόγονον τίομεν γένος οἱ περὶ λέμναν. 

αδὶ βομο!αεία, ἐχ τὼν «Αϊσχύλου Ἁ’υχαγωγῶν. 
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Ηδογομίας, 4“ ρώπτειν: διακόπτειν, ἢ διασκο- 
πεῖν. «Αϊσχύλος Ἁυχαγωγοῖς. 

2ὅ8 

ῬοΠακ Χ, 10. «Αὐτὸ μὲν γὰρ τοὔνομα τῆς σκχευο- 
ϑήκης εὕροις ἂν ἐν τοῖς «Αϊσχύλου Ψυχαγωγοῖς 

«Καὶ σχευοϑηχῶν γαυτικῶν τ᾽ ἐρειπίων. 



ΧΎΧΕΛ  ΌΙΓΝ 2 
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Ῥῃοτίπς Ρ. ὅ32,1. Σταϑερόν: ---- τινὲς καὶ ἐπὶ 
τοῦ στασίμου,. ὡς Αἰσχύλος ἐν Ψυχαγωγοῖς .,Στα- 

᾿ϑεροῦ χεύματος.“ Αγρυὰ ϑυίάδπι χρήματος. 

20ῦ 

5080]. ΑΡΟΠοη. ΠῚ, 8460. Ὅτι δὲ τὴν “΄αἴραν 17ερ-- 
σειόνην χαλοῦσι Τιμοσϑένης ἐν τῷ ̓ Εξηγητικῷ συγκα- 

τατίϑεται χαὶ «Ἰϊσχύλος ἐν ΨΨυχαγωγοῖς ἐμφαίνει, 

τὴν Περσεφόνην ἐχδεχόμενος “Ικἴραν. Οοπξ, Ἐπιρία- 

τὰπππ ρ. 648, 40. 

ΓΥΧΟΣΤΟΪΣΣΤΑ͂, 

261 
ῬΙΆΓΟΒπ5. Δίου. Ρ. 17 ἃ. 

εἰρηκότος Ὁμήρου 

Οἷον ἐπὶ τοῦ 4ιὸς 

Ἔν δ᾽ ἐτίϑει δύο χῆρε τανηλεγέος ϑανάτοιο, 
τὴν μὲν ᾿Αχιλλῆος, τὴν δ᾽ Ἕχτορος ἱπποδάμοιο, 
ἕλχε δὲ μέσσα λαβὼν, δέπε δ᾽ Ἕχτορος αἴσιμον 

ἤμαρ, 

ᾧχετο δ᾽ εἰς ᾿Ζίδαο, λίπεν δέ ἕ «Ῥοῖβος ᾿“πόλλων, 

τραγῳδίαν ὁ «ΑἹσχύλος ὅλην τῷ μύϑῳ περιέϑηκεν, 
ἐπιγράψας Ψυχοστασίαν, χαὶ παραστήσας ταῖς πλά- 

᾿ στιγξε τοῦ Ζιὸς ἔνϑεν μὲν τὴν Θέτιν, ἔνϑεν δὲ τὴν 
[᾿ ᾿ ΄ ξ Χ - (58: " 
Τὼ, δεομένας ὑπὲρ τῶν υἱέων μαχομένων. ῬΟΙΠΙΧ 

ΨΥ, 130. πὸ δὲ τοῦ ϑεολογείου ὄντος ὑπὲρ τὴν 

ῥπεῖκανι ἐν ὕψει ἐπιι(αίνονται ϑεοὶ, ὡς ὃ Ζεὺς χαὶ 
ε κ δα Ν 3 1Γ , ες ᾿ , ’ οἱ περὶ «αὐτὸν ἐν ἉΨυχοστασίᾳ. ἡ δὲ γέρανος μηχά- 

γημά τί ἐστιν ἐκ μετεώρου καταφερόμενον ἐφ᾽ ἀο- 
παγῇ σώματος, ᾧ χέχοηται ἡ ᾿Ηὼς ἁρπάζουσα τὸ 
σῶμα τοῦ ΠΙέμγνονος. 

ν 202 

ἘΓΟΟ ΟΝ τις, ἡνηκίδοτοι: ἄνευ ἀχίδος. «ΑἹσγύ- 

'λος Ψιχοστασίᾳ. Οταπιππδίϊοιις ΒΟΚΚΟΡΙ 1. ψ. 402, 25. 
Ξ: Ε Ν ΒΕ 

ἰνηκίϑωτοι: ἄνευ ἀκίδος. Οτδθ νοῦ βουῖρίινα 

65. ϑριθχ ἀχιδωτός πιοπιονδΐ 146π| βταπιπιδίϊοιι. Ρ. 
β) 2 8. 

263 
- ᾿ ᾽ τ ἩΘογοΝπις, ὐριβάτας: Αἰσχύλος τὸ αὐρι ἐπὶ 

τοῦ τυχέως τίϑησι. χαὶ ὃ αὐτὸς Ψἁ’υχοστασίᾳ οὕτως 
φησὶ τὸ ὄνομα ταχυβήλων (ταχυβήμων ϑαϊπιαρῖα5). 
Οοηΐ. ΒΟΚΚΟΙΙ ἀποοάοία ἢ, ᾿. 46, ϑ. 

θέ 

ϑίσαθο ΧΥ͂. Ρ. 728. “Ζέγονται δὲ χαὶ Κίσσιοι οἱ 
΄ κ Ἐν ὸς 3 Ἂ ᾿ ΄ 

ΖΣούσιοι. φησὶ δὲ καὶ «Αἰσχύλος τὴν μητέρα έμνο-- 

γος Κισσίαν. Δα ΨψϑΦυχοστασίαν τοῖουνξ Βυποιυτϑο 

4 ΞΕ ΘΟ Χο «4. 

260ὅ 

Τοπρὶπας περὶ ὕψους 11. 
Ἑ Ἄ Ἄ 

χαὶ μὴ χαμίγου σχῶσι μάκιστον σέλας. 
ν Ε] ς “ 27 ’, 

"2 Ι εἰ γάρ τιν᾽ ἑστιοῦχον οψομαι μόνον 

μίαν παρείρας πλεκτάνην χειμάφροον 

στέγην πυρώσω καὶ χατανϑροαχώσομαι. 

γὺν δ᾽ οὐ χέχραγά πω τὸ γενναῖον μέλος. 

οὐ τραγικὰ ἔ Ἢ τλλὰ ἐγῳδ ἑ πλε- ραγιχὰ ἔτι ταῦτα, ἀλλὰ παρατράγῳδα, αἱ πλε 
χτάναι χαὶ τὸ πρὸς οὐρανὸν ἐξεμεῖν καὶ τὸ τὸν 
Βορέαν αὐλητὴν ποιεῖν καὶ τὰ ἄλλα ἑξῆς. Ἰοδηπθ5 

| 

ΝΙΟΟΠ οἵα ἀρια ΠαΒη Κη. δὰ ἢ. 1, «Ῥαίνεται δὲ ἡ ἀτοπία 
τοῦ ποιητοῦ (ΑΘ508γ1}1) ἐν τῷ τῆς ̓ ΩὩροειϑυίας δράματι, 

ὅπου ταῖς δυσὶ σιαγόσι φυσῶν ὃ Βορέας κυχᾷ τὴν 
ϑάλασσαν" οὐ γὰρ φέρω ἐπὶ μνήμης τὰ Ἰαμβεῖα, ἐπι- 

λαϑόμενος. διὸ καὶ Σοφοκλῆς (οὐ ἀἀ4. Βαμηκ.) μιμεῖ-- 
ται. λέγει δὲ περὶ τούτων .«1ογγῖνος ἀκοιβέστερον ἐν 
τῷ χά τῶν φιλολόγων. Ὗ. 1. μὴ αἀαϊάϊς ΤΟΠίυ5. 

ΔΉΜΩΝ ΔΡΑΜΑΆΤΩ Ν, 
2606 

ῬΙαίο 46 ΒΘριβ]οα 1. Ρ. 883 ἃ. Πολλὰ ἄρα Ὁμή- 

ρου ἐπαινοῦντες ἄλλα τοῦτο οὐκ ἐπαινεσόμεϑα τὴν 
τοῦ ἐνυπνίου πομπὴν ὑπὸ Ζιὸς τῷ ᾿Ζγαμέμνονι, 

οὐδ᾽ Αἰσχύλου, ὅταν φῇ ἡ Θέτις τὸν ᾿“πόλλω ἐν 
τοῖς αὐτῆς γάμοις ἄδοντα ἐνδατεῖσϑαι τὰς ἑὰς εὐὖ- 
παιδίας 

γόσων τ᾽ ἀπείρους χαὶ μαχραίωνας βίους, 
ξύμπαντά τ᾽ εἰπὼν ϑεοφιλεῖς ἐμὰς τύχας 

παιᾶν᾽ ἐπευφήμησεν εὐθυμῶν ἐμέ. 

χἀγὼ τὸ «Φοίβου ϑεῖον ἀψευδὲς στόμα 
ἤλπιζον εἶναι, μαντιχῆ βούον τέχνῃ; 
ὁ δ᾽ αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν ϑοίνη παρὼν, 

αὐτὸς τάδ᾽ εἰπὼν. αὐτὸς ἔστιν ὁ χτανὼν 

τὸν παῖδα τὸν ἐμόν. 

267 
ΒΊΌΡᾶΘα 5 ΕΟ]οσ. ῬΉγ5. 1, 4. γ0]. ἵν, Ρ. 118, Ἠξδοτθη. 

(Ρ. 9. Οδπῃΐοι.) «ϊσχύλου 

“ράσαντι γάρ τοι καὶ παϑεῖν ὀφείλεται. 

208 

ΤΠΘΟΡΙ ΠΗ δὰ Δυίξοϊγοιπι ΤΠ, δά. ρΡ. 256, 64, ὙΥ ΟἹ“. 

Καὶ ὅτι μέλλει ἡ τοῦ ϑεοῦ χρίσις γίνεσθαι καὶ τὰ 
καχὰ τοὺς πονηροὺς αἰφνιδίως καταλαμβάνειν καὶ 

τοῦτο «Αἰσχύλος ἐσήμανε λέγων 

Τό τοι χαχὸν ποδῶκχες ἔρχεται βροτοῖς 

καὶ τἀμπλάχημα τῷ περῶντε τὴν ϑέμιγ. 

209 

Ὁρῷς δίχην ἄναυδον οὐχ ὁρωμένην 
εὕδοντι χαὶ στείχοντι χαὶ χαϑημένῳ " 
ἑξῆς δ᾽ ὀπηδεῖ δόχαιον, ἄλλοϑ'᾽ ὕστερον. 
οὐδ᾽ ἐγκαλύπτει νὺξ χακῶς εἰργασμένα, 
ὅ τι δ᾽ ἂν ποιῆζς, νόμιζ᾽ ὁρᾶν ϑεούς τινα. 

Αἴονε πος. ὑϑύϑιι5.» ἱπ Παῖθι5 ῥΡ]ατὰ 5ππὲ τη ΐη1Π16 

ΑΘοοίγ θα, Τ᾽ ΘΟΡΙΠπ5 ἰθ᾽ θην δὲ Οπι550 ποΒἷμθ ρΟΘίδΘ 

οὐ ψιηθυϑάδπι 8116} 50 Ε]ΡῈ1 5 ΒΙΌΡ ΘΙ 1, 1]. 

270 

ΒΙΟΡδου5 ΕΟ]οσ. ΡΗγ5. 1. 8, 106, το]. ΠΠ. νυ, 840. 

«Αϊσχύλου, 
Κοινὸν τύχη; γγώμη δὲ τῶν κεχτημένων. 

2171 

ϑίόορθαθις ΕἸΟΡΠοσ, ΠΙΠ, 1, 
Ξ ὃ ο“ ; , - ᾿ {4 ΕῚ .- 

[2 δεῖ παρὼν φρόντιζε, μὴ παρὼν ἀπῆὴς.ἢ 
Ὁ χρήσιμ᾽ εἰδὼς, οὐχ ὁ πόλλ᾽ εἰδὼς, σοφός. 

Ῥυίουθπι Ὑθσππὶ, πὶ π0η Ὑἱοίπν ΑΘΘΟΉΥΗ 6586, ΟΠπι1ἴ- 

τὶ οοάδχ ορίΐπιι8. 
2172 

ΘΙΌΡδοπς ΓΨ,, 16. 

ἮΙ βαρὺ φόρημ᾽ ἄνϑρωπος εὐτυχῶν ἄφρων, 



22 

273 

ΝΊΌΡαΘτ5 ΕΧ, 28. βο μοι αβία που 11184. β. 114, 

ΕἘπδίατηϊα5 Ρ. 188, 44. 

᾿Ἵπάτης δικαίας οὐκ ἀποστατεῖ ϑεὸς. 

Αἰταῖμς οί ϑθχίις ἐπ ἘΔΡυῖοΙ ΒΙΡΠΟΙΝ. γο]. ΧΠΤ, ρ. 
626. «ἀαϊῖο 8110 ΔΘΘΟΒΥ Δ σϑῦϑα 

ψευδῶν δὲ χαιρὸν ἔσϑ᾽ ὅπου τιμᾷ ϑεός. 

274 
ϑίορθαθυβ ΧΎΠΙ, 18. 

Κάτοπτρον εἴδους χαλκός ἐστ᾽, οἶνος δὲ γοῦ. 

278 
ΌΡαΘς ΧΧΝ, 18. 

Ὀργῆς ματαίας εἰσὶν αἴτιοι λόγοι. 
Ἐχ Ῥιοπιθίμοὶ νυ. 878. Ὀργῆς γοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ 

λόγοι ἀθίονίαι5. ρΡαΐαίαν. 
276 

Θίορδοι ΧΧΎΗΙ, 2. 

Οὐχ ἀνδρὸς ὅρκοι πίστις, ἀλλ᾽ ὅρκων ἀνήρ, 
2117 

ΘΊΟΡδοι5 ΧΧΙ͂Χ, 21. 

«Ῥιλεῖ δὲ τῷ χάμνοντι συσπεύδειν ϑεός. 

ΕΠΠΊΡΙΑΙ {ἸΡι ΤΎΪΠΟΔΥΘΙΙ Θα1Π10 οἱ Αροβίοιμι ΧΙΧ, 

98. Ἐουίΐίαβ56. οχοῖτ ΑΘΟΟΔΥΣ ῬΘυδδυιπη ὙοΥδιι5 742, 

᾿Α4λλ᾽ ὅταν σπεύδη τις αὐτὸς, χὠ ϑεὸς συλλαμβάνει. 

278 
ϑίοραθι5 ΧΧΙΧ, 24, 

Καλὸν δὲ καὶ γέροντα μαγϑάγνειν σοφά, 
279 

ΘΊΌΡαοια ΧΧ ΧΤΥ, ὅ. 

Πρὸ τῶν τοιούτων χρὴ λόγων δάκγειν στόμα. 
280 

ΟἸοπθη5 ΑἸοχαπᾶν. δίσοι. Ὑ1. Ρ. 620. 

Οἴχοι. μένειν δεῖ τὸν χαλῶς εὐδαίμονα 
χαὺ τὸν χαχῶς πράσσοντα καὶ τοῦτον μένειν. 

Ῥυΐογοπι Ὑθυϑαπι 8 Ι[6Ρὲ ϑιορθᾶθις Χ ΧΧΙ͂Χ, 14, ϑορπο- 
Ο11 ἐὐϊθυΐαμ. 

281] 
ΒίοΡαρις ΧΙ, 14, 

Καχοὶ γὰρ εὖ πράσσοντες οὐκ ἀνασχετοί. 

282 ι 
Θίοθαθις ΧΟΥ ΤΙΣ, 49. 

Τὸ γὰρ βρότειον σπέρμ᾽ ἐφήμερα φρονεῖ 
καὶ πιστὸν οὐδὲν μᾶλλον ἢ χαπνοῦ σχιά. 

28 
ΒίοΡαθις ΟΧΥ, 10. 

Γῆρας γὰρ ἥβης ἐστὶν ἐνδικώτερον. 

284 
ΔΙμθηδοι ὙΠ. ρν. 808 ο. 

ϑύνγου χαὶ «ΑἸσχύλος λέγων 
“Σφύρας δέχεσθαι “ἀπιχαλχεύειν μύδρους 
ὃς ἀστεναχτὶ ϑυγγὸς ὡς ἡνέσχετο 

ἄναυδος. 

Πνημογνεύει δὲ τοῦ 

χαὶ ἀλλαχοῦ 

Τὸ σχαιὸν ὄμμα παραβαλὼν ϑύννου δίκην. 
ὡς τοῦ ϑύννου τῷ σχαιῷ ὀφϑαλμῷ οὐ βλέποντος. 
Ὑ ΘΡόππι ΘΟ Π’Θπητπὶ δ θυ ΑΘ] απ 46 Ν. Α. ΙΧ, 42. 

ΡΙαΐατομυς Νίοτγαὶ. ῥ. 979 6. ΑΡορβίο 5 ῬχοόυοῦΡ. Χ, 88. 

28ὅ 
Αἰδοπδοι5 ΧΙ. ῃ. 491 8. 

«“ὲ δ᾽ ἕπτ᾽ άτλαντος παῖϑες ὠνομασμέγαι 

ἊΣ ΧΑ ΘΙ ᾿ς 
πατρὸς μέγιστον ἀϑλον οὐρανοστεγῆ 

“λαίεσχον, ἔνϑα νυχτέρων (φαντασμάτων 
ἔχουσι μορφὰς ἄπτεροι Πελειάδες. 

ἀπτέρους αὐτὰς εἴρηχε διὰ τὴν πρὸς τὰς ὅὄργεις 
ὁμωνυμίαν. Αα ἨδΙδ465 τοῖθυς ΕΟ  ππδηπτ5 ἴῃ Οραβο. 

γ01. 1Π. μ. 141. 
286 

ἘπιΘ Ρ5 Ῥυδορ. ἄνδηρ. ΧΙΙ͂, 8. 

᾿1λλ᾽ οὔτε πολλὰ τραύματ᾽ ἐν στέρνοις λαβὼν 
ϑγήσχει τις, εἰ μὴ τι: συλτο ται βίου, 

οὔτ᾽ ἐν στέγη τις ἥμενος παρ᾽ ἑστίᾳ 

φεύγει τι μᾶλλον τὸν πεπρωμένον μόρον. 

᾿ 287 ! 
ῬΙπίδτ οι 9 Μονα]. Ρ. 106 ο. 

Ὡς οὐ δικαίως ϑάνατον ἔχϑουσιν βροτοὶ, 
ὅσπερ μέγιστον ῥῦμα τῶν πολλῶν χαχῶν. 

288.»ϑὃὋἕ Οὃ 
ῬΙΠίΔΛ ΟΝ. ἱπ υἱία Ποπιθίυ ὁ. 85. τ. 906 ἃ. Ζ]ιὸ 

χαΐί φασιν αὐτὸν ἐν ταῖς χείροσι μεταβολαῖς πρὸς 

τὴν τύχην ἀναφϑέγγεσϑαι τὸ «Δϊσχύλειον 
Σύ τοί μ᾽ ἔφυσας, σύ με χαταίϑειν μοι δοκεῖς. 

Βοροϑεΐ Πᾶθο ἱπ Μουα]. ρ. 527 ο. υδὶῖ᾽ με φυσᾷς 5οτῖ- 

Ρίπῃ; δὲ μιοὲ οπιΐϑοῃ. Οτοίϊι5 χαταφϑιεῖν δοχεῖς. 

δ 289 ὲ 
Αθ]αη. 46 Ν. Α. ΧΙ,8. Ζωῶόδν ἔστιν ὃ πυραύστης, 

ὁπεροῦν χαίρει μὲν τῇ λαμπηδόνι τοῦ πυρὸς χαὶ 
προσπέταται τοῖς λύχνοις ἐν ἀχμαζούσῃ ἔτι τῇ φλο-- 
γὶ, καὶ δοχεῖ τι λήψεσθαι, ἐμπεσὼν δὲ ὑπὸ ῥύμης 
εἶτα μέντοι καταπέφλεχται. μέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ 
ὁ «Αἰσχύλος ὁ τῆς τραγῳδίας ποιητὴς λέγων 

“έδοιχα μῶρον χάρτᾳ πυραύστου μόρον. 

Αἰα]ουιηΐ διιάας. ἴῃ πυραύστου, Ζθποριι Ὑ, 79. 

᾿Αροσίο!5 Χ Χ, θὅ. 
290 

Βουϊρίοι αΙσβου δ ΠΟ ἷ5 46 ΝΟ, 4π86 Π|ῦνὸ βϑθοππᾶο 

ΑἸΒοπδοὶ βυδϊθοία οοὲ ἡ. 165. δᾶ. ποδϑθ, Δ]σχύλος 

Γένος μὲν αἰνεῖν ἐχκμαϑὼν ἐπίσταμαι 
Αἰϑιοπίδος γῆς, Νεῖλος ἔνϑ'᾽ ἑπτάρροος 
γαῖαν κυλίνδει πνευμάτων ἑπομιβοίᾳ, 

ἥλιος ἐν ἢ πυρωπὸς ἐχλάμψας χϑονὶ 
τήχει πετραίαν χιόνα " πᾶσα δ᾽ εὐθαλὴς 
«Αἴγυπτος ἁγνοῦ νάματος πληρουμένη 
φερέσβιον “]ήμητρος ἀντέλλει. στάχυν. 

ΡΖ: 

ρους. 

. »Ὦ - » 

οουνοχὶ Πρυόσιαι βουΐρίαναι ἔγϑα Λεῖλος ἑἕπταρ- 

291 

Αὐϊοίοίοϊος Ἡ. Α. ΙΧ, 49. Πεταβάλλει δὲ χαὶ ὁ 

ἔποψ τὸ χρῶμα καὶ τὴν ἰδέαν, ὥσπερ ὁ «Αϊσχύλος 

πεποέηχεν ἂν τοῖσδε 

Τοῦτον δ᾽ ἐπόπτην ἔποπα τῶν» αὑτοῦ καχῶν 

πεποιχίλωκχε λἀποδηλώσας ἔχει 

ϑρασὺν" πρλθροῦν ὄρνιν ἐν παντευχίῷῳ, 

ὃς ηρι μὲν φαίνοντι διαπάλλει πτερὸν 

κίρχου λεπάργου. δύο γὰρ οὖν μορφὰς φανεῖ 

τ ἢ τὲ χαὐτοῦ ψηϑύος μιᾶς ἄπο. 

γέας δ᾽ ὀπώρας ἡνίχ᾽ ἂν ξανϑῆ στάχυς, 

στιχτή γιν αὖϑις ἀμφινωμήσει πτέρυξ. 

ἀεὶ δὲ μίσει τῶνδ᾽ ἄπ᾽ ἄλλον εἰς τόπον 

δουμοὺς ἐρήμους ἢ πάγους ἀποιχιεῖ. 



ΑἸ 5 ΝΑ 090 α: 

ἀλι 2θ0 
ΟἸοπιοπβ ΑἸοχαηᾶν. ϑίσομ. ΕΥ̓͂, τ. 494.. 

Τῷ πονοῦντι δ᾽ ἐκ ϑεῶν 

ὀφείλεται τέχνωμα τοῦ πόνου “λέος. 
: 293 

ΟἸοπιθης ΑἸοχαπᾶν. ϑίθοπι. Ὗ. Ὁ. δῦ8. 

Χ4λλ᾽ ἔστι χἀμοὶ χλὴς ἐπὶ γλώσσῃ φύλαξ. 

ἐ 294 

ῬΙπίάτομας Μοτα]. Ρ. 960 6. Τὸ γὰρ ὕδωρ ὁ μὲν 
«Αἱσχύλος εἰ καὶ τραγικῶς, ἀλλ᾽ ἀληϑῶς εἶπε Ταῦ" 
ὕδωρ δίχην πυρός." 

: 29ὅ 

ΟἸοπιθη5 ΑἸοχϑπθιυ. ϑίγομι. Ὗ. ρ. 608, 

Ζεύς ἔστιν αἰϑὴρ, Ζεὺς δὲ γῆ, Ζεὺς δ᾽ οὐρανός. 
Ζεύς τοι τὰ πάντα χὠ τι τῶνδ᾽ ὑπέρτερον. 

Υ. 2. χὦώ τι] χωρεῖ Ἐπ56». Ῥτιᾶθρ. Ἐνδηρ. ΧΙΠ, Ρ. 

681. 
296 

ΑΥἰϑθ5 11. ν. 292, ΤΙ μὲν οὖν ἔμοιγε χατ᾽ 
«ΑἹσχύλον μήτε παρασπιστὴς μήτ᾽ ἐγγὺς εἴη ὅστις 

μὴ φίλος τῷ ἀνδοὶ τούτῳ μηδὲ τιμᾷ τὰ πρέποντα. 

297 

ῬΙπίδτοθτις Νουα]. Ρ. 86 ο. 

Θάρσει" πόγου γὰρ ἄχρον οὐκ ἔχει χρόγον. 
298 

ΒΟΒοΙαοία Ποπιου ΠΙΔ4, π, ὅ42. 
Ὅπου γὰρ ἰσχὺς συζυγοῦσι καὶ δίκη, 
ποία ξυνωρὶς τῶνδε χαρτερωτέρα; 

299 

ΒΟΒΟΗ δοία Αὐϊδίορη. Νορῆμπη γ. 1128, 
Ζ:εινοὶ πλέχειν τοι μηχανὰς .4ϊγύπτιοι. 

ΝΟῸη ποιηϊπαίο δοίουο αἰΐουαηΐ ϑίθρμδπῃς ΒΥΖ. πη 47}- 

γυπτος, ϑιϊᾶας ἱπ δεινοὶ, Ζθηοθῖι5 111, 87. Ὠϊοσο- 

Ὠἶαπι8 ἔν, 85. 
800 

ϑοΒοΙαοία Νυβίππι τ. 1367, Τῆυροίνης γὰρ χλάδον 
χατέχοντες ἦδον τὰ Αἰσχύλου, ὥσπερ τὰ Ὁμήρου 

᾿ μετὰ δάφνης. παρὰ τὸ «ΑἸσχύλου, οὕνεκ᾽ ἐκεῖ ἂν-- 
ϑεα λειμώνια." 

901 

Αὐἱείορμδπος δπδυ. υ. 716. 

Τὴν πόλιν χαὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες χυμάτων ἂν ἀγχά- 
λαις. 

ΠΡ 5ομο!δοία, “ΤΠἰδυμός φησι παρὰ τὸ «Αϊσχύλου. 

ψυχὰς ἔχοντες χυμάτων ἐν ἀγχάλαις. 

902 

ἘΠιοίδεμίπς ἢ. 641, 59. 

Οὔτε δῆμος οὔτ᾽ ἔτης ἀνήρ. 

903 

Ἐπιβίαίηϊις Ρ. 1484, 48. Αἰϑίοπα γοῦν φωνὴν .4ϊ- 

σχύλος λέγει, καὶ, 
Πότερα γυνή τις «ϑίοιν φανήσεται; 

304 
Ἐπιοίαίμῖι5 Ρ. 1625, 48. 

«Τεοντοχόρταν βούβαλιν γνεαίρετον. 
1οροΡαίαν γεαίτερον. γεαίρετος αἰχὶξ ἵπ Αδαπι. 1063. 

1066. 
8906 

Ἐπρίδτηϊας Ρ. 1923,61. «Αϊσχύλος ,'Ξὰς λέγει γέρον 

γράμμα.“ 
Βν το ον 

23 

806 

Αἰβοπαθις 17. ἢ. 67 ἔ, 77αρ᾽ «ΑϊἹσχύλῳ .. 4Διαβρέ- 
χεις τἀρτύματα.“: 

807 

ΑἸποπδοιβ ΠῚ, Ρ.. 99 ». «ϊσχύλος τὸν “Δλιδην ἀγη- 
σίλαον εἶπε. 

308 

᾿Αἰμοπαθιι5 ΧΙ, τ. 682 ες. 

Εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς καλὰ παραπαίων χέλυν. 

809 

ΑἸποπᾶθαβ ΕΧ. ρ. 8375 4. Ζϊσχύλος φησὶν 
᾿Εγὼ δὲ χοῖρον χαὶ μάλ᾽ εὐθηλούμεγον 
τόνδ᾽ ἐν ῥοϑοῦντι χριβάνῳ ϑήσω. τί γὰρ 
ὄψον γένοιτ᾽ ἂν ἀνδρὶ τοῦδε βέλτερον ; 

χαὶ πάλιν 

«Τευχὸς, τί δ᾽ οὐχί; καὶ χαλῶς ἠφευμένος 

ὁ χοῖρος. ἕψου, μηδὲ λυπηϑῆς πυρί. 
χαὶ ἔτι 

Θύσας δὲ χοῖρον τόνδε τῆς αὐτῆς ὑὸς, 
ἢ πολλά μ᾽ ἐν δόμοισιν εἴργασται κακὰ 
δογοῦσα καὶ τρέπουσα τύρβ᾽ ἄνω χάτω. 

910 

ΑΠοπᾶθις ΧΙ, Ρ. ὅ28 οὅ. Τοὺς δὲ Κουρῆτας «Ῥύ- 
λαρχος διὰ τῆς ἑἕνδεχάτης τῶν ἱστοριῶν «Αϊσχύλον 
ἱστορεῖν διὰ τὴν τρυφὴν τυχεῖν τῆς προσηγορίας" 

Χλιδῶν τε πλόχαμος ὥστε παρϑένοις ἁβραῖς " 

ὅϑεν χαλεῖν Κουρῆτα λαὸν ἤνεσαν. 
παρϑένου ἀβρᾶς ΘρϊϊοπιΒ οἐ ἘποίαΠηιίαβ. Ρ. 1292, δὅ. 

911 

ΑἸἰβοπαοας ΧΙἼΠ, ρ. 578». Καταλέξω δέ σοι, Ἴωνι- 

χήν τινὰ ῥῆσιν ἐχτείγας χατὰ τὸν «Αϊσχύλον περὶ 
ἑταιρῶν ---.- 

912 
ῬΙΠΟ Ρ. 886 ἃ. 

Ποῦ δ᾽ ἐστὶν ᾿Τργοῦς ἱρὸν, αὔδασον, ξύλον; 
Ἡγρίπιυς Ῥοοῖ. Αϑδίνοη. 11, 37. Ἡοηιογῖ5 ἧτο οιάοηι, 

ἤοοι: ( Ῥαραβθα5) ἐθ Τλοϑοαϊίαο {ιιϊδιι 6550 αἰοηιοπ-, 

δίγαί; “1ὁ5οληζι6 απέθηι δὲ τιολιημί αὐώιέ ὦ ἤϊποτυα, 

ηφμωπάωηι, τεαίογίαηιν Τοφιεορίοηι θοάθηι 6556 σομίμηοξαηε. 

913 

Βίσαθο ΥἹ. ρ. 2ὅ8.. ᾿ὡγομάσϑη δὲ Ῥήγιον εἴϑ'᾽, 
ὡς φησιν «Αἰσχύλος, διὰ τὸ συμβὰν πάϑος τῇ χώρᾳ 
ταύτῃ " ἀπορραγῆναι γὰρ ἀπὸ τῆς ἠπείρου τὴν Σικε- 
λίαν ὑπὸ σεισμῶν ἄλλοι τε κἀχεῖγος εἴρηχεν .γ ἀφ᾽ 
οὗ δὴ Ῥήγιον κιχλήσχεται."“ 

814 

ϑίσαθο ὙΠΠ. ρΡ. 341. Καὶ «ΑἹσχύλος 

Κύπρου Πάφου τ᾽ ἔχουσα πάντα κλῆρον». 
Ἐκ ϑίψαθομπο Επ5ίαϊμϊα5 ρ. 3065, 94. 

815 : 

ϑίγαρο ὙΠ1. ρΡ. 387. Τῶν δὲ λοιπῶν πόλεων τῶν 
᾿“χαϊχῶν εἴτε μερίδων ᾿Ῥύπες μὲν οὐχ οἰκοῦνται" 
τὴν δὲ γώραν Ῥυπίδα καλουμένην ἔσχον Αἰγιεῖς καὶ 
«Ῥαρεῖς. χαὶ «ΑἸσχύλος δὲ λέγει που 

Βοῦραν ϑ᾽ ἱεράν τε χαὶ χεραυγίας Ῥύπας. 

ΟΔφδυθοπα» Περών τὲ Βοῦραν χαὶ ---- ῬΒοΙας9 Ρ. 492, 
10. Ῥύπες: τῶν Ὠλεγνίων ᾿Αχαιῶν. οὕτως «Αϊσχυλος. 

316 

Βίσαθο ΓΧ. γν. 398. «4ἰσχύλος εἴρηκεν 
ἍΑἴγινα δ᾽ αὕτη πρὸς νότου χεῖται πνοῦᾶς. 



24 ἈΥΣ Υ ΎΥ αὐ Ὁ ἢ 

μου παῖ. 

οἵ ν. 1288. 

Εὐφαμεῖτε μελισσονόμοι δόμον ᾿Δοτέμιδος πέλας 

οἴγειν. 

818 
Αὐἱοίορμαπος ἜΠΗ ῬΟΠποθι ΨΊ, 80. ΟΣ ΑΘΘΟΒΎ]Ο 

Ὀξυγλύχειάν τἄρα χοχκχιεῖς ῥόαν. 
919 

ΘοΠο]αςία Ῥιηᾶανὶ ΝΟ. Χ, 31]. 

Ἥρα τέλεία, Ζηνὸς εὐναία δάμαρ. 

320 
ῬΟΠΠΧ ὙΠ, 78. 

Σὺ δὲ σπαϑητοῖς τριμιτίγνοις ὑφάσμασι. 

921 

ῬΟΙΠαχ ὙῊ, 167, «Φἰσχύλος δ᾽ ἂν ἐοίχοι τὰ βαλα- 

γεῖα λουτήρια λέγειν 
«Τοῦταί γε μὲν δὴ λουτρὸν αὐτὸ δεύτερογ. 

᾿4λλ᾽ 

ΑἸέΘΡ νϑῦθαθ δρουΐθ ΑΘΘΟΔΥ Θϑῖ; 

βου ρίανα ΕΔΙΟΚΘΗΡΙΡῚ Πρὸ ἀθΡοίαν, δα ριδθοθάθηπα 

ἐχ μεγίστων εὐμαρῶς λουτηρίων. 

ῬυΪοτ. οπΐτα. ὙΘ᾽ἃ 

ῬΟΙΙποΙς σὑϑῦρα ρϑυϊποῖ, κἴγθ ΑΘΘΟΠΥΣ δἷνθ αἰϊι5. 5, 

Αα ΟἸαποαπη Ῥοῃίλαπη πᾶθο τοίου Ἡθυϊηδηπη Οριδο. 

το]. Τί. Ρ. 69. 
322 

ἘΣ μο]ο συ. Μί. γν. 149. οχίν. 

Τοσαῦτα, χήρυξ, ἐξ ἐμοῦ διάρτασον. 

928 

ἘΠσΊΙΟΙορ. Μ. γν. 271, 18. -- Οἱ δέ φασι σῦτος, 

πολλοῦ χαὶ μαχροῦ. καὶ γὰρ «ΑἹσχύλος πολλάκις οὕτως 

ἔχειν τὴν λέξιν τίϑεται" οἷον ,μΣπίδιον μῆκος ὁδοῦ." 

Σπηίδιον πεδίον οχ ΑΘϑογ ]0 Ἐπασίδε]ἶι5 Ρ. 882, δ. 

324 

Ἑτσποῖορ. ΝΊ. Ρ. 450, 86. Θές: --- χαὶ ἐπὶ τοῦ. 

ΠππρπρπρπροΠΕρπππππρπρΠρ8ἽἝ}ΠΠΠΠ τι; 

817 

Αὐἱβίορπᾶπος Πάπαν. νυ. 1280. 6χ ΑΘΘΟΌΥ]Ο 

Κύδιστ᾽ ᾿ἀχαιῶν ᾿Ατρέως πολυχοίρανε μάνϑανγέ 

σωροῦ ϑηλυχῶς παρὰ «ΦἹσχύλῳ.,, Θινὺς ἐμβολὰς ἁλὸς." 

825 

το, Μ. ν. 537, 47. --- Καὶ γνεοχρᾶτας σπογ-- 

δὰς Αἰσχύλος τὰς νεωστὶ ἐγχυϑείσας. ᾿ 
326 

ῬΙαίο. 16 Βορα}], ὙΠΙ. ρΡ. ὅ68 Ρ»-. Οὐχοῦν χατ᾽ 
ΙΔ σχύλον, ἔφη, ἐροῦμεν ὃ τι νῦν ἠλϑ' ἐπὶ στόμα. 
ΜΝ ΑΘΘΟΒΎΙ ἡϊοῖο αἰσηίμαι ῬΙαίδτ οἶα ΤΟΊΟΙ. Ῥ. 7108 Ρ, 

ΤὨοΙ σα 5 Ὁ. 852 ἢ 
327 

ῬΙαῖο 46 ἘΟΡΌΕ ὙΠ]. ν. 590 ς. 

'ἅλλον ἄλλῃ πρὸς πόλει τεταγμένον. 

828 
Ἐσιβο]ος. ΜΙ. γν. 490, 11. Ὁ δὲ «“ϊσχύλος τὰ 

δόλια πάντα καλεῖ χάπηλα,, Κἀάπηλα προσφέρων 
τεχγνήματα.““ Ἑδάοαι δαΐδας ἴῃ χάπηλος. 

929 

Ἐπρίαϊμῖαβ ἢ. 1188, 18. ΠΠΠΠΠ δὲ ὅτι ἐπιτή- 

δειος ἐδόχει ποὸς παϑαρμὸν. ὁ σῦς, ὡς δηλοῖ Αἰσχύ- 

λος ἐν τῷ 

Πρὶν ἂν παλαγμοῖς αἵματος χοιροχτόνου 
αὐτός σὲ χράνῃ Ζεὺς χαταστάξας χεροῖν, 

8830 

Ἑυρίαϊ μας Ρ. 1157, 838. “ϊσχύλος δέ φησι καὶ τὴν 

τάφρον. αὐλῶνα, ἔνϑα χαὶ φιμοὺς λέγει αὐλ ὠτοὺς,, 

διὰ τὸ χώϑωνας, φησὶ, ἐπ νλι νμυὼ αὐτοῖς, οἱς; 

ἔμ πη ηε οἱ ἵπποι ὡς φωνὴν σάλπιγγος προΐεν-- 

το. γράφει οὗν οὕτως : 

Ὃς εἶχε πώλους τέσσαρας ζυγηφόρους 

(ιμοῖσιν αὐλωτοῖσιν ἐστομωμέγας. 

᾿Αα ΟἸάαποπμ Ῥοίπίθηθθμι σίου Τ]θυπιαπηπς Ορῃ86. γ0].᾿ 

11. ν. θά. Οοηΐ. το ἢ ἦν αὐλωτοὶ φιμοί. 

991 

50Β0]. ΑὐΙβίορΝ. το Υ. 861. ἜΣ. ΞΥΤ δ εἷδε 

βοὸς πλευρά. ἢ ἁπλῶς τὰ σλευρικὰ, ὡς «Αἱσχύλος. 

902 

ΟΒΟΠΟΙ. Ἀμλόῖ: Αοδατη. ν. 7ὅ. Ὦ Κραναὰ πό- 

λις: τοῦτο τέτριπται ὑπὸ τῶν παλαιῶν. καὶ .41-- 

σχύλος γὰρ καὶ ΡΣ Προ Ὁ ἐχρήσαντο τῇ λέξει. 

ΠῚ 

Τὸ ψιλὴς ψιλῆτος παρ᾽ «Αϊσχύλῳ πιθιποταπί 5080- 

1Ἰαϑία Ἡ πῖον Πϊδα. δ, 9. οἱ Ἐπιδίαι μι ἢ. 616, 11. 

Ἐπιοία!ἷὰς Ρ, 706, ὅ0, «“]σχύλος φησὶν ., Ἐ» διρ.-- 
ρυμίᾳ πώλοις 

995 

Ἐπιοίδιμιι5 Ρ. 1528, 50. Στόμις παρ᾽ «ΑἹσχύλῳ ὃ 

ὥσπερ στόματι δὲ νεξ εὐϑὼν» χαλινοῖς (ἅππος). 

996 

ῬΟΠῸΧ ΤΠ, 100. στομον δὲ ἵππον «Δϊσχύλος εἴς- 
ρῆχε τὸν τραχύν. 

997 

ΜΜυχϑίζειν οχ ΑΘΕΟΉΥ19 αἴίξου Ἐπποίαί απ. ν». 440, 

25. 169ὅ, 49. ἀναμυχϑίζει Θ5ῖ 1π Ῥεοιμθίθθο γ. 748. 

998 

Βίθρμαπιβ Βγσ. ἀὔνηϑος: ὕρος. «ΔἸσχύλος. 
999 

ἸδοῖΣας, δα ΤΥ οορν. ν. 1247. Θέοινος ὃ “]όνυ- 
σος, ὡς ϑεὸς οἴνου εὑρετὴς, ὡς χαὶ «Αϊσχύλος φησὶ 

Πάτερ Θέοινε, Παινάδων ζε εὐκτήριξ. 

Αα ᾿πηο Ὑουσαπι εὐθὴς Ἐανροογαίο ἴῃ Θεοίψιον. 

940 
ῬΟΙΠυχ ΠΙ, 126. ᾿“περιλάλητος παρ᾽ «Αϊσχύλῳ. 

841 

ΟΡΡΟΙαχ ΨΙ,40. Παμπόνηρος δὲ ὁ παρὸ τῷ ΠΊυρ- 
τίλῳ τῷ χωμικῷ χαταφαγὰς, εἰ καὶ «ΑἹσχύλος ἐχρήσατο. 

342 

ῬΟΙαχ ΥἹΙ, 60ό. Ἢ δὲ μανδύη ὅμοιόν τι τῷ χα- 

λουμένῳ φαινόλῃ. τίνων δέ ἐστιν, ὡς μὴ περιερ-- 

χώμεϑα Ἀρῆτας ἢ Πέρσας, «Αϊσχύλος ἐρεῖ 
“«Ζιβυρνικῆς μίμημα μανδύης χιτών. 

849 

ῬΟΙΠπχ ὙΠ, 177. Καὶ τὸν τὰς ἀλ αβάστρους φέ- 

ροντα «Αἰσχύλος εἴρηχεν ἀλαβαστροιόρογ. 
344 

Ῥοϊαχ Χ, 180. ΑἹσχύλον εἰπόντα «᾿Ὁστέων στέ- 
γαστρον."" Ἑοτίαςθα. ϑῖάας ἴθ Ὀστολύγοις. 

345 ! 

Ἡ ογο5, Ἐ δανοῖς: βρωσίμοις. 
᾿Εδανὸν 658 ἴπὰ Αράᾶπι. ν. 1407, 

846. 
Ἡσογομῖαα, Πριγένειας: -α καὶ παρ᾽ «Αϊσχύλῳ 

ἡ λέαινα ἠριγένεια, ἢ ἡ ἐν τῷ ἀέρι τίχτουσα, ἢ ἡ 
ἐν τῷ ἔαρι. 

«“ϊἹσχύλος. 



Αὐτ σ  α ἃ Ὁ ἴχ. ἢ 

347 

Ἡδογομίαα, ττυγα: ἐχπληχτικὰ «Αἰσχύλος. 
818 

Ἡσγοδίι5, Κεγρηματεῖσϑαι(): πεφρούχϑαι. 
Μυκαττια χεχρηματίσϑαι. Ἑοτί. χεχρωματίσϑαι.- 

949 

Ἡδεγοβῖις, Σαυροβριϑὲς ἔγχος: ἂχ τοῦ 
σαυρωτῆρος βαρύ. καὶ .4]σχύλος ὀπισϑοβριϑὲς ἔγχος 
ἔφη. 

860 
Ετσπιοι. ΜΙ. ν. 93,49. μῳις: τοῦτο οὐ συγχο-- 

πὴ, ἀλλὰ μετασχηματισμός. ἀπὸ γὰρ τοῦ ᾿Αμφιάώ- 
ραος ᾿ἄμφις, ὡς παρὰ «Αἰσχύλῳ. 

851 

Ετσπιο]. ΜΙ. ν. 161, 48. “σαλής: ὁ ἀμέριμνος. 
«Αϊσχύλος ,, ᾿Δἀσαλὴς μανία.“ Ἑξλάθαι σταμπιπιδίίοιι5 Β6Κ- 
ΚΟΥ 1. ρΡ. 450, 28. 

͵ 852 

ΕἼγπιο]. ΜΙ. ᾿. 161], 15. ᾿σχαδές: ἀκατάστα- 
τον». «Αἱϊσχύλος. 

8353 

Ετσπιοὶ. Μ. μ. 182. οχίγ. χνη: --- «Αϊσχύλος δὲ 

Τη Ετυπιοῖοσ. ἀπά. ρμ. ὅ8ὅ, 14. Τρισόζυος παρ᾽ «1ἰσχύ-- 

λῳ. ϑγμθιγρῖυς τρισσόζωος. 

ΒῈΣ) 

ΕτσιμοΙ. ΝΙ͂. νυ. 346. οχίγ. Ἐξαυστήρ: σημαίγψει 

σχεῦός τι. παρὼ τὸ «αὔω, αὔσω, αὐστὴρ χαὶ ἐξαυ-- 
στήρ. ἘΞῸ Σύλθς: ψιαο τ ἀϑεῤθα Απΐπι. δά Αιαπιοπ. 
Ρ. 39. 

866 

Ετσπιοῖ. Μ, ν. 674, 206. Πλάστιγξε ἡ μάστιξ 
ἀπὸ τοῦ πλήσσειν, παρ᾽ «Αϊσχύλῳ. 

3567 

Ῥμοίζις μ. ὅ2, 20. “4ὶσχύλος.., Ζεῦγος τεϑρίππωνγ ."" 
Οοπῖ, Ετσπιοϊοξ. Νῖ. Ρ. 409, 46. 

898 

ἐμάν ὅς ΑΝ ἽοναΙ. Ρ. 110 1. Χαὶ ὃ τραγικὸς 41:-- 

σχύλος 

ἀνδρῶν γάρ ἔστιν ἐνδίχων τε καὶ σοφῶν 
ἐν τοῖς κακοῖσι μὴ τεϑυμῶσϑαι ϑεοῖς. 

ἘΠΙΥΙΡΙΟΙ πᾶθο {ἸΡαππίαν 80 ϑίοραθοο ΟΥ̓, 48. υδὶ 

ἀνδρῶν τάδ᾽ ἐστὶν ---. 
359 

ῬΙπίδγομις ΜΟΤα]. Ρ. 626 ἅ. Οἱ γὰρ πρεσβύτεροι 
πόρρω τὰ γράμματα τῶν ὀμμάτων ἀπάγοντες ἀνα-- 
γινώσχουσιν, ἐγγύϑεν δ᾽ οὐ δύνανται, χκαὶ τοῦτο 
παραδηλῶν ὁ «Αἰσχύλος φησὶν 

Σὺ δὲ 
ἄπωθεν εἶδες αὐτόν " οὐ γὰρ ἐγγύϑεν 
ὁρᾷς, γέρων δὲ γραμματεὺς γενοῦ σαφής. 

300 

ΡΙπίαν μας Μοταὶ. Ρ. 434 ἃ. Καὶ μετάλλων ἴσμεν 

ἐξαμαυρώσεις γεγονέναι χαινὰς, ὡς τῶν περὶ τὴν 
͵ 

τὸν χαπγογ. 
851 

Ετσπιοὶ. Με ν. 279,17. Τρισόζωος παρὰ .«4ϊ]σχύλῳ. 

᾿Δττισὴν ἀργυρείων χαὶ τῆς ἐν Εὐβοίᾳ χαλ χϑσϑς, ἐξ 
ἧς ἐδηβείουργ εἴτο τὰ ψυχρήλατα τῶν ξιφῶν, ὡς 

«Αἰσχύλος εἴρηκε 
«Ἰαβὼν γὰρ αὐτόϑαχτον Εὐβοιχὸν ξίζος. 

ΧγΙαπάον αὐτόϑηκτον. 
-----. 

ἘΠΑΟΜΕΝΤΑς 

961 

ῬΙπίατομι5. Μονα]. νυ. 454 9. Ἀαϑάπερ οὖν τὴν 

φλόγα ϑριξὶ λαγῴαις ἀναπτομένην χαὶ ϑρυαλλίσι 

χαὶ συρφετῷ ῥᾷδιόν ἔστιν ἐπισχεῖν, ἐὰν δ᾽ ἐπιλά- 
βηται τῶν στερεῶν καὶ βάϑος ἐχόντων, ταχὺ διέφϑειρε 
καὶ συνεῖλεν 

Ὑψηλὸν ἡ βάσασα τεκτόνων πόνον, 
ὡς φησιν «Ἰϊσχύλος ---. ἡβήσασα Ἡϑφαιμίπ5. 

3802 

Ῥγοοῖας δὲ Ἡ ϑοαιϊ 07. ν. 176. Τουτέστι τὸ ἐχ 
ΠΙανδώρας γένος, ἥτις ἦν χατὰ τὸν «Αἰσχύλον 

Τοῦ πηλοπλάστου σπέρματος ϑνητὴ γυνή. 
Ῥονάποι δὰ Ῥυομπιθίμουμ ς υἱὰ6 Ποσπιαπη. ἀρ Ῥχοπιθίθθο 

ΘΌΪΓ0 Ρ. 20. 
368 

ῬΙυΔγομπ 9 Δῖον, ν, 1057 {, Τέγονεν ἐχ βυσοὺ 

χαὶ ὠχροῦ καὶ χατ᾽ «ΑἹσχύλον 

ἘΞ ὀσφυαλγοῦς κὠϑυνοσπάδος λυγροῦ 

γέροντος Ξ 
εὐπρεπὴς, ϑεοειδὴς, καλλέμορφος. 

864 

Θυϊάα5, “ποφώλιοι: ξένοι ( ξένιοι φναπιπιαῖζ- 
οἱ5 ΒΟΚΚοΥΙ 1. ν. 429, 12.), οὗ φυλὴν μὴ νέμοντες. 
οὕτως αἰσχύλος. ἢ ἀπαίδευτοι. φωλεοὶ γὰρ τὰ παι-- 

δευτήρια, ὥς φασιν οἱ Ἴωνες. Ἠδογομῖας, “πο ῳ ύ- 

λιοις ξένοι οἱ μὴ ἔχοντες φυλήν. «Αϊσχύλος (οκοῖ- 
αἴξ ποιιθη ἔαμυ]86) σατυριπκῷ. 

8860 

ῬΙπίαγοδι5 ΜΟν ΑΙ]. ἢ. 3598 6. 

᾿“ποπτύσαι δεῖ καὶ χκαϑήρασϑαι σιόμα, 
χατ᾽ «Αἰσχύλον. 

866 

ῬΙυΐανο μα 5 Νουα]. Ρ. 2938 ἃ. Τί τὸ φυξίμηχον:; » τῶν 

μιχρῶν ἔστι χαὶ χαμαιζήλων. φυτῶν, ὧν ἐπιόντα 

τοὺς βλαστοὺς τὰ βοσκήματα πολούει καὶ ἀδικεῖ καὶ 
λυμαίνεται τὴν. αὔξησιν. ὅταν γοῦν ἀναδραμόντα 
μέγεϑος λάβη, καὶ διαφύγῃ τὸ βλάπτεσθαι ὑπὸ τῶν 

ἐπιγενομένων, φυξίμηλα καλεῖται. τὸ δὲ μαρτύριον 
Αἱσχύλος. 

2607 

Ἡρογομίις, ἄνω ποταμῶν: παροιμία ἐπὶ τῶν 

ἐπ᾽ ἐναντία γινομένων. χέχρηνται καὶ Αἰσχύλος καὶ 

Εὐριπίδης. 
8608 

Οτῖο Ετσιιοῖορ. Ρ. 26,4, Τὰ εἷς ξ μὴ ὄντα ἐϑνι- 
χὰ ὁμοίως λέγεται χαὶ ἐπὶ ϑηλυχῶν. «Αἱσχύλος 

“Ζέσποινα νύὑμφη θυσχίμον ὀρῶν ἄναξ. 

δυῖάα5, Δναξ; ϑηλυχῶς. οὕτως «Αἱσχύλος. 

909 

Ῥοπηκ ὙΠ, 61. Καὶ χλαῖναν δὲ παχεῖαν, ἣν χει- 

μάμυναν «Αἰσχύλος κέχληκεν. Οομῖ, Ἠφογομἴμμ ἰΝ. ν. 

9570 

ΕἸστιΟΙ. Μ. γν. 118, 22. ἀπάργματα: λέγεται 

τὰ ὑπὸ τῶν τραγῳδῶν λεγόμενα μια χεῦ) ἐσμιατος ταῦ- 

τα δέ ἐστι τὰ τοῦ φονευϑέντος ἀχρωτηριάσματα. ἦν 

γάρ τι νομιχὸν τοῖς δολοφονήσασιν ἀφοσιώσιι. τὸν 

φόνον, διὰ τοῦ δολοφονηϑέντος ἀχρωτηριασμοῦ. -- 

ὅτι δὲ καὶ ἐγεύοντο τοῦ αἵματος καὶ ἀπέπτυον «4ϊ-- 

σχύλος μαρτυρεῖ. 



571. 

ΠΒ6Π01. βόορῃ. ΕἸΘοῖν. νυ. 288, "᾿Ἐπικουφίζεται γὰρ 

τοῖς δαχρύοις ἡ συμφορά, «Αἱσχύλος 

Οἵ τε στεναγμοὶ τῶν πόνων ἐρείσματα. 

5080]. ἩΤομοεῖ ΠΙα, ᾧν, 10. “]Ἰσχύλος 

Οἵ τοι στεναγμοὶ τῶν πόνων ἰάματα. 

972 

501101. 50}1.. ΟΘᾶ, 60]. ν. 1047. Τὰ ἐν ᾿Πλευσῖνι 
τέλη φησὶ, καὶ εἴη ἂν λαμπάσιν ἀχταῖς λέγων ταῖς 
λαμπαδευομέναις χαὶ χκαταλαμπομέναις ὑπὸ τῆς μυ- 

στικῆς φλογὸς καὶ τῶν ἱερῶν δάδων, περὶ ὧν .41- 
σχύλος φησὶ 

«Ἱαμπραῖσιν ἀστραπαῖσι τ τ ἢ σϑέγει. 

978 

ΒΌΠΟΙ. Βόρῃ. Οοᾶ. (Ὁ]. τ. 1049, 7Τέλη δὲ 

τελετάς" χαὶ «Αϊσχύλος 

τὰς 

Ἔφριξ᾽ ἔρως δὲ τοῦθ Ποτικοῦ τἕλους. 

ἔρωτι Βευποκῖπ5. 
874 

5001. ΤΒΟΟοΥΙ Π0, 86. Ἰδούοντο δὲ αὐτὴν (τὴν 

ἝἙκχάτην) καὶ πρὸ τῶν ϑυρῶν, ὡς φησιν «Αϊσχύλος 

“σποιν᾽ ἙἝ χατὴη 
τῶν βασιλείων πρόδρομος μελάϑρων. 

ππιις ΠΡΟ πρόδομος. Αὐίϑάθς. νο]. 1. ρ. 17. .4λλ᾽ 
τῶν βασιλείων πρόδρομος μελάϑρων, «Αϊσχύλῳ χορὸς 
ησε, τῶν τε οὐρανίων καὶ τῶν (τῶν οταιϊτίαπί οοα!]- 

965) πατρῴων χαὶ τῶν ἐν τῇ ἡμετέρᾳ μεγίστων ἃ 
γνύχτωρ μοι προῦφαινες. 

375 

ὡς τῶν ἀγώνων προστάτης, ὡς χαὶ «ἀϊσχύλος ,᾿Ἔνα- 
γώνιε Μαίας καὶ “«Τιὸς Ἑομᾶ."“ 

ἘΚ : 870 

508|01. ΑΡΟΙΠοη. ἘΠοὰ. 1, 478. “ϊσχύλος τὰς Βάκν- 
χας χαλιμάδας ἔφη. Ὅς Βοα γοοάρ]ο αἰχίς ἸΝδοϊκῖπς 
ἴα Πρνὸ ἀθ Ομοθυῖο Ρ. 217... γαλίχρητοι σπονδαὶ 6Χ 
ΑΘΘΟΔΥΙΟ Ἐπικίαμἴπ5 ν. 1471, 2. 

Ν᾽ τν γ νος 
5001]. ΑρΟΙοπ. ἈΠοά. ΤΥ, 1348. Στέρφρεσιν 

αἱἰγείοις: τοῖς δέρμασιν" ἔνϑεν χαὶ στερφῶσαι. 
Ἴβυχος δὲ στερφωτῆρα στρατὸν εἴρηκε τὸν ἔχοντα 
δέρματα. ὅϑεν χαὶ παρ᾽ «Αἰσχύλῳ ἀξιοῦσι γράφειν 
μελανοστέρφων γένος, οὐχ, ὥς τινὲς, μελανοστέρ- 
νων" οὐ γὰρ μόνα τὰ στέρνα μέλανα ἔχουσιν, ἀλλὰ 
καὶ ὅλον τὸ σώμα. ὅϑεν χαὶ τὸ κεράμιον στέρφος 
λέγεται. 

578. 
Ἐπισίαίπΐας Ρ. 827, 31. Οὕτω δὲ καὶ «“ἰσχύλου 

μάχλον, φασὶν, ἄμπελον εἰπόντος τὴν δεομένην, ἡ 

κωμῳδία μάχλον εἶπε τὸν ὑπὸ χαταφερείας δίυγρον. 

879 ᾿ 

Αἰμποπᾶσις ΠῚ. ῃ. 86 ». «Αϊσχύλος δὲ ἔν Πέρσαις 
τίς ἀνήρει τοὺς νήσους (οοιν. Πέρσαις τινὰς νήσους) 
“νηριτοτρόφους εἴρηχεν. Νοαιθ δδθς ἴῃ Ῥουδὶς Ιϑρπη- 

ἴὰ" ποι σνοσάρυ]ιπ ὑπόξυλος, θα 6χ Μᾶς [ᾺΡι]18 
αἴ(}1 ΞοΠπο]αςοία ἩΡΠποσθηῖσ, οὐΐπι5 σνοῦρὰ Βαρίῖας δα 

Οἴοσοῦ. Ρ. 241. οἱ Βοκίουιβ 1π Αποοάφῃς ΠΙ. ρΡ. 107. 

ΔΙ ΣΑΙ Ἢ ἢ τγωὰ 

Κ080]. ῬΙπᾶ. Ργίμ. 11,18. ᾿Εναγώνιος δὲ ὁ Ἑρμῆς, 

ΘΧχ οοάϊοο Ῥδυϊοῖπο οαϊδοριηῖ.. Οοηΐ,. ΗἩδυμαπη. Οριιδο. 

γ0]. ΠΠ, ν. 84. ΒΙοιμ4. ρμναθῖ, δὰ Ῥούβας ῃ. ΣΧ ΧΎΙΗΙ. 
390. 

Αἰππιοπίπα. Ρ. 69. Θεωρὸς χαὶ ϑεατὴς διαφέρει. 
ϑεωρὸς, μὲν γάρ ἐστιν ὃ εἷς ϑεοὺς πεμπόμενος, ϑεα-] 
τὴς δὲ ὁ ἀγώνων καὶ ϑεάτρων. --- χαὶ «Αἰσχύλος 

- Ξ ΄ ᾿ 
Βοῷς τοιοῦδε πράγματος ϑεωρὸς ὧν. 

381 

ῬΙαίϊάνομπ5 Δίονα]. Ρ. 889 ἃ. 

Μηιξοβόαν γὰρ, «Αἰσχύλος φησὶ : πρέπει 
“διϑύραμβον ὁμαρτεῖν 
σύγχοινον “]ιονύσῳ. 

σύγκωμον Ῥουβοπιις δα Τὶ οιρῖσπι Ὑ0]. ΤΥ. Ρ. 490. 
882 

Αὐΐδίορμβαποι λπαν. νυ. 918. 914. 
“Τήμητερ. ήῇ ϑρέψασω τὴν ἐμὴν φρένα, 

εἶναί μὲ τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων. 
ὉΡῚ 50 ΠΟ] αοῖα, Παρόσον ᾿Ελευσίνιος τὸν δῆμον ὁ 41]- 
σχύλος ἦν" ἢ ὅτι ἐν τοῖς Ἐλευσινίοις ἐτελεῖτο. τὰ 
δράματα τοῦ «Αἰσχύλου. ἐστὶ δὲ τοῦτο τὸ ἔπος «4ϊ-- 
σχύλου. 

883 : 
Μδογοθῖπις ϑαίπνπαὶ. 1, 18. Ἐπυϊρίάος πὶ Τλουταπῖο 

Αροϊίπεπι Τὐβουαιααθ ἀπππὶ Θαμάθιμπιθ ἄθιιπι 6556 

5 ΠΙ Π σαη5. 5010 1. .-ς Αἄ δδμάθαηι βϑπίθηξίαμι ΑΘΡΟΒΥ - 

1ὰ9 .»»Ἅ Ὁ κισσεὺς ᾿“πόλλων, ὃ Καβαῖος ὃ μάντις.“ 
Σαβαῖος Βαγποοῖαα δ Ἐπιηιρ. Βδσομᾶτ. Ὑ. 408. Οοηΐ. 

ΤΌΘ ΟΚ. ΑΘΊΔΟΡΙ. Ρ. 80. 

884 

ΘΙΟΡαοις ΟΧΧΙ͂, 17. «Αϊσχύλου (3) 
Ζωῆς πονηρῶς ϑάνατος εὐπορώτερος. 
τὸ μὴ γενέσθαι δ᾽ ἐσιὶν 1 πεφυχέναι 

κρεῖσσον καχῶς πάσχοντα. 

! : 385 
Ῥμοιίας Ρ. 188, 24, Κυντερώτατα χαὺὶ χυντατώ- 

ταταὰ λέγουσιν. Εὔβουλος --- «Ῥερεχράτης --- καὶ «Αἱ- 
σχυλος. ἢ 

Ῥμοιίας Ρ. 206, 18. “αμπουρίς: ἡ ἀλώπηξ 

παρ᾿ «ΑἹσχγύλῳ. ΑΘΞΟΒΥΙ ποπῖθα οπις ΘΘῪ οἰκῖυι5. 

385 ᾿ 

Ῥμοίίας ρ. 240, 28. ῃαραϑώνιον ποέημα: 

Αἱσχύλος. εὐδοκίμησε γὰρ ἐν τῷ ἸΙαραϑῶνι σὺν τῷ 

ἀδελφῷ Κυναιγείρῳ. 
388 

Ῥμοίϊι5 ρ. 250, ὃ. ΡΝ ἘΠ τὲ ίρπης: δευστι- 
χῆς. «Αϊσχύλος. ͵ 
Ἶ 889 Ρ 

Ῥμοίϊις Ρ. 881,2. Ὁμάμαιτας τὰ οὐρήματα. 

Αἰσχύλος. Ἠδεγομία5, Ὁ μέχματας: οὐρήματα. 
990 

Ῥποιίας ν. 368, 17. Ὀστράκων: τῶν τοῦ ὠοῦ. 
«ΑἀἱἹσχύλος. Ἡδδογοῖι5, Ὅστρῳ ώχωνγε 

᾿Ἱπτῆνα, τυτϑὸν, ἄρτι γυμνὸν ὀστράχωνγ. 

ἀντὲ τοῦ ὠῶν. τινὲς δὲ χελύφων. 

391 

Ῥποίίας Ρ. 361, 11. Οὐρανιζέτω: πρὸς τὸν 
οὐρανὸν διικγείσϑω. αΑϊσχύλος.ς Οὐρανέζετο: 
πρὸς τὸν οὐρανὸν διιχνεῖτο. 

992 

Πεφρασμένος: Ῥμοιία5. Ρ. 427, 9. παρε- 
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σχευασμένος εἷς τὸ φρασϑῆναι, προσεχτιχὴν ἔχων 
διάνοιαν. «Αϊσχύλος. ΑΘΘΟΒΥΠ ποιμθη Οπιϊοὶς Π65Υ- 
ΟἾπι5. 

398 
Ῥμοίίι5. νυ. 447,1. ΠπΠρέψαις τὸ ὁμοιῶσαι. 

«Αϊσχύλος. 
8394 

Ῥμοίίυ5 Ρ. 497,14. Σ άλα: φροντίς. οὕτως Δὶσχύ- 
λος. 59 ]ΙΟτπὰθ τὸχ οοί μάγα,» ἄθ {πὰ ῬΒοίι 

Ρ- 246, ά. 
395 

Β0ΠΟΙ. Ἡοπιουΐ Π|Ιαᾶ. ξ, 209ς. Ὁμοίως δὲ χαὶ .41]- 
σχύλος τὰς ἐν χύχλῳ ἑστώσας ἐν ἀπείρονι σχήματί 
φησιν ἵστασϑαι 

Ὑμεῖς δὲ βωμὸν τόνδε χαὶ πυρὸς σέλας 

κύχλῳ περίστητ᾽, ἐν λόχῳ τ᾽ ἀπείρονι 
εὐξασϑε. 

γυ]ρο παρίστατεΕ. Οονοχῖς Ἡδυπδηπια Ορι56. Ὑ0].. 

Π. ρΡ. 325. Ἐδάοπι ἴῃ 5010]. δά Οαγ55. α, 98. τὶ 

περίστατε. 

890.9. 

Ἐππίδιμῖι5 ᾿. 9965, 1. Τρωτὸς ὅλον ἣν ὁ Ἅϊας τὸ 

σῶμα καὶ οὐ μόνον τὰ περὶ μασχάλην κατὰ «Αἰϊσχύ-- 
λον χαὶ ἄλλους. 

897 

ΒΌΒΟΙ. Αὐἰϑίορη. Αυΐππὶ ν. 1679, Καὶ “Π]Ἰσχύλος τὸ 
βαρβαρίζειν χελιδονίζειν φησί. Οοηΐ. Αρδπι. τ. 1060. 

“Χελιδόνος δίχην ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον κεκτημένη. 

898 - 

Ῥαυδαπῖας ὙΠῚ, 37, 6. “]ήμητρος δὲ ἴάρτεμιν ϑυ- 
γατέρα εἶναι, καὶ οὐ “ητοῦς, ὄντα Αἰγυπτίων τὸν 
λόγον «Αϊσχύλος ἐδίδαξεν Εὐφορίωνος τοὺς Ἕλληνας. 

399 

Ἡδεγοβίας, “4λαιτόςς ὁ παλαιὸς, ἄφρων, .«41- 

σχύλος. Ἰπιπιο ἀλεός. 
400 

Αἰβοηδοις ὙΠΠ. ρ. 362 ἔ, Τὰς δὲ τοιαύτας εὐω- 
χίας «Αἰσχύλος χαὶ Εὐριπίδης εἰλαπίγας ἀπὸ τοῦ 
λελαπάχϑαι. 

401 

Ετσιποῖοσ. Ουάϊδησθπι Ρ. 378, 838. Π͵ανὸν ἔλεγον 
τὸ ἀραιὸν, ὡς χαὶ «Αἰσχύλος ., Ἐν μανοστήμοις πέ- 
πλοις “ τοῦτ᾽ ἔστιν ἀραιοῖς. Ἑδάθπι 6Χχ 8111}5 οοαϊοϊ- 

Βι5 οαἀϊάοτπέ ΚΙ πηαόπ5 δα Του] ηππὶ 46 Ρ4]11Π10 ἢ. 

41, ἈπβπκΚοηΐις δα ΤΊπιδθιπι ἢ. 177. ΒΙοομΐις5 δά Εἰν- 

Ἰο]ος. Μ. Π. ρΡ. 967. μανοστήμοις ὁΧ Βος 1000 
ἩροογοΒία5. [Ιὰ μυῖα 5Ύ16}0κ σογγορία αἰχ1556 ρορία 

υἱήδθίαν. Οἷο ποὴ το[ιίαπι ῬΗΓΎΠΙΟΒῚ (ἷπ ΒΟΚΚουὶ 

᾿Αποοάοεϊς 1. μ᾿. 61.) ρυδθοθρίιη 46 ρυοβοάϊα δαϊθοιινί 

ανγος. 
δὴν 402 

Ἠδεγομίυς, “σχεύοις: 
«Αϊσχύλος ᾿“γαμέμνονι. 
ΤΌΓΙΠ Ρϑτίθ Ἰθοίππ) ἔπ]. 

ἁπλοῖς, ἀπαρασχεύοις. 
Ἐογνίδο56 ἴπ ρουήἤπα ΟΠοορΒο- 

1. γονίας, «υοά ἴπ ΟΠο6- 

ῬΒοΥ. συ. 1067. Ἰορίπι", 6χ Αρδιηοιηποπο δἴξξονε Ηθςογ- 

Οἰις.. ἴπ «τὰ ἔάθη]α 14 πῸΠ Πιᾶσ]5 ἸΘρΊζαι 4πᾶπὶ {186 

Βταπηπιδίϊοιι9 ΒΟ Κουΐ ᾿. 858, 11. αἰ, γαλχὸν ἀϑέ- 

ριτον ὀσπίδος (ἀϑέριστον ἀσπίδων ΒΙοπΙΠ]4 5) ὑὕπερ- 

τενῆ. Ὅδ 4πᾶ γΓ6 ἀϊχῖ ΒΙΟΙ ΠΠ4π5 πῃ ρῥγαθξαί, δὰ Αρα- 

ΤΘΠ1η. Ὁ- 1χ: Ἂ. 

: 403 
Ῥιουουβίαπι ἃ Ζοπορίο ΥἹ, 18. ὁχ Αθϑου Αἴασο 

ΤΟΥ π5 1] Δ] δίαπι 86] ΘΟΡΠΟΟΙΘδπι ξαβθυ]απ σοί]. Οοη- 

ἔγυ 10 ΘΙΓΟΥΘ. βοπο]αοία Ῥνοπιθίμοὶ υ. ἀϑύ. Ῥνυϑϑο 

ΑΘΘΟΒΥ ΒΟΡΙΩΟΙΔ {Ἰ} 1. 

404 

ἘΥΥΠΙΟΙΟΘ: Ουάίαπ. Ρ. 8ὅ, 44, στεμφῳφής: -- 

παρὰ τὸ στέμβω, ὃ σημαίνει τὸ κινεῖν συνεχῶς, οὗ 

μέμνηται «Αϊσχύλος. Τία μαᾶδο οπιοπάδηῆα οχ οοαϊοὶ- 
βθυ5 Ῥαδυῖσῖηϊθ ἀρ Βαρίλιιηι δα ατθρου. ρΡ. 828. 

᾿ , 405 ἘΠΕ 

Ῥμνυγπίομι ΒΟΚΚουῖ ἡ. 6,13, ἥτεγχτος παρή- 
γορήμασιν: «Αϊσχύλος. δοτικῆ ἀντὶ γεγιχῆς .4τ- 
τιχῷ ἐχρήσατο ἤϑει. [ 

406 

Ῥμυγυπίομις ΒΟΚΚοι Ρ. 6, 16. “παέρειν: τὸ 

μὲν πλεῖστον οἱ ᾿Δττιχοὶ ἐπὶ πλοῦ τιϑέασι, πλὴν καὶ 
ἐπὶ τῆς ὁδοιπορίας, ὡς «Αϊσχύλος χαὶ ᾿ἀριστοφάνης. 

: 407. ' 

ῬΕνγπίοππς ΒΟΚΚουὶ, Ρ. 20, 13. ναγκόδα- 

κρυς: ὁ πρὸς ἀνάγκην δαχρύων χαὶ μὴ ἐκ πάϑους 
τινὸς ἢ συμφορᾶς. «Αϊσχύλος. 

: 408 
. ῬΒνυπίομις ΒοΚΊΚΘυὶ ῥ. 28, 12. χταινῶσαι: -- 

«ΑϊἹσχύλος .. οὐκέτ᾽ ἀκταίνω ““ φησὶ, βαρυτόνως, οἷον 
οὐχέτι ὀρϑοῦν δύναμαι ἐμαυτήν. ΑΔ Ἑππιρηϊα, τ. 
86. ὡς μήτε σωκεῖν μήτε μ᾽ ἀχταίνειν βάσιν τϑίυῖε 
Ἀυπηκοηῖις δὰ Τππδοθιπὶ Ρ- 21. «υὶ διίουιπι δ. ΔΠπιπ|ἃ- 

τἰσούαμη 46 Βοος Ὑθῦθο ]106005 ἱπαϊσϑδί. 

409 

ῬΒυγυπίομι5 ΒΟΚΚΟΥΙ Ρ. 48, 21]. 

χκαχοῖς Ἰῶ χαχα."" 
: 410 

᾿Οταπιπιδίΐοι5 ΒΟΚΚοΥΪ 1. ρ. 8387, 8. «ΔἹσχύλος δέ 

φησι χαὺ ,, φρὴν ἀγέλαστος “-. 

411 

Οναπιπιδίίοις ΒΟΚΚΟΡΙ 1. νυ. 347, 32 

πολύσκια χωρία 
«Αϊσχύλος. 

. Ἄξιλα: τὰ 

κατὰ στέρησιν τῆς ἕλης. οὕτως 

412 

Οταπιπιαίΐοις ΒΟΚΚΟΥΣ 1. Ρ. 349, 6, 'Ζηδόγνειος 
ϑρῆνος: «Αϊσχύλος 

Θοηνεῖ δὲ γόον τὸν ἀηδόνιογ. 
Οοοχ ἀηδόνειον. 

413 

Οταπηπιαίίους ΒΟΚΚοΥΐ 1, ν. 363,17. «4ἱ ὦ τὸν αἰῶγα 

κατὰ ἀποχοπὴν «Αἰσχύλος εἶπεν. 

414. 

Οταπιπιαίΐους ΒοΚΚοιὶ 1. ἡ. 868, 29ὅ.0. “χνέσω- 
τος οἶκος: ὃ ἄγεν πυρὸς καὶ χγίσης. οὕτως «Αϊ-- 
σχύλος. χΣ 

Οταπηπιαίίοπς ΒΟΚΚουΐ 1. Ρ. 872,9. χουνε τὰς 

ἐμὰς ἐπιστολάς: ἀντὶ τοῦ τῶν ἐμῶν ἐπιστολῶν. 
οὕτως «Αϊσχύλος. 

416 

Οναπιπιαίίοι ΒΟΚΚονὶ 1. ῃ. 882, 80. «Δ)σχύλος 
» μέγαν ἀλάστορον ““ εἶπεν. 

417 

Οταπιπιδίίοις ΒΕΚΚουὶ 1. ῃ. 388, 81, ᾿λχάϑω 

Αἱσχύλος,, Μὴ] 
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χαὶ ἀλκάϑειν (ἰπιπιο ἀλχαϑεῖν) ς 
αΑϊσχύλος. σημαίνει δὲ τὸ βοηϑεῖν. 

418 
Οταπιπιδίϊοις ΒΟΚΈΘΥΙ 1. Ρ. 421, 8. πέλλ ηἶ οις 

ἀνταγωνισταί, οὕτως ΑΑϊσχύλος. 

419 
Οταπιπιδίίοις ΒΟΚΚοΥ 1. Ρ. 460, 8. ᾿“ρχῆϑεγ: 

οὐκ ἔστι παρὰ τοῖς ᾿Αττιχοῖς πλὴν παρ᾽ «Αϊσχύλῳ. 

420 
Οταιιπιϑίίουις ΒΟΚΚουὶ 1. ρ. 450, 380, σαι: βλάψαι. 

οὕτως «Αϊσχύλος. 

“Σοφοκλῆς καὶ 

421 

Οταπιπιδίίοις ΒΟΚΚΟΡΙ 1, Ρ. 467, 9. “ὐτόχρα- 

νον λόγον: τὸν ἐξ ἑαυτοῦ τὸ τέλος ἐπι ἔροντα. 
οὕτως «Αϊσχύλος. 

123 

ΟΒοθυοΡβοβοις ΒΟΚΚουὶ ΠΙ. Ὁ. 1196. Τοῦ βοῦς ἡ. 
γενικὴ οὐ μόνον βοὸς, ἀλλὰ χαὶ τοῦ βοῦ παρὰ Σο- 
φοχλεὶ ἐν ᾿Ινάχῳ καὶ παρὰ τῷ «Αἰσχύλῳ. 

423 

ὉΒΟΘΡΌΡοβοις ΒΟΚΚΟΥῚ τ. 139]. 

ἰσχυρὸν πίλιον ἔχων παρὰ «Αἰσχύλῳ. 

ἀδά 

ΟΒοοιΌΡοβοις ΒΕΚΚουῖ Ρ. 1408. Παάλαμυς Τίαλά-- 

μυὸς" τὸ γὰρ Παλάμυδος διὰ τοῦ δὸς χλιϑὲν παρ᾽ 
«Αἰσχύλῳ ἡμάρτηται. ἔστε δὲ ὄνομα κύριον βασιλέως. 

ἈἘΊΩΣ ΑΧῪΥ 

«Κραταίΐπιλος ὁ, 

ΔΧΟΥΥΣ 

428 

ΒΝΟΠΟΙ σία Αὐἱςίορμδηῖς 1 γε, ν. 1259, Πολὺς 

δ᾽ ἀμφὶ τὰς γέννας ἀφρὸς ἤνσεις; πρὸς. 

τοὺς παρὰ τῷ ᾿᾿ρχιλόχῳ": πολὺς δὲ ἀφρὸς ἣν περὶ 
τὸ στόμα. καὶ Σοφοχλῆς (ΕΠθοίν. ν.719.). «ΔϊἸσχύλος 

« ῬΡΟΥΞΟΠΕΚ“ς δὲ, ἀφρὸς βορῆς ἐρρυηκότα στόμα. 
Ἀφρὸς βούτειος ἐρούη κατὰ στόμα. 

426 

ΑΘΡΟΒΥΙ ἄἀθ ϑ'δίισπο Ἰοοπς χυσδπι πιθιιου δα" 1ῃ 

ΦΌΒΟΙΪΟ ἸᾶσογῸ σοήϊοῖς Ὑ δἴϊοδηὶ δα ἘΒοϑιπη τ. 36. 

ἘΜΈΤΓΕΣΙ 4. 

427 

ῬΙυίανοδις Μοτα]. υ. 384 ἃ. Ἴσχει διὰ τῶν ὅπλων 

Βροιϑὺς ὁπλιτοπάλας, δάϊος ἀντιπάλοις. 
τάμα: μου Ιοοο ῬΙιίδτ μια. ποὺ δἀᾶϊίο πιοᾶο οπιΐθθ0 

ποιβῖπθ ρΡοθίδο Δῖουα]. Ρ. 317 6. 640 ἃ. Ὑ7ΐαυ, ρΡ. 887 ".] 

428 

τ Ηϊϑίον. ῬΙΥΧ, 1ὅ. νυ. 313. οᾶ. 5 Βποὶ- 

ἄθν. Καὶ γὰρ «Αἰσχύλος ἐν ταῖς ἐλεγείκις ὡς πολυ- 
φάρμακον λέγει τὴν Τυροηνίαν 

Τυρροηνὸν γενεὰν, φαρμακοποιὸν ἔϑνος. 

ἘΡΙσταπα ΑΘΘΟΒΎΙΟ {ἰιίμππι υἱθ 15 ΔμΠΟΙΟσ. 

Ῥαϊαῖ. ὙΠ,2 

Ἂν 

δεινὸς εἶναι χαὶ χατὰ τὸν «ϊἸσχύλον 



ΞΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. 

ΕΣ ΣΟ: 

- 1 

Ηδεγομίης, Καταγνῶναι: ἐπιγνῶναι, μέμψα- 
σϑαι. «Σοφοκλῆς ᾿ϑάμαντι ε΄. 

2 

ΒΌΒΟΙα δὰ Αὐϊοιορμαηὶς Ναί νυ. 257. ᾿“ϑάμαντα 

δὲ ἡ Νεφέλη δίχην αὑτῇ δώσειν διὰ τοὺς παῖδας 
πεποίηκε. προσαχὅεὶς οὖν στεφανηςφορῶν ἐν τῷ βω-- 

μῷ τοῦ “ιὸς σφαγησόμενος, ὑπὸ “Πρακχλέους σέσω-- 
σται. οὕτω γὰρ Σοφοχλῆς ἐν δράματι πεποίηκε. 
( Οομξ. 50801. ῬΙπάαδυνι Ῥγίβ. ΤΥ, 258, Αροσίοιππν ΧἼΊΠ, 

46.) ζάλλως. ἐν ᾿ἀϑάμαντι Σοφοκλέους ὑπόκειται 
᾿᾿Ιϑάμας στεφανηφορῶν, ὥσπερ ἱερεῖον, δίχας εἴσ- 
πραττόμενος παρὰ «Ῥρίξου. ᾿άλλως. τοῦτο πρὸς τὸν 

ἕτερον ᾿ϑάμαντα Σοφοκλέους ἀποτεινόμενος λέγει. 
ὃ γάρ τοι Σοφοχλῆς πεποίηκε τὸν ᾿ϑάμαντα ἔστε-- 
φανωμένον χαὶ παρεστῶτα τῷ βωμῷ τοῦ «Τιὸς σφα-- 
γιασϑησόμενον. μέλλοντα δὲ ἀποσφάττεσθϑαι αὐτὸν, 
παραγενόμενον ραχλέαχ, καὶ τοῦ ϑανάτου δυόμε-- 
γον», λέγοντα ὡς σώζοιτο ὁ «Ῥρῖξος, δι᾽ ὃν ἔμελλεν 

᾿ ἐχεῖνος τεϑνηξεσϑαίι. 

ΦΤΩ͂Σ ἘΞΘΟΚΡῸΟΣ. 

11 

ΝΙΌΡΆΘτς ἘΠῚ]. ΡΠγ5. 1, 4. γ0]. ἵ. ῃ. 130, Ἡδσοτγεπ. 

Σοφοκλέους ( αἴωντι πιᾶνδοὸ Οδπίου ) 

Τὶ δείν᾽ ἔδρασας, δεινὰ χαὶ παϑεῖν σε δεῖ. 
“Τίχας δ᾽ ἐξέλ αμινεν ὕσιον (άος. 

Ῥυ]οθπι Ὑθρϑτπὶ ΘΧ ΘΟΡΒΌΟΙΟ οἴου ΤΠ ΘΟΡΙΙΠπ9 δὰ Απὑ- 

101γο. ΠΠΙ, 64, Ρ. 268. ΑἸίον 51. οϑὲ ΒΟΡΠΟΟΙΙΝ., ΘΧ 8110 

1000 γοίλζις 65. ΘΙΠ)1Π|15 δϑηΐθηίία Σοςοχλέους «Αἴαντι 

τιιθυπέαι" ἀρι Θ:ΟΡάθιπι 1, ἢ, ἡ. 124, 

Τὸ χούσεον δὲ τῶς Ζίχας 

δέδορχεν ὄμμα, τὸν δ᾽ ἐδικον ἀμείβεται. 

Αἰβοπαθις ΧΗ. Ρ. ὅ46 Ρ». Καί πού τις χαὶ ἜΣ: 

ἐφϑέγξατο --- «Τὸ χούσεον διμια τὸ τῶς ““ίχας."“ 

12 

ΒΙΌΡαθις ΕἸΟΥ. ΧΙ, ὅ. Εὐριπίδου 

“Σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν ξυγουσίᾳ. 

99 ΘΘπσ πη της ΧΑ 6556 6χ Αἴδοο Ποοτο ἰδδίδη- 

τιν ΑΥΙ5Π 465 τοι. 11. ν. 288, Τήβδηῖις Ερ1ο. ΧῸΧ ΧΉΠ. 

Ζοπορῖις Ῥῖιου. Ὑ. 982. Ἄρϑιις ΧΙΠ. 18, ῬΙ]αίοηϊθ 

ΘΥΙΌΡΘΗΙ., ΑἸΪΐς ἴδῃ δηΐθα ποίαίιπι, Οσίοπαῆϊ Οδέδ ΚΟυτ5, 
3 

τὰς ΠΕ : σπᾶν σὰ «11 ἄ Ποὺ βοπανῖο οορίοσο αϑὶΐ ἴοπι. ἴ. γμ. 178.“ 
ΘΕ Ομπι5,  ρ χεσις διχτύοις. «Σοιφοχλῆς .419(- : Βπυνοκ. ΑἸία ἄθαϊ δ Αὐἱδιορ μαι 5. ἔγαρι, 289. 

Ζ Ὗ 
ἐιαντι Ρ -. 

4 ιᾷ 
Ἡδοτ οἰῖας, Ἑψψέα: --- ὁμιλίᾳ. Σοφοκλῆς τοις. δίοδον Χ ΟΥΤΙ, 14, Σοςοχλῆς «Αἴαντι 

μάντι β΄. ᾿Αἀνϑρωπός ἔστι πνεῦμα καὶ σκιὰ μόνον. 

᾽ 14 
“ Ομόθτοβοϑοῦϑ ΒΕΚΚουὶ ΤΠ. Ρ. 1804. “γύναιξ --- Βίορθδοις ΟΧΙΨΥ͂, 6. «Σοφοχλέους Οἰδίποδι 

οἷον πε α ἘΡ᾿ εὐ Τοὺς δ᾽ αὐ μεγίστους χαὶ σοφωτάτους φρενὶ 
Ὡς ων ἐπαις τε χάγυναιξ καγέστιος. ; χὺούσυν. ἡ οιδτῶν διοῖ πον" Οὐ 

παρὰ «Σοφοκλεῖ ὃν ᾿ϑάμαντι. 

0 

Ἡδογολῖις, .1.γ,͵χήρης: ὃ ἐγγύς. Σοφοκλῆς .Αϑά- 
μώντι-: 

χαλῶς χαχῶς πράσσοντι συμπαραινέσαι" 
« »" ΕῚ ν ΕῚ - ᾿ « 
ὅταν δὲ δαίμων ἀνδοὸς εὐτυχοῦς τὸ πρὶν 

μάστιγ᾽ ἐρείσῃ τοῦ βίου παλίντροπον, 
τὰ πολλὰ φροῦδα καὶ χαλῶς εἰρημέγα. 

7 
ἐκτὸς αφ τη - ᾿νε Ἴξρ Ἐχ Αἴδοθ Τίοοῦο θθ56 οκίοπαϊς Οἴσονο Τπδοι. 1Π1. 29. 

Ἠαγροογαῖίο ἔπ ἔπισλον, --- τὰ χατὰ τὴν οἵχίαν 
λας ᾿ - ΡΣ τ κπ .» Παγο ΟἸΐοιι5 {Π|Π6 ἀρμα ϑορλοοίοπε, φιεὶ Το ηιΟ) ΘΉΝ, 

σχευη ἔπιπλις λέγουσι --- οφοχλῆς ϑάμακγτι. 
8 αμέοα 6 Αἰαοὶς τιον φογιϑοίμξια 6856, 5 ψιιην ταἴἴδ8-- 

δοὲ ὧδ σμὶ, 7γηαοίμδ ὁδῖ. ἴὴ6 οἰ οογημ έη τηθμΐθ 
Ἡδόγομῖι5, Επιστήγματας ἐπικελεύματα. “Σ0- 

: δῖς εἰϊοτίιν 
΄ (οχλῆς ᾿ἀϑάμαντι. ἘΡῚ ἘΒΌΛΕΙΤΩΗΙΣ Ἔτι ΔΙΟΚ ΠΟΥ πὰ Νες υδνο ἐαμία ργαραϊμις σαρίοηϊξα 

81. ἘΠοοοΡ ὙΙ, 29. ἐπισίγματο, οθΥνυιοτί. 

9 

Ἡφογοἴις, ΠΠχοωματέίσϑη : συνεχρώσϑη. Σο- 
- ’ 

φοχλῆς ᾿“ϑάμαντι. 

ηιεῖδηιειη 65... φιρὶ αἰϊογιεην ἀογμγριεε εἰϊο 5 οἰουαηιϑ, 

πολι Τάθηι. ψιμηι φονέα ταί αέω ἐηηρθέιεε 

οοπυογίαξ, οἰαας σμδίία 7γαη σαί 5πώ ; 

με ἡΠΠὦ «ὦ αἴΐος αἰϊσέα δὲ ργαοσορέα οχοϊεήωρ "6 
10 

Απεηδεποϊσία ΒΘΈΚΟΡΙ τ. 106, 33. 2ευκὴν ἡμέ- 
ραν: τὴν ἀγαθήν. Σοφοχλῆς ᾿ϑάμωντι. 

1ὅ 
5001. Ἑπυτὶρι1ς ααὦ ΑἸοοση 458. Καὶ παρὰ .Σο-- 

φοκχλεῖ ἔν «Αἴαντι .“Ζοχρῷ 
Καὶ πεζὰ χαὶ φορμικτά. 

χαὺὶ πεζαὶ δέ τινες ἑταῖραι λέγονταε, εἷ χωρὶς ὀργά-- 

γου εἰς τὰ συμπόσια φοιτῶσι. 

6 Ηδογομῖ Ἰοοο βρυαζούσης λεαίνης τἷᾶθ 8ᾷ 

ΑΘΘΟΒΥΣ ἔγαρηι. 4. 

»πὐ νυν ΡΥ ΡΨ ΝΥΝ 



90 

16 

ΚΌΒΟΙ. ΔυὶφορΠπαπὶς δα νος 934. Σπολὰς, διφϑέρα 
Ζοφοχλῆς «Αἴαντι “οχρῷ 

Καταστίχτου χυνὸς 

σπολὰς “ίβυσσα, παρδαληφόρον ϑέρος. 
τὸ δὲ Σοφόχλειον ἐπὶ τοῦ δέοματος εἴρηται, τοῦ 
κρεμαμένου πρὸς τῇ τοῦ ᾿ἡντήνορος οἰχίᾳφ. ῬΟΙκ 
ὙΠ, 70. σπολὰς --- Σοφοχλῆς δ᾽ αὐτὴν “ίβυσσαν 

ὀνομάζει ., Σπολὰς «Τίβυσσα, παρδαληφόρον ϑέρος."“ 

᾿ 17 

Αὐεαιεοἰδία ν. 97,4. Ἑλλάς: ὁ ἀνήρ. 

χλῆς «Αἴαντι “Ζοχρῷ. 

ὁποιαοῦν. 

ΖΣοφο- 

18 

Ζοπορίας ΥΙ, 14. Τί σοι ὁ ̓ Ἱπόλλων χεχιϑάριχεν;: 
τὸ χεχιϑάριχεν οἷον ἐμαντεύσατο, ὥς φησιν «Αϊσχύ-- 
λος (Σοφοκλῆς 7) ἐν «Αἴαντι «“Ζοχρῷ. 

5.1 ΤΕΡΟΥΣΣ,. 

19 

ΒΙΓΆΡ. ΓΧ. ν. 392. Τὴ» δ᾽ εἰς τέτταρα μέρη δια-- 
νομὴν ἄλλων ἄλλως εἰρηχότων, ἀρχεῖ ταῦτα παρὰ 

Σοφοχλέους λαβεῖν. φησὶ δ᾽ ὁ «ϊγεὺς ὅτι ὁ πατὴρ 
ὥρισεν ἐμοὶ μὲν ἀπελθεῖν εἷς ἀχτὰς τῆοϑδε γῆς 
πρεσβεῖα νείμας, τῷ δὲ ““ύχῳ 

τὸν ἀντίπλευρον κῆπον Εὐβοίας νέμων " 
Νίσῳ δὲ τὴν ὅμαυλον ἐξαιρεῖ χϑόνα 

Σκχείρῳγμος ἀχτῆς" τῆς δὲ γῆς τὸ πρὸς νότον 
ὃ σχληρὸς οὗτος καὶ γίγαντας ἐχτρέφων 

εἴληχε Πάλλας. 

Οποὰᾶ ν. 2. τϑοπι ὅμαυλον ἱπ πος Δ1119 ΔἸΠΘν δοῖ 

ΘΟ ρΡππὶ ς Ρτοχίπθ δα Ὑθυτπὶ δοοοαϊ δοα 1019 ῬΑΥΙσΙηὶ 

ὅμαυδον. 
20 

Αἰβοπᾶθιβ ΠῚ. νυ. 122 ἔ, Τὸ δὲ Ταύρειον ὕδωρ 
ὠνόμασεν. Σοφοχλῆς ἐν «ἍΑϊγεῖ (Ρεῖ- ἐν γαι) ἀπὸ 
τοῦ περὶ Τροιζῆνα ποταμοῦ Ταύρου, παρ᾽ ᾧ καὶ 
χρήνη τις Ὑόεσσα χαλεῖται. ἀπᾶθ᾽ οογτπρίσπι ἘΓΘΒΥ ΟΕ 
ἰοουπι ἱπ Ταύρειον πόμα δοτιθχθυιηΐς οὐπϊοῖ. 
ταύρου οχ Ἠδ]οπα αἴξναι: : ἄἀθ 410 ἱἰηξνα. 

δῆς ζαβυ]δπι τϑί] ΒυιπΟΚ ἴπ5. 

21 

ῬΟΙαχ Χ, 1600. Καὶ χέστρα δὲ σφύρας τινὸς εἶ-- 

δὸς σιδηρᾶς, ὡς ἐν 4ϊγεῖ Σοφοκλῆς 

ἈΚέστρᾳ σιδηρῷ πλευρὰ καὶ κατὰ ῥάχιν 
ἤλαυνε παίων. 

αἷμα 

14 δα 

22 

ΒΙΘΡμδηις,, Χῶρ ας: --- ἢ ἀπὸ τοῦ χώρα χωρίτης 
--- Σοφοκλῆς «Αἰγεῖ 

ἐχλύομεν. οὐκ ἔγωγε χωρίτην σ᾽ ὁρῶ. 

29 
Κ.0801. ῬΙπᾶανὶ Ῥγίι. 11, 62. Πειρατὰς, τοὺς κατὰ 

πέλαγος ληστὰς λέγομεν" χυρίως δὲ τοὺς ἐν ὁδῷ 
χακουργοῦντας " παρ᾽ ὃ δὴ χαὶ ὁδουροὺς αὐτοὺς λέ- 
γουσιν --- Σοφοχλῆς ἐν «Αἰγεῖ 

Πῶς δῆϑ᾽ ὁδουρὸν οἷος ἐξέβης λαϑών; 

νῶν. 
5801. Ἠοπιθυῖ Οἄγ85. ἡ, 106. Σοφοκλῆς ἐν «Αἱγεῖ 

(μριὶ ἐν 4ργει) 
Ὥσηερ γὰρ ἐν φύλλοισιν αἰγείρον μαχρᾶς, 

. »)οι" ἔνϑεν χαὶ ὁ σφήν. 

ΣΟΦΟΆΝΛΈΟΥΣ. 

ὃ 5) Α 

χαν αλλὸ μηδὲν, ἀλλὰ τοὐχείνης χάρα 
’ 7 Ε 

χιγήσης αὔραις, ἀναπουφίζει πτερόν. 

26 
Ἡρογομίυς, ρύϑμων : ἀσυμφώνων. Σοφοκλῆς 

ϑω : 
αἷγί. Τίὰ οοάοχ. Μυδ5 ΔἸγίσϑῳ. Απεὲ “4]Ἰγεῖ δα 

«4ϊϑίριψε κουϊθοπάσπι υἱάθίιν. 

ΑΙΘΙΟΠΕΣ. 

26 

«Δίποπᾶθης 1Π|. Ρ. 122 ο. δὲ οχ 60 ραυπι ΕΠπιϑέα  π|5 
Ῥ- 752. 

Τοιαῦτα τοί σοι πρὸς χάριν τε χοὺ ἡ βίᾳ 

λέγω, σὺ δ᾽ αὐτὸς ὥσπερ οἱ σοφοὶ τὰ μὲν. 
δίκαι᾽ ἐπαίνει, τοῦ δὲ κερδαίνειν ἔχου. 

ὀαργῳ ἢ 
Ῥμοίϊις Ρ. 22, 15, Ἰσφηχωμένον: ἐσφιγμέ- 

γον. ἀπὸ τῶν σφηχῶν, οἱ χατὰ μέσον εἰσὶν ἐσφιγμέ- 

Σοφοχλῆς «Αϊϑέοψε τοὺς 

ἐσφιγμένους μύρμηκας τῇ σαρχώσει 
Τετράπτεροι γὰρ νῶτον ἐν δεσμώμασε.. 
σφηχοὶ χελαινόρινες. 

Ἑδάθπι Ειγπο]ορ. Μ΄. μ. 885, 3. οπιΐθ50 ποπιῖπα ἔα θυ]Δ0 

Θὲ πι816 βουίρίο μελαιγόριγες. 

28 

ἩΘΟΥ οΒῖτια , ἄναρχτον: ἀνυπόταχτον, οὗ οὐ- 
δεὶς ἡρξε. «Σοφοκλῆς «ἀἰϑίοψι. 

29 : πο λα 

Ἡδογολῖις, ἀν ϑοβοσπκόνς: ἀνϑοτρόφον. Σοφο- 
χλῆς «Αἰϑέοψι. 

ἩδογοΝῖι5, 4πιστεῖς ἀπειϑεῖ. Σοφοκλῆς «4]-- 
ϑέονι. 

" 91. ἃ. 

Ῥμοίίι5 Ρ. 846,19... Ὀρϑόπτερον: «Σοφοχλῆς] 
«Αϊϑίοψιν. ὀρϑοὺς ἔχοντα χολωνούς. τὰ γὰρ εἰς 
ὕψος ἀνέχοντα πτερὰ ἔλεγον. Οοπξ. Ἠφόγοῖ. 

ΑΙΧΜΑ.ΖΩΤΙΔΕΣ. 

99) ΑΥ̓ΡαπΙΘπίππι 6 Ἐγοϊαπα Βἰδίουϊα ϑπτιρίππι ἀοοοῖ 

διιοίοῦ ΒΥροίμθϑθος Αἰδοῖὶβ. αἀσοβδηΐ ἱπ 6οὺ ΤἜτοϊδπδθ 

ΤΠΆΜ]ΘΙῸ 5 Οαρίϊναθ., αὐ ἴῃ Ττοασίη ΕΠΡΙρΡΙ415 : 564 ἀΐνουθα 

ας ἐγδοίδπαι! γΠ0 «πᾶπιὶ 1η1 ΘΌΡΒΟΟΙ65. Οπδπίιπι 

Θπΐπι ΘΧ ΘΧΙΘηΪς ΤΟΙΣ ΠΣ ςΦ ΘΟΠΠΟΘΙΘ Ποθῖ, ἐτῶν 

ξαΐξ μος ἄταμπια. 9 ΒΕυνοκ. 
32 

Ἡατροονδίῖο ἴπ ἀπομάττων. “Σοφοκλῆς ἐν «Αϊχμα- 
λωτέσι 

“Στρατοῦ “αϑαρτὴς κἀπομαγμάτων ἔδριφ. 

χαὶ πάλιν 
Ζ:εινότατος᾽ ἀπομάκτης τε μεγάλων συμφορῶν. 

ΗἩβογομῖις, πομάπκτης: παραχαϑάρτης. 

"ς να! 
ῬΟΙΠῸΧ Χ, 190. «ὐτὸ δὲ τὸ πήλινον, ὃ περιεί-"} 

ληφε τὰ πλασϑέντα κήριναι, ἃ χατὰ τὴν τοῦ πυρὸς; 

προσφορὰν τήκεται, χαὶ πολλὰ ἐχείνῳ τρυπήβαν!ι: 

ἐναπολείπεται, ἡμίλιγδος καλεῖται" ὅϑεν χαὶ Σοφο- 
κλῆς ἔφη ἐν “ἰχμαλωτίσιν 



ΞΘ ΦΘΝ Ἀ ἘΞ Ο Ὁ Σ, 9.1 

᾿“σπὶς μὲν ἡμίλιγδος ὡς πυκνὸν πατεῖ. 
ΑΔ Βαπο Ιθοιπι ἐρθοίας ΗΘ ομΐας ἀπ γλέδου χοάναι. 

84 

ΞΟΒΟΙ]. ΔΥὶϑίορῃ. δα απας 293. 

καλάμῳ ἀντὶ χερατίου ἐχρῶντο. 

λωτίσιν 

Ὑφηρέϑη σου χάλαμος ὡσπερεὶ λύρας. 

Νομῖθα ξαθ]Δ6. ὁπ. ῬΌΠΕΧ ΕΥ̓͂, 62. 

ι 85 
διΐᾶας ἱπ Ὑπὸ παγτὶ λίϑῳ --- Σοφοκλῆς Αἴχμα- 

λωτίσι 

ο « 3 τ - 

Οτι οἱ ἀρχαῖοι 
“Ζοφοχλῆς «Αϊχμα-- 

Ἐν παντὶ γάρ τοι σχοοπίος φρουρεῖ λίϑῳ. 
Ὁ. Γιαᾶδε πο συθύδτιπι 50 ΠΟ] 5ἴθ 5. πιο 6 ΝΙσδμαΡΙ δὰ 

ῬΠονῖας. 19. Νοιίϑϑίπηιπι ῬΓΟυ θα δά αποα 81161Ὶ 

οοπΐοις ἘΒΟΘΙΊΟΡΗ. ὅ28,ς Βμυνοκ. 

96 
- ’, 

ΘΙΘΡμαπις ἴπ Βωμοὶ --- τὸ τοπικὸν βώμιος, χαὶ 
εν Ἁ δ Ἕ ΕΞ ΡΩ ,΄ χατὰ παραγωγὴν βωμιαῖος. «Σοφοκλῆς «Αϊχμαλωτίσι 

κι -" δ. ἢ ΕΣ ὡ 
Καὶ βωμιαῖον ἐσχάρας λαβων. 

37 

Βίορμαπις ἱπ Εὐρώπη --- λέγεται χαὶ Εὐρώπεια, 
χαὶ διὰ τοῦ ε Εὐρωπία παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν «Αϊχμα- 
λωτίσι 

ν 3 

Καὶ νησιώτας καὶ μαχρὰς Εὐρωπίας. 

͵ 

μαχρὰν Βηυποκίπ5. 
38 

| Βίθρμαπιθ, Χρύση, ἡ πόλις τοῦ ᾿“πόλλωνος ἐγ- 
᾿γὺς 4ήμνου. ΖΣοφοχλῆς --- ἐν «Αἰχμαλωτίσιν 

Ταύτην ἐγὼ Κίλλαν τὲ χαὶ Χούσην. 

99 

᾿ Ῥμο Ρ. 648,7. Ετσιμοῖος. ΔΜ. Ρ. 759,43. Φ α ὕ- 

λον: --- τεϑείη δ᾽ ἂν χαὶ ἐπὶ τοῦ μεγάλου Σ. Α. 
Ἐὶ μιχρὸς ὧν τὰ φαῦλα νιχήσας ἔχω. 

40 

Ἠδτοάϊαπις περὶ μονήρους λέξεως ν. 9, 9. Παρὰ 
μ᾿ τὸν 3 3 5 ᾿ » ἀν, δ΄.» 

“Σοφοκλεῖ ἐν «Αϊχμαλωτίσιν εἴρηται Σαρπηδὼν ἀζτή. 

41 

Ἡδογοπῖις, “χα ὁ δετος: αἰχμάλωτος. Σοφο- 
χλῆς «Αϊχμαλωτίσιν. 

42 

Ἠογ μια, ᾿4λιτρία ΣΣοφοχλῆς «ΔἹχμαλωτίσι λέγει. 

43 

Ἡρδογομῖις, μφρίλινα χρούπαλα: “Ζοφο- 
πλῆς αΑϊχμαλωτίσι ., Πατὴρ δὲ χρουσδὺς ἘΜ δυο 
“ρούπαλα."" 

41 
Ἠδογομία5, 4γηχές: 

ἄηχές οἐ ἀῆχον». 
ἀγῆχον. ΖΣ. «4. Οοᾶοκ 

45 

Ἡρογοβίι5, “πειϑής: ἀνυπόταχτος, ἄπιστος. 
ΖΞ. 53} 

46 

Οταπιπιδίΐοιις ΒΟΚΚΟΥΙ 1. Ρ. 447, 7. ρτάνη: Σ. 
δὲ ἐν 4. ἐπὶ τοῦ δεσμοῦ. 

47 
Ηδογολλι5, “ἀσεπτον: 

48 

Ἠδεγοδίυς, Δ χνὴν “υδῆς 

ἀσεβές. ὩΣ. ἘΖΙ2 

κερπέδος. Ζ. «4. 

49 
Βυϊδας, Βατα ἐς μιχραί, καὶ βαιὸς Ἰδίως ἀντὶ 

τοῦ εἰς. «Σοφοχλῆς --- ἐν “᾽χμαλωτίσι 

Ἔσπεισα βαιᾶς κύλικος ὥστε δεύτερα. 
40 

Ἡρογομς, Ἐμπλεύρους 
πλευράς. ΖΣ. Δ. 

ἐνάλλου εἰς τὰς 

Θ1 
. Μ. ν. 8344, 47. 

ἀπὸ τοῦ ταῖς τῶν ὦτων ὀπαῖς χεῖσϑαι. 

φοχλῆς. Ψυΐρο Ἑ »νοπαϊῖς. 
ὙΟΘΑΡΙΠΙ 

ἘΠ ΠΙΟΙοσ 
,’ 

τίοις- 

Ἐνόπαις: τοῖς ἔνω- 

2ο- 

Νοιιθη {ΡΠ 86 οἱ ργοσοῦϊᾷ 

ΟΟδποδοΐπι ΕΣ Ι000 οουτρίο ΗΘΟγομΐ ἴμ 

ἔγωταις. ἶ 
52 

Ἠρογοῖῆις, Ἑγνστερνομαντίαις: ἐγγαστρι- 
μύϑοις. Σ. 4. ῬοΙχ 11, 162. 5080]. ῬΙαίοπῖς ρ. 372. 

οἱ ϑιίδας ἱπ ἐγγαστρίμυϑος στερνόμαντιν 6ὁχ ϑορδο- 
ΟἹΘ πιϑηουδηΐ, 

53 
ἨἩρογομῖυς, Ἐπιμάσσεται: 

πλέον. --- Σ. «4. 

ἐπαύξεται ἐπὶ 

δά 
. 2 

ἩΟόγοΝῖ5, ΤανναΣ ὃν μὲν Αϊχμαλωτίσι Σοφο-- 
᾽ 5) Ζ, «ς ΄ 4 2 ἢ Α 

χλέους ἀπέδοσαν “λληνιχή" ἐπεὶ Ἴαννας τοὺς Ἕλλη-- 
νας λέγουσιν. ἐν δὲ Τριπτολέμῳ ἐπὶ γυναιχὸς, ὡς 

χαὶ ἐν Ποιμέσι. τινὲς δὲ τὴν “Ἑλένην. ἐπιεικῶς δὲ 

οἱ βάρβαροι τοὺς Ἕλληνας Ἴωγας λέγουσιν. ἐν δὲ 
Τρωίλῳ βάρβαρον ϑρήνημα τὸ Ἰαί, ἢ ὄνομα γυγαιχός. 

᾿ δὅ 
Ἡδόγομῖις, ΤἹεδόλας: ἴσισυς (ἱερεύς Ἠοτεΐπρα). 

Σ. 4. ὡς καὶ τὸν γέροντα γεροιδὰν ἢ γεροῦντος 
λέγει. Ἑονίαδθθθ ὡς χαὶ τὸν γέροντα γηρόλαν λέγει. 
ε ’ . . , . . 

Ιερολᾶς 51 ΘΧ {{ϊπι61Ὸ Θ5ῖ, ἱρολας μοῖτι5 βου θοπάπηι. 

ὅ6 

Ἡρογομῖις, Ἱχτορεύσομ εν : ἱχετεύσομεν. ΣΣ. Α. 

67 

ΟΒοοΙΌΡοςοις ΒΟΚΚονὶ ΠΙ. ᾿. 1399, Τ͵ῆύγης: -- 
Σ. Μύνου ἔκλινεν Αἰχμαλωτίσιν εἰπὼν ., Μῆύνου 
τι ἐπιστρέφου γε." Ἠμπο Ξςρθείαί Επιίδίμπις Ρ. 1017, 10. 

ἸΧΑΚΡΥΣΙΟΣ. ἨἩΣΨΥΙΣΙΕΣΑΓΟῚ. 

58 
ΒίοΡαθις ὙΠῚ, 2. ΣΣ. ᾿χρισίῳ 

Βοᾷ τις" ὦ ἀκούετ᾽ " ἢ μάτην ὑλαχτῶ; 
ἅπαντα γάρ τοι τῷ φοβουμένῳ ψοφεῖ. 

ὑλῶ Ἡδοτπιδηπις ΕΠ6πι. ἃ. πὶ. Ρ. ὅ0. 

59 

ΘΊΌΡδοις ΧΙΤ, 2, Σ᾿ ᾿ἡχρισίῳ 
ἀ4λλ᾽ οὐδὲν ἕρπει ψεῦδος εἰς γῆρας χρόνου. 

60 
ΘΊΌΡδοις ΓΙ ΧΊΤΙ, 80, 

“οὔλον γὰρ ἐν δεσμοῖσι. δραπέτης ἀνὴρ 
χῶλον ποδισϑεὶς πᾶν πρὸς ἡδονὴν λέγει- 

ΘΙ 

ΒιοΡαθυς ΠΧ ΧΤΥ͂, 28. Σ΄. ᾿“χρισίῳ 
5) Η͂ , ΡΥ " " 

«Ἄλλως τε χαὶ χορὴ τε χἀργεία γένος, 

αἷς χύσμος ἡ σιγή τὲ χαὶ τὰ παῦρ᾽ ἔπη. 

62 

ΒΌΡαΘις 1Χ ΧΙΧ, 24, Σ. ᾿“χοισίῳ 
ἄπ , ἘΞ ἀ: τ , 
Ῥησις βραχείᾳ τοῖς φρονοῦσι σωφρονᾶ 

πρὸς τοὺς τεχόντας χαὶ φυτεύσαντας πρέπει. 
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603 

ΘίΉΡαθας ΟΥ̓ΤΠ, 566. Σ΄. ᾿Ζχρισίῳ 

Θάρσει, γύναι" τὰ πολλὰ τῶν δεινῶν, ὕναρ 
πγνεύσαντα νυχτὸς, ἡμέρας μαλάσσεται. 

64 

ΒίοΡδοις ΟΧΙΧ, 7. Σ. ᾿᾿χρισίῳ 
Τοῦ ζῆν γὰρ οὐδεὶς ὡς ὁ γηράσκων ἐρᾷ. 

θὅ 

ΘΟΡαοις ΟΧΙΧ, 12. Σ΄. ᾿“χρισίῳ 

Τὸ ζῆν γὰρ, ὦ παῖ, παντὸς ππρτσου; γέρας. 
ϑανεῖν γὰρ οὐκ ἔξεστι τοῖς αὐτοῖσι δίς. 

06 

ΘΌΡαΘας ΟΧΧΥ, 11. Σ᾿ .2. 

ΠΙ]ηδὲ τῷ τεϑνηχότι 

τὸν ζῶντ᾽ ἐπαρχεῖν αὐτὸν ὡς ϑαγνούμενον. 
ἐπαυχεῖν Τγενγμίτ. 

ΟΥ7 

Ἡδογομῖι5 ἱπ γ. ὡς, Σοφοχλῆς -“Δαρισσαίοις ἀντὶ 
τοῦ λίαν ,,'Ὡς χαὶ τύρανγι Ἐ πᾶς ἐγγίζεται φυγεῖν." 
Βυυποῖπις 

Ὡς χαὶ τύραννον πῶς ἐφίεται φυγεῖν. 
608 

Αἰμοπδθιβ Χ. Ρ. 466 "». Ὁ δὲ παρὰ Σοφοκλεῖ ὃν 
τοῖς «Ζαρισσαίοις ᾿Αχρίσιος χαὶ αὐτὸς ἐχπώματα ὅσα 

πλεῖστα εἶχεν, ὡς φησιν ὃ τραγικὸς 
ΠΟολὺν δ᾽ ἀγῶνα πάγξεν᾽ ἀγχηρύσσεται, 
χαλχηλάτους λέβητας ἐχτιϑεὶς φέρειν 
χαὶ κοῖλα χρυσύκολλα χαὶ πανάργυρα 
ἐχπώματ᾽, εἰς ἀριϑμὸν ἑξήχοντα δίς. 

Υ. 1. Τὐρνῖ πάνξενα χηρύσσεται. Οδϑαυβοπις παγξέ- 
γοις χηούσσεται. 

609 
ΘΙΟΡμαπι5 ἴυ Ζώτιον, --- ὁ πολίτης “ωτιεύς. Σοφ. 

«Ἱαρισσαίοις 

Κἀμοὶ τρίτον δίπτοντι “ωτιεὺς ἀνὴρ 
ἀγχοῦ προσῆψεν ἐλαφρὸς ἐν δισκήματι. 

- 70 

ΘΙΘΡμαπι5, Κράγνεια; χωρίον ᾿Ἰμβρακιωτῶν. 
τὸ ἐϑνικὸν Κρανειάτης, ὡς Μαρειάτης, ὥς φησι 
Σοφοκλῆς «Δαρισσαίοις. 

71 : 
Ἡρογομίυ5, “41δοξα: παράδοξα, χαὶ ἃ οὐχ ἂν 

τις ἐδόξασεν. Σ΄. 4. 
72 

ἨογοΒῖα, “χτέτης λέϑοςς: ἀπὸ τῆς ἐν 1Πε- 
λοποννήσῳ ἀστῆς. ΣΣ. 4. 

7... 0 

Ἡρογομῖυς, “Δ1λοιμας χρῖσμα τοίχων (οοᾶοχ 
οι 
τειχων ). «Σ. «4. 

“4 

Ἡρογομῖα5, γταΐίαν: ἔχτοπον, χαλεπήν. 2Σ0- 
φοχλῆς ᾿Αχρισίῳ. Οοᾶοχ τισίω. 

75 

Ἡδογοδῖις, “πόδροομον: ἐλαττούμενον τοῖς 
δρόμοις, ἢ παλίνδρομον, ἢ μετ᾽ ἐπάνοδον. ΖΣ. Α. 

710 

Ἡδογομῖυβ, ποφανϑείς: ἐν τῷ φανερῷ χα- 
ταῦτας. «5. Α. 

77 
4“... 4 Ἡδογομία5, ρώματα: ἀροτριάματα. καὶ ἐπὶ 

- - μ᾿ ε΄ , 

τοῦ ἀροῦν τὰ ἀλφιτὰ οὕτω λέγεται. ΣΣ. Α. 

ΣΟΦΘΑΚΛΒΟΘΟΥΣΥΣ. 

78 
Ἡογοὶΐια, ᾿στομος: ὁ μὴ δυνάμενος λέγειν. 

Σς οἶς, 

79 
Ἡρόγομῖια, Βέδην: εἶδος χρούματος. “Σοφοχλῆς 

᾿Αχρισίῳ Ὡς ἐπειψάλλειν βίδην τε χαὶ ξυνα ΔτΟν- δὴ 
μιν βίϑυν. Ιάθπι, Βυδοί: οἱ μουσικοί. ἢ χροῦ- 
μά τι. Σοφοχλῆς Κρησίν. ἀθὶ ἀπ ΐατι. αἴτιμ ᾿Ζχοι- 
σίῳ), δὴ Κοίσει οουτίσαπάτππι 51.. ζἄκρισέῳ ἴὰ ἄκρισιν 
ἐοτεσ ταν 1η ἘΕΟΧΟΝΗ ΟΟά͵06 ἰπ τ, ἄδοξα, 1ῃ ἄχρισι 
ἵπ ν. ἀρώματα, ἴπ ἀχρησίῳ ἴα τ. ἀπόδοομον. 

δ0 ᾿ 
Ἡρογοδίις, 1λλα δας: γονὰς ἀγελαίας, χαὶ τὰς 

ισυστροφάς. Εὐριπίδης «Ῥρίξῳ χαὶ Σοφοκλῆς ᾿Αἀχρισίῳ. 

4.2ΕΞΑΝΑΗ͂ΡΟΣ. 

δῚ : 
ΒΙΘρΠδπις ἴῃ “ἄστυ --- ἀπὸ τοῦ ἀστὸς τὸ ἀστίτης. 

“Σοφ. ᾿ἀλεξάνδρῳ 

Οὐ γάρ τι ϑεσμὰ τοῖσιν ἀστίταις πρέπει. 
καὶ 

Βοτῆρα γιχῶν ἄνδρας ἀστίτας. 

82 

Βιορμδηι5. ἧπ Ἔφεσος. --- τὸ ἐϑνιχὸν ᾿Πφέσιος " 
εὕρηται χαὶ ᾿Εφέσεια διὰ διφϑόγγου, οὕτω γὰρ ἐν 
᾿“Δλεξάνδϑοῳ “Σοφοκλῆς. : 

82 

ΒΟΒΟΙΙασία Ἡπουὶ Πίαῆ, δ, 158. οἱ Ἐπιοίδιι5 ᾿. 

ὅ838, 40. Τὸ παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν ᾿Αλεξάνδρῳ .)γ “Στεί- 

χων ἀγρώστην ΤΕΥ, παρώνυμόν ἐστι. 

8ά 

Ἡδογοβίι5, “ύσαυλος: δυσαύλιστος. ΣΣ. ᾿4λε-- 
ξάγδρῳ. 7 

8ὅ 
Ἡδόγομῖιθ, Θηλάστρια: τροφός. ἔστι δὲ α-] 

Σ. ᾿Δλεξαάνδοῳ. 
, 

507. 
86 

Απεϊαιοἰδία ΒΘ Κουὶ Ρ. 108, 81. αιεύτριαν: 
ἀντὶ τοῦ μαῖαν. ΖΣ. ᾿“λεξάνδοφ. 

87 
ιιϊαιοἰδία ν. 107, 25, Ινείαν: τὴν μνήμην. 

Σ. ᾿Δλεξάνδρῳ. Οοιξ. Ῥμοτίαπι Ρ. 272,17. 6ἐ ϑιήΐάαια, 

“2.7.1. Ἡ Σ. 

88 
ϑίοραρις ΠῚ, δ. 

ἁυχὴ γὰρ εὔνους καὶ φρονοῦσα τοὔνδικον, 
κρείσσων σοφιστοῦ παντὸς ἐστιν ευρέτις. 

: 89 
ΘΟΡαοας ΧΧΧΥ, 4, 

Βραχεῖ λόγῳ καὶ πολλὰ πρόσκειται σοφά. 
90 

ΘΙΟΡαοας ΧΧΧΥ͂Ι, 16. 

᾿Ανὴρ γὰρ ὅστις ἥδεται λέγων ἀεὶ, 
λέληϑεν αὑτὸν τοῖς ξυνοῦσιν ὧν βαρύς. 

91 

ΒΌΡαοις ΤᾺ Χ ΧΎΤΙΙ, 11. 
᾽43λ1 2 Ε) , ἣν - ες 3, υὡΣ λ ΡΎΣΟΣ λλ᾽ εἴπερ εἶ γενναῖος, ὡς αὐτὸς λέγεις, 
σήμαιν᾽ ὅτου τ᾽ εἰ χὠπόϑεν. τὸ γὰρ χαλῶς 
πεφυχὸς οὐδεὶς ἂν μιάγειεν λόγος. 
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ΘίοΡαθης ΙΧ Χ ΧΤΙΧ, ὅ. 

᾽2λλ᾽ ἀξίως ἔλεξας, οὐδὲ μὴν πιχρῶς. 

γένος γὰρ εἰς ἔλεγχον ἐξιὸν χαλὸν 
εὔκλειαν ἂν χτήσαιτο μᾶλλον ἢ ψόγον. 

99 
ΘΙΌΡαθιβ ΟΥ̓, 42, 

Τίς δή ποτ᾿ ὄλβον ἢ μέγαν ϑείη βοοτῶν, 

ἢ σμιχρὸν, ἢ τὸν μηδαμοῦ τιμώμενον; 

οὐ γάρ ποτ᾽ αὐτῶν οὐδὲν ἐν ταὐτῷ μένει. 

9 
ΒίοΡαρι ΟΥ̓͂Σ, 11. 

Δεινόν γε τοὺς μὲν δυσσεβεῖς χκαχῶν ἄπο 
βλαστόντας, εἶτα τούσδε μὲν πράσσειν καλῶς, 

τοὺς δ᾽ ὕντὰς ἐσϑλοὺς ἔχ τε γενγαίων ἅμα 
γεγῶτας εἶτα δυστυχεῖς πεφυκέναι. 

ὅοὐ χρῆν τάδ᾽ οὕτω δαίμονας ϑνητῶν πέρι 
πράσσειν " ἐχρῆν γὰρ τοὺς μὲν εὐσεβεῖς βροτῶν 

ἔχειν τι κέρδος ἐμφανὲς ϑεῶν πάρα, 
τοὺς δ᾽ ὄντας ἀδίκους τοῖσδε τὴν ἐναντίαν 
δίχην χαχῶν τιμωρὸν ἐμφανῆ τίνειν. 

10 χοὐδεὶς ἂν οὕτως εὐτύχει χαχὸς γεγώς. 

444 ΚΠ .ΆΑ1ΙΩ Ν. 

9ὅ 
ῬοΥΡηγυῖυς. Οπαθδέ, Ἑοτηθν, 1. δὲ Ομλἶβ80 ΠΟΙΙΪΠ6 

[αθαϊαθ Ἐπιδίδίηῖι5 Ρ. 1548, 6. ΣΌΦ. ᾿“λσμαίωνι 

Εἴϑ'᾽ εὖ φρονήσαντ᾽ εἰσίδοιμέ πως φρενῶν 
ἐπήβολον χαλῶν σε. 

πως οἵα. ἘΠπιοίδεμπι5. Ἐοτνίαϑδθ ρυδοϑίαί χαί. 

96 
Ἠδογοβῖις, «γνῶ: παρίημι, παραιτοῦμαι. χαὶ 

ἐπαινῶ. ΖΣ. ᾿“λκμαίωνι. Οτναιημδίϊοι5 ΚΆΚΟΥ 1. Ρ. 

858,28. 4ὶν ὥ : παραιτοῦμαι. Σοφοχλῆς. χαὶ ἐπαι- 

γῶ (χαὺὶ αἰνῶ σὲ δᾷαῖξ 51485). 
97 

Ηδογομίας5, “ραέας: βλαβεράς. Σ. 14. 
---.--ο,.-.-- 

Αἃ Βαμο ἔαθυϊαμι Ὑ ΔΙΟΚοπανῖτια ἔῃ ὨΙαΐ. ρΡ. 150. 

γοΐοιέ υϑύββ 00.» 4π05 ΡΒ] Πα’ ΓΌμπ5 Νουα]. ρ. 8ὅ ἔ. 88 ἔ, 

ΔΡφ4π6 ροβίϑθ ποῃιῖηθ αἰΐαπέ, ΄ 

νι “2. ΟἿ 

Αρπᾶ στναπιηδίΐοος. ρίθπισιθ ᾿4λεάδαιν δουϊρίαπι : 
τἱάθ Ὑ8ΙΟΚοη. απ’. Ὁ. 1. 

98 
ΒΙΟΡαΘυς ΕΥ͂,, 57. 

Ἐνταῦϑα μέντοι πάντα τἀνθοώπων γοσεῖ, 

χαχοῖς ὅταν ϑέλωσιν Ἰάσϑαι χαχά. 

99 
ΒΊΌΡαρι9 ΤΧ, 4. 

Τοῖς γὰρ. δικαίοις ἀντέχειν οὐ ῥῴδιον. 

100 

ΒΊΌΡαθα5 ΧΙΠ, 8. 

Καχὸν τὸ χεύϑειν χοὐ πρὸς ἀνδρὸς εὐγενοῦς. 

10: 
ΘΙΌΡαΘα5 ΧΙ, 6. 

Καὶ γὰρ διχαία γλῶσσ᾽ ἔχει χράτος μέγα. 
.....................ὕ.....-.---.--.-ὄ....-..... 

ἘΒΑΘΟΜΕΝΈ 3. 

ΣΟΥ ΦΟΟΣ πὰ ΑἹ ἘΠῚ Οὗ ὙΌΣ: 33 

102 
δίοθαρια Χ Χ ΧΊΙΠΤ, 8. 

4, παῖ, σιώπα" πόλλ᾽ ἔχει σιγὴ καλά. 

Θἴη6. ἃποίου 5 ποπιΐηθ δέξῃ": Ια Αγ Ό μι 5 ΝΟ]. Ρ. 502 ο.] 
ΜΜοπαηᾶνο {δι Αροβίοιπις Χ ΧΙ, 16. Μδπαπατὶ οϑί 

{αὶ ἀρτα Βίοβθαθαπι ρυαθοθα τ Ὑθυϑι5. 

102 

Θίορθαθας ΧΧΧΥΙ, 11. 

Τί ταῦτα πολλῶν δημάτων ἔτ᾽ ἐστί σοι ς 
τὰ γὰρ περισσὰ πανταχοῦ λυπήρ᾽ ἔπη. 

104 
ΒΊΌΡαΘις ΧΙ, 4, 

Πὴ πάντ᾽ ἐρεύνα" πολλὰ χαὶ λαϑεῖν χαλόν. 
Τία ΒΙοιε4π5. ὙΠῸ λαλεῖν χαλόγ. 

106 
ΙΌΡαΘι5 ΧΎΠ|7, 6. 

2 ΤῸ [τ ᾿: δὴ - 

Κοὺκ οἱδ᾽ ὁ τι χρὴ πρὸς ταῦτα λέγειν, 
ε 7) 3 »] »- - 

ὅταν» οἵ τ᾽ ἀγαϑοὶ πρὸς τῶν ἀγεγῶν 
καταγιχῶνται, 

ποίᾳ πόλις ἂν τάδ᾽ ἐγέγχοι; 
106 

δίοραθριι5 ΓΙ͂Ψ, 21. 
ΕΓ ᾿ 3 Ἄλικῳ οΣ 3. ἘΝ ; - ῈΣ 

“4οκῶ μὲν, οὐδείς" ἀλλ᾽ ὅρα μὴ χρεῖσσον ἡ. 
κ ποῦ ΜΕΝ ἤ -“ αὺ δυσσεβοῦντα τῶν ἐναντίων χρατεῖν 

»Ὕ ΕῪ ΠΧῚ 27 »Ὕ Ἄ ’, 

δοῦλον αὐτὸν οντὰ τῶν πέλας χλύειν. 
107 

ΒΙΌΡδΘα5 ΤᾺ ΧΥ͂Ι, 9. 

Παῦσαι. καταρχεῖ τοῦδε χεχλῆσϑαι πατρὸς, 
εἴπερ πέφυχά γ᾽" εἰ δὲ μὴ, μείων βλάβη. 
τό τοι γομισϑὲν τῆς ἀληϑείας χρατεῖ. 

108 
ΒίοΡδοια ΤᾺ ΧΎΤΙΙ, 9. 

Ὁ δὴ νόϑος τοῖς γνησίοις ἴσον σϑέγει. 
ἅπαν τὸ χρηστὸν γνησίαν ἔχει φύσιν. 

“9 Ὁ Θυϑιπιὶ δἰέθυπμ ῥτοΐονί ΟἸΘῃ θη ϑίτομῃ. Ψ]ν. τ. 74. 
864 1ηἰοΡροϊδίαπι.“ς Βμυνοκ. 

109 

Βίοραθιας ΧΟΙ, 27. οἱ (νυ. 6 -- - 12.) ῬΙαίδυομη5 δῖο- 

ΤΆ]. ρΡ. 21. 

Τὰ χρήματ᾽ ἀνϑρώποισιν εὑρίσκει φίλους, 
αὖϑις δὲ τιμὰς, εἶτα τῆς ὑπερτάτης 

- τυρανγίδος ϑακοῦσιν αἰσχίστην ἕδραν. 
ἔπειτα δ᾽ οὐδεὶς ἐχϑρὸς οὔτε φύεται 

ὅ πρὸς χρήμαϑ'᾽ οἵ τε φύντες ἀρνοῦνται στυγεῖν. 
δειγὸς γὰρ ἕρπειν πλοῦτος ἔς τε τἄβατα 

χαὶ πρὸς τὰ βατὰ, χὠπόϑεν πένης ἀνὴρ 
μηδ᾽ ἐντυχὼν δύναιτ᾽ ἂν ὧν ἐρᾷ τυχεῖν. 
χαὶ γὰρ δυσειδὲς σῶμα χαὶ δυσώνυμον, 

10 γλώσση σοφὸν τίϑησιν εὔμορ(όν τ᾽ ἰδεῖν. 
μόνῳ δὲ χαίρειν καὶ νοσεῖν ἐξουσία 
πάρεστιν αὐτῷ χἀπιχρύψασϑαι χαχά. 

110 

ΑοΙΐαπας Ν, Α. ὙΠ, 839. Ὅσοι λέγουσι ϑῆλυν 
ἔλαφον τὰ χέρατα οὐ φύειν, οὐκ αἰδοῦνται τοὺς τοῦ 

ἐναντίου μάρτυρας" ΖΣοφοχλέα μὲν εἰπόντα, 

ΜΝομὰς δέ τις χεροῦσσ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑίων πάγων 
χαϑεῖρπεν ἔλαφος. 

καὶ πάλιν 

ἥρασα μύξας Ἔ Ἔ χαὶ χερασφόρους 
στόρϑυγγας εἷρφ᾽ ἕχηλος. 

ες 

χαὺ ταῦτα μὲν ὃ τοῦ Σοφίλου ἐν τοῖς ᾿Ζλωάϑδαις. 

2 
3. 

ῆ 

: τ 



94 ΣΟΥ ΦΎΟΤῊ ΒΟΟΣ: 

111 

ἩΘΟγομῖ5, Ἐφυμνεῖς: ἔπάδεις. Σ. 4. 
112 

«Ῥροονξεῖνε νἱᾶθ ἴταριωην. 12]. 

2 2 πε ὍΣΣ: 
113 

Αἰβοπᾶθας ΤΧ. Ρ. 400 ». Τῇ δὲ τὸν λαγὸν ἑνικῆ 
᾿ αἰτιατικῇ ἀκόλουϑός ἔστιν ἡ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν 4 μύ- 

κῷ σατυριχῷ πληϑυντικὴ ὀνομαστιχὴ 
Τέρανοι, χελῶναι, γλαῦχες, ᾿χτῖνοι, λαγοί. 

ἐχτῖνοι, δρ᾿ἴοη16 : οθίθυὶ ΠΡ0νῚ ἔχτιμοι. ἔχτῖνες Ἐπιοία-- 

{(μ1π|5 Ὁ. 1084, 15. ἐχτῖνοι χαὶ ϑυϑδιμημδϑέϊοιι9 ΠΟΥ ΔΗ 

Ρ. 320. ἐχτὶς χαὶ συδιπηδίϊοι5 ΜΙΝ. ἀρπα Βυπηοκίππ. 

ΑΥπθπᾶθιϑ ρϑᾺ110 ροϑὲ. λέγουσι δὲ καὶ ᾿“ττικοὶ λαγὸς, 
ὡς ὃ Σοφοχλῆς 

Τέραγοι, χορῶναι,. γλαῦκες, λαγοί. 

114 
Αὐποπϑθιις ΠΠ. Ρ. θά 6. Σιαγόνος --- Σοφοχλῆς 

 μύχῳ.,, Σιαγόνας τε δὴ μαλϑαχὰς τίϑησι."“ 

4014 ΡΕΩ Σ. 

11 

5080]. Αὐἱοίορη. δὰ απας 484. “Ὡραχιῶσαι λέγεται 
τὸ ὑπὸ φόβου ὠχριᾶσαι, ἀπὸ τοῦ τὴν ὥραν αἰκίζειν. 
τοῦτο δὲ Σοφοκλῆς εἶπεν ἐν ᾿μφιαράῳ σατυριχῷ 

Τὸ δ᾽ ὠχριάσϑαι ϑλιβομένης τῆς καρϑίας. 
δ᾽ δἀάϊατι Βυπποκίιβ. 

1160 

Θ0Π0]. α Ὑοδρὰδ 1601. “Σοφοκλῆς ᾿ἠμφιαράῳ͵ 
Ο πιγνοτήρης τοῦδε μάντεως χοροῦ. 

117 

»» ΑἸ Ποπδοι Χ. γ. 454 ξ, ροπίχιδπι ἐτασίοονιπη δήσεις 
ΔΙ ψαοί ῥγοίαε, ἴῃ ἀαῖθιι5 ΠΟΠΙΪΠ65 τιδίϊοὶ ΠΟΥ Δ τηπι6 

"1165. ἀοσουθΘηΐθ5 Πίθυαριπ ΕἸ σια 5. ΔΘΗΪστη 166. Ρ60- 

ΒΟΒΑ ΠΩ. ΠΟΙ Ϊπ8ἃ σ΄ 6 σηδϑηΐ, ΘΟΡΠΟΟΙ 5 τηθηἶηῖν υπι911-- 

οἴ ἱπαποθηῖ 9, ἀπὶ ΠΠΘΥαυτ ἰουηᾶ9 ΠῸμ ὙΘΙΡῖσ, 

566 ΘΟΒΘΙΔΆΡΙ οἱ σοϑτι σδ]ίαπάο Θχρυπηθυθέ : Καὶ 

Ζοφοχλῆς δὲ τούτῳ παραπλήσιον ἐποίησεν ἐν “24μ-- 
φιαράῳ σατυριχῷ τὰ γράμματα παράγων ὀρχούμε- 
γνογ». Ββυνοκ.- 

Ϊ 118 

ΒΟΠΟΙ σία ῬΙδίοπίς μ. 878. Παροιμία .,. ὁ ἁλιεὺς 
πληγεὶς. νοῦν φύσει““ --, χέχρηται Σοφοχλῆς ἐν 
2 ΄ » , » Σ᾽ 
«μφιαράῳ σατυριχῷ λέγων ., ἔτ᾽ αὖ Ἐ Ἐ ὥσπερ 
ἁλιεὺς πληγεὶς Ἐ ἘΞ ἐγων διδάσχαλος.““ Οοπῖ. Ζεοπο- 
μἷππι 11, 14. 

119 
Ἡεγομι5, 4γνίσαι: ἀποϑῦσαι. ουσίριδι 

(Εττριαῖς ̓) χαὶ διαφϑεῖραι. Σοφοκλῆς ᾿μφιαράφ. 
ΒΘΚΚΟΙ Αποοά. ρ. 889, 8. ““γνέσαις: τὸ ϑῦσαι. 
διαφϑεῖραι κατ᾽ ἀντίφρασιν. οὕτω Σοφοκλῆς. 

120 

Ἡφογοβῖυς, .4λεξαίϑοιον: ϑερμὸν σχέπασμα. 
Ξ7. πε 

“-ὴὸ 

121 
Ἐτνοίίδπιβ ἢ. 210. «οογεῖν ἔλεγον οἱ παλαιοὶ 

᾿ὴ - ΄ - 

τὸ νοεῖν. --- μέμνηται χαὶ Σοι(οχλῆς ἐν ᾿χαιάδι 
καὶ ἐν ᾿“μφιαράῳ. ᾿Δχαιάδι Βυπποκίπ5. πῃ ᾿“λωάϑαις 
τατιέα αΐ, Το 6 Χ ᾿ἤλεάδαις ΟΟΥ̓ΡΙΡΓ1Π1- 

122 

Ἐτοΐΐδππθ ἢ. 806. Πέλον : ὑπόφαιον ---- ὡς χαὶ] 
“Σοφοκλῆς ἐν Ποιμέσι καὶ ἐν ᾿Ἰμφιαράῳ φησὶ... Κυ-] 

γὸς πέλης τε μηχάδος βοὸς δινόγ.““ ΤΑρεῖ δινέων τγ6}} 
δηνέων. Βνυποκίις ῥινὸν βοός, τϑοῖθ, πίδὶ βοὸς ἴπ] 
Τη6. Ὑθυϑι5. ῬΟσΙ πη [π. 

: 128 
ΒΟΒΟΗ σία ΑοΙδηὶ Ν. 4. ΠΠ, 10, Τρασιὰὼ λέγεται 

ὁ τόπος ἔνϑα τὰ σῦκα ξηραίνεται, παρὰ τὸ τερσαΐ- 
γειν, ὃ' δὲ Σοφοκλῆς ἐν (τῷ ἑτέρῳ δἀᾶϊξ Ζοπᾶτας ρ. 
1742.) ᾿Φμφιαράῳ ἐπὶ τῆς ἅλω ἐτίϑη τὴν λέξιγ. 

ΑἸ ΦΘΙΤΡΎ ἢ Ν. 

124 

ΒοΒοΙδοία Οδᾶϊρ. Ο0]. 890. Πύσοιάν (ρασι τὴν 
εὐθένειαν, χαϑάπερ χαὶ ἐν ᾿Δμφιτρύωγι 

Ἐπεὶ δὲ βλάστοι, τῶν τριῶν μέαν λαβεῖν 

ἑευσοια» ἀρκεῖ. 
᾿ 12ὅ 

Ἡδογομίας, ἀμ φιτέρμως: ἀποτετερματισμέ-: 
νως. Σ.. :2. ᾿ ' 

126 

Ἡοϑγοἰίυ5, ΔτμητονςἘ ἀμέριστον, ἁτραυμάτι-- 
στογ.- ΣΣ; ᾽Ζ4. ᾿ ἢ ἷ 

ΔΝ ΠΡΟΜ.Α͂ΧΠΗ. 

127 

Ἐϊγπιοῖορ. Μ. Ρ. 652,12. Παρασάγγαιϑ -- 
παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν ᾿Ανδοομάχῃ ( ἀνδρομάχῳ Ἐΐγπιο!. 
Θυᾶ. ν. 452, 31.) ἐπὶ τοῦ ἀγγέλου εἴρηται. Απᾶτο- 
πη ο 8 π|, ΘΟΡΒΟΟΙ15 ΠΘΠ10 ρυδϑίθι" ΕΥ̓ Ο]Οριιπι τη θ πη 8ἴ, 

οαἷπ5 δποίουίθπι γ8 146 ἀπ ῖαπι το 61 ἸΟοῖ5 Θ͵ΘΔΙΏΠ8- 

τἰοὶ ἴπ ἀρρϑῃάϊοθ ῬΒΟΙ τ. 674, 2ὅ. σαγγάνϑδαι δὲ οὗ 

ἀποστελλόμενοι καλοῦνται. «Σοφοχλῆς δὲ ἐν τοῖς 

Ποιμέσι χαὶ Εὐριπίδης ἐν Σκυρίαις παρασάγγας αὖ- 

τοὺς χεκλήχασιγ. 

“ΑΙ ΝΗ͂ΡΟΙΜΜΕ Ζ 4. 

128 

Ἑταϊοσίιθπος Οαίαοίουίΐδα. 16. 7Τὴν Κασσιέπειαν 
ἱστορεῖ Σοφοκλῆς ὁ τῆς τραγῳδίας ποιητὴς ἐν ᾿41»--, 
δρομέδᾳ, ἐρίσασαν περὶ κάλλους ταῖς Νηρηίσιν 
εἰσελθεῖν εἰς τὸ σύμπτωμα καὶ Ποσειδῶνα διαφϑεῖς- 
ραι τὴν χώραν, χῆτος ἐπιπέμψαντα. --- Ἰάθπι 86, 
Ἰοῦτο τὸ χῆτός ἔστιν ὃ Ποσειδῶν ἔπεμιψε Κηφεῖ, 
διὰ τὸ Κασσιέπειαν ἐρίσαι περὶ κάλλους ταῖς Νηρηί- 
σι" Περσεὺς δ᾽ αὐτὸ ἀνεῖλε, καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὰ 

ἄστρα ἐτέϑη., ὑπόμνημα τῆς πράξεως αὐτοῦ " ἱστορεῖ, 
δὲ ταῦτα Σοφοκλῆς ὃ τῶν τραγῳδιῶν ποιητὴς ὃν 
τῇ “ἀνδρομέδᾳ. 

129 

Αἰβοπδθις ΧΙ. Ρ. 482 ἃ. Ὅτι δὲ καὶ πλοῖον ἡ 

κύμβη Σοφοκλῆς ἐν ᾿ἀνδρομέδᾳ φησὶν 
Ἵπποισιν, ἢ κύμβαισι ναυστολεῖς χϑόνα; 

Αὐτὰ Ἐπισίδίῖπι5. Ρ. 1206, 86. ῬΒοίϊις Ρ.- 187, 8. 

Κύνβης: πλοίου εἶδος. Σοφοκλῆς. 

150 

Ῥμυγπΐομαβ. ἢ. 874. ΤΟΡοοκ. Πολλὴν διατριβὴν 



ΣΟΥ ΦΘΟΝδ ΔΟ ΌΟΡΥΥΣΙ: 

ἐποιησάμην ἐπισχοπούμεγος, εἰ μόνον λέγεται πρόσ- 
φατος γνεχρὸς χαὺὶ μὴ πρόσφατον πρᾶγμα. εὑρίσκετο 
δὲ Σοφοχλῆς ἐν τῇ ᾿ἀνδρομέδᾳ τιϑεὶς οὕτω 

Πηδὲν φοβεῖσθαι προσφάτους ἐπιστολᾶς. 
1351 

ΘΟΒΟΙ. ἘΠΘΟΟΥΠ ΤΥ, 62. Τοὺς σατύρους ἀχρατεῖς οἱ 

πλείονές φασιν, ὡς χαὶ τοὺς Σειληνοὺς χαὶ Πᾶνας, 
ὡς «Αϊσχύλος μὲν ἐν Γλαύχῳ, Σοφοκλῆς δὲ ἐν .4ν- 
δοομέδᾳ. 

152 

Ἡρεγοϊίπ5, Κουρέίον: Ζοφ. ᾿ἀνδρομέδᾳ 
ἡμιουτὸν κόριον ἠρέϑη πόλει. 
νόμος γάρ ἔστι τοῖς βαρβάροις 

- 2 - ᾽ - ; 

ϑυηπολεῖν βρότειον ἀρχῆϑεν γέρος τῷ Κρονῳ. 
Οὔδθ ϑ'οδ σον 510 ΟΟΥΤΟΧΙΐ 

ὌΣΙ κού ἠρέϑη πόλει" ἑμόρρυτον χούρειον ἠρέϑη 
, ᾿ ξ-. ’ ΄ 

ψόμος γαρ ἔστι τοῖσι βαρβάροις Κρονῷ 

ϑυηπολεῖν βρότειον ἀρχῆϑεν γένος. 

Υ. 8. γέρας Βυϊζπαπηι5. ἰῃ Αοἰ5 Δοδᾶ. Βοτυιιδ5. ἃ. 

1814. ρΡ. 174. 
133 

ῬΟΠκ Χ, 120. Σοφοχλῆς δ᾽ ἐν ᾿ἀνδρομέδᾳ αὐ-- 
τοχειλέσι (αὐτολίϑοισι Ἡϊοιιοιουπαπῖα5} ληχύϑοις ἔφη, 
δηλῶν ἀλαβάστους μονολίϑους. 

185 

Ἠδεγοδίης, “μι βλύσχει: ἐξαπλοῖ. κυρίως δὲ 

ἐπὶ ἀμπέλου. καὶ ἐχτιτρώσχει. Σ΄. ᾿Ανδοομέδᾳ.- 
1838 

Ἡογομία5, “μῳφίπρυμνον: πλοῖον ἕχατέρω- 
ϑὲν πρύμγας ἔχον. (Σ. ᾿ἀνδοομέδᾳ. 

188 

Ἡδεγομία5, Ζευξέλεως: ξευχτὸς λαός. ἢ ᾧ 

ὑπεζευγμένοι εἰσὶ λαοί. Σ΄. ᾿ἀνδρομέδᾳ. Οοπῖ, Ῥπο- 
ἄστη μ᾿. ὅ8, 8. 

157 

Ἑτσπιοῖορ. ΜΙ. ν. 272, 8. έγονος μάσϑλης: 
διπλοῦς ἱμάς. ἢ ὅτι οὐ μόνον κατὰ τὴν βαφὴν ἦν 
τοιοῦτος, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος ἔχέχρωστο. 
Σοφοχλῆς ᾿ἀνδρομέδῳ,, ᾿Ιδοὺ δὲ φοίνιον [ μάσϑλητα 
δίγονον.““ φοίνιον Βταποκῖι ρῦὸ φοινγνόν. ἘΜ65Υ- 
αμΐι5,. ΠΙ άσϑλη: ΖΣοφοχλῆς ᾿“νδρομέδᾳ χαὶ Συν- 
δείπνοις. 

138 
Ῥμοεϊας Ρ. 3817, 7. ΟἸήτας: τοὺς χωμήτας. 2 - 

φοχλῆς ᾿Δνδρομέδῳ. Οοιῖ, ἘΓΟΒΥ ΟΝ Ξαίουρυθίθϑ. Ὑ0]. 

Η, ρΡ. 721. 
159 

Ἠρογομῖα5, Σαλητόγε: Σοφοχλῆς ᾿Αἀνδρομέδᾳ. 
ἀντὶ πατρὸς (οοντίσαπε σαράπιδος). ἢ βαρβαρικὸν 
χιτῶνα. οἱ δὲ χαὶ μεσόλευχον αὐτὸν εἶναί φασι. 
Ιάθι Σάρητον: ὃ σάραπις. χαὺ εἶδος χιτῶγος. 

ΑΝΤΗΝΟΡΙ4.,.. 

140 
Ἐπείοιηΐτα Ρ. 406. 6 ϑίγαθοπθ ῃ. 608. Σοςφοχλῆς 

ἱστορεῖ ἐν ἁλώσει Ἰλίου παρδαλέην τῆς ϑύρας προ-- 
τεθῆναι τοῦ ᾿Αντήνορος, σύμβολον τοῦ ἀπόρϑητον 
᾿ξαϑῆναι τὴν οἰχίαν" τὸν δὲ ἅμα παισὶ μετὰ τῶν 
περιγενομένων Ἐνετῶν εἷς Θρῴάχην περισωϑῆναι, 
χκἀχεῖϑεν διεχπεσεῖν εἰς τὴν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ Ἐνετιχήν. 

30 

μὰ“. 
Αἰβθπδοις ΓΧ, ᾿. 878 ἃ. Σοφοχλῆς ᾿Αντηνορίδαις. 

Ορονιϑα καὶ χκήρυχα καὶ διάκονον. 

142 

Ηρογομῖιε, “Φ“φεψιασάμην: ἀφωμίλησα. Σ. 
:Δντηνορίδαις. 

143 | 
Ἡδογοδα5, Εχβαβάξαις ἐχσαλεῦσαι. Σ, 

.«Αγτηνορίδαις. 

ΔΤΡΕΥΣΗ ΜΥΚΗΝΑ͂ΙΑΙ. 

ἐ 144 

ΒΟΒΟΙ βία Ἐπ ρ1415 ΗΠΡΡΟΙΥ 809. Σ΄, Π7Πυχηναίοις 

ηὰ τὴν ἐκείνου δειλίαν, ἣ βόσκεται, 

ϑήῆλυς μὲν αὐτὸς, ἄρσενας δ᾽ ἐχϑροὺς ἔχωγ. 

148 

Ἠρβγομῖιθ, Ἐπισπάσεις ἐπιτεύξεται. Σ, ᾿4τρεῖ 
ἢ υχηναίαις (οοᾶοχ μυχήγναις) . ἐπὶ τῶν τοῖς λίγοις 
λαμβανόντων. 

ΑΧΆΑΙΩΝ ΣΥΖΔΟΓΟΣ ἢ ΣΎΝΖΕΙ- 

ΠΝΟΝῊ ΣΥΝΖΕΙ͂ΠΝΟΙ. 

ΟἸσοιο δᾶ Ουΐππιπ ἔναίσθηι ΠΠ, 16, Συγδείπγους 

Σοφοχλέους, φιαγιηαπι ὦ ἐδ αοίωρε ζαδοίΐωηι υἱᾶοο 

6550 ζεδίζυθ,. γιἶο ἡποεο ργοδαυΐϊ. Αἰμοπᾶθις. ὙΠ. ρ. 

8665 "». Σύνδειπγον εἴρηχεν ἐπὶ συμποσίου «“Ζυσίας --- 

διόπερ τινὲς χαὶ τὸ Σοφοχλέους δοᾶμα χατὰ τὸ οὐ- 
δέτερον ἐπιγράφειν ἀξιοῦσι ΣΥΝΔΩ͂ΕΙΠΝΟΝ. Ἐεύὸὶϊ 
ἄναπια βαΐγυϊοιι. ἀυϊοίοί, ΒΠοί. ΠΠ. 26. ρΡ. 882. δᾶ. 

Οδπηΐί. 80 Οαἰείονο ἱπάϊοαίι5, ΕἾ τις φαίη -, τὸ ἐπὶ 
δεῖπνον χληϑῆναι τιμιώτατον" διὰ γὰρ τὸ μὴ χλη- 
ϑῆναι ὁ ̓ Αἰχιλλεὺς ἐμήνισε τοῖς ᾿Αχαιοῖς ἐν Τενέδῳ " 

ὁ δ᾽ ὡς ἀτιμαζόμενος ἐμήνισε" συνέβη δὲ τοῦτο ἐπὶ 

τοῦ μὴ κληϑῆναι.““ αϑὶ οαϊίον Οδηίαρυ οἰ οποῖς ς πᾶ 
ἔαθι]86 δυθιπμηθηΐπ ΒΕ. ρ5 1: ΘΟΡΒΟΟΙΘ5. {πᾶπι γοοανϊέ 

συνδείπνους.““ 
146 

ΘΟΡαοι5 ΧΧΥΓΙ, 1. Σ. ἐκ Συνδείπγου 

«14ϑα Πιερίσι στυγερὰ καὶ ἀνάρετος 
ὠδυνάσεις ϑανάτοις εὐποτμύτατε, 
μελέων ἀνέχουσα βίου βραχὺν σϑμόν. 

147 

ΑἸβοπαθαβ ἴ. Ρ. 17 ἡ. (6χ οὸ Επϑίδι εἶπ Ρ. 1828, 

28.) Σ. ἐν ᾿ἀχαιῶν συνδείπνῳ 

᾿4λλ᾽ ἀμφὶ ϑυμῷ τὴν χάχκοσμον οὐράνην 
ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε" περὶ δ᾽ ἐμῷ χάρᾳ 

χατάγνυται τὸ τεῦχος οὐ μύρου πνέον " 

᾿ 

Ι 

| 

| 
! 

) 
᾿ 

στο ’.--.:::.--ἝἝἉὼΘ  μμμακαπακιικαισιι οι η απο ιοπονταντοτο σα τῖνατοτιοδετουααο τατον πας πο στοίτατοιο το ταν τατττιπο τά τπιναο. ταπυαικοτοττν τυ γαακα- πτανοπαν. ο.».πὐπ..........--«͵α«.-“ο.-«......-.......-ὦἩὄ. ἡ 

ἐδειματούμην δ᾽ οὐ φίλης ὀσμῆς ὕπο. 
148 

ΑἸμοπαοις ΧΎ. γν. 679 ἃ. Σ᾿. Συνδείπγοις 

Οὔτοι γένειον ὧδε χρὴ διηλιφὲς 
φοροῦντα χἀντίπαιδα χαὶ γένει μέγαν 
γαστρὸς καλεῖσϑαιν παῖδα, τοῦ πατρὸς παρόν. 

149 
Αἰοηδοις ΧΥΨ,, ρΡ. 686 «. Τοῖς παισὶ παραχελεύο- 

μαι χατὰ τὸν Σοφοχλέα, ὃς ἐν Συνδείπγοις φησὶ 
«Ῥορεῖτε, μασσέτω τις, ἐγχείτω βαϑὺν 

χρητῆρ᾽ τ οὐ πρὶν ἂν φάγῃ καλῶς 

ὁμοιαὰ καὶ βοῦς ἐργάτης ἐργάζεται. 



90 

1580 

Β0Π01. Ῥιηᾶανϊ Τοίμπι. 1, 08. Τὸ γὰρ ἀπόνειμον 

ἀντὶ τοῦ ἀνάγνωθι. Σοφοχλῆς ἐν ᾿χαιῶν συλλόγῳ 

Σὺ δ᾽ ἐν ϑρόνοισι γραμμάτων πτύχας ἔχων 
αζονξιον.- 

(χαὶ πάλιν ααάῖϊ Βυπποκὶπς) 

Νέμει τίς οὐ πάρεστι, τίς ξυνώμοσε. 

Ὗ 1. Βοροκιῖις πτυχὰς, τϑοίθ, πἰοὶ ἔχων πτύχας 
ΒΌΡΙρ 5 ρΡοθία. Νοὰ δἰϑν πα Ἰοοαπ ΜΔ μΔ6 δὰ 

ἰδὲ ΒδοῦΒαν. συ. 02. 
151 

Ῥοπιχν Χ, 1838. Τὰ δὲ γαυτικὰ σχεύη ---α πλῆχτρα, 
ὡς Σοφοχλῆς ἐν ᾿Φχαιῶν συλλόγῳ 

Ὡς ναοφύλαχες νυχτέρου ναυκληρίας 

πλήχιροις ἀπευϑύγουσιν οὐρίαν τρόπιν. 
152 : 

ῬΙμΐάτοι 5. ΜοναΙ. Ρ. 74 ἃ. Ὁ παρὰ Σοφοκλεῖ τὸν 
᾿Ἱχιλλέα παροξύνων Ὀδυσσεὺς οὔ φησιν ὀργίζεσθαι 
διὰ τὸ δεῖπνον, ἀλλά φησιν 

᾿Πδὴ τὰ Τροίας εἰσορῶν ἑδώλια 
δέδοιχας. 

καὶ πρὸς ταῦτα πάλιν τοῦ ᾿ἀχιλλέως διαγαγναχτοῦγ-- 
τος χαὶ ἀποπλεῖν λέγοντος 

Ἐγῴδ᾽ ὃ φεύγεις, οὐ τὸ μὴ κλύειν χακῶς" 
ἀλλ᾽ ἐγγὺς Ἕχτωρ ἐστίν" οὐ μέγειν καλόγ. 

Υ. υἱῆπιο 8ῃϊ Π0ν1 ϑυμαίνειν καλόν. 

1ὅ8. 
Ἡονοάϊαπιι5 περὶ σχημάτων γν. 57. ὅ8. ᾿“στεϊσμὸς 

δέ ἔστι πιροσποίησις πιϑανὴ τοῦ μὴ λέγειν ἢ μνη- 
μογεύειν ἡμᾶς ἃ λέγομεν, ὡς παρὰ Σοφοχλεῖ εἰσῆ-- 
χται λέγων Ὀδυσσεὺς τῷ Ζ]ιομήδει 

Ἐγὼ δ᾽ ἐρῶ σοι δεινὸν οὐδὲν, οὐϑ᾽ 
φυγὰς πατρῴας ἐξελήλασαι χϑογὸς 
οὐϑ᾽ ὡς ὁ Τυδεὺς ἀνδρὸς αἷμα συγγενοῦς 
κτείνας ἐν “άργει ξεῖνος ὧν οἱκίζεται, 
οὐὔϑ᾽ ὡς πρὸ Θηβῶν ὠμοβρὼς ἐδαίσατο 

τὸν ᾿Δστάκειον παῖδα διὰ χάρα τεμώνγ. 
154 

“ 
οΖσῶς 

50Π0]. ΒΟΡΒΟΟΙ 5. Ορᾶϊρ. 00]. ν. 9. οἱ ἘϊγμιοΙορ. 

Μ. ν. 194, ὅ. Σοφοχλῆς ἐν Συγνδείπνῳ βέβηλον τὸν 
ἰδιώτην φησί. 

158 
5080]. ΟΡ ΟΟ115 Αἴδο. νυ. 190, Τὸν Ὀδυσσέα Σι-- 

σύφου συνήϑως φησὺ Ζοῳ οκλῆς χαὶ ἕν Συγνδείπνῳ 
Ὦ, πάντα πράσσων, ὡς ὃ πἸσυίρος πολὺς 

ἔνδηλος ἐν σοὶ πανταχοῦ, μητρὸς πατήρ. 
180 

Ἡρογοβίιβ, Δ ξενιῶται: ἔϑγος τῆς Τρῳάδος. Σ. 
Συνδείπνῳ. 

Ἢ 1597 
Ἡρόγομίι5, Π χχεκώπηται (οοᾶοχ ἔχχεχό---): 

᾿ἔξήρτυται. Σ΄. Συλλόγῳ. 

158 
Ἠδρογοῖπις, Ἐπιξενοῦσϑαι: πορεύεσϑαι. Σ. 

᾿Δχαιῶν Συλλόγῳ. 
159 

Ἐπισειούσης: 
᾿ ἀπὸ τῶν τὰς ἡνίας ἐπιχαλώντων. 
' λόγῳ. 
| 100 

᾿ άσϑιλη: νἱᾶο ἔναριι. 137. 

Ἡθεγ οἰἶας , ἐπιχελευομένης. 

Σ. ᾿Φχαιῶν Συλ- 

ΣΟ ΦΟΘΙ ΡΕ ΘΤΣ: 

101 

Ἡογομῖυα, Ξυμβόλου ς: --- τὰς διὰ τῆς φήμης 
γινομένας μαντείας, ἃς «ῬΡιλόχορός φησι “]ήμητρα] 
εὑρεῖν. ΣΣ. ᾿Δχαιῶν «ΣΣυλλόγῳ. 

ὩΑΧΙΖΔΛΔΕΩΣ ἘΡΑΣΤΑΙ. 
102 

ΘΊΌΡδοια ΤΧΤΥ͂, 18. 

Νόσημ᾽ ἔρωτος τοῦτ᾽ ἐφίέμερον χαχόν " ὃς, 
ἔχοιμι᾽ ἂν αὐτὸ μὴ καχῶς ἀπεικάσαι, 
ὅταν πάγου φανέντος αἰϑρίου χεροῖν 
κρύσταλλον ἁρπάσωσι παῖδες ἀσταγῆ. 
τὰ πρῶτ᾽ ἔχουσιν ἡδονὰς ποταιγίους, 
τέλος δ᾽ ὁ χυμὸς οὔϑ' ὅπως ἀφῇ ϑέλει 
οὔτ᾽ ἐν χεροῖν τὸ χτῆμα σύμφορον μέγειγ, 
οὕτω γε τοὺς ἐρῶντας αὑτὸς ἵμερος. 

δρᾶν χαὶ τὸ μὴ δρᾶν πολλάκις προΐεται. 

ῬΙπίδιομι ΜΟνΆ]. Ρ. ὅ08 οβ. Ὥσπερ. οἱ παῖδες τὸν 

χρύσταλλον οὔτε κατέχειν οὔτε ἀφεῖναι ϑέλουσι. Ζε- 
πΟΡ 5 Υ͂, ὅδ. Ὁ παῖς τὸν χρύσταλλον. ἐπὶ τῶν μήτε 
κατέχειν δυναμένων μήτε μεϑεῖναι βουλομένων ἡ 
παροιμίᾳ εἴρηται. μέμγηται αὐτῆς ᾿ς ᾿άχιλ-- 

λέως ἐρασταῖς. 
102 

ΘΟΠοΙαοία Ῥίπααν! Νοπι. ΠΠ|, 60. “Π΄πωχομένη ἡ Θέ- 
τις ὑπὸ τοῦ Πηλέως μετέβαλλε τὰς μορφὰς, ὃτὲ 

μὲν εἰς πῦρ, ὁτὲ δὲ εἷς ϑηρία. ὁ δὲ καρτερήσας 
περιγέγονε, περὶ δὲ τῆς μεταμορφώσεως αὐτῆς χαὶ 
Σοφοχλῆς φησιν --- ἕν ᾿“χιλλέως ἐρασταῖς 

Τίς γάρ μὲ μόχϑος οὐκ ἐπεστάτει; λέων 
δράκων τε, τιῦρ, ὕδωρ. 

5001. ΑΥὐἱδίορμϑηῖς ΝΡ 1004, οἱ 5080]. ΑΡομοιὶὰ 

ΒΗ. 1, 816. Σοφοχλῆς δὲ ἐν ᾿Δἀχιλλέως ἐρασταῖς 

φησιν ὑπὸ Πηλέως λοιδορηϑεῖσαν τὴν Θέτιν χκατα-- 
λιπεῖν αὐτόγ. 

164 

5001. Ῥίπααν! Νϑαι. ΨΙ, 90. Οὐχ ἐκ παραδρομῆς 

δὲ ζάκοτον εἶπε τὸ δόρυ τοῦ ᾿ἀχιλλέως --- ἀλλ᾽ ὅτι 
ἰδιώτερον παρὰ τὰ ἄλλα κατεσχεύαστο. δίχρουν γὰρ, 
ὥστε δύο αἰχμὰς ἔχειν καὶ μιᾷ βολῆ δισσὰ τὰ τραύ- 
ματα ἀπεργάζεσϑαι. --- Σοφοκλῆς ἐν ᾿Αχιλλέως ἔρα- 
σταῖς . Ἢ δορὸς διχόστομον πλᾶχτρον" δίπτυχοι 
γὰρ ὀδύναι μιν ἤρικον ᾿“χιλληίου δόρατος." 

1605 

ΘΟΒοΟΙδοία Αὐἱδίορῃ. οόραν, 1021. 77]αιδικὰ ἐπὶ 
ἀρρένων καὶ ἐν τοῖς ᾿Αχιλλέως ἐρασταῖς ἐξείληπται. 
ἐπιδόντων γάρ τι τῶν σατύρων εἷς τὴν γυναικείαν 
ἐπιϑυμίαν φησὶν ὁ «Ῥοίγιξ 

Παπαῖ, τὰ παιδίχ᾽, ὡς δρᾷς, ἀπώλεσας. 

Ἑδάοπι Ῥποίίις Ρ. 869, 10. ϑδιΐίᾶας ἱπ παιδικὰ, δτδπ- 

τηδίϊου5 Οἱ πίαπας ἀρ Βδομπιδηπαπι  Απθοά. 1. ᾿. 524. 

6Χχ 4πὸ Μοπίοίδιοοη. ρ. 474. ὡς ὁρῶσ᾽ ἀπώλεσας εἂϊ- 
αἷς, Βδομπιδηπι5, 6Χ «οοπϊθοίατα αἱ τἱδοία", ὡς ὁρῶ 

σ᾽ ἀπώλεσαν. 
1606 

᾿Ατβοπδθις ἘΧ, ρ. 401 ἀ. 

τὸ σύνϑετον ὁμοίως ἡμῖν, συάγρου,, ἐπὶ τοῦ μα. 
Τίς μνημονεύει, κατὰ 

΄ 



ς--- 

Ξ Ὁ ζἁᾧ ΘᾺ τ Ὁ Ὑ Σ, 9, 

συός; Σοφοχλὴ ἧς μὲν γὰρ ἐν ἀχιλλέως ἐρασταῖς ἐπὶ 2.4 Ν 4“. 

Ἱσυγὸς ἔταξε τοὔνομα, ἀπὸ τοῦ σῦς ἀγρεύειν, λέγων, 178 

Σὺ δ᾽, ὦ σύαγρε, Πηλιωτιχὸν τρέφος. : ΒΟΒΟΙ δία Αἰἴδοῖθ ν. 1. οἵ ϑιιϊδας ἱπ πεῖρα, Πεῖρα 
ἘΞ 0 Π6 τ Ἐπιβίαι ἢ πα Ρ. 1872, 12. βρέφος. γὰρ ἡ βλάβη, ὡς καὶ ἐν ΖΙανάῃ 

ΘΟΒΟΙ δοία ΘΌΡΒΟΟΙ]15 Οϑάῖρ. 001]. γν. 481. Ὕ ὃ τος, τοῦ παιδὸς ὄντος τοῦδ᾽ ἐγὼ διόλλυμαι. 
μελίσσης: ὕδατος καὶ μέλιτος. ἀπὸ γὰρ, τοῦ 177 
ποιοῦντος τὸ ποιούμενον. χαὶ ἐν ᾿Ερασταῖς 

Γλώσσης μελίσσης τῷ χατερρυηπότι. 

ὲ 108 Ξ 

ΘΟ ΒοοτΌΡοβοι5 ΒΟΚΚουΙ ΠΠ. ἡ. 1267. -- ἀρῶξιν παρὰ 

Σοφοχλεῖ ἐν ᾿Δχιλλέως ἐρασταῖς Β 
Ὁ δ᾽ ἔνϑ᾽ ὅπλοις ἀρῶξιν Ἡφαίστου τεχνίτου. 

τοῦτο γὰρ χατὰ μεταπλασμὸν ἀπὸ τοῦ ἀρρήκτοις 

γενόμενον ---. Οοᾶοχ ὁ δὲ ἔνϑ'. ποὺ ἴῃ τέχνη 
τηπίαπάπτη Ὑἱα θέαν, Ἵ 

Ἡδογοίυ5, γϑήμερονγ: σήμερον ἡμέρα. Σ. 
Ζ΄ανάη. Βτυυποκῖας «ὐθημερόν. Ῥναθοθαϊε ἀριὰ ἘΠΟ5Υ- 

ομΐαπι, ἅνϑ᾽ ἡμέρας: δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας. , 

178 
ἩογοΙῖιθ, “φροδισέα ἄγρα: Σ, “ανάη 

Τόνον τε μήλων χἀφροδισίαν ἄγραν. 
Οοάοχ γόγοιον μήλων. 

179 

167 τος Οὐχ οἶδα τὴν σὴν πεῖραν" ἕν δ᾽ ἐπίσταμαι, 

᾿Απεδμ!οἰδία Ρ. 85, 15, Βοάχιστον: βοαχύτα- 
109 : τον. Σ. Ζ)ανάη. 

Ηδογομῖι5, Ομμάτειος πόϑος: διὰ τὸ ἐχ 180 
τοῦ ὁρᾶν ἁλίσχεσϑα! ἔρωτι. χ τοῦ γὰρ ἐσορᾶν ᾿ ᾿Απῇαϊοϊσία ἡ. 90, 81. Ζ4Ζαιμονέξεσϑαις Σ. 

᾿γίψεται ἀνθρώποις ἐρῶν. χαὶ ἐν ᾿“χιλλέως ἐρασταῖς “4΄ανάῃ. δεδαιμονισμένον ἀντὶ τοῦ τεϑεωμένγον. 
ὀμματοπάλογχα φησίν. δμματ᾽.ἀπόλογχα ἴ5. Ν)Ὺο5- 181 

5ἴπ5. ἈΑἸὰ Τοπίδηξ ΒΊΟΙΣ Πἀι5. δὲ ΑΘΘΟΒΥΙ Αβδια. Ρ. «παι οἰσία Ρ. 97, 381. Ζῆ: ἀντὶ τοῦ ζῆϑι. --- Σ. 
200. οὐ Ἐτνίυνά πα. ἴῃ Ποντθὸ Πϑοίπιοηΐ, {10 ῃ. 468. “ανάη 

Ζηή; πῖνε, φέοβου. 

24.4.124.42:10 Σ. 

170 ὃ ΔΙΟΝΥΣΙΑ͂ΚΟΣ. 
ῬοΙπκ ὙΠ, 117. Ἐπεὶ δὲ χαὶ τοὺς οἱχοδόμους ᾿ 152 

Ὅμηρος τέχτονας χαλεῖ » καὶ ἀρχιτέχτων εἴρηται παρὰ Οταπηπαίδοι5 ΒΟΚΚονὶ ρ. 385, 18. λυπον ὧἄν- 

Πλάτωνι. βιαία γὰρ ἡ ἐν τῷ “Σοφοκλέους “αιδάλ ῳ , .ιᾳ(ϑὸος ἀνίας: εἶ ϑέλοις εἰπεῖν ἐπί τινος πράγματος 

»» Τεχτόγαρχος Ποῦσα.““ ] ὃ λύπης ἀπαλλάττει, οὕτως ἂν χρήσαιο, ὡς χαὶ Σ. 
171 π : ἐν τῷ “Πηονυσιακῷ σατυριχῷ ἐπὶ οἴγου πρῶτον γευ- 

56801. ῬΙδϊοπὶς Ρ. 8906. Σαρδάγιος γέλως --- Σιμω--  σαμένων τῶν κατὰ τὸν χορὸν σατύρων 
νίδης δὲ ἀπὸ Τάλω τοῦ χαλχοῦ, ὃν Ἥφαιστος ἔδη- Πόϑεν ποτ᾽ ἄλυπον ὧδε 
μιούργησε Μῆίψῳ, φύλαχα τῆς νήσου ποιήσασϑαι,. Ὁ εὗρον ἄνϑος ἀνίας; 
Ν 27 Ἐν .- ΐᾺ ᾿ )2 ΠΕΝ ι κ ’ Α 3. , Χ 

πο Ὁ» να, “τοὺς πελαζοντὰς φησι χαταχαίοντα Ξ ὅλον δὲ τὸ μελύδριον πολιτικὸν ἄγαν γέγονε. μετὰ 
ἀναιρεῖν. ὅϑεν ἀπ Τὸ τοῦ σεσηρέναι διὰ τὴν φλόγα γὰρ τῆς ἄλλης ἐναργείας λελυμέγην ἔχει τὴν ἕρμη- 
τὸν σαρδάνιόν φησι λεχϑῆναι γέλωτα. ὁμοίως χαὶ ,) γείαν χαὶ μεϑύουσιν ἁρμόττουσαν. 

-“ Ξ᾿ ’ . ζ . ἐμεῖδ 

Σοφοχλῆς ἕν Ζ.αιδάλῳ. Οὐοπῖον. ρδιοθιοσυδρηοβ ἰπ "- 1833 

Εούώσιος γέλως. Ἡδογομῖι5, Θωχϑείς: ϑωρηχϑεὶς, μεϑυσϑείς. Εν ἰ 
56801. ΑφοΠοπί! ἈΠοΔΗ ΕΥ̓͂, 1688. Τώλως δὲ ἦν  “ογυσιακῷ. 

ε΄ «ἢ »" 

μὲν τοῦ γένους ἐχείγου τοῦ χαλκοῦ. ολὸς δὲ χαλ- 

᾿ χοῦς ὧν σύριγγα εἶχεν ἐπὶ τοῦ σφυροῦ ὑμένι περιε- ΖΟ.“ΟΕΗῈΕ Σ. 

χομένην. σῦριγξ δέ ἔστιν ἡ περόνη. δαγείσης οὖν 184 
τῆς σύριγγος εἵμαρτο ἁλῶναι αὐτόν. τοῦτο δὲ χαὶ Ῥποίία5 Ὁ. 86, 12. οἱ Ἐγπιο!. Νῖ. ρ. 398, 49. 

Σοφοχλῆς φησιν ἐν ΤΤάλῳ. Βυνυποκίᾳ5 ἐν “]αιδάλῳ. Εὐναῖος: ἐγχεχρυμμένος. ΖΣ. “Ἰόλοψιν 
173 Ἑὐναῖος εἴη δραπέτιν στέγην ἔχων. 

Αραᾶ Ετγπιοῖοσ. δραπέτην. Ηδεγομία5, Εὐναῖος: ΒΟΒΟΠ σία Αὐἱϑίορη. Ῥϑοῖς νυ. 73. ἤεγάλοι λέγογ-- ; Ἵ 
λαγώς. Σ. ΖΦόλοψι. χκαταπτηχῆής. ται εἶναι χατὰ τὴν Αἴτνην κάνϑαροι. --- Σοφοκλῆς 

Ζαιδάλῳ ..4λλ᾿ οὐδὲ μὲν δὴ κάνϑαρος τῶν «ΑἸτναίων 
'πάντωγ.““ λέγει δὲ πάντα εἰκάζων εἷς μέγαν. 

ἘΖΈΕΈΝΗ. ἘΖΕΝΗΣ ΑΡΠῊΑ͂ΓΗ. ΕΖΕΝΗΣ 

“7: ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ. ἘΛΈΝΗΣ ΓΑ͂ΜΟΣ. 
Ἡδογομίυς, Γοργάδων: ἁλιάδων. Σ. 4αιδάλῳ. Η 

17ὅ 

Ἠδογομίας, Ἐσέφϑην: ἐσεβάσϑην, ἡσυχάσας 

ἠσχύνϑην. Σ. Δαιδάλῳ (οοᾶοκ παιδάλῳ). ἐσέφϑην 

6χ ϑόρβοοῦα ΟΠοθυοθοβοι5 ΒοΚΙουὶ Ρ᾿. 1418. οἱ Ῥμοίζαυ5 

μι 10. ἡ: 

Αὐ δος. γο]. Π. ρ. 807. Αὐτὴν μὲν γὰρ ἐὰν 
ἴδωσι τὴν Ἑλένην, Ἑλένην λέγω; ϑεράπαιναν μὲν 
οὖν ὁποίαν ἐποίησε Μένανδρος τὴν «Φρυγίαν, τῷ 

ὄντι παιδιὰν ἀποφαίνουσι τοὺς σατύρους τοῦ Σοφο- 

χλέους. 

πππππῇπῇῆ3ΠΣ΄«ᾳᾳᾳᾳΦΦΘππῇῆπῆῈΕᾳᾳΦῴΦῸᾷΦᾷΦΦπΦᾳᾳᾳᾳᾷᾳᾳρΦΦΦᾶΦ π΄ ] ϊΐ΄ΦιΦὥἕᾶοὸ συσοοεοχεοσοσιειἅΡσσοἍοσσνοοος.͵.σςΖ “΄ὐὐννν 



ΣΟΦΟΒΛΕΟΎΥΣ. 

.9 ἘΔΡΌΪ]α5. Ζαῖρις δυστπιθηΐεπι ρυδθθιῖ ἩΘΙΘπδ6 Βἰςῖο- 

αἶα. ΟΠΠΘ5 ΘΟΠΙΠΠΘῸ ; ΠΘΘΟΙΟ {δ ΠΙΟΥΠΘ ΠΙ Δ]. 8 165; 

ἃ π ΒΟ 00 ἄπ. ΒΈΛΗ οἰζαίιπ' ππάθ ἃ οοπιοῖ 

ΘηδυΡίουθ δα Εἰφαϊίος δά, ΕΧΕΝΗ͂Σ ΑΡΠΆΓΗ ἴαα- 

ἀδίαν 0 διοίου 6 ΔΙ ΘΙ ΘΗ ΑἸδοὶδ.. δὲ 1ἃ φιῃίάθπι, τιῖ 

πιο Π]σαίαν Θχ αἰ θουΐ ἰη ποθ ἄναπιδίθ, 5ἱ πιοο βουίρξιπι 

ζαϊτ ἀππιδμι., ἀοθτ556. ἩΘΙΘπδπ 6 ΤΎΟΪὰ Θυθρίδῃ ,. ΠΟΙᾺ 

δαΐθιη ἜΘ 561 δοίη, «πὶ 1Π8π πϑοάιπῃ τηϑίπαπι τἃ- 

ῬΡιθυδί, οΙ ψύδυιη ἀπδαιιπι ΟΘΙΡΟΙ δὲ δποίου 85.“ 

Βευνοκ. 
185 

Ἐφαΐ:. 84, ΔΒέλτιστον ἡμῖν αἷμα 

ἔστι γοῦν ἀπὸ Σοφοχλέους Ἔλέ- 
50ΠΟΙ]. ΑΥἱοίορῆ. 

ταύρειον πιεῖν ς --- 
γης 

Ἐμοὶ δὲ λῷστον 
χαὶ μή γε πλείω 

αἷμα ταύρου γ᾽ ἐχπιεῖν, 
τῶνδ᾽ ἔχειν δυσφημίας. 

τινὲς δέ φασιν ὅτι Σοφοχλῆς περὶ Θεμιστοκλέους 

τοῦτό φησι. ψεύδονται δέ" οὐ γάρ ἐστι πιϑανόν. Ὑ. 
1. Μῆπιπη 51 ροθία μοῦ βουΐθοῦθ τι] ΦΠ8 ΠῚ αἷμα 

ταύρειον πιεῖν. Υ. 2. γε] με Οθέθνιμι οοπῇ. ἔγαστῃ, 20. 

1856 

ΒΌΒΟΙ. Ἐπ ρα. ῬΗρΘπΐσ5. 812, Ἐὲ γὰρ χαὶ ἙΣ- 
ληνιχῶς ἐλάλουν αἱ Φδοίνισσαι, ἄλλ᾽ οὖν γε τὴν 
πάτριον ἀπήχησιν ἔσωζον τῆς φωνῆς, ὡς Σοφοκλῆς 
ἐν Ἑλέγης ἀπαιτήσει 

Καὶ γὰρ χαραχτὴρ αὐτὸς ἐν γλώσσῃ τί μὲ 
παρηγορεῖ «Τἄχωγος ὀσμῶᾶσϑαι λόγου. 

1817 

Ἐτνοίΐδπιβ Ρ. 13805.. Θράσσει:ἢ --- ἔστι δὲ ὀχλεῖ, 
ὡς χαὶ Σοφοχλῆς ἐν Ἑλένης ἀπαιτήσει φησὶ 

Γυναῖχα δ᾽ ἐξελόντες. ἢ ϑράσσει γένυν 
τε ὡς τοῦ μὲν αἰόλον γραφίοις ἐνημμένοις. 

Υ. 2. 4111 ΠΡνὶ ἕωλοζ. 
288 

ϑίναθο ΧΤΙΥ͂. ρ. 648. Οἱ δὲ τὸ» Κάλχαντά φασιν 
ἀποϑανεῖν ὑπὸ λύπης καὶ χατά τὸ λόγιον. λέγει δ᾽ 
αὐτὸ Σοφοκλῆς ἐν Ἑλένης ἀπαιτήσει, ὡς εἱμαρμένον 
εἴη ἀποθανεῖν, ὅταν κρείττονι ἑαυτοῦ μάντει περυ- 
τύχη. 

189 

Ἠδογομίπ5.9 Φγαχαετέζεινε ὠναπείϑειν, ἄνα- 
χαλινοῦν. ἀνακρούεται, ἀναποδίζει, χυρέως δὲ ἐπὲ 
τῶν ἵππων. (Σ. Ἑλένης ἀπαιτήσει. ϑαϊᾶας, "4 ν α- 
χαιτέξεις: αἰτιατιςῆ. ἀναποδίζει. ἔἐγχόπτει. ἀναζχαι- 
τίζειν Σοφοχλῆς τὸ ἀπειϑεῖν χαὶ ἀντιτείγειγ. 

190 

ΑἸ οπαρας ΠΤ, Ρ. 76 ἃ. “Σοφοκχλ ἧς ἐν Ἕλένης γάμῳ 
'τροπιχῶς τῷ τοῦ δένδρου ὀγόματι τὸν χαρπὸν ἐχά- 
λεσεν εἰπὼν 

Πέπων ἐρινὸς Ἐ Ἔ ἀχρεῖος ὧν 

ἐς βρῶσιν ἄλλους ἐξερινάζεις λόγῳ. 

'Ἐχ Αἰδμθηδοθο Ἐπιβίδί πα Ρ. 1206, 8. 

191 

Ἐτπποῖος. ΜΙ. ρ, 601, 20ὅ.0 Νένωται:ἡλ γενόηται. 
παρὰ Σοφοχλεῖ Ἑλένης γάμῳ. 

192 

ῬΒμοίΐας Ρ. 371,21. Πανόγς: ἀπὸ τοῦ πᾶντα 
φαίνειν σχηματισϑέντα, χατὰ μεταβολὴν τοῦ φ. Σ. 
Ἑλένης γάμῳ. 

192 
ΟΥδπεπιδεϊοασ ἦτ ΔΡρϑπᾶϊοθ δ ῬΒοίίπι ρ. 674, 20. 

Οροσάγγαι οἱ σωματοφύλαχες, ὡς Ἑλένης γάμῳ χαὶ 
Τοωίλῳ. 

: ἘΠΊΊΓΟΝΟΙΙ. 

1941 

ιίοθαοις ΧῚΧ ΧΎΠΙ͂, 27. 
Φιλεῖ γὰρ ἡ ϑύσχλεια τοῖς φϑονουμένοις 
γικᾶν ἐπ᾿ αἰσχροῖς, ἢ ̓ πὶ τοῖς καλοῖς πλέον. 

190 
Βίοθαθυς ΙΧ ΧΤ͵Π, 91. 

Ὦ πᾶν σὺ τολμήσασα χαὶ τ-- γύναι 
κάκιον ἄλλ᾽ οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ ἔσται ποτὲ 

γυναικὸς, εἴ τι πῆμα γίγνεται βροτοῖς. 

196 

5» ΒΟΡΠΟΟΙΙ9 ΕΠ ρίβοποσ Τ,αἰΐη6 Θχρυθϑθουδί Ατεΐπ5, ουΐας 

Ὑθυδιη; δι] ΟἸοονο Τιθοπ]. 11. 24. Τηι Οἰοαηέδοηι, 

αηριδη:. ρϑαθ ἐθγ} 11) ρογοιιδοῖοδοθξ. 

7ονιηξ αὐχῖθο ς 
υδ δῦ ὃχ Ἑρίρορ 

Αμάϊοηο ἤωοο, “πτπρήηϊωναο δῦ ἐουγαης αϑαϊέο ἦ 

ΒορΕθοΙ 5 Ἐρίβοπουτην Ὁ Αἰ σοπγθυβουῖπη πηθηνίηϊέ 
Οἴοδιο ἴῃ ΠΌγο ἀ8. ουδίουπμ ΟΡ Πη0 ϑϑπθῦθ οἂρ. ὙΪ. 

νος «“μανοηιωοίαην ἐρτί" ἀμ ηἰΐοραηι, ἀμ Ἐρῖρο- 

305 Τιαξέμος γϑοϊρίαμέ. δοᾷ ἑαριοὶ Ἐηρεύιμτρ ,) 6ὲ Ῥαοι- 

υἱμηι.. δὲ «ΑΑΠζηι ροξίι5 χιαὴν Ἐην ἐρίάοην δὲ ϑορλοοϊοηι 

ζοριηῖ. Ἐπιριαἰς ΑἸδροιδοδδιν ἀραᾶ Βοιπδποβ θοοαϊὲ 

Ἐπηΐτι : Απύορϑηι Ῥαοπγίαϑ : ΒΟΡΒΟΟΙ5 ἘΡίροπος Αἰία5. 

Ἐποσ ϑυτουῖα αὐριΐαι αν ϊθῖπβ,, ααΐ δὰ Ἴα5ο. 11. 6Χ 

(ΘΡΟΒΥΙ ἀνδπιδίθ ΠΟΒΎΘΥΒΟΘ. ἐπί5586. αἷΐξ ΔΕ Ἐρίσοπος.", 
ΒαῦνοΟκ 

197 

ϑομο δία βορμοοις Οϑαΐρ, 60]. τ, 878. Πολλαχοῦ 

τὸ “4ργος κοῖλόν φασι, καϑόπερ καὶ ἐν Ἐπιγόγοις 

Τὸ χοῖλον ᾿“ἄργος οὗ κατοικήσαντ᾽ ἔτι. 

198 
Ὧ6 ἴοοο Δέμοηδοὶ ΣΤΙΤ, υ. ὅ84 ἃ. γἱᾷθ 81 Αββο γῇ 

ἔναριο. 51. 

ΖΦ ΘᾺ ἜΣ: 

199 
Αἰμθηδουβ ΧΙ, Ρ. 646 ἃ. Σοφοκλῆς Ἔριδι 

Ἐγὼ δὲ πεινῶσ᾽ αὖ πρὸς ἴτρια βλέπω. 

200 
Ἡοογοβΐιο, ἙΕὕὔὕωρος γάμος: Σ. Ἔριδι. ἤτοι] 

ὥριος ἢ ὀλίγωρος. οὕτω γὰρ λέγουσι χατὰ ἀντίφρα- 
σιν, ὡς ὁ αὐτὸς ἐν Σχυρίαις χρῆται τῷ εὐωριάζειν.") 

201 
«Απιαιοἰδία Ρ. 108, 9, Πέαν μέαγ: ἀντὶ τοῦ 

κατὰ μίαν. ΖΣ. Ἔριδι. 

ἘΡΙΦΥΎΥ ΖΗ. 

202 
Θιοθδθας ἴ, 1... 

“Δρετῆς βέβαιαι δ᾽ εἰσὶν αἱ χτήσεις μόγαι. 
208 

Βίοβδθις ὙΠ, 7. 

“ἀνδρῶν γὰρ ἐσθλῶν στέρνον οὐ μαλάσσεται. 



ΞΘ Δ 6 ἢ λα ἃ Σ. 

ὁ 204 
ΒΙΟΡθαθι ΧΤΠΙ, 7. 

Ὅπου δὲ μὴ τἄριστ᾽ ἐλευϑέρως λέγειν 
ἔξεστι, νικᾷ δ᾽ ἐν πόλει τὰ χείρονα, 
ε ὕ ΄ κι Φ 

ἁμαρτίαι σφάλλουσι τὴν σωτηρίαν. 

206 
ίορθαθις ΧΟΙΧ, 20. 

Πῶς οὖν μάχωμαι ϑνητὸς ὧν ϑείᾳ τύχη, 
ο ᾿Ὶ Ἂ 2 ἐν 2 ΝΥ 9 - 

ὕπου τὸ δεινὸν ἐλπὶς οὐδὲν ὠφελεῖ; 

: : 206 
ϑίορθδαθοις ΟΧΎ ΤΙ, 8. 

Τήρᾳ προσήχων σῶζε τὴν εὐφημίαν. 

: 207 

ΟἸΘπιθπ5 ϑίτῸπι. Ὑ]. Ρ. 741. 

᾿Ἅπελϑ᾽ " ἐχείνης ὕπνος Ἰατρὸς νόσου. 
Τὰ ΟἸΘπιθπίθ Ἰϑοίπη ἄπελϑ᾽ ἐχείγης ὕπνον Ἰατρὸν γὸ- 
σου. Οοιοχῖξ ψΔΙΟΚοπαν, δα ἘΠρροΙγί. Ρ. 319. 

208 
. - Ν ι 2 

Ἀρρϑπᾶῖχ γαῖ. Ῥιόυουρ. 11,49, Καὶ γὰρ “20- 
Υ) «ς ΩΣ ἐ [2 ᾿, κ 

ἰἸγείέους ορᾷς: αὕτη “Σοφοόκχλειος. πεποίηται γὰρ 

᾿Εριφύλη πρὸς ᾿Δλχμαίωνα λέγουσα 
κ , 2 ΄ ε - 

«Καὶ γὰρ -Αργείους ὁρῶ. , : 
»-οΣ΄᾿ "Ὁ ΕῚ -Ὁ 

εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν ἐχτενῶς πρὸς ὁτιοῦν βλεπόντων 

χαὶ χαταπλησίον (χαταπληχτιχόν Βτνυποκ.) τὶ δὸ- 

χούντων ὁρᾶν. οἱ δὲ ἐπὶ τῶν εἷς χλοπὴν ὑπογοου-- 
μένων. κωμῳδοῦνται γὰρ ᾿Αργεῖοι ἐπὶ χλοπῇ, ὡς 
χαὶ Σοφοχλῆς ἐχρήσατο. 

209 
Τοϑπηθα Πϑτηδ56. ἰη Οαἰβίοταϊ ἀρροπᾶϊοθ δᾶ Βίοθδθιτ 

Τ χλέ 3 7 γ0]. ΤΥ, ν. 1. “Σοφοκλέους Εριφυλῃ 
- Ὲ Ἁ »» 

Ἔ γλῶσσ᾽ ἐν οἱσιν ἀνδράσιν τιμὴν ἔχεις, 
ὅπου λόγοι σϑένουσι τῶν ἔργων πλέον. 

ς . -, “1 - ὉΣ 
Ὑ..1. Ἢ 5υρρΙοὲ Βυπποκίαβ. οἱ ἔχει βου 1. Ἐσουί, ( 

ΕΒ ΕἸ 3 

γλῶσσ᾽. 

ΕΡΙΙΟΝΗ. 

210 

Ἐπικίαι τις. Ὁ. 1479. ( οοηΐ, 5680]. Οἶγο5. ὅδ, 4.) 
“Σοφοχλῆς δὲ, φασὶν, ἐν Ἕρ μιόνη ἱστορεῖ, ἐν Τροίᾳ 

ὄντος ἔτι ΠῆΙενελάου ἐχδοϑῆναι τὴν ἙἭ,»μιόνην ὑπὸ 
τοῦ Τυνδάρεω τῷ ᾿Ορέστη" εἶτα ὕστερον ἀφαιρεϑεῖ- 
σαν αὐτοῦ ἐχδοϑῆναι τῷ Νεοπτολέμῳ κατὰ τὴν ἐν 
Τροίᾳ ὑπόσχεσιν" αὐτοῦ δὲ Πυϑοῖ ἀναιρεϑέντος 
ὑπὸ ΠΙαχαιρέως, ὅτε τὸν ἠπόλλω τινύμεγνος τὸν τοῦ 
πατρὸς ἐξεδίχει φόνον, ἀποχαταστῆναι αὖϑις αὐτὴν 
τῷ Ὀρέστῃ " ἐξ ὧν γενέσϑαι τὸν Τισαμενὸν, φερω- 
γύμως οὕτω χληϑέντα παρὰ τὴν μετὰ μένους τίσιν, 
ἐπεὶ ὃ πατὴρ Ὀρέστης ἐτίσατο τοὺς φονεῖς τοῦ ᾿4γα- 
μέμγονος. .,Οοπῆον ᾿πίθυργυθίθπι ΗΥοπὶ δὰ ἔα. ΟΧ ΧΤΙΤ. 

ἸΡῚ οχ ἢῖς9 Επσέθίἢ }} σοῦ ὶς ΟΟΥΤΙ σα. ΞΟΠΒΟΠ]ασίθ 5. Εἰαττ- 

᾿Ρ᾽α15 δ Οτορί. 1687... ΒΕυνποκ. 

211 

Βίορμαπιβ, Ζ2γυιά: τόπος δηλῶν τὴν ἐν τῇ πό- 
λει πορευτὴν ὁδὸν --- τὸ τοπικὸν ἀγυιαῖος. Ζοφ. 

212 

Απηδιοἰδέα Ρ. 87,,ὅ. Γγωστός: ἀντὶ τοῦ γγώ- 
ριμος. Ζ-. Ἑρομιόνη. 

Ι 
Ι 

. ὅς - 
.“4λ}λ: ὦ πατρῴας γῆς ἀγυιαίου πέδον. 

39 
ΤΕ ΥΚΗ ΌΖΙΘΟΕΣ. 

218 

ἨρογοΝς, ἀζϊματος ἄσαι 74 ρηας: αἵματος. 

χορέσαι τὸ δόρυ. ἢ αἵματι μολῦναι χαὶ χρῶσαι αὖ-᾿ 
τό. ἄση γὰρ ἡ δυπαρία. ὅϑεν χαὶ ἀσάμινθϑος ζεύαακ) 
ἀσάμεϑα), ἐν ἣ τὴν ἄσην μινύϑοντες ἐνεορεῖ (οου- 
τίραπε ἐλούοντο οχ ϑπἰ4α ἴῃ ἀσάμινϑος) . «Σοφοχλῆς 
Εὐμήλῳ. Οοάθχ ἀμήλῳ. β 

214 

Ἠδνροοαῆο, ΚΑ αϑελώύν:ε Ζ]͵ημοσϑέγνης --- ἀντὶ. 
τοῦ ἀνελὼν ἢ ἀποκτείνας. ἐχρήσαντο δὲ οὕτω τῷ, 
ὀνόματι χαὶ ἄλλοι, ὡς καὶ Στησίχορος ἐν ἸΙλίου ΠΣ 

καὶ Σοφοχλῆς ἐν Εὐμήλῳ. Β πίον ῬποΙίαβ ρ. 122, 
1. δ5'ρα οπιῖθθο ποιηΐπθ ἔδθιη86. | 

ΕΥ̓ΡῪ Ζ.ΖΟΣ. 

21ὅ 

Ἐν 15. ἔΠῖτι5 ζυϊς ΤΠ γοοῖς δὲ Ἐπίρροβ., χάθη 8Ρ 

ἴρ59 Ρᾶπθ {Π|γ5586. ἱπίουϊοοιπιπι 4111 πδυγϑηΐ, 8111 πο, 

ἼΘΙΘηδοῖο. Ὑ146 Ῥανίμθηῖ Ετνούοα οαρ. ΠΠ. οαΐπ5 ἴπ- 

ΒΟΡΙΡΙΟ οϑέ: Περὶ Εὐίππης. ἱστορεῖ Σοφοκλῆς Εὐρυάλῳ. 

Ἐπιδίδίμϊις ἢ. 1796, ὅ2. Σοφοχλῆς δὲ ἐχ τῆς αὐτὶ 

τῆς (Κίρκης) Εὐρύαλον ἱστορεῖ, ὃν ἀπέχτειγε Τελέ-; 
μαχος. 

ΖΩΣΤΗ͂ΡΕΣ (): 
216 

ῬΟΙΠῸχ ΨΙΙ, 68. Ὅ τε τῆς ᾿“μαζόνος Ζωστὴρ, 
χαὶ ἡ ἐν ταῖς ΖΣοφοχλέους Ζωστῆρσιν ἐπιζώστρα. 
λέγει γοῦν ,,"Ἔχοντας εὐζώνους ἕστασαν ἱματίων 
ἐπιζώστρας."“ 

ΠΡΑ͂ΚΖΖΗ͂Σ ἘΠῚ ΤΩΑΙΝ.ΑΡΩ,. 

217 
ι Ϊ 

Αἰδοπδοις ΓΧ. υ. 8756 ἃ. Χοῖρον δὲ Ἴωνες κα-" 
λοῦσι τὴν ϑήλειαν, ὡς Ἱππῶναξ --- καὶ Σοφοκλῆς 
ἐπὶ Ταιναρίοις 

Τοιγὰρ ᾿Ιὼ δεῖ φυλάξαι χοῖρον ὥστε δεσμίαν. 
“τ ὡς ᾽ «- » “ - , 

ΤΑρυϊ τοιγαριωδη φυλάξαι χοῖρος ὡς τε δεσμίων. 

218 

ῬοΙπκ Χ, 110. Προοσϑετέον δὲ τῷ μαγείρῳ χαὺ 

ξύλα καύσιμα καὶ χληματίδας χαὶ ἐχκαύματα, εἰπόνγ- 
τος Σοφοκλέους ἐν “Πρακλεῖ σατυριχῷ 

Συνέλεγον τὰ ξύλ᾽ ὡς ἐχκαυμάτων 
μή μοι μεταξὺ προσδεήσειεν. 

ψιηρο ἐχκαύματα. Τάοιι ΨΙΗ, 109. ᾿Εχλυμάδας Σο- 

φοχλῆς ἐν “Πραχλεῖ σατυριχῷ ., Συνέλεγον τὰ ξύλα 
ὡς ἐχλυμάδωνγ."“ 

219 

Βίορμαπιβ, Χώρας: --- χωρίτης ---α ΣΣοφοχλῆς -- 
ἐν “Πρακχλεῖ 

Στρέφουσι χρήνης φύλαχα χωρίτην ὄφιν. 
Τδοοροῖις Πρακλεῖ σ. (1. 6. σατυρικῷ ), Τρέφουσι ---- 

Οὐσμπΐ. 1ηἶνα δὰ ἔγαριη. 333. 

220 

Ἠογομῖαα, .4λαλέαν: πονηρίαν, ἀταξίαν. ΕΣ. 
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, . 

ἐπὶ Ταιναρίοις.͵ Οοᾶθκχ ἐπὶ παιέεναροις. Μιδαπίαν 

Βναππηδίϊοὶ πᾶπο ἔδθυμαπι ᾿Ἐπιταιναρίους ἀἰχίδ58., 5αίγ- 

γτ05 πιο Π]σΘηίθϑ. 
221 

ἘΓΟσΥοἶπ5, 4“ ργέμωνγ: τῶν ἐν τοῖς ὀρϑαλμοῖς 

λευχωμάτων. οὗ δὲ ὀφϑαλμιῶν (οοὔοχ ὀφϑαλμῶγ). 
κ ’ - 

Σ΄. ἐπὲ Ταινάρῳ σατυριχῳ. 
222 

᾿ ; 3. 

Ἡδογομι9, Κύχλους χαὶ τροχοὺς: τὰ 

τείχη. τροχὸν δὲ τὸ τεῖχος, ὡς ΖΣ. Ἡραχλεῖ ,γυ- 

χλώπειον τροχόν.“ 
228 
- 2, ᾽; ; 

Ῥμοίίας Ρ. 3ὅ9,,5. Οὐχ ὠφιξεν: οὐ βλάπτει. 
΄ ΄ ΟΣ 2 Η - 

Σ. ἐν ἐπὶ τεράρῳ σατύροις. Οοννϊροπάπμπ οὔ χωώζρέιν 

Ὧ6 {πιὸ ἄϊχουπηΐ ἩΘΘΥ ΟΜ ἱπίοθυρυθίθῳ δα δΊΟ 6585 χωφεῖ 

δὲ οὐ κωφεῖ. Βνυποῖκῖτο Οὐ χωφίξζει. 

224 

9 ΑΔ Βᾶπὸ ἔαθυϊαπι τϑορθχίθθο υἱάθίπι" Αὐἱοθ5. 1, 

Ῥ- 310. Ἤδη δέ τις καὶ σάτυρος τῶν ἐπὺ σχηνῆς 

ὙΩ ΠΧ ΟΣ σ᾽ τῷ “Πραχλεῖ, εἶτά γ᾽ ἔκυψε προσιόντος 

χάτω.“ ΒΕυνΝΟΚκ. 

ἩΡΙ͂ΓΟΝ Ἢ. 

228 

Εἰγιποῖορ. Μ' ρ. 762, 12. Τ᾽ οπάξειν : στοχά- 

ξεσϑαι, ἐνϑυμεῖσϑαι, ὑπονοεῖν. καὶ παρὰ ΖΣοφο- 

χλεῖ ἐν ᾿Πριγόνῃ Τὶ 

δόξῃ τοπάζω, ταῦτ᾽ ἰδεῖν σαφῶς ϑέλω. 

Ομ ΠτονΡ ῬΒοίΐυ5 Ρ. ὅ99, 7. οἱ ϑδι1485. 

226 

Ἑτοιΐαπυς Ρ. 8724. Ὕποφρον: χρυφαῖον, ὥς 

φησιν ὁ Ταραντῖνος. μαρτυρεῖ, γὰρ ὁ Σοφοχλῆς ἐν 

Σμηοιγόνη ᾿Ξ ΟΣ 
Νῦν δ᾽ εἰρὴ ὕποφρος ἐξ αὐτῶν ἕως 

ἀπώλεσέν τε χαὐτὸς ἐξαπώλετο. 

᾿μέμνηται ὃ αὐτὸς καὶ ἐν ᾿Ιφιγενείᾳ. 

Θά ΜΎΥΡΙΣ. 

Αἰδοηδοις ἴ- Ρ. 20. Σοφοκλῆς δὲ πρὸς τῷ χαλὸς 

[767 χῆσϑτα τὴν ὥραν ἦν καὶ ὀρχηστικὴν δεδιδαγμέ- 

γος, καὶ μουσιχὴν ἔτε παῖς ὧν παρὰ “Ἱάμπρῳ Ξ- 

χαὶ τὸν Θάμυριν δϑιδάσχων αὐτὸς ἐχιϑάρισεν. ἄχρως 

δὲ ἐσφαίρισεν, ὅτε τὴν Ναυσιχάαν χαϑῆχε. 
227 

ῬΟΙπκ ΕΥ̓͂, 76. ἸΠόναυλος εὕρημα μέν ἐστιν .41- 

γυπτίων, μέμνηται δὲ αὐτοῦ Σ. ἐν Θαμύρι. Ατβμο- 

μϑθας ΕΥ̓͂. Ρ. 1756. Τοῦ δὲ μοναύλου μνημονεύει .Σο- 

φοχλῆς μὲν ἐν Θαμύρᾳ οὕτως 

Ὥιχωχε γὰρ. χροτητὰ πηχτίδων μέλη, 
λύρα μοναύλοις τε χειμωγτέως 

γαος στέρημα κωμασάσης. 
228 

Αἴποπδοις ΧΙΥ͂. Ρ. 637 ἃ. ΖΣοφοχλῆς δ᾽ ἐν Θα- 
’ 

((υοο 
ΐ νιν αὖ; 

ΠΠηχταὶ δὲ λύραι καὶ μαγάδιδες 
τά τ᾽ ἐν Ἕλλησι ξόωαν᾽ ἡδυμελῆ- 

Ρμοίίαβ Ρ. 289, 156. ΠΠάγαδιες: ψαλτιχὸν ὄργανον. 

οὕτω Σοφοχλῆς. ὍὯδ 8110 ᾿ποπηιπιθηῖο » τριγώνῳ, φιοᾶ 

δχ Ἐπαμστὰ τηθιπογδίιπ', Υἱᾶθ ἰηἶνα ἔτασιη, 861. 

229 
Ἐπιβίαι αἶσα. ν. 8ὅ8, 40. Ὅτι δὲ Θρᾳχιχὸς χαὶ ὃ 

άϑως, οὗ μνεία παρὰ τῷ ποιητῇ, δηλοῖ, φασὶ, .Σο-- 
φοκλῆς ἐν Θαμύριδι εἰπὼν . 

Θρῇσσαν σχοπιὰν Ζηνὸς ᾿ϑῴου. ' 
280 

ΒοΒοΙαεία Οοάϊροα!5. ΟοΙοη. 878, ζΖργος κοῖλον --- 
χαὶ ἐν Θαμύρῳ 

Ἔχ μὲν ᾿Εριχϑονίου ποτιμάστιον ἔοχεϑε χοῦρον 
«Αὐτόλυχον, πολέων χτεάγων σίγιν “4ργεϊ κοίλῳ. 

281 
Δι δι οἰδία Ρ. 106, 27. Κάγναβιες: Σ. Θαμύρᾳ. 

282 
ῬΙαίλτομ5 ΜΙΌτΑ]. ἢ. 465 ἃ. ᾿4λλ᾽ ὀργιζόμεϑα καὶ 

πολεμίοις χαὺ φίλοις, καὶ τέχγοις καὶ γονεῦσι. χαὶ͵ 

ϑεοῖς νὴ Δία, καὶ ϑηρίοις χαὺ ἀψύχοις σκεύεσιν, ὡς 
ὁ Θάμυρις 

“Ρηγνὺς χρυσόδετον κέρας, 
ῥηγνὺς ἁρμονίαν χορδοτόνου λύρας. 

ΘΗ ΣΙ ΣΣ 

298 ἃ 
»»Αα δοο ἄνδιια ρονυίίπμονα υἱδοηΐαν ἰδία ἴπ ργ016- 

ϑοιμθηΐα δα Ῥίπααν Πομπα : Τὸν τῶν ᾿Ισϑμίων ἀγῶνα 
οἱ μὲν ἐπὶ Σίνιδε τῷ Προκρούστῃ διαϑεῖναί φασι 
τὸν Θησέα, ἀνελόντα αὐτὸν, ὅτε περ καὶ τοὺς ἀλ- 
λους, ὥς φησι ΣΣοφοχλῆς, λέγων περὶ αὐτοῦ 

εὶ Ἢ " 
Ος παραχτίαν 

χὰ 2 ᾽ ΄ ἦ « ; {ς 

στείχων ἀνημέοωσα χγωδάλων ὁδὸν. 
ΒΒυνοΟκ. 

238 " 

ϑαΐᾶας οἱ Ῥμοίίιβ ν. 842,11. Ὄμπνιον (Ὄπνιον 
Ῥμοιίίη5) νέφος: μέγα, πολὺ, ηὐξημένον. (ΣΣ. Θη- 
σεῖ. ῬΒοίας ν. 385, 9. Ὀμ υνλ νέφους: με- 
γίστου.- 

ΘΥΕΣΤΊΗΣ ἘΝ ΣΙΚΥΩ͂ΝΙ Η ΣΙΚΥΩΝΙΟΣ. 

ΘΥΕΣΊΗΣ ΖΕΥΤΈΡΟΣ. 

9 Ὅ0ὸῸὸ ἑαοναπΐ ἀνδπιδίαβΌ Ῥυϊουΐα δοίί9 ἐγϑηῖσθθα-- 

ἰὰν ϑ΄ῇΆογοπθ, ροπίουϊουτίς Ανρίβ. {παρα δυριπιθη- 
ἴυπι ΟΟΠΠΡῚ φοίοθοί οχσ. Ηρ ἔλθυϊα ΤΧΧΧΥΠΙ, 

Βεῦυνοκ. 
2834 

ΘΙΌΡδθας ἘΠΟ]0Ο. ῬΗΥ5. 1, ὅ. Ρ. 156. Τῇοου. 

Πρὸς τὴν ἀνάγκην οὐδ᾽ “Ἴρης ἀνϑίσταται. 
285 

ΒΙΌΡδοια ΕΟ, Χ ΧΙΧ, 1. 
ο , , 3 ᾿ ᾽» {χι-: 
(ὡς νυν τῦχος οὐσ ο οὐ γὰρ ἔσϑ'᾽ πως 

σπουδῆς δικαίας μῶμος ἁπτεταί ποτε. 
288 

ΒΙΟΡαθας ΟΥ̓ΤΙΙ, 21. 

Ἔχει μὲν ἀλγείν᾽, οἶδα, πειρᾶσϑαι δὲ χρὴ 

ὡς ῥᾷστα τἀναγκαῖα τοῦ βίου φέρειν. 
τι ͵ , ΞΡ Ξ' 

ἔχ τῶν τοιούτων χρή τιν᾽ ἴασιν λαβεῖν. 
2597 

Θίορδους ΟΧΊΙΠΙ, 12. 

Ἔνεστι γάρ τις καὶ λόγοισιν ἡδονὴ, 
΄ -»-Ό »"Ὸ- 27 «- 

λήϑην ὅταν ποιῶσι. τῶν Ὄντων χαχῶνγ. 
238 

δίοθαοις ΟΧΥ͂, 16. 

Καίπερ γέρων ὧν, ἀλλὰ τῷ γήρᾳ φιλεῖ 
χὠ γοῦς ὁμαρτεῖν χαὶ τὸ βουλεύειν ἃ δεῖ. 



; 289 

} ΒΟΒΟΙΙαοῖα ἘπυρΙ 9. ῬΠΟΘΗ 5581. 227. “Σοφοκλῆς 

δὲ ἐν Θυέστῃ ἱστορεῖ χαὶ παρ᾽ Εὐβοεῦσιν ὁμοίαν 
ἄμπελον εἶναι τῇ ἐν Παρνασῷ, λέγων οὕτως 

Ἔστι γάρ τις ἐναλία 
γῆς Ἑὐβοείας " τὴῆδε Βάχχειος βότρυς 
ἐπ᾽ ἤμαρ ἕρπει" πρῶτα μὲν λαμπρᾶς ἕω 

χεχλημάτωται χῶρος εὐανϑὲς δέμας" 
εἶτ᾽ ἤμαρ αὔξει μέσσον ὄμφακος τύπον, 
χαὶ χλίνεταί γε χἀποπερχοῦται βότρυς " 
δεέλη δὲ πᾶσα τέμνεται βλαστουμένη 
χαλῶς ὀπώρα, κἀνακίρναται ποτόν. 

240 

Ἡεγοία5, χήρυχτογ: ἄγνωστον. ἀφαγὲς 
δὲ Σ. Θ. 

241 

Ἠεογομίιβ, Ζλογας: ἄρρητα. Σ. Θ. 

242 
Ἡδρογομῖπ5, “λωπός: ἀλωπεχώδης, πανοῦργος. 

Σ. Θυέστῃ χαὶ Ἰνάχῳ. οἱ δὲ ἀφανὴς κατὰ τὴν 
πρόσοψιν. 

248 

Ἡρογομῖαθ, “μόρφωτονς: ἀδιατύπωτον. ΣΣ. 
Θυέστῃ τῷ ἐν Σικυῶγχι. 

244 

Ἡρεγομία5, Φνταίρουσιενς: ἀντιλέγουσιν. Σ.- Θ. 

248 

Ἡδβγομῖιθ. “πείρονας: ἀπειράτους. Σ. Θ. 

246 

Ἡδογοδίας, “πόϑεα: ἄϑεα, ἐχτὸς ϑεῶν. Σ. Θ. 

247 

Ἡρογομῖαβπ, ποπλήκτῳ ποδέ: μαγιώδει. 
ΖΣ. Θ. Σιχυωγίῳ. 

248 

Ἡρογομῖις, Φτελῆ: ἀδάπανα, οὐκ ἔχοντα τε- 
λέσματα. «Σ. Θ. 

249 
Ἠρεγομίπα, Φὐτόμοιρος: μονόμοιρος. ΣΣ. Θ. 

ΖΣιχυωγίῳ. 
2650 

ἘΓΟογομῖπ5, Δ ὐτόφορτοι: αὐτοδιάχογοι. χυ- 
ρίως δὲ οἱ ἐν τοῖς ἰδίοις πλοίοις. ΖΣ. Θ. Σικυωνίῳ. 

251 

ἐδ , φωσιωμέναι: ἀνόσιαι, ἄπωϑεν 

τοῦ ὁσίου γεγενημέναι. ΣΣ. Θυέστη δευτέρῳ. 
252 

Απεαδίποϊοία Ρ. 94, 8. ᾿Εντέλλω: ἀντὶ τοῦ ἐν-- 
τέλλομαι. Σ. Θ. 

253 

Ἠρογομίας, Επαΐίνους: τὰς χρίσεις, χαὶ τὰς 
συμβουλίας, χαὶ τὰς ἀρχαιρεσίας. Σ΄. Θ. 
μῶν ἴπ οοα. Βαθο δαδαυπίαν, χαὶ ἀλχέοι ταῖς ἐπαι-- 

Σιχυωνίῳ. 

Ἡελαν. 
954 

Ἡδεγοβίας. ΠΠ γόμην : διῆγον. Σ. Θ. δευτέρῳ. 

] 

] 

| 

| 

1, ΑΧΟΣ. 
» Π6 διριπιθηίο τυἱθ Τ᾽ ουρίππι Εἰ ρΙσί. Οὐ. Ρ. 51. οἵ 

τ" ἀπάπτη δηΐθ θα ΡΟΥΘ ΡΟΧουαΐ [θυ] πὶ {1556 561γ- 

ἘΒΑΘΜΕΝΤ ἃς 

ΣῸ Οὐ ἄν Θὺ ἕ Αἰ ὰ Θὺ ἀν Σ: μὩ» [πϑ 

νἴοδπι. Τ10. Ἡπικίθυμαδίαπι δὰ Αὐἱϑίορη. ῬΙαΐαπι μ. 
248... Βευνοκ. 

255 
ΘΌΡαοι5 ΧΤΥ͂Ι, 18. Ϊ 

Ἔπήνεσ᾽ " ἴσϑι δ᾽, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
ἐχ χάρτα βαιῶν γνωτὸς ἂν γένοιτ᾽ ἀνήρ. 

ούϑαπι δἰΐθυιπι ΟΟΥρίθ Θχμῖρθοί Αροβίοιας ὙΠ, 96. 

256 

Ὀϊοπγϑῖις 6116. Απίᾳ. 1, 25. “Σοφοκλεῖ δ᾽ ἐν 
᾿νάχῳ δράματι ἀνάπαιστον ὑπὸ τοῦ χοροῦ λεγόμε- 

λῚ 2 “ ,) ᾿ 

πατρὸς “Δδχεανοῦ, μέγα πρεσβεύων 

'ἄργους τε γύαις, Ἥρας τε πάγοις 
χαὶ ΤἸυρσηνοῖοι Πελασγοῖς. 

ΒΟΒΟΙαϑία ΑρΟΠ]οηΐ ΒΗ. 1, ὅ80ῶ.(. Ὅτι δὲ οἱ αὐτοὶ 
Πελασγοὶ καὶ ᾿Αργεῖοι χαὶ (Σ. ἐν ᾿Ινάχῳ μαρτυρεῖ. 
χαὶ οὗ Τυρρηνοὶ δὲ Πελασγοί. 

257 
Αἰμοπαθιθ ΧΥ͂, Ρ. 608 ". Σοφοχλῆς ἕν ᾿Ινάχῳ 

ἀφροδισίαν εἴρηκε τὴν λάταγα.. Ξανϑὴ δ᾽ ἀφροϑι- 
σία λάταξ παισὶν ἐπεισχύπτει δόμοις." Ουδο Του- 

Ρἢι5 ΠῚ. γν. 471. 1π {υϊπιθίγος τϑάθοϊ 

Ξένη δὲ κἀφροδισία 
λάταξ ἅπασι γῦν ἐπεισχύπτει δόμοις. 

258 

ῬΟΙχ ΓΧ, 560. Π͵έρη δὲ πόλεως, χαὶ πανδοχεῖον. 
καὶ ξεγὼν, χαὶ, ὡς ἐν ᾿Ινάχῳ Σοφοχλῆς .. Πανδό- 
χος ξεγνόστασις."“ 

259 

Β0ΠΟΙ. Αὐίϑίορη. ῬΙΠ 727. Τὸν Πλοῦτον Πλού- 
τωνα εἶπε παίζων " ἢ ὅτι χαὶ Πλούτωνα αὐτὸν ὑπο-] 
χοριστιχῶς ἐχάλεσεν, ὡς ΖΣοφοχλῆς Ἰνάχῳ᾽ Πλού- 
τωγος δ᾽ ἐπείσοδος.““ χαὶ πάλιν 

Τοιόνδ᾽ ἐμὸν Πλούτων᾽ ἀμεμφίας χάριν. 

Τάθπι δῇ νυ. 807. Σιπύη δὲ, ἡ ἀρτοϑήχη. ταῦτα δὲ 
ἐξ Ινάχου Σοφοκλέους, ὅτε τοῦ Ζ]ιὸς εἰσελϑόντος 
πάντα μεστὰ ἀγαϑῶν ἐγένετο. 

2600 

ΘΟΒΟΙΙαϑία Ἐσιπέππι 1147. Κημὸς --- ἦν παρόμοιος 

χώνῃ, ὡς καὶ Σοφοχλῆς ἐν Ἰνάχῳ. 

261 2602 

ΒΟΠΟΙΠ δία Ανΐαπι 1208, Αὐυνῆ δὲ, ὅτι ἔχει περι-- 
χεφαλαίαν τὸν πέτασον" ὡς Ἡομῆς ἄγγελος ὧν πα- 
ρὰ Σοφοχλεῖ ἐν ᾿Ινάχῳ ἐπὶ τῆς ἼἼριδος 

γον πεποίηται ὧδε 

Ἴναχε γεννᾶτορ, παῖ χρηνῶν 

| 

Τυνγὴ τίς ἦδε; χυχλὰς ᾿ρχάδος χυγῆς. 

Ἡρογομίυ5, ᾿ρκὰς κυνῆ: ᾿Αρχαδιχὸς πῖλος. Σ. Ἰ]. 

. 268 

ΒΟΒΟΙΙαϑία Δυφίορη. ἘΓοοΙ οῖαζ. 806.«. Τοῦ Πανόπτου 

τοῦ τὴν ᾿Ιὼ φυλάττοντος. αἰνίττεται δὲ ὡς ὄντος 

αὐτοῦ δεσμοφύλαχος. ἀναφέρει δὲ τοῦτον ἐπὶ τὸν 
παρὰ «Σοφοκλεῖ ἐν ᾿Ινάχῳ “Αργον 6 φοχλ χῳ "“Ἵργον. 

204 

ΒΟΒΟΙ οί ΑΘΘΟΒΥΙ Ῥιομι. 576. Σοφοχλῆς ἐν ᾿Ικνά- 

χῳ χαὶ ἄδοντα τὸν Ἵργον εἰσάγει. 

260 

ΚμΆΡο ΨΊ. Ρ. 271. πὶ δὲ τοῦτο δυνατὸν, τά γε 

.“.....Ὁ 

0 



42 

προειρημένα ἀδύνατα χαὶ τὰ περὶ τοῦ ᾿Ινάχου μύϑῳ 
παραπλήσια, λων {ΑΝΑΝ ΑΡΝΩΝ 

Ῥεῖ γαρ ἀπ᾿ ἄχρας 

Πίνδου (φησὶν ὃ Σ.) «“άχμου τ᾽ ἀπὸ Περραιβῶν 
εἷς ᾿“μφιλόχους χαὶ ᾿ἀκαρνᾶνας, 

μίσγει δ᾽ ὕδασιν τοῖς ᾿Αχελῴου. 
χαὶ ὑποβὰς 

Ἔνϑεν ἐς ργος διὰ χῦμα τεμὼν 
ἥχει δῆμον τὸν “Ζυρχείου. 

2006 

Ἠοτνοάϊδππς σερὶ μονήρους λέξεως τ. 858,10. “4ώ- 
οὃὸς, ἔνϑεν ϑηλυχὸν. παρὰ “Σοφοχλεῖ ἐν ᾿Ινάχῳ καὶ 
σασχυτρίνων λαρὸς εὕτατ᾽ ἐπὶ κῦμα ἐχροὰς ἐπώμο-- 
σα λαρὸς ἀνήρ. [Ιἴὰ οοὔθκχ. 

ρα ΖΟΖ 
ΘΟΠΟΙ βία ΑΥὐἹοορἢμ δὶς Ῥαοῖς ὅ80. Σοφοκλέους 

μελῶν: ὅτι ἡδέα τὰ μέλη Σοφοκλέους. περιέργως 

δέ τινὲς εἷς τὰ ἐν τῷ Ἰνάχῳ περὶ τοῦ ἀρχαίου βίου 
καὶ τῆς εὐδαιμονίας... Εὐδαίμονες οἱ τότε γενεῶς 
ἀφϑίτου λαχόντες ϑείου “. ϑείου οχ ϑέασαι, αυοᾶ 

.1 δρᾶ βομβοαϑίδμλ βϑααΐπη", οὐΐαπι υἱα θέαι, 

208 

ἩρογομιΒ, “Φντίπλαστονε (Σ. Ἰνάχῳ 
Πατὴρ δὲ ποταμὸς Ἴναχος 

τὸν ἀντίπλαστον νόμιον ἔχει χεκμηχότωγ. 
ἀντὶ τοῦ ἰσύπλαστον, ὅμοιον. 

269 
ϑ1485 οἵ στδιηπιδίϊοιι ΒοΚΙκουΐ μ, 442, 8, ᾽4106- 

χνῆηςΣ: --- ϑηλυχῶς δὲ Σ. Ἰ. 

Πάντα δ᾽ ἐρίϑων ἀραχνᾶν βρίϑει. 

210 

Ἡογομίηβ, Ἐπίχρουμα: ἐπίπληγμα » ἢ ἐπιχά- 
ραγμα- διὰ τὸ παρωγομάσϑαι τῷ ἔργῳ (:ζ2ργῳ Του- 

ΡΙυ5}) Ἀο ᾿ Ἃ 
Ἐπίχρουμα χϑονὸς ᾿Αργείας. 

271 

δυο, κυάμῳ πατρέῳ: ΖΣοφοχλῆς Π7ε-- 
λεάγρῳ, ὡς καὶ τῶν «ΑἸτωλῶν τὰς ἀρχὰς χυαμευόν- 
των. διεχλήρουν δὲ αὐτὰς χυάμῳ,, χαὶ ὃ τὸν λευχὸν 

λαβὼν ἐλάγχανεν. ἀνάγει δὲ τοὺς χρόνους, ὡς καὶ 
ἐν Ἰνάχῳ.,,, Κυαμοβόλον δικαστήν ““. 
βόλως δικιστήν. 

Οοῦσκχκ κυαμο-- 

272 

Ἠδιροοταῖο, Παλένσκιον : ζοφερόν. Σ. Ἰνάχῳ 
“Χειμῶνι σὺν παλινσχίῳ. 

ΟἸο558πι παλινοκίῳ Βπαθοπὶ ῬΒοίίς ῥ. 878, 25. οἱ ϑυῖᾷας. 

272 

Ἡθογομίασ, ᾿Δελλόϑριξ: ποικιλόϑριξ. ἤ πα-- 
εώρους χαὶ συνεχεῖς ἔχουσα τὰς τρίχας. παρὰ τὴν 
τ ΤΣΣΟΝΕ ΠΕ “170 ἡ ᾽ ᾿ 

274 

Ἡδογοῖθα, ἀναιδείας φάρος: χιτών. Σ. Ἦ. 
παρὰ τὸ ., Χλαῖνάν τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ᾽ αἰδῶ 
ἀμφικαλύπτει “΄. 

270 

Ηδβγοϊυ5, ἄναντα: --- Σ. δὲ Ἰνάχῳ τὰ μὴ 
χεκολλημένα. παρὰ τὸ αἵγειν (γτιᾶρο αἰνεῖν), ὅ ἔστι 
παταχοπτογταὰ πτίσσειγ. 

270 

λωπός: νἱᾶδ ἔταρια. 242. 
ἃ 

ΣΟΦΟᾺΕ 

᾿ 
᾿ ταῦτα δὲ, ἱπχαὶϊ βομοϊαοίος, παρὰ τὰ «ΣΣοφοχλέους 

Δ Θ  Σ, 

277 
Ἀπαϊοϊοία Ρ. 84, 15. Βοῦ: ἀντὶ τοῦ βοός. Σ. 

ἸἸνάχῳ. Βιπηπίον ΟΠμοθυοΒοβοῖ5 αρια ΒΘΚΙκουθπι Ρ. 1198. 
278 

Ἑτνοϊαπαβ μ. 200. ΤΠ]ὼαρὰ τοῖς ᾿Αττιχοῖς χερχνώδη 

ἀγγεῖα λέγεται τὰ τραχείας ἀνωμαλίας ἔχοντα, ὡς 
χαὶ Σοφοχλῆς περὶ τῆς ἀποταυρουμένης φησὶν Ἰοῦς 

Τραχὺς χε ΠΣ χέρχγνος ἑξαγίσταται, 

11 ἘΠπι5]οἴπ5 ἴθ ἘΞ ΙΏΡυΛ ἢ Πουῖθυν το]. ΧΎΠΠΙ, ρῥ. 227. 

ψαυϊ5ο φησὶν ἰχϑὺς τραχὺς ὦ χελώγης ---- 

ΖΞ ΟΥΝΕ 

279 

5080]. ΔΡΟΙ]οπὶἑ Ατροπ. ΤΥ, 14. Παρὰ τὸ ἔψαι 
Σοφοκλῆς ἐν ᾿Ιξίονε δίνψιον φησὶ τὸ βεβλαμιμένον. 
καὶ Ὅμηρος .. Πολυδίψιον “Αργος ἡ πολλά- 
κις βεβλαμμένον. 

1.0 .Β.5. ΠΣ. 

,9» ΟΒαίο65 ΤῸΧ Τωγοῖδθ ραΐου ἔπ|: ΘΙΠΘΠΘΡΟΘΘΘ, 

ἈΡοΠοάου ΒΙΡΠοΙι. ΕΠ, 8, οἱ Ἡγρίηι 140. ΕΨῚ]. « 

ΒΕυνΝοκ.- 

280 
ϑίοθαους ΟΧΙΧ, 6. 

Τὸν ᾿4ἴδαν γὰρ οὐδὲ γῆρας οἶδε φιλεῖν, 
281 4 

Ἠογομας, φύλλωτον πέτρανε 
ἄδενδρον, οἷον λεωπετρέαν. ΣΣ. ᾿Ιοβάτῃ. 

10.4.40 Σ. 

282 

Αὐἱϑίορμαπος Ἐπ ΉΡα5 496. 

ζ4λλ᾽ ἴϑι χαίρων, χαὺ πράξειας 
κατὰ νοῦν τὸν ἐμόν. 

ἐξ ᾿Ιολάου (Ιοβάτου Θοιμο!άπ5). 

[ΠΠΠΟΔΑΜΕΙΑ. Νιὰς ΟἸΙἸΝΟΜΑ͂ΟΣΙ 

ΠἹΠΠΌΟΝΟΟΣ. 

288 

ῬΟΙμκ ΕἾ,111. Τραγικὸν δὲ οὐκ ἔστιν (ἡ παρά- 
βασις), ἀλλ᾽ Εὐριπίδης αὐτὸ πεποίηχεν ἐν πολλοῖς 

δράμασιν. ἐν μέν γε τῇ Ζανάῃ τὸν χορὸν τὰς γυ- 
ναῖχας ὑπὲρ αὐτοῦ τι ποιήσας παρειπεῖν, ἐχλαϑό- 
μένος, ὡς ἄνδρας λέγειν ἐποίησε τῷ σχήμ ματι τῆς 

λέξεως τὰς γυναῖχας. χαὺ Σοφοκλῆς δὲ αὐτὸ ἕ; τῆς 
πρὸς ἐχεῖγον. ἁμίλλης ποιεῖ σπαγιάχις, ὥσπερ ἐν 
ἡἹππόνῳ. 

284 
ΘΌΡαοις ἘΠΟΙ͂Οορ. ῬΠγ5. 1, 9. ν. 230. οἱ ψπὶ ποιηθῆ 

ΓΆΡ] 6 αἀδαπηί ΟἸθιιθας. ϑίγοπιαί. Εὖ. ρ. 742. οἱ 6ε1- 

1ἴὰς ΧΙΙ, 11. 
Πρὸς ταῦτα χρύπτε μηδὲν, ὡς ὁ πάνϑ'᾽ ὁρῶν 
καὶ πάντ᾽ ἀχούων πάντ᾽ ἀναπτύσσει χρόνος. 

285 
Βίορπδπιθ, Ὡλενος: πόλις ᾿ἀχαΐας, καὶ «Αϊτω- 

λίας, ϑηλυχῶς λεγομένη. Σοφ. ἐν Ἱππόνῳ 
ἘΣ ᾿Ὡλέγου γῆς φορβάδος χομίζομαι. 

ΨΙαΘῚ 



ΣΟΦΟΆΑΙΛΔΕΟΎΥ Σ. 4.5 
«τὸ τ Ὁ ΕΞ ΞΕ ΖΞΞΕΕΈΞΞΘΘΘΘ ΣΕ ἘΞ ΞΞΘΞΘΘΡ ΘΉόἭἍσ-- --ς τς ς  πτοσ οτος 

250 

Ἡογομίυς, “παλέξασϑαι: ἀποφυλάξασϑαι. 

Σ. Ἱππόνῳ. ἱ 
287 
») 3 ἿΣ 

Ἡογομῖι5, “παρϑένευτος: ἀχέραιος, κα- 

ϑαρά. «Σ. Ἱππόνῳ. 

ΙΡΙΓΈΝΕΙΑἍ. 

288 
ΘΌΡαοας ΧΧΧ, 6. 

Τίστει γὰρ οὐδὲν ἐσϑλὸν εἰχαία σχολή" 

ϑεὸς δὲ τοῖς ἀργοῦσιν οὐ παρίσταται. 

289 

Αἰδοπδοας ΧΙ. Ρ. 518 ἃ. 

Νοῦν δεῖ πρὸς ἀνδοὶ, σῶμα πουλύπους ὅπως 

πέτρᾳ, τραπέσϑαι γνησίου φρονήματος. 

Οοάοχ γόξι. 

290 

Ἡρεγομῖαβ, ζΖῖκο θυ ἄχρον ἔχει. “ἄχρον 

δὲ ὅρος τῆς ᾿Δργείας, ἐφ᾽ οὗ "Ἀρτέμιδος ἱερὸν τϑρύ- 

σατο ἹΠελάμπους, καϑάρας τὰς Προιτίδας, ἤγουν 

Σ. ᾿Ιφιγενείᾳ. 

291 

ἩΓΟογ μας ἵπ ἀπυνδάχωτος, Σοφοχλῆς ἐν ̓ Ιφιγενείᾳῳ 

πύνδαχα τοῦ ξίφους τὴν λαβὴν ἔφη. Ἑξδάοπι 5185, 

566] ΟΠΙ1550 ποπιῖπθ [ΆΡ1186. 

292 

Ἡογομαα. Βασί λη: βασίλεια. :Σ. ᾿Ιφιγενείᾳ. 

Τία οουγσοπᾶα οοαϊοὶς βουρίατα, βασιλ, ἡ βασίλεια. 

Ἐοτπιδπν σὑοοΐβ βασίλη δπηοίδυ ϑίθριιδπι5 ΒΥ 2. "ΠῚ 

᾿ἀγάμεια. ἘὰΔ' ἴονίαθ56. νοδπίπθπᾶα. Ῥιπάατο Νθαῃι, 

89. υϑὶ νυ]σοὸ βασίλεια. Βοθοκβῖας βασιλῆ- 

Νοῦν δεῖ Ῥουδομα5. 

ταῖς Χάρισι. 

292 

Ῥμοιίπς Ρ. 410, 10. οἱ ϑυΐδας ἱπ πενϑερὸς, Σοφο- 
χλῆς εἶπε πενϑερὸν τὸν γαμβοὸν ἕν ᾿Ιφριγενείῳ 

Σὺ δ᾽ ὦ μεγίστων τυγχάνουσα πενϑερῶν. 

ἀντὶ γαμβρῶν. Δα παπο Ἰοουπι ϑρθοίαί ἘΓγπμΟΙο6. Μ. 

φ. 220, 40. 
294 

Ὕποφρον: Υἱἷάθ ἔναριι. 220. 

ΤΧΙΝ ΤΥ ΓΟΥΤ 

29ὅ 

ῬΟΙΠυκ Χ, 84. Πέρη δὲ χλίνης καὶ ἐνήλατα. Σ. 

ἐν Γχνευταῖς σατύροις ἔφη ,᾿Ἐνήλατα ξύλα τρίγομφα 
διατορεῦσαί σε δεῖται““. ὝενΡα σοννιρία, ἄθ χαῖρε 

Ροβέ 1105 οοπϊθοίαγταβ ργοίι! ΤΟ Θοκίμ9. δα ῬΆΡΥΠΙΟΝ. 

μ- 178. 
296 

Αἰμόπαρης Π|. ρΡ. 62 ἢ. ᾿Ζττιχοὺ δ᾽ εἰσὶν οἱ λέγον- 

τες ὕρμενον τὸν ἀπὸ τῆς “ράμβης ἐξηνϑηχότα. 

᾿Ιχνευταῖς 
Κἀξοομενίζει χοὺχ ἐπισχολάζεται 
βλάστη. 

παρὰ τὸ ἐξορούειν χαὶ βλαστάνειν. ἙΆυδίαιμἴα5. Ρ. 

899, 17. 
297 

Ῥποιία5 ρ. ά89, 1. οἱ δυϊάα5, Ῥιχγοῦσϑαι: 

π΄ τπόν τ πλὺ΄ι΄ Ὁ ὁ  ---.βΞ--.{0τ{..-τ.- 

Ι 

) 
]! 

ἱ 

τὸ διέλχεσθαι χαὶ παντοδαπῶς διαστρέφεσϑαι χατ᾽ 

εἶδος" λέγεται δὲ χαὶ ῥδιγνοῦσϑαι τὸ χαμπύλον γί- 
γνεσϑαι ἀσχημόνως χαὶ χατὰ συνουσίαν χαὶ ὄρχησιν 
χάμπτοντα τὴν ὀσφῦν. ΣΣ. ᾿Ιχνευταῖς. 

----«-- -ὥὕ..- 

Ὁ ὟΝ: 

Πο Γνραρπιθπίο δὲ ἤᾶπο θη] ην ποη γτϑοΐθ τοϊαίο 

ΟἸΣΧῚ ἰηἶνα δὲ Ὁθηθαπι ἴνασμ, 417, ϑαρουθοὶ ἱρίταν 

ΒΌΪ. ΒίΌΡΑΘΙ ἐθϑ τ ΟΠ Σ Οὐπ5 ἴῃ ΠΡνῖς υἱάθηάυπι 

68ὲ ηθ Ἴωγος οχΧ «Σίνωγος 51: σουνπρίπηι. 

298 

ϑίοΡαθας ΟἸΠ, 10. Σοφοχλέους Ἴωνος 

Ἐν Διὸς κήποις ἀροῦσϑαι μόνον εὐδαίμονας δλ- 
βους. 

ΚΑΩΑΠΜΙΚΙΟΙ ΠΗ ΜΙΝΩΣ. 

.ς9. Ὄρριἅππη 5101Π186. οϑέ Οδιηοπ5 : 

ἱπ Κάμικος. 
γ166 Βίθρπαπαιη 

᾿Αὐρπμπθηΐππ) Οὐδ π|015 ΝΙΠΟΙ]5. ἃ ΟΟΟΔ]1 

ΓΙ ΔΡ.5. ἱπίθυθιηρίί. Ὑ]Δθπαϊ ρνδθίθι" Ὠ!οάουιπα 5101]. 

ἴῃ. δά δ]1 Ἰιϊσίουϊα “ΟΠΟ]ασΐθ5. ῬΙπήδυὶ δά Νοη. ΤΥ, 

9ὅ. οἱ Ῥαυβϑδᾶη. Χ, 17, 4.5 Βμύυνοκ. 

299 

Αἰβοπδθπς {Π|, Ρ. 86 4. Τῶν στραβήλων μνημο- 
νεύει χαὺ Σοφ. ἐν Καμιχίοις οὕτως 

“«Δλίας στραβήλου τῆσδε τέχνον εἴ τινα 
δυναίμεϑ'᾽ εὑρεῖν. 

800 

Αἰμοπδθις ΓΧ, ῥ. 388 ἢ. Πέρδιξ. τοῦ ὀνόματος 
ἔνιοι συστέλλουσι τὴν μέσην συλλαβὴν, ὡς ᾿ἀρχίλο-- 

χος" πολὺ δέ ἔστι τὸ ἐκτεινόμενον παρὰ τοῖς ᾿ἅττι- 
κοῖς. ΖΣοφ. Καμιχίοις 

Ὄρνιϑος ἡλϑ᾽ ἐπώνυμος 
ΠΈέρδικος ἐν χλεινοῖς ᾿4ϑηναίων πάγοις. 

801 

Ῥμοίίας Ρ. 418, 1ὅ. οἱ διιίάας ἱπ Πέρδιξος ἱερὸν --- 

Σοφοκλῆς δὲ ἐν Καμιχίοις (1ἰρεῖ κωμικοῖς) τὸν ὑπὸ 
Δαιδάλου ἀναιρεϑέντα Πέρδικα εἶναι τοὔνομα. 

802 

ΟἸΘπθπ9 ΑἸοχ. ϑθομι. ὙΙ1. Ρ. 741. 

Οὐκ ἔστι τοῖς μὴ δρῶσι σύμμαχος τύχη. 

8902 

Ἡογομία5, Κωχεύουσιεν : ὀχοῦσι, μετεωρίζου- 
σι. πιστοί μὲ σοφοχλῆς καμίχην κωχεύουσιν ἔμφο-- 
ραιδέσμας. Ῥδι]]Ο δπιθπᾶδίϊις ἘΈγπΙΟ105. ΜΒ. ἀρυ 

ΒαπηΚοηΐαπι ἴῃ Αποίατῖο, Κωχεύουσεν: ὁ. μ. Σ. 
χαμιχοῖς ., πιστοί μὲ χωχεύουσιν ἐν φοραὶ δέμας “" 

ΠΗ Θηΐο 

οοπιρανταίᾶ ΗΘ ΟΝ 910558. .4 μι- 
φορεῖς: τῷ (οοᾶοχ ἀμφορείῳ ) φορτίῳ. 

804 
Τοάππος Πδπιᾶθο. ἴῃ Οαἰβίου αι! ἀρροηᾶ. δὲ ϑίοβθδθιμ 

το]. ΤΥ. Ρ. 86. πυριπίδου Κωμιχοῦ 
Ὅστις νέος ὧν μουσῶν ἀμελεῖ 
τόν τε παρελϑόντ᾽ ἀπόλωλε χρόνον 
χαὶ τὸν μέλλοντα τέϑνηχε. 

Πδοΐθ, πἰδὶ πο ὃν φορᾷ 5ο"ροηάσπι. 

ἀμφορεῖ ρῥ]δοθραΐ, 

ῬιοΡΑΠἰτο Οαἰοίοταϊα5 Σοςοχλέους Καμιχίων. 

ἿΞ 



᾿ 

πο “0. σὰ 

ΚΗΖ4.Ζ412 Ν. 

805 

ἩΓΟΡοϊπιβ περὶ μονήρους λέξεως ν. 80, 27. Σο- 
φοχλῆς ἐν Κηδαλίωνι σατυριχῷ φησι 

Καὶ δή τι καὶ παρεῖχα τῶν ἀρτυμάτων 
ὑπὸ τοῦ δέατος. 

ἀντὶ τοῦ δέους. Ὑ. 1. τῶν ἀρτυμάτων. Οοπηῖ. ἔγαθτη. 
608. Ἡρογομῖπα, Ζ ἕατος: δέους. ΖΣΣ. Κηδαλέωγι. 

806 

Ἡδεγοβῖιβ, Δὐτοχτίέτους (οοὔοχ αὐτοχτίστους) 

δόμους: οὐ χατεσχευασμέγνους, ἀλλ᾽ ἂχ ταὐτομά- 
του γεγενημένους, ἢ τοὺς οὐχ οἰχουμένους. Σ. Κη- 
δαλίωγι.- 

907 

Ῥποίϊπ5 Ρ. 217, 9. οἱ βομο δία Ῥ]δίομπῖς Ὁ. 322. οἵ 

ϑιϊάας, «““ευχκὴ στάϑμη : ἐπὶ τῶν ἄδηλα ἀϑή-- 
λοις σημειουμένων, ἢ ἐπὶ τῶν μηδὲν συγιέντων. 
“Σοφοχλῆς Κηδαλίωγι 

Τοῖς μὲν λόγοις τοῖς σοῖσιν οὐ τεχμαίρομαι, 
οὐ μᾶλλον ἢ λευχῷ λίϑῳ λευχὴ στάϑμη. 

808 
Ῥποίΐϊα5 Ρ. 3838, 1ὅ. οἱ ϑυϊᾶασ, Ὄνου σχιάς 

χαὶ, περὶ ὄνου σχιᾶς. Σοφοχλῆς Κηϑαλίωγι 

Ὅτι ἂν τι γίγνηται, τὰ πάντ᾽ ὕγου σχιά. 
Ῥμοίϊα5 γίνηται. ϑυῖ4α5 γέγηται- 

809 

ΑἸποπδοῖβ ΕΥ͂. Ρ. 164 ἃ. Κατὰ γὰρ τὸν Σοφο- 
χλέους Κηδαλίωνα ἐστὲ 

Ἡαστιγίαι, κέντρωγες, ἀλλοτριοφάχγοι. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΩΖ (9). 
ΟΠ 810 

Ἑτοίΐδπις Ρ. 62. ἄνταϊῖον ϑεόνς: τὸν βλάβης 
ὑπογνοούμενον αἴτιον ἔσεσϑαι ἄνϑρωπον. ἀνταῖον 
δ᾽ ἐχάλουν οἱ παλαιοὶ τὸν σώφρονα, ὡς καὶ Σοφο- 
χλῆς ἐν Κλυταιμνήστρᾳ λέγων, Τὸν δὲ ἀνταῖον 
περιδινέοντα οὐχ ὁρᾶτε, χαὶ δεῖμα προσπνέοντα 
(οοάθχ Οδηίΐαθυϊρίδπεῖς προσπαίοντα ) ἀνταίας ϑεοῦ."" 

ΚΟΜΖΧΙΖΕΣ. 

᾿Αποΐοῦ δυϑτπηθπί ῬυΟπιθίποὶ Αθϑομυῖοῖ : Κεῖται δὲ 
ἡ μυϑοποιία ἐν παρεχβάσει παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Κόλ- 
χοις. 

911 
δίοβθαθι9 Χ ΧΙ, 23. 

Καλὸν φρονεῖν τὸν ϑνητὸν ἀνϑρώποις ἴσα. 

912 

᾿ΑἸβοπαθις ΧΊΠ, νυν. 602 6. «ΣὈφοχλῆς ὃν Κολχίσι 
περὶ Γανυμήδους τινὰ λόγον ποιούμενος 

ΤΠηροῖς ὑπαίϑων τὴν Διὸς τυρανγίδα. 

313 

Οτατητηδίϊοα5 ΒΟΚΚουΐ ρ. 4θΆ, 19. οὐ ϑυϊᾶας, 523. γ-- 
ϑυπουργῆσαι χάριγε τὸ ἀνταποδοῦναι. Σ. 
Κολχίσιν 

Ξ5 ᾿ ς ν᾿ 5 - ’ 
Ἢ φῆς ὑπομνὺς ἀνθυπουργῆσαι χάριν; 

814 

ΣΟ ΦΟΈΈΛΒΕΒΕΟΥ ἂν" 
“-ο 

Κολχίσι πεποίηχε τοῦ ἀγγέλου τὸν «4ϊήτην πυϑόμε- 

γον» περὶ τῶν προειρημένων οὕτως " 
ἯΙ βλαστὸς οὐχ ἔβλαστεν οὑπιχώριος, 
χαὺ κάρτα φρίξας εὐλόφῳ σφηχώματι, 
χαλκηλάτοις ὅπλοισι μητρὸς ἐξέδυ; 

918 

Ὧ6 πιουΐρ Ἀρϑυνῇς: υἱάθ ἔνασιη. 491. 

: 816 
Ἡδρογοβία5, Ἐπαλλαχϑεῖσα: ἐπαλλάξασα. Σ. 

«Κολχίσιν. ι 
817 

ἘΠ γπΙΟορ. ΜΙ. Ρ. 489, 1. Σοφοχλῆς Κόλχοις 

Ὑμεῖς μὲν οὐχ ἄρ᾽ ἦστε τὸν Προμηϑέα. 
ἀντὶὲὶ τοῦ ἤδειτε. 

818 

Αἴβμϑπᾶθιρβ 1]. Ρ. 70 ἃ. Κινάρα: ταύτην Ζοφο- 
χλῆς ἕν Κολχίσι χυγάραν χαλεῖ. ἘΣ Θρἠοπιθ Ἑυρία-, 
{1πῈ ῃ. 1822, 17. 

919 

ΟαΙοπας το]. ΤᾺ. Ρ. 885. Οδατνίου. (7. Ὁ. 454. Β6- 

511.) “4΄οχεῖ μὲν γὰρ αὐτὴν (τὴν πέμφιγα) ἐπὶ τῆς 
πγοῆς Σοφοχλῆς ἐν Κόλχοις λέγειν 

᾿“πῆξε πέμφιξιν οὐ πέλας φόρου. 

- ἐπὶ δὲ τῶν ἀχτίγων αὐτῶν δοχεῖ χρῆσϑαι τῷ 
ὀνόματι Σ. ἐν Κόλχοις κατὰ τάδε τὰ ἔπη 

Κἂν ἐθαύμασας 

τηλέσχοπον πέμφιγα χρυσέαν ἰδών. 

 ούϑαπι Ῥυΐηππι ΕΘ ΙΠΘΠΠτ|5 ἴῃ ΟΠ] ςοουδοπο ἀ6 ΑΘΒΟΒΥΙ 

ῬτΟπιθίμ60 5010 ρ. 24. ἐΐα οονυίοί!, ᾿“Ζ2πῆξε πέμφιξ] 

ὡς ἱπνοῖ σελασφόρου. Ἰάσπι ἧπ ΔΙΐθτῸ 1060 Θπιθπ-] 
ἀανὶξ γυϊσαίππη ἐθαύμασα. 

920 

ΒΟΒοΙδεία Ῥίπααν Ργίι. ΓΥ, 398, Τοὺς πυρίπγνους 
ταύρους ᾿Δντίμαχος ἐν «“ύδη Ηφαιστοτεύχτους λέγει.] 
χαὺ Σοφοκλῆς δὲ χαλχοῦς βοῦς ἀδερμάτους φησὶν 

“Χαλχοσχελεῖς γὰρ 

--- -- ἐχπνέουσι πνευμάτων ἄπο" 
φλέγει δὲ μυχτὴρ, ὡς -- 

Ὡς ἃ ἣν οστοσιστοι 

---- 

ΚΡΕΟΥῪΥΣ Α«. 

ς 321 

ΒΙΌΡδοι ΤΥ, 88. 

Ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀλγιστ᾽, ἢν παρὸν ϑέσϑανι καλῶς 
αὐτός τις αὑτῷ τὴν βλάβην προσϑῆ φέρων. 

9522 
ϑίοραθας ΨΗ,, ὃ. 

Ὅστις δὲ τόλμη πρὸς τὸ δεινὸν ἔρχεται, 
ὀρϑὴ μὲν ἡ γλῶσσ᾽ ἐστὶν, ἀσφαλὴς δ᾽ ὃ νοῦς. 

. 1. τόλμης ἘΠιν51. δὰ Νίοαάθαπι Ρ. 146... 
923 

ΒΙΌΡαΘι5 ΧΙ͂Ι, 4. 

Καλὸν μὲν οὖν οὐχ ἔστι τὰ ψευδῆ λέγειν “ 
ὅτῳ δ᾽ ὄλεθρον δεινὸν ἀλήϑει᾽ ἄγει, 
συγγνωστὸν εἰπεῖν ἔστι καὶ τὸ μὴ καλόν. 

824 

ΘΌΡαοας Ἀ Χ ΧΥ ΠῚ, 26. ἱ 

Οὔτε γὰρ γάμον, ὦ φίλαι, 
᾿ 
᾿ 

] 
οὔτ᾽ ἂν ὄλβον ἔχμετρον 
ἔνδον εὐξαίμαν ἔχειν " 

ΘΌΒΟΙ, ΑΡΟΙΠΠΌΠΙΗ ΒΠΟΠῚ ΤΠ, 1371. Σοφοχλῆς ἐν φϑονεραὶ γὰρ ὁδοί. 

᾿ 
͵--- Ὁ. - 



ΣΟΦΟΆΑΛΔΛΔΈΕΟΘΥΣ. ΠῚ 5, 

828 
ΒΙΌΡδοια ΧΟΙ͂, 28. 

Καὶ μή τι ϑαυμάσης με τοῦ κέρδους, ἄναξ, ι 

ὧδ᾽ ἀντέχεσϑαι. χαὶ γὰρ οἱ μαχρὸν βίονῥο τὸ 
ϑνητῶν ἔχουσι, τοῦ γε ἘΠΥΣΤΣ ὅμως “ἡ 
ἀπρὶξ ἔχονται" χἄστι πρὸς τὰ χρήματα 

ϑνητοῖσι τἄλλα δεύτερ᾽ " εἰσὶ δ᾽ οἵτινες . 

αἰνοῦσιν ἄνοσον ἄνδρ᾽, ἐμοὶ δ᾽ οὐδεὶς δοχεῖ 
εἶναι πένης ὧν ἄνοσος, ἀλλ᾽ ἀεὶ γοσεῖψ,. 

τ δ Ν οοσαης 
2 

τ Ρα Σο δ προ 
ΒΙΌΡδθι ΟἸΠ, 15. 

Κἀλλιστόν ἔστι τοὔνδικον πεφρυχέναι" 
λῷστον δὲ τὸ ζῆν ἄνοσον" ἥδιστον δ᾽ ὅτῳ 
πάρεστι λῆψις ὧν ἐρᾷ χαϑ'' ἡμέραν. τ 

527 : 

Οταπιπηδίίοιι5 ΒΟΚΚοΥυΐ ρ. 579, ὅ. ρου στας ὡς 

ἐν τῇ (εοάοχκ τῷ) Κρεούσῃ 

᾿Ζπελϑ᾽ ἄπελϑε, παῖ" τάδ᾽ 
(σοι οπι. οοὔθκ.) χαὺὶ Εὐριπίδης ὲ 
τοι Σοφοχλῆς ἀχούσιμά φησι. 

828 
Ἡογομα5. Φγέχτημαις ἀγείληφα.. Σ. Κ- 

829 
ῬΟκ ΥἹ, 1704. Τὸ δὲ ἰσοϑάγνατον Σορο- 

κλέους εἰπόντος ἐν Κρεούση οὐ πάγυ ἀνεχκτόνγ.. 

ἀχουστά σοι. 

πολλάχις. ὃ μέν- 
ὑκ 

ἜΤ ΡΎΡῚΣ ὟΣ: 

350 

Αἰδοπδοις ΧΥ͂. ρΡ. 687 ο. “Σοφοκλῆς ὃ ποιητὴς 

ἐν Κροίσει (οοάοχ χρησὶ) τῷ δράματι, τὴν μὲν ̓ φρο- 
δίτην ἡδονήν τινα οὐσαν δαίμονα μύρῳ τὲ ἀλειφο- 

μένην παράγει καὶ κατοπτριζομένην, τὴν δ᾽ ᾿ϑηνᾶν 
φρόνησιν οὖσαν χαὶ γοῦν, ἔτε δ᾽ ἀρετὴν, ἐλαίῳ 
χοωμένην χαὶ γυμναζομένην.- 

901 : 

Ἠρτοαίΐδπαβ περὶ διχρόνωμ., Θχβουϊρίαβ 8Ρ ὭΡδΟΟΠΘ. 
φαΐ αἰοϊίαν Ρ. 85, ὅ. οἵ ϑυϑιημῃδίϊοο Ἡδυππδηηΐ Ρ. 444. 

«Φάρος συστέλλον τὸ α, ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Κρί- 
σει σατυριχῇ 

Καὶ δὴ φάρει τῷδ᾽ ὡς ἐμῷ καλύπτομαι. 
ἴπ Ἠδτνοαϊαηὶ ΠρτῸ περὶ μογήρους λέξέως ν. 86, 24. 
Βαθο ραυεπι ἴῃ Ιδοῦηδηι ἱποίαθνη :- πῆ46 ῬοΟϑ Θπη8 ἴδη- 

ἴαπὶ Ὑθυρα βαροισιπί τῷδ᾽ ὡς ἐμῷ καλύπτομαι. 

5905. ὃ: 
Ἡρογοῖυβ, Βυδοί: οἱ μουσιχοί. ἢ κροῦμαά τι. 

Σ. Κρίσει. Οοᾶθχ σοφῶς χρησίν. 

Ω ὦ» Ὁ 1. 

399 
ΘΟΒοΙ αςία Νιοαπᾶν ΤΉον. 8438. άλλοι δὲ οὕτω τὸν 

- ΄ ͵΄ Ἁ -“" γν: Α -Ὁ- 

᾿μῦϑον φασίν. Προμηϑέα τὸ πῦρ χλέψαντα καὶ τοῖς 

| ϑὐδεριαλνοὶς ϑωρησάμενον οἱ λαβόντες ἐμήνυσαν; οὐ 

Ι χαλὴν τῆς χάριτος τίγοντες ἀμοιβήν" ἐφ᾽ οἷς τὸν 

᾿ 4 ία φασὶν ἐπαινέσαντα φάρμαχον αὐτοῖς ἀγηρασίας 

᾿ δοῦναι" τοὺς δὲ λαβόντας ἀποφέρειν τὸ δωρηϑὲν 
᾿ ἐπὶ ὄνου" τὸν δὲ δίψει τειρόμενον ἐλϑεῖν εἰς χρή- 
γην. ἣν ἐφύλασσεν ὕφις" καὶ τοῦ ποτοῦ ὀρεγόμενος 
ἀπέδοτο τοῦ γήρως τὸ φάρμαχον" διὸ πάντας μὲν 

'τρὺς ὄφεις χαϑ' ἕχαστον γεάξειν ἐνιαυτὸν. ἀποδυὸν 
᾿ένους τὸ γῆρας, τὸν δὲ ὄφιν τῆς κρήνης φύλαχα 
ἢ καταλαβεῖν τὸ δίψος. ὅϑεν τοῖς δηχϑεῖσιν ἐμποιεῖ 

δίψαν. ἔστι δὲ ὁ μῦϑος παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν Κωφοῖς. 
Ἐδιπνάθην [Ἀθη] 81 ΠδΡΡδΐ Ἀααδηὰς 46 Ναί. πίῃ. ΥἹ, 

ὅ1. Οπνῖ550 πομνΐηθ ἀταπιαί5, Αρήνης φύλαχα χωρίτην 
οφριν πιθιηουδί ροθίϑ διρῦύδ ἔνδριη. 219. 

904 

Β0ΒΟΙ. ΔΡΟΙΊΟΠΙΣ ἈΠΟΘῚ 1, 972. 

χαὶ ζῶόν τι, ϑηρίδιον πολύπουν" ἑχατέρωϑεν γὰρ 

ἔχει πολλοὺς πόδας, ὥσπερ ἡ σχολόπενδρα. Θεό- 

φραστος δὲ ἐν τῇ πρὸς «Ῥανίαν ἐπιστολῇ χαὶ ὄνον! 
φησὶν αὐτὸν χαλεῖσϑαι, ὡς παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν Κω-- 

«Τέγεται δὲ ἴουλος 

φοῖς σατύροις 
Κυλισϑεὶς ὥς τις ὄνος ἱσόσπριος. 

Οοᾶθχ Ῥαιί5. ὥσπερ ὄνος. ἩΟογομῖις, Ὅγος ἐσό- 
σπριος: ἔστι δὲ ζῶον πολύπουν, ὀσπρίῳ ὅμοιον, 
ὃ χαὶ ἴουλον τινὲς φασίν. 

99ὅ 

ΒΟΒΟΙ͂, ΑΡΟΙ]ΟπΙΣ ΠΟΙ 1, 1126. Ὅτι δὲ Νύμφη, 
τις ΟἸΪαξίδος γῆς δραξαμένη τοὺς καλουμένους Δ} 

“Ἰαχτύλους ἐποίησε παρὰ Στησιμβρότου εἴληφε" καὶ] 

ὅτι διὰ τὸ δυῆναι αὐτοὺς διὰ τῶν χειρῶν, “]ἀάχτυλοι 
ἐχλήϑησαν. Σοφοχλῆς δὲ αὐτοὺς Φρύγας χαλεῖ ἐν 
Κωφοῖς σατύροις. ., Οοπῖον Ζαπορίιπα. Ῥτου. ᾿Υ͂, 80. 
Κέλμις ἐν σιδήρῳ , πὶ τπι816. οἰΐαίαι" ϑόορβοο 65 ἐν Σ ὰ- 

τύροις, οἱ ὙΥ Θ55ο!πσίαπι δα ΠΙοδονιπι 516. ἴοπι. ἔν, Ῥ. 
δ21, 4.5 Βευνυκ. 

“Φ42.24Κ411 } 41. 

99 ΕΑθα]846 δυρτιτηθηίππι 6 ραῦγα ΠΠ|866 ϑυμηρίσπμι ἰθ5ΐδ- 

{αν Αὐἱδίοίοῖος 46 Ῥοδίϊοα οἂρ. 29... ΒΒυνοκ. 

996 

ῬοΙχ ΙΧ, 49. Ἔστι δὲ ἡ ψαλὶς, εἶδος οἵχοδο- 
μήματος. ἥπου χαὶ Σοφ. ἐν «Δαχαίγαις λέγει 

Στενὴν δ᾽ ἔδυμεν ψαλίδα κοὐκ ἀβάρβαρον. 
ἀβόρβορον ΒΙοιαΠΠα 5. 

997 

Ῥυϊξοίαπις ΧΥ͂ΠΙ. γΡ. 197. Κυρθ, Ατιϊοὶ, ἄρχω 

τοῦδε χαὶ τόδε, ἀντὶ τοῦ χατάρχω. Σοφ. «Ταχαίγαις 
Θεοῖς ἄρ᾽ οὔποτ᾽, εἴ τι χρὴ βροτὸν λέγειν, 
ἄρξασι «Φρυξὶ τὴν κατ᾽ ᾿“ργείους ὕβριν 

ξυγαινῶ ταῦτα. μὴ μάχου βίᾳ. 

Οοάεχ Μοπδο. ΞΥΝΑΙΝΕΩΤΑΤΑΥΤΑ͂. Ἑτρο 1ηϊ- 

ἄστη γουϑ5 {πΐ ξυγαιψέσω. 

838 
Ἡονοαϊδπιβ περὺ μογήρους λέξεως τ. ἅ0, 11. Τὸ 

παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν ““αχαίγαις δανοτὴς εἰρημένον 
9 Εν ἢ παύσετ᾽ (παύσαιϑ᾽ 3) ἁμερίων μόχϑων τε 
σαὶ δανοτῆτος.““ 

339 

ϑίσαθο ὙΠ. Ρ. 864. Τὴν δὲ “ἄν οἱ Ζιόσκουροι 
ποτὲ ἐκ πολιορχίας ἑλεῖν ἱστοροῦνται, ἀφ᾽ οὗ δὴ 
«“απέρσαν προσηγορεύϑησαν. καὶ ΖΣοφοχλῆς λέγει 
που 

Νὴ τὼ “απέρσα, νὴ τὸν Εὐρώταν τρίτον, 
᾿ ᾿ 27 Α , ’ ’ 

γὴ τοὺς ἕν «ργει χαὺ χατὰ Σπαρτην ϑεους. 

Οομΐ. Ἐ ΟΡ ΟΠ Ἰηϊουριθίος δα “απέρσαι. 



αὐ ω εν, 

340 
ΒΌΒΟΙΠΙ σία ΑΥἸΌΡ. πρᾶν. 870. 

τδηχηγαίΐοις ΒΟΚΚοΥυὶ τ. 8832. δ. οἱ ϑ'ιίαθας ἴῃ ἀγυικαὶ ΕἸ ᾽ γ, ἢ 

ΤΡ ΟΟν ΙΙΟ.. 

᾿γυιεὺς δέ ἐστι χίων εἰς ὀξὺ λήγων, ὃν ἱστᾶσι πρὸ 

τῶν ϑυρῶν -- εἶεν ἂν χαὶ παρὼ τοῖς ᾿Δττικοῖς λε- 
γόμενοι ἀγυιεῖς., οἱ πρὸ τῶν οἰχιῶν βωμοὶ, ὥς φασι 
Ἀρατῖνος χαὶ Ἰέναγδρος. χαὶ Σοφοχλῆς ἐν τῷ 

«Ἱαοχόωντι, μετάγων τὰ ᾿4ϑηναίων ἔϑη εἰς Τροίαν, 
φησὶ 

.«Τ“άμπει δ᾽ ἀγυιεὺς βωμὸς ἀτμίζων πυρὶ 

σμύρνης σταλαγμοὺς, βαρβάρους εὐοσμίας. 
Ἡδυροοναῖο βαρβάρων. 

341 

ϑομο δία Αὐἰςορμαηῖς δπαν, 678. Παρὰ τὰ Σ΄. 

ἐχ “Ἕαοχόωντος., Πόσειδον, ὃς ΑἸϊγαίου μέδεις πρῶ-- 
ΠΣ (πρωνὸς Βυτυποῖῖπ) ἢ γλαυχᾶς ἐεγεῖς (μέδεις 

Ι ἀ6]οΐ ΒΙΟΙ απ) εὐαγνέμου λέμνας ἐφ᾽ ὑψηλαῖς σπι- 

᾿λάδεσσι στομάτων." 
342 

Τἰοηγϑῖπς Εα116. Απεᾳ. 1, 48. Σοφοχλῆς μὲν ὃ 
τραγῳδιοποιὸς ἐν “Πκαοκόωντει δοάματι, μελλούσης 

᾿ ἀλίσχεσϑαι τῆς πόλεως, πεποίηχε τὸν Αϊνείαν ἀνα- 
σχευαζόμενον εἷς τὴν Ἴδην, κχελευσϑέντα ὑπὸ τοῦ 
πατρὸς ᾿4γχίσου, χατὰ τὴν μνήμην ὧν ᾿Δἀφροϑδίτη 

πέσχηψε χαὶ ἀπὸ τῶν νεωστὶ γενομένων περὶ τοὺς 
“Ταοχοωντίδας σημείων τὸν μέλλοντα ὄλεθρον τῆς 
πόλεως συντεχμηράμεγνον. ἔχει δὲ αὐτῷ τὰ ἰαμβεῖα 

᾿ἐν ἄλλῳ προσώπῳ λεγόμενα ὧδε 
Νὺν δ᾽ ἐν πύλαισιν «Αϊνέας ὃ τῆς ϑεοῦ 
πάρεστ᾽, ἐπ᾿ ὥμων πατέρ᾽ ἔχων χεραυγίου 
γώτου χαταστάζοντα βύσσινον φάρος. 

χυχλεῖ δὲ πᾶσαν οἰχετῶν παμπληϑίαν " 

συμπλάζεται δὲ πλῆϑος, οὐχ ὅσον δοχεῖς, 
οἱ τῆσδ᾽ ἐρῶσι τῆς ἀποιχίας, «Ῥρυγῶν. 

Υ. 8. μοτοῦ ῬΙυΐατομι5 Μονα]. ρ. 109 ἀ. 

949 
ΘΙΌΡαΘυς ΧΧΥΙΧ, 57. 

Ἰμόχϑου γὰρ οὐδεὶς τοῦ παρελθόντος λόγος. 
944 

Ἠδόγομῖια, Καταρράκτης: ὀχετὸς, δύαξ, χαὺ 
ὁ ἀετός. Σ. «“Ζαοχόωντι. 

Ϊ4 ΔΡΙΣΣΑ1Ο1Ι. Μιὰς ΦΚΡΙΣΙΟΣΙῚ 

ΖΖΠΗΙΜΝΙ41!. 

345 

95" Νοίπιη ἀβδυηθίϊ ΔΥΡῚΠΙΘ ΠΈΣ. 

ΙΒ απ ΔΡΡαΪσ5., απ ΓΘ μι πἰΔ 9 τα] ]]1ΘΡΈθ 5. ΘΟΠ ΟΊ 5515. 

416) πϑριδΐ Αὐσοπαπίοουιιη. ροοία [18. 1, σν. 609. 

ἈΑὐροηδιΐασιπι ἴπ 

! 

Οὐοτνθοΐππι [αΐ556. νἱ ἀθίαι. Ῥοϑὲ ῬΥΪπηατη Θιμἰϑϑίοπθπι, 16- 

ΤΌΠΙΓΠΙΘ ΪἷῃΏ ϑοθηϑιη ἱπαποίιπη. Ν8πη) ἃ ϑίθριδπο ἴῃ 

ΖΙώτιον Ἰαπἀαπίατ «“1ήμγιαι πρότεραι, 

Φερητίδης τ᾽ Ἄδμητος ἠδ᾽ ὁ “ωτιεὺς 
«““απίϑης Κορωγός.““ 

Βρμυπνοκ.: 

346 

ΦΌΒΟΙ, ῬΙπάανι Ῥγέῃ, ΤΥ, 808. Πάντας Σοφοχλῆς 

ἐν ταῖς “ημνιάσι τῷ δράματι χαταλέγει τοὺς εἰς τὸ 

ργῷον εἰσελϑόντας σχάφος. 

Ϊ 
ὶ 

Σ ΘΟΦΘΕ Ἁ ΒΘΟΟῚΣ. 

847 
50801. ΑΡΟΙΠΟΙΠΙ͂Σ ἈΠΟαΙ 1, 778. Ὅτι δὲ ἐμίγησαν 

οἱ ᾿Τργοναῦται ταῖς «“Ζημνίαις ᾿Ποόδωρος ἱστορεῖ. 
«ϊσχύλος δὲ ἐν “Ὑψιπύλη ἐν ὅπλοις φησὶν αὐτὰ: 
ἐπελϑούσας νος τοῖς ““ργοναύταις, μέχοι- 
οὗ ὅρχον ἔλαβον παρ᾽ αὐτῶν ἀποβάντας μίσγεσϑαι 
αὐταῖς. Γ ς δὲ ἐν «Τημγέαις χαὶ μάχην ἰσχυ- 
ρὰν αὐτὰς συνάψαι φησίν. 

848 
ΕΊσπιο]. Μ| Ρ. 26,16, Ἄζϑως: ἀχρωτήριον Θοά- 

ζῆς. «Σοφοχλῆς 

ἥϑως σχιάζει νῶτα «Τημνίας βοός. 
ἐν γὰρ τῇ “Αήμνῳ βοῦς χαλχῆ ἵδρυται, ἐφ᾽ ἣν τοῦ 
άϑω ἡ σχιὰ φϑάνγει. Ὀίνθυϑαθ σπηΐ Βαΐπς ὙΘυδιις9 ρα 

1105 50] ρίου 5 Ἰθοοπθ5, χαλύψει (γ61 χαλύπτει) Ρτο! 
σκιάζει, οὲ ἁλὸς ριο βοός: δ φαΐδις ἀϊκουπεΐ Βαδης-, 
Κρηΐιθ Ερ. οὔτ, Ὁ. 197, οἱ Ῥίριδοητι δῇ Νίοονυί θην 
Ρ- 267. 

8349 
ϑιθριιθπεβ . Χρύση: ἡ πόλις τοῦ ᾿“πόλλωνος 

ἐγγὺς “ήμνου. Σ. τ γι 

Ὦ, Αῆμνε Χρύσης τ᾽ ἀγχιτέρμονες πάγοι. 

8590 

Ἡδογομίας, ξύμβλητον: ὃ μηδενὶ ἀπαντᾶν 
δυνατὸν, ἢ ἀσυνάντητον. Σ΄. ““ημνίαις. ουδατι 
ΟΠΙΪ650. ξαθυ] 86. πομηΐηθ δύ} ἘπιβΔΙΉ πι5 ̓ . 1405, ὅ8. 

᾿“Ἅπλαστον, ἀξύμβλητον ἐξεϑροειψψάμην. 

351 

Ηδβγοϊιίυα, σάλπικτον ὥραν: τὸ μεσονύ- 
χτιον. ἑσπέρας γὰρ χαὶ ὄρϑρου ἐσαλπιζον. 1Σ. .Δ. 

852 
ΒΟΒΟΙΙαοία ῬΙδίοηὶα Ρ. 393. “ὐτὸ δείξεις: μέ- 

μίνητζαι δὲ τῆς παροιμίας Σοφοχλῆς ἐν -«Ἰημνίαις 
οὕτως 

Ταχὺ δ᾽ αὐτὸ δείξει τοὔργον, ὡς ἐγὼ, σαφῶς. 

[ΜΑΝΤΕΙ͂Σ. ιὰα ΠΟΑΎΙΔΟΣ. 

ΜΠῈ.ΖΕΜ4ΓΡΟΣ. 

8353 
Ἠδογοίῖυς, ᾿ντίβοιον: ἱσόβοιον, ἀντὶ βοὸς! 

καϑαγιαζόμενον. Σ. ΠΙελεάγρῳ. 

854 

Ἡδογομίαβ, Ἰξοφόρους δούας: 
ρούσας. ΣΣ. ΜΙ. 

ϑ8δῦ 

Κυάμῳ πατρίῳ (τῶν «Δὶτωλῶν) : υἱᾶθ 
ἔνϑοιῃ. 271. 

8056 

ἩΘΡΙΠΟΘΌΠΘ5. 46 Τουιηῖς ονδί. ὑ. 412. «Ῥέλανδρόν 
που τὴν ᾿“ταλάντην εἶπεν ὃ Σοφοχλῆς διὰ τὸ 
ἀσπάζεσθαι σὺν ἀνδράσιν εἶναι, ἡμῶν πάλιν ἐπὶ 
ἄλλου πράγματος ταττόντων τοὔνομα τοῦτο. 

8517 

Τλιοῖδπ. νοὶ. ΠΠ. ρ. 487. Εἰ δὲ δείπνου ἕνεχα ὁρ-- 
γίζεσϑαί σοι δοχῶ, τὸ χατὰ τὸν Οἰνέα ἐνγόησον. 

ὄψει γὰρ χαὶ τὴν “ἄρτεμιν ἀγαναχτοῦσαν, ὅτι μό- 
γην αὐτὴν οὐ παρέλαβεν ἐκεῖνος ἐπὶ τὴν ϑυσίαν, 

-. 

᾿ 



ΣΟ ΦΌΞΕ Δ ἘΠ ΟΥ̓ Σ: 

τοὺς ἄλλους ϑεοὺς ἑστιῶν. φησὶ δὲ περὶ αὐτῶν Σο-- β 

φοκλῆς 

Συὸς μέγιστον χρῆμ᾽ ἐπ᾽ Οἰνέως γύαις 
ἀνῆχε «Δητοῦς παῖς ἑχηβόλος ϑεά. 

ΜΈΠΙΜΝ ἢ Ν. 

ΤΠ υδπηδί5 Ἡπΐπ5. τηθιηΐηΐέ διιοίου υστπτηθητὶ ΑἸδΟῖ5. 

ΓΠΙΝΩΣ. νιὰα ΚΑΜΙΚΙΟΙ1 
[ΠΎΥΚΗΝΑΙΔΑ͂Ι. Νιὰα ΔΤΡΕΥΣΙΊ 

ΜΎΣΟ ,. 

998 
Βίορθδοις ΧΧΥ͂Ι, 4. 

Ὡς τοῖς χαχῶς πράσσουσιν ἡδὺ. καὶ βραχὺν 
χρόνον λαϑέσϑαι τῶν παρεστώτων παχῶν. 

: 899 
ϑίοΡδοις ΧΟΥ ΤΠ, 28. 

᾿ἄμοχϑος γὰρ οὐδείς" ὁ δ᾽ ἥχιστ᾽ 
ἔχων μαχάρτατος. -“»».»»».--.ς-..-- . .  Οὀ... 

“ππππιπππποΠέΠΕοοπσπσέσέσΠπΠργΠτοπῦΠοκ..ι...,ᾺΛΓᾺΓτ..,..ν....΄..΄΄΄ὦ[ὃ’ὃρ)ΡὺἃλὺὮ;Ἕ;Ἵ;.......ῦ.; »......- 

860 
Βίσαθο ὙΠ]. μ. 856. 

"σία μὲν ἡ σύμπασα κλήζεται,, ξένε, 
πόλις δὲ Μυσῶν Πυσίᾳ προσήγορος. 

901 

Ατβοπαοῦς ΕΥ̓͂. Ρ. 188 6. Πνημονεύει δὲ τοῦ τρι- 
᾿γώγου τούτου χαὶ Σοφοκλῆς ἐν μὲν Πυσοῖς οὕτως 

Πολὺς δὲ «οοὺξ τρίγωνος ἀντίσπαστά τε 

«Ζυδῆς ἐφυμνεῖ πηκχτίδος συγχορδία. 

χαὶ ἐν Θαμύρᾳ. 
802 

ῬοΙπκ Χ, 186. «δαίης δ᾽ ἂν χαὶ σισύργναν, Ζο- 
φοχλέους ἐν Πῆυσοῖς λέγοντος 

Ψαλίδας, τιάρας καὶ σισυρνώδη στολήν. 

8603 

Αππαδιοἰδία Ρ. 88, 22. :41βολον ἵππον: Σ. 
Τυσοῖς (εοάοχ μούσαις). 

864 
Ἠρογοβίας, 4“ποβάϑρας ἀποβατηρία. ἢ χλῖ- 

μαξ νεώς. Σ΄. ΓΜ. 
5606 

Ἡδογομβίας, ποσύρει: ἀποσπᾷ. Σ. ἢ. 

866 

Ἠβρογοβίυς, ᾿“πύρου: ἀϑύτου. Σ. 1. 
9607 

Ἠδογομῖις, στραφής: σχληρός. Σ. ΙΗ͂. 

368 

Ἠρεγομίης, φϑίτους γνώμας: ἀμετατρέ- 

χεοῦς. :Σ-. ΠΗ͂. 

Π ἢ ΨΩ Ο Σ-. 

3969 

Ἠογομίας, “λώπηξ: ὄρχησίς τις. χαὶ ἄλω- 

πεχίαι Μίώμῳ (οοάθχ μώμων) «Ζοφοχλῖῆς, ὅπερ 
᾿ἐστὲν ἐν σώματι πάϑος γενόμενον. 

9570 

Ἠρογοπῖις, Δ μ ριον: ἔνδυμα. Σ. Πώμῳ. 
571 

Ἠδεγομίας, ναστεῦναι: ἐπᾶραι τὸ αἰδοῖον. 
ἢ στυγνάσαι. Σ. ίωώμῳ. 

372 

Ἡδρογομίις, ἡ γϑρωσκὲες ἄγω ϑρῶσχε, ὀρχοῦ. 

] 
" 

’ 

Σ. ίώμῳ (οοὔοχ χώμῳ). “ 

375 

Ἡδογομῖι5, “ποσκόλυπτες ἀπολέπιζε χαὶ 
3 ’ κ } Υ “Ὁ ἀἁποχόλουε. «ρασὶ χαὶ τὸν περιτετμημέγνον τὸ αἰδοῖον 

ἀπεσχολυμμένον. Σ. ΜΙίώμῳ. Θναπιπιδέίου5. ΒΟΚΚουὶ 
Ρ. 486, 24. “ποσχολύψαι: ἀφελεῖν τὸ δέρμα. 
ἢ ἀπογυμνῶσαι. Σοφοχλῆς δὲ τὸ ἀποκόλουε ἐν Π1:ε-] 
γελάῳ. 

874 ἃ 

Οτδπιπιδίϊοιι5 ΒΕΚΚΟΥΙ ῥ. 446, 12. “9 πηνς δοέ- 

παρον. ΣΣ. Νόμῳ σατυριχῷ. 
8714 " 

ὉΠΟΘΡΟΒοβοῖ5 ΒΘΚΚονΐ ρ. 1804, Τὸ σὺν δόρει σὺν 
ἀσπίδι, ὅπερ ᾿Τριστοφράν ἐμφαίνει ἐν Εϊοή » ὅπερ ᾿“ριστοφάνης παρεμφαίνει ἐν Εἰρήνη 
(ν. 867.) ἐν Πῆωμῳ Σοφοχλέους προχείμενον, ὡς 
ἘΣΣΕΣΕῚ “Ὁ ;Ὅ» 9 ΄ ΕῚ , 
ἅποὸ τοῦ δορὸς ἔστεν (οονν. δόρος ἐστίν). Τὰ 508ο- 

Ἠο δὰ σϑυύϑιι ΑΥΓΟΡμδηῖϊς οχ Αοπδοὶ Π͵ώμῳ., ἀαδπι 
ΓΑΡα]απι ἃ ποιμΐπθ υϑίθυ πὶ πιθμουδίϑηι Υἱαϊ. δἰζονίαν 

ὙΘΥΘΙ5. ἱπίθσο ̓ 

“ἄρης ὁ λῃστὴς σὺν δορὶ σὺν ἀσπίδι. 

ΝΑΎΠΆΙΟΣ ΚΑΤΑΠΛΊΕΩΝ. ΝΑΐύ- 
ΠΑ͂ΙΟΣ ΠΥΡΚΑΕΎΣ. 

ῬΟΙΙποῖα ἐθϑπποηιπι 16 δαυπλίῳ 

ΑΘΘΟΒΥΙ ῬΓΟμ ΘΙ δὲ 1ση ον] ἢ στηθπίδ Θ ΣΧ ΠΤ 1115. 

875 
Β0ΒΟΙ. ῬΙπᾶδυὶ Τοίμπι. Ψ, 10. Τὸν δὲ τρίτον χρα-- 

τῆρα “]ὸς Σωτῆρος ἔλεγον, καϑὰ χαὶ Σοφοκχλῆς ἐν 
“Ναυπλίῳ ' 

Ζεῦ παυσίλυπε χαὶ Ζιὸς σωτηρίου 

σπονδὴ τρίτου χρατῆρος. 

ΗἩθογομῖας, Τ᾽ ρέτος κρατήρ: 
πλέοντι. 

πυρχαεῖ δ8ᾳ 

Σ. Ναυπλίῳ κατα- 

876 

Θίθρμδπτα 1η “4 σπὶς --- Ξοφοκλῆς ἐν Ναυπλίῳ χα- 
ταπλέοντι 

.41λλ᾽ ἀσπιδίτην ὄντα χαὶ πεφραγμένον, 
ὡς ἀσπιδοῦχος, ἢ “Σ᾽κύϑης τοξεύμασι. 

8577 

ΘΙΌΡαΘις ΟΙΥ, 8. Σ᾿. Ν,, 

Τῷ γὰρ κακῶς πράσσοντι μυρία μία 
νύξ ἐστιν " εὖ παϑόντα εἶϑ'᾽ ἑτέρα ϑανεῖν. 

εἶϑ'᾽ ἑτέρα 1 ϑήτέρᾳ Βτνυποκίῖπϑ. 

878 ὲ 
Αὐίϑῃος Τ. Ρ. 259. Ποίας Ναυπλέου πάγας ὑπο-- 

πύρους, ὡς ἔφη Σοφοχλῆς, ἄξιον τῇ πυρχαϊᾷ ταύτῃ 

παραβαλεῖν; 
379 

ΑΟΒΠΠΟς Ταϊπς ἴς80. δὲ Αταΐὶ Ῥἤῆδθπομι. ΟΡ. ἴ-. 

Σοφοκλῆς δὲ Παλαμήδει ἀνατίϑησιν. λέγοντα γὰρ 
Ναύπλιον εἰσάγει 

Οὗτος δ᾽ ἐφεῦρε τεῖγος ᾿“ργείων στρατῷ, 
σταϑμῶν, ἀριϑμῶν καὶ μέτρων εὑρήματα " 

χαἀχεῖν᾽ ἔτευξε πρῶτος ἐξ ἑνὸς δέχα, 

κἀκ τῶνδέ γ᾽ αὖϑις εὗρε πεντηκοντάδας 
εἷς χίλι" " οὗτος εἷς στρατῷ φρυχτωρίαν, 

ὕπγου φυλάξεις, ἔς ϑ᾽ ἕω σημάντρια 



ΣΟΦΟΝ ΛΉΟΤΎΥ Σ. »-ο“. 
» 5. Ξ3ῈῪ , κ᾿ ν᾿ 

ἐφεῦρε δ᾽ ἄστρων μέτρα χαὶ περιστρο(ρᾶς; 
«-. ; ΡῚ ᾿ ’ ὔ 

τάξεις τὲ ταυτὰς, οὐραγιαὰ τξ σηματα, 

γαῶν τὲ ποιμαντῆρσιν ἐνθαλασσίων 
27 ΄  Ν ᾿ Α ᾿ 

«ρχτου στροφᾶς τὲ χαὶ Κυνὸς ψυχρὰν δύσιν. 
880 

Ι 

᾿ 

ἔδειξε, χἀνέφηνεν οὐ δεδειγμένα" 

Ἐπί ἶπς Ὁ. 228.ὡ. Παλαμήδους ἐπινοησαμέγου 

χυβείαν καὶ πεττείαν ἐν ᾿Ιλίῳ εἷς παραμύϑιον λιμοῦ 
χατασχόντος τὴν στρατιὰν, λίϑος ἐχεῖ ἐδείχνυτο, 
ἐφ᾽ οὗ ἐπέσσευον. τῆς δὲ τοιαύτης ἐπινοίας τοῦ 
Παλαμήδους, χαὶ τῆς εὑρέσεως δὲ τοῦ χρόνου, ἣν 
χαὶ αὐτὴν ἐχεῖνος ἐσοφίσατο, μάρτυρα παράγουσι 
Σοφοχλῆν, ὃς ἐν δράματι ὁμωνύμῳ τῷ εὑρετῇ Πα- 
λαμήδει φησὶν 

Οὐ λιμὸν οὗτος τῶνδ᾽ ἄπωσε, ξὺν ϑεῷ 
εἰπεῖν, χοόνου τε διατριβὰς σοφωτάτας 
ἐφεῦρε, φλοίσβου μετὰ χοπὴν χαϑημένοις, 
πεσσοὺς, χύβους τε, τερπνὸν ἀργίας ἄχος; 

995 ΝΒ] ἰᾷπι ἀρουΐαπὶ οού ἅπδπι ΒΟῸ5 ὙΘΙδι5. 86] ΘΩΠΙ 61 

ΝΑυρΡΠΙ ῥῆσιν. ρουπουθ, οαΐπ5 Ῥᾶνίθμι δ Α0}1116 8110 

ϑουυ δίῃ ΘῈ ῬΓΟία]ηλ5. Ῥτοΐηάθ σππίὶ || 6] 6Χ 

ΝΝΔΌΡΙ1Ο : δυΐ οἱ Ἐπιϑίδί 1 ΠάΘη «Θααῖτηπι. Π1οοὲ ἀταπιδ- 

ἴὰπι {παρ πη ΟΔΥ̓ΘΙΠλ5. ΠΏΠ]ΠΠ1} ἴρ56 Ὑἱἤθυϊς, δα Ῥα- 

β 
) 
| 

ς Ββμύυπνοκ.- Ἰδπι 6 Π ὈΥΊΟΥΘ5. ΔΙΓΘΡῚ οίΐδιημ τ θυ μα! ϑπηΐ. 

Ὑ ούδιι Ὁ] πηππὶ 6Χ Ῥδϊδηηθθ τρϑι8 αἰΐους ἘΠαδίδί ἢ 1π5 

Ρ. 1897, ὃ. 
881 

Ἡογομῖια, Πεσσὰ πεντέγραμμα καὶ 
κύβων βολάς: Σ. Ναυπλίῳ πυρχαεῖ, παρόσον 

πέντε γραμμαῖς ἔπαιζον. ονθυπι ἱπίθοτιπη Καὶ πεσ- 
σὰ πεντέγραμμα χαὶ χύβων. βολαί ὁχ ϑορβοοῖα δια 
ῬοΙὰχ ΙΧ, 97. Οοπῖ. ΕτγπιοΙ. Μ. μν. 666, 18. Οὐἷο- 

Ἰ ἢ6πὶ ἢ. 127, 1. Τυσίαίηίπη Ρ. 1290, 60.0 Δα Θαμάθῃ, 

αὶ νἱἀθίπι. [Ἀθη] πὶ ϑρθοίαι ῬΟΙαΣ ὙΠ, 202. πεττεία, 

ἢ πεσσεία, ὡς Σοφοκλῆς. 
952 

Ἡνοάίδμια πϑβοὺ μονήρους λέξεως ν. 81,21. Σπί- 
ζα " ἔστι δὲ εἶδος ὀρνέου. Σ. ἐν Ναυπλίῳ πυρχαεῖ 

Κάτω χρέμανται σπίζ᾽ ὅπως ἐν ἕρχεσι. 

ν 888 
Ῥμοίϊι5 Ρ. 150,Ω. Κατουλάδα:Ὥ Σ. Ναυπλίῳ 

᾿Επεύχομαι δὲ γυχτὶ τῆ κατουλάϑθι. 
τὴν χατίλλουσαν χαὶ χατείργουσανγ. 

884 

Ἡρογομα5. νόρεος πόλεμος: 
ὁ πρὸς τοὺς ἄνδρας. Σ΄. Ν. 

885 
5.080]. Αὐἱοίορη. Ῥδοῖς 1126. Ἐλύμνιον: - 

μέμνηται καὶ Σοφοχλῆς ,Πρὸς πέτραις ᾿Ελυμνίαις ““, 

χαὶ ἐν Ναυπλίῳ.., Νυμφικχὸν ᾿Ελύμνιον.““ 

886 
ἩογοΙῖ5, Ἐπέκοτα: ἐπίμομφα, ἃ πᾶς ἂν 

τις μέμιναιτο. ΖΣ. Ν. χαταπλέοντι. 

887 
Ἡδογοι5, Ναύχληρον πλάτην: γαυτικήν. 

Σ. Ν. πυρχαεῖ. 

ἀνδρεῖος, 

888 
ῬΟΙΠκ Χ, 184, Ὁλκία τὰ πηδάλια Σ΄. ἕν Ναυ- 

πλίῳ ὠνόμασε. 

τς Στ 

( 
! 
ἢ Ἵ  ΠΩΖΥΝΤΡΙΆΖΙ. 

889 , β 
Ἐπαρίατῖπιο Ρ. 1668, 08, Πάλιστα δὲ, φασὶν, ἔπε-. 

μελήϑησαν ὕστερον σφαιριστικῆς πόλεων μὲν χοινῆ 
«Ἱακεδαιμόνιοι, βασιλέων δὲ ὃ μέγας ᾿ἀλέξανδρος, 
ἰδιωτῶν δὲ Σοφοχλῆς ὃ τραγιπός. ὃς χαὶ ὅτε, φασὶ, 
τὼς Πλυντρίας ἐδίδασχε, τὸ τῆς Ναυσιχάας πρόσω-- 
πον σφαίρᾳ παιζούσης ὑποχρινόμενος, ἰσχυρῶς εὐ- 
δοχίμησεν. (Οοπῖ, μ. 881, 10.) Αἰβοπαθας 1. Ρ- 20 ο. 
“Σοφοχλῆς ἄχρως ἐσφαίρισεν, ὅτε τὴν Ναυαιχάαν 
χαϑῆκχε. 

ΝΑΥΣΙΚΆΑ4 

990 
Ἠρογομίπθ, Φγαρροιβδεῖς -- Σ. ὃν Ναυσι.- 

καάᾳ ἀντὶ τοῦ ἀναρρίπτει. 

991 
ῬΌΠῸΧ ΨΊ, 46. ᾿Ἐπενδύτης --- ληπτέον χ τῶν 

“Σ. Πλυντριῶν 
Πέπλους τε νῆσαι νεοπλυνεῖς τ᾿ ἐπενδύτας. 

392 
ῬΌΙαΧ Χ, δ2. ““αμπήνη ὃν τῇ Σ. Ναυσιχία. 

ἨἩδργομῖιθ,., «““αμπήνγη: εἶδος ἁμάξης, ἐφ᾽ ἧς 
ὀχοῦνται. ' 

ΝΌΏΓΟ Β ΝΠ. 

392 

Αἰδοπδοα ΧΙ, ρῥ. 601 ἃ. «ΑἹσχύλος μέγας ὧν 
ποιητὴς χαὶ «Σοφοκλῆς ἦγον εἰς τὰ ϑέατρα διὰ τῶν 
τραγῳδιῶν τοὺς τῶν παίδων ἔρωτας" ὁ μὲν τὸν 
᾿Ἵχιλλέως πρὸς Πάτροχλον, ὁ δ᾽ ἐν τῇ ΜΝιόβῃ τὸν τῶν 
Νιόβης παίδων. ῬΙαίανομες ΜΟτΑ]. Ρ. 700 6. Τῶν τοῦ 
“οφοχλέους Νιοβιδῶν βαλλομένων καὶ ϑνησχέντων 
ἀνακαλεῖταί τις οὐδένα βοηϑὸν ἄλλον οὐδὲ σύμμα- - ᾿Ὰ 4, ΕῚ ι ΞΥ Ύ -» τ ᾿ 20» ἢ τὸν ἐραστὴν ,.42) ἀμφ᾽ ἐμοῦ στεῖλαι.": 

994 
Ἑξαδίατηϊας Ρ. 1867, 21. Τῆς Μιόβης ἡ συμφορὰ 

χατὰ μέν τινας ἐν “υδίᾳ, χατὰ δέ τινας ἐν Θήβαις 
γενέσθαι λέγεται. «Σοφοχλῆς δὲ τοὺς μὲν παῖδας 
αὐτῇ ἐν Θήβαις ἀπολέσϑαι φησίν" αὐτὴν δὲ εἷς Δυ-- 
δίαν ἐλϑεῖν. Τκιίαιίας δα ϑίδιϊ ΒΘ. 11}. ΨΊ. Νοῦο, 
δοδιριμηι ἩΟΉΙΘγ7)}. ἀπμοσ] οΐμι ΤΙΠο5 παδιίξ. 
ὠπέθηι αἰϊοῖξ οωῦρ σγιαΐμον δοίην αφιρίοδο, 
Τ8 πη. Οριι50. γ0]. ΠῚ, ρ. 88. 

995 
ΠΙοβθηθς Τδδν. ἱπ υἱτα Ζοποηΐς ΨΙΙ, 28, Ἐτελεύτα 

δὲ οὕτως. ἐκ τῆς σχολῆς ἀπιὼν προσέπταισε χαὶ 
τὸν δάχτυλον περιέρρηξε. παίσας δὲ τὴν γῆν τῇ 
χειρὶ, φησὶ τὸ ἐκ τῆς Νιόβης »»ἤρχομαι, τί μ 
αὔεις; “ Ἑδάσῃι δας ἰη αὔεις. 

896 
8680]. Οο41ρ. Οο]οη. 684. Κἀν τῇ Νιόβη ὁ Σ. τὸν 

ζροχον ἀγτιχρὺυς τῇ “]ἤμητρι ἀνατίϑεται. 

8597 
Ἠδηροοιδῆο, “ερμιστής: “Τΐδυμος μὲν ἀπο- 

δίδωσι τὴν σχώληχα͵ οὕτω λέγεσϑαι τῷ Σοφοχλεῖ ἐν 
Πιόβῃ. ᾿Ἡρίσταρχος δὲ τὸ Σοφόκλειον ἐξηγούμενος 
τὸν ὁ(ριν ἀπέδωχε. μήποτε δὲ μᾶλλον ἂν ὅστις τὼ 
δέρματα ἐσϑέει δερμιστής. Οοηΐ, ἔναρα. ὅ62. οἱ Βεκ- 
Κοιὶ Απροά. ρ. 240, 14. 

ϑορλοοῖος 

ψ146 Ησυ- 



898 

ΑἸβοπαθις ΕΥ̓. ρ. 176 1. Τοὺς ἐλύμους αὐλοὺς, 

ὧν» μνημονεύει Σ. ἐν Νιόβη τε χἀν Τυμπανισταῖς, 
οὐχ ἄλλους τινὰς εἶναι ἀκούομεν ἢ τοὺς «Ῥρυγίους. 

399 

ΒοΒοΙϑέα Ἡιμου Π186. ε, ὅ38, οὲ Οαγο5. ϑ, 186. 

Ἦ --- ἀντὶ τοῦ ἦν --- Σ. ἐν τῇ Νιόβη 
ἮἯ γὰρ φίλη ᾽γὼ τῶνδε τοῦ προφερτέρου. 

400 

ῬΙπίατ μας ΜοΑ]. Ρ. 691 ἃ. «ὑτοὺς παραλογιζό-- 

μεϑα, θερμὸν εὐθὺς εἶναι τὸ ϑερμαῖνον ὑπολαμβά- 
γοντες " καὶ ταῦϑ'᾽ ὁρῶντες ὅτι ταὐτὸ ἱμάτιον ἐν 

χειμῶνι ϑερμαίνει, ἐν δὲ ἡλίῳ ψύχειν λέγομεν, ὧσ- 
πὲρ ἡ τραγιχὴ τροφὸς ἐχείνη τὰ τῆς Νιόβης τέχγα 
τιϑηνεῖται 

λεπτοσπαϑήτων χλανιδίων ἐρειπίοις 

ϑάλπουσα χαὶ ψύχουσα, χαὶ πόνῳ πόνον 
ἐχ νυχτὸς ἀλλάσσουσα τὸν χαϑ'᾽ ἡμέραν. 

Ῥοκίθπια χαὶ πόνῳ --- ἡμέραν αἡάαϊία 6χ δοᾶοθπι ρ. 
496 6. υϑὶ σπαργάνων 5οτίρίαπι ριῸ χλαγιδίων. Αά 

ΘΌΡΠΟΟΙΘδπ ξαθι]ατ Βδθο τοί] Ὑ ΔΙΟΚοπαῦ. δα ῬΒα]- 

τίάοια Ρ. Χ. 

, ΔΙΠΤΡΑ͂ Η ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑἈΚΑΝΘΟΠΖΗΣ. 

401 

ΒΙΘΡΗδηις ἵπ Ζωδώνη --- λέγεται χαὶ “Ιωδὼν, ἧς 

τὴν γεγνιχὴν Σοφ. Ὀϑυσσεῖ ἀχκανϑοπλῆγι 
Νῦν δ᾽ οὔτε μ᾽ εἰς “ωδῶνος οὔτε Πυϑικὰς 
γυ. - τις ἂν πείσειεν. 

(γυ εοαθχ Οοἱδ!πίαπιβ., οδίρυϊθ δ αδίῖ5. ΜΙΟΗΙΘἴδ θη. 

γυνή. Ὕαϊρδο γύας.) χαὶ δοτιχὴν 
Ζωδῶνι ναίων Ζεὺς ὁμέστιος βροτῶν. 

τῆς μέντοι Ζ“Ἰωδώνης, “Ιωδωναῖος " χαὶ τὸ ϑῆλυ Ζ4ω- 
δϑωνίς. Σοφ. Ὀδυσσεῖ ἀχανϑοπλῆγι 

Τὰς ϑεσπιῳδοὺς ἱερίας Ζωδωνίδας. 

Τοῦπηθα ΑἸθχαπάᾶν. τογιχῶν παραγγελμ. Ρ. 12,2. Ζω- 

δῶνε ΖΣοιφοχλῆς Ὀδυσσεῖ ἀκανϑοπλῆγε 
Καὶ τὸν ἐν “Ιωδῶνι παῦσον δαίμον᾽ εὐλογούμεγον. 

402 
ΒΟΒοΙαοία ΜΘ. ΗοΙοΡΙ ΠίΙδά. α΄, 135. ἀρυᾶ Κορη. 

δα τόσον. ον. ρΡ. 49. Καὶ Σοφ. ἐν ᾿Οδυσσεῖ ἀκαν- 
ϑοπλῆγι 

Εἰ μέν τις οὖν ἔξεισιν" εἰ δὲ μὴ, λέγε. 
Οοπΐ. ΕἘποίδίμίαπι Ρ. 66, 31. 

403 

5'0801. ΠΙΟΠΥΘΙΙ ΤΉνδοῖς ἰπ ΒΟΚΚΟΥΙ Απροᾶ, 17. γ᾿. 

872,19. Σοςφοπλῆς ἐν Ὀδυσσεῖ ἀχανϑοπλῆγι τῷ πο- 

δαπὸς ἀντὶ τοῦ ποῖος χρησάμενος ἀχριβολογεῖ 
Ποδαπὸν τὸ δῶρον ἀμφὶ φαιδίμοις ἔχων 
" 
ὦμοις. 

4ρ4 

Ἡδογομη5, ϑηρόβρωτον ὄργανον: τὴν 
τορύνην, ἡ τὴν ἀϑήραν ἀνακινοῦσι. Σ. Ὀδυσσεῖ 
ἀχανϑοπλῆγι. ούδιπι ἱπίθρυιπι, 564 Ομΐ650 πΠοπιΐπΘ 

ἔαθιηαθ., ϑθυυδυππέ “Ὁβο]δοία ΗΟΠΙΘΕῚ Οαγ55. λ, 128. 

οἱ Επιδίδίῃῖπς Ρ. 1676, 52. 

Ὥμοις ἀϑηρόβρωτον ὄργανον φέρων. 

᾿ 405 

Ηοσγοις, Ἐλαιάεσσα νηδύς: Σ. Ὀδυσσεῖ 

ΣΤ ΟΣ ΦΌΘΕΙΑ ΔΕΈ ΘΡΎΥΣΣ 49 

ἀχανϑοπλῆγι. ἤτοι λαιάεσσα ἀντὶ τοῦ σχαιὰ, ἀγρία. 
ἢ ἀπὰ τοῦ ληίζεσϑαι, πάντα ληιζομένη χαὶ χατε-- 
σϑίουσα. ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου λιπαρά. ῬΒοιῖίας μ. 298, 
Ι. Νηδὺς ἐλαιάεσσα: ἐπὶ Κύχλωπος. Σικχελή. 
ἀπὸ Ὕβλης τῆς ἐλαιηρᾶς. 

406 

Ῥμοίίι5. Ρ. 400, 5. οἱ δια, Παρουσία: --- 
χαὶ ἐπὶ τοῦ παρεῖναι τάσσεται, ὡς ἐν τοῖς Νίπτροις 

“Σοφοκχλέους 
Τὴν παρουσίαν 

τῶν ἐγγὺς ὄντων. 
407 408 

Αἀ Βαπο ἔαβι]απι Βυμποκίιβ ἀπὸ Πδοτηθηΐα γυϑίμ]έ, 

Δίου. ἀρ ῬΙπίατοι. ΜΟΤΑ]. Ρ. 745 ἴ. Σοςοχλέους 

᾿Οδυσσεύς φησι “Σειρῆνας εἰσαφικέσϑαι «Ῥόρχου κόρας 
αἰϑροῦντος τοὺς Πιδου νόμους. Οπδθ Τοροοκίας δά 
ΒΌΡΒΟΟΙ. Δίαο. Ρ. 842. πιοίγτο δοοοπιπιοάανϊέ 

Σειρῆνας εἰσαφικόμην 
«Ῥόρχου χόρας, ϑροοῦντε τοὺς “Διδου γόμους. 

ΑἸίουτ ἸΟΟπι σου Ύαυέ δου ρίοι υἱΐαθ ΘΟΡἢΠΟΟ]15, Καὶ 

τὴν Ὀδύσσειαν ἐν πολλοῖς δράμασιν ἀπογράφε-- 
ται, παρετυμολογεῖ δὲ χαϑ᾽ Ὅμηρον καὶ τὸ ὕνο- 
μα Ὀδυσσέως 

Ὀοϑῶς δ᾽ Ὀδυσσεύς εἰμ᾽ ἐπώνυμος κακοῖς" 

πολλοὶ γὰρ ὠδύσαντο δυσσεβεῖς ἐμοί, 

409 

ῬΒοίίις ρ. 240,10. ΠΠάγνον: Σ. Ὀδυσσεῖ. τὸν 
μέγαν. τὸν ἀπομάσσοντα χαὶ χαϑαίροντα. Τυθϊϊαίαν 
αἴταπι μᾶς Τα θυ] απὶ ἀϊοας ἃπ Ὀδυσσέα μαινόμενον. 

ΞΟΑ͂ΝΗΦΟΡΟΙ. 

410 

ΘΟΒΟΙασία ΑΘϑομΥ 5. ο. ΤᾺ. 810. Εἴρηται δὴ καὶ 
ἐν Ξοανηφόροις Σοφοχλέους ὡς οἱ ϑεοὶ ἀπὸ τῆς 

Ἰλίου φέρουσιν ἐπὶ τῶν μων τὰ ἑαυτῶν ξόανα, 

εἰδότες ὅτι ἁλίσχεται. 

ΟΔΥΣΣΕῪΣ ΜΑΙΝΟΜΈΕΝΟΣ. 

.9 Αὐραπιοπίπμι, {Π1γ5565 [ΠΌΤΘΙΙ δἰ πη18Πη5.,) π δ 

Ττοΐαπι παυΐραιθ σοροιδίι", οἱ ἃ Ῥαϊδπιθᾶθ ἔνδιιαϊϑ 

οοπνίοίι5. Προσποιούμενον γὰρ αὐτὸν μαίνεσϑαι 
Παλαμήϑης ἤλεγξεν, ἱπχιῖξ ΒοΒΟΙ δέος ποβίθυ δα Ῥμ]- 

Ιοοί. 1025. Βπμυνοκ.- 
411 

ΘΟΒοΙαςία Ῥίπᾶανὶ Τομπι. Ὑ, 86. Σύντομοι δὲ οὐ 
μόνον «“Ἵάχωνες, ἀλλὰ καὶ ᾿Δ4ργεῖοι. 2Σ. Ὀδυσσεῖ μαι- 
νομένῳ 

Πντ᾽ οἶσϑα, πάντ᾽ ἔλεξα τἀντεταλμένα " 

μῦϑος γὰρ ᾿Δργολιστὶ συντέμγειν βραχύς. 

412 

Ἡρογομῖι9, Πμπερής: ἔμπειρος. ΖΣ. Ὀδυσσεῖ 

μαινομένῳ. 
413 

ἩΟΥΟ 5 9 Ἦ μα λά ψναις χρύψαι ; ἀφανίσαι. 

Σ, Θὲ μ- 
414 

Ηρογομα5, Θρεχτοῖσι νόμοις: 
τροχαῖος. “Σ. Ὁ. μ. ἔνιοι δὲ χρεχτοῖς. 

ἀντὶ τοῦ 

πα σα σθσσσπ' τ τ τς τς ὃς στ΄ ...................ὄ ϑβϑδμριυις ξεραιις 

ἘΒΛΟΜΕΝΤ Ἂς. 7 



Ι 
59 ΣΙ ΦΟ τ ΝΕ ΘΙ Σὲ 

41ὅ ὡς ἂν ποταϑείην ὑπὲρ ἀτρυγέτου γλαυχᾶς ἐπ᾽ 
Ἡδογομίυς, Θρεάζεενς: φυλλολογεῖν, ἐνθουσιῶν, οἶδα λέμνας. 

ἐνθουσιάζειν. --- Σ. Ὁ. μ. Ηδοο 6 ϑορίοο ς Οοποιιᾷο 6956 “οβομαϑία ἃπποίαυϊ, 
424 

Ὠϊοσοπθς Τιαουῖ, πη Υἱΐα Αγοθοῖαὶ ΤΥ, 85. Πρὸς δὲ 
Ομ ρντν ὙΩΣ.. ἢ : ; 

Ἡΐδπο ζἈΡη]αη ἴῃ ἥποβιις ΤΙΘΑΥ ΟΝ ἸΟΟΙ5. ἃ Μίπσιμο 

ἀοργανυ δίς ἈΡΏΟΜΟΘΙΘ. ὙἹΘΏ,τ1, 

410 
. 32) » ’ » ω 

ἩογοΝυ5. 4λυτον: ἀχατάλυτον,, ἀχατείιπαυ- 

στον. 

Ρίπσα ἐμεῖς 

Σοςφοχλὴς Οἷνεῖ. Τία οοντσοπάα οοάϊοὶς δουὶ- 

417 

Ἡρογοις, Χερσεύει: ΖΣοφοχλῆς Οἰνεῖ (οοᾶθχ 
ΟΙ, δι 

ἴον.) .. Κείμενος μὲν βουστάδας ὃ ἢ“. ἃ Α Υ 

ἐπὶ χέοσου, 

Ῥοσί βοι-- 

Θοχοϊήουπηΐ 

ἡ ἀπὸ ὃν ἔ; ἢ οὕτως ἐιιβατεύε ἢ ἀπὸ χειρῶν ἔχει, ἢ οὑτῶως ἑμιβατξύυει. 

στάδας ἱπάϊοανὶ Ἰδοιπαμ : ΠΩΠῚ αἸἰψαοῖ 

ΡοΟοίδθ υϑῦβα, ἱπ χιΐθιις χερσεύει Ταυϊτ. 

ΟΙΝΟΠΜΠΩΑ͂ΟΣ ΠΊΙΊΙΠΠΟΜ“ΑΙ "ΤΙ... 

418 

ἈΡΟΙ]Οπῖι 9 ἄθ Ῥγοποπιῖπο ἢ. 330 Ρ. 

᾿ποπιῖπθ ὥὯ αρὶ, ἀξιοπιστύτερος ὃ Σοφοχλῆς μάρτυς 

αΡ1Ὶ ἀ6 γγο- 

σάμενος ἕν Οἰνομάῳ χρησάμενος ὃ ἐνοκείῳ 

ειἰδωσ 

410. Σ. Οἰνομάῳ .. ἡ μὲν ὡσεὶ ϑάσσο. ἡ δὲ ὠὡσιτέ- 
ξου παῖδα “΄. 

δι μὲν ὡσεὶ ϑασοονα 

ειτέχοι παῖδα “. δοβοιαοία ἩΠΟΠπιοΥΣ ΠΠἸὰἢ. γ', 

ΟΡ ΙΟΟ]15. στα σου θὰ Πιουπηΐ 

Ἢ μιὲν ὡς ἡ ϑάσσον᾽, ἡ δ᾽ ὡς Ἱ τέχοι παῖδα. 

Τιοαυΐαν ἀθ ἀπάθης τπδ ΓΙ θ115.. (ΠΙΔΙΊΠΏΣ 511 πίραι6. ΠΠῚ 

᾿ Θο]ον θην Ῥυ θα! οαΡαί, Ὁποῦ ἀπὸ ΟΟΠΠ10 ΤΘοθυϊηΐ 

6Χ ἔαβι]α ποίϊϑοιμα 46 Οοηοιμδο δρουΐμην Θοῖν 

419 

ΦΌΡαος ΧΧΥΗΣ, 6. Σ. ἢ 

Ὅρχου δὲ προστεϑέντος, ἐπιμελεστέρα 
ινυχὴ χατέστη. δισσὰ γὰρ φυλάσσεται, 
φίλων τε μέμψιν κεῖς ϑεοὺς ἁμαρτάνειν. 

420 

Αἰδοπδοῖς ΓΧ, ἢ. 410 οθ. Σοςφοχλὴς Οἱνομάῳ 
«Σχυϑιστὶ χειρόμαχτρον ἐχχεχαομένος. 

᾿Αα ἴπιπο συ. “ρθοίαί ἩΘ Ύ ΟΜ 910558, «Σχυϑιστὶ χειρό- 

μαζτρονγ: 
421 

Αἴποπαθις ἈΠ, Ρ. ὅ64». Σοφοχλὴς δέ που περὶ 

τοῦ χάλλους τοῦ Πέλοπος διαλεγομένην ποιήσας τὴν 
Ἱπποδάμειάν φησιν 

Τοιάνδ᾽ ἐν ὄψει λύγγα ϑηρατηρίαν 
ἔρωτος, ἀστραπήν τιν᾽ ὀμμάτων ἔχει" 
ἐγθάλπεται μὲν αὐτὸς, ἐξοπτῷ δ᾽ ἐμὲ, 
ἴσον μετρῶν ὀφθαλμὸν, ὥστε τέστονος 
παρὰ στάϑμην ἰόντος ὀρϑοῦται χαγῶν. 

Μ. 1. λίγγα Ἑνίυτνακία5. 
422 

ῬοΙαχκ Χ, ὅὅ, Τὴν τνήχτραν -- -εἴρηχε Σ. 
Οἰνομάῳ 

ἐν 

“ιὰ ψήχτρας σ᾽ ὁρῶ 
ΓΞ δὴ γε 9 323. ὃ ν᾽ -“ , 

δαγϑην χαϑαίοονθϑ' ἵππον αὐχμηρᾶς τριζχος. 

423 

Δα σομδηοα Αν ρα 1827. 

Τενοίμαν αἰετὸς ὑψιπέτας, ] 
] 

τὸν δανειστιχὺν χαὶ (φιλόλογον εἰπόντα τι ἀγνοεῖν 

ἔφη 
«“1ηϑουσι γάρ τοι χἀνέμων διέξοδοι 

ϑήλειαν ὄρνιν, πλὴν ὕταν τόχος παρῇ. 

ἔστι δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ Οἰνομάου Σοφοκλέους. Ἑδάοσπι 

(6χ Ῥίοροπθ) ϑιϊάας ἱπ Ζέξοδοι οἱ ἵπ “ήϑουσι. 

Οἰμῖ550 ροθίαθ ποινῖηθ δἰ: ΡΊσΙ͂Άτοθτι. δῖον]. ἢ. 718 ἃ, 

ἀπ δορί 115 δουϊρίσνδηι βουναν! πλήϑουσι.- 
425 

ΤΠΟΘΥ ομπς, ᾿ρουραῖος Οἰνόμαος. “ημοσϑένης 41- 

σχίνην οἵτως ἔφη. ἐπεὶ χατὰ τὴν χώραν περινο- 
στῶν ὑπεχοίνετο ΣΣοιφροχλέους τὸν Οἰνύμαον. 

7.2.1 1 ΠΠΠ ΕΣ. 

δ 1009 ἃ" Φὐπιδίαι!ο οχ πᾶὺ αθη!α δἰ]αίο υἱ46 δὰ 

Ινασι. 3δῦ. 
428 : 

Ρ. 70. ἴπ ΔΙΞΚ. ἴϊοσ, Μοὶ 

ὕμως χαὶ ἐπὶ τοῦ ἰδίου τὸ 
ἴσϑι. Σοςφοχλῆς ἐν Παλαμήϑη 

ΑἸ οηΐις Π. Ὁμι. 

Βυϊαπηΐοὶ, τάσσουσι δὲ 

δ . "πῆ. Υ᾽ »Φ ᾿ Ευφημος ἴσϑι μοῦνον ἐξοομωμέγη. 

427 
. ,ὕ, ᾿ 

Ἡρογομίας, Δ χεστρονς: φαρμακον. «Σ. Παλα- 
’ 

μηδῃ. 
428 

. Ἃ » 

Ἡόγ οι, «“Ἷροπό: δρετιτά. Σ. Παλαμήδη. 
ΒΙοιαΙάας, 2 δροπα: ἄδρεπτα. 

ΠΑΝΠΩΡΑ Π ΣΨΥΡΟΚΟΠΟ.. 

429 

ΑἸ οπαθας ΧΙ, ᾿. 478 ο. πὶ 16. σοσα χέρας 7οοι- 

ἤμηι οἰσαϊ οδητο, Καὶ Σοςφοχλῆς Πανϑώρᾳ 
. 

Καὶ πλῆρες ἐχπιόντι χούσεον χέρας 

τρίψει γέμοντα μαλϑαχῆς ὑπ᾽ ὠλέγης. 
4830 

ῬΟΠαχ Χ, 44. ᾿“μὶς, ἣν Σ. ὃν Πανδώρᾳ ἐνουρή- 
ϑραν χαλεῖ. Τιχίοοπ ΜΚ. Ῥανὶ5. ἂρ Βυπποῖκίιτ, 

᾿Δμὶς, σταμνίον, ᾧ ἐνουροῦσι. (Σ. δὲ ἐν Παγδώρῳ 

ἐνούρηϑρον χαλεῖ, αΑἀϊσχύλος δὲ οὐράνην. 
451 

Ἡ 5. ομἴπ5. Κεχήλωμαι: πόδας δέδεμαι, συν- 

ἐρραμμαι τοὺς πόδας. --- χαὶ χήλευμα τὸ σπαρτίον 
Σ. Πανδώρᾳ ἢ Σᾳυροκόποις. Βτυποκίι5 χήλωμα. 

432 

ΘΟΒΟΙ σία ΗἹΡρΡοονα 5. ἀρια Ἐοδδίππι ἵπ ΟΘΟΟποπΐδ, 

νυν. Ὀργασμόὸς: μαλαγμός. μέμνηται τῆς λέξεως 

χαὶ Σοφοκλῆς ἐν Πανδώρᾳ λέγων 
Καὶ πρῶτον ἄρχον πηλὸν ὀργάζειν χεροῖν. 

ὥρχου Ῥουῖις. ἱπ Ἰοχίοο Τοπῖοο. ἀρχὸν ἩΠΙΒΟΝΚῖια ἐπ 

ἀϊςπουίαξομο ἀθ Αὐο!οομο ρΡ. ΟΟΥ̓́Τ. οοιηραι αι ΗΟ ΔΕ 

γουθὶς Οαδν. 1. 16, 18. Ζογίμεν" Ῥγομιοέλοις ααἰάονο ργῖη- 

οὐρὲ Ἰύμο ---. Ἐουίαδθθθ δχ ϑδᾶθῃ ἔαθη]α Θοΐ ἔραρπιθη- 

ἴαπι ἀρ ΕἸΥπΙΟΙορΡ. ΜΙ. Ρ. 629, 84. ὀργάσαι τὸ πη- 
“Σοφοκλῆς “-“ 3 Ἣ Α ς τρῷ Ξ . »Ὁ λοποιῆσαί ἔστι καὶ ὑγρῷ ξηρὸν μῖξαι- 



τ πποτ τ Ὁ 5. ,ΘΞΖθΕΞ55ΞΞ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ τ τ΄“ τ νρο σοι τῆς πε ἐοεἔοὐ πε πε πε πα ας σα απ απ -.-- 

ΣΧΟΥ ΦιΣΘΟΥ Αἴ ΕΟ ΎΤΣΣ 51 

»,γν Θέλοιμι πηλὸν ὀργάσαε «- 801 Ετγιμ0]. απ. ρ᾿. 4832, 

ὅ3. Ὑ]{1056 ὀργάσασϑαι. 

ὙἘῈ 2 ἘΞ (γ.: 

438 

Ἐτοιΐαπις ν. 804. Παιδικχὸν π ἄϑος: παιδίαν 

νῦν τὴν παιδοτοοφίαν" ὅϑεν χαὶ Σοιφοχλῆς ἐν Πε- 
λίᾳ φησὶ ., «Τευκὺν αὐτὴν δδ᾽ ἐπαίδευσεν γάλα." 

ὙΓῚΓ 7. ΥΣ: 

434 

ΟἸοπιοπ5 ἀ16χ. 5 ΠΌπι. ΥἹ. γΡ. 748. 50801. ΑΥὐἹϑΈΟ ΡΒ. 

ΝΌΡζαα συ. 1419. 

Πηλέα τὸν .«1ϊάχειον οἰχουρὸς μόνη 

γερονταγωγῶ χἀναπαιδεύω πάλιν. 

πάλιν γὰρ αὖϑις παῖς ὁ γηράσχων ἀνήρ. 

Ὑούσαμι 2. δἴία! ΤΡΎΡΙΟ ἴῃ δῖπιθθο Οδηίαρυῖσ. 1. ἢ. 

49. οἱ ει 6θὺ Δυϊςτορ απο ἴῃ φΠΠθι5 σ᾿. 1098, 

Καὶ μὴν ἐμαυτὸν ἐπιτρέπω σοι τουτονὶ 
γερονταγωγεῖν χἀναπαιδεύειν πάλιν. 

ἀδῦ 

Αὐϊκίορμαπος Αυῖθες στ. 852. 

Ὁμορροθϑῶ,, συνϑέλω, 

συμπαραινέσας ἔχω, 
προσόδια μεγάλα 
σεμνὰ προσιέναι ϑεοῖσιν. 
ἔτω δὲ Πυϑιὰς βοὰ τῷ ϑεῷ. 

ἩΠΡῚ 50 οδοία, Ὁμορροθϑῶ: Σοφοχλέους ἔχ Πη- 
λέως, ἀντὶ τοῦ τὸ αὐτὸ φρονῶ. 

486 

ΒΙΌΡδοις ΟΧΧΙ, 9. Σ΄, 11. 

Τὸ μὴ γὰρ εἶναι χρεῖσσον ἢ τὸ ζῆν χακῶς. 
4837 

Ἡανροογδίίο ἴπ ξηοαλοιφεῖν, 2. 1. 

Καὶ ξηραλοιφῶν εἵματος διὰ πτυχῶν. 
488 

ΘΟΒΟ] σία ΑΥΙΒΟΡ μη Εἰ, ν. 1147. Σ. ΤΠ. 

Κημοῖσι πλεχτοῖς πορφύρας φϑείρει γένος. 
439 

ΘΙΘΡΠδπι5 ἱπ Ζ΄ώτιον, “Σ. 1Π. 

Βασιλεὺς χώρας τῆς “[ωτιάδος. 

440 

Βίθρμαπις, Κυχνῖτις: ἧς ὁ Κύχνος ἐβασίλευ-- 
σε. ΖΣοιφοχλῆς ἐν 17Πηλεῖ χαὶ ἐν Ποιμέσι., Βοὴν Κυ- 
“νῖτιν."" 

441 

Απεδιποϊδία Ρ. 100,18. Ζιποψυχεῖν: Σ. Πηλεῖ. 

442 

Απηαδιοἰδία Ρ. 107, 8ὁὃθ0. ΠΠ]ὴ νόμισον: ἀντὶ 

τοῦ μὴ νομίσης. (Σ. 11. χαὶ ., μὴ ψεῦσον.““ Τιοσυμι 

ΔΙΐοσπι οχ ῬΘΙ6Ὸ βϑυυδυϊ “οβο]δοία Αὐϊδίορῃ. ἘΠῸ65- 

ἷ»." τυ. 870. 

Μηὴ ψεῦσον, ὦ Ζεῦ" μή μ᾽ ἕλῃς ἄνευ δορός. 

[ΠΑΥὙΝΤΡΙΑ͂Ὶ. ὙιὰΣ ΝΑΎΣΙΚΑ Α1 

ΠΟΙΣΜΙΕΝΕΙΣ 

443 

Ὑοίζος δὰ ᾿γοορμγοποιι 529. ἱστορεῖ ὁ Σοφοχλῆς 

᾿ ἐν Ποιμέσιν ὑπὸ τοῦ Ἕχτορος ἀγαιρεϑῆναι τὸν Πρω- 
τεσίλαον.. 

ἀλᾷ 

Βοχίι5 ἘΠρΡΙοι5 δἄγνθυδιι ΟΥΔΙΩ πη Ι005 Ρ. 286. 

Οὔτε γὰρ ἐκ τέχνης τινὸς μεμαϑήχασιν ὅτι οὗ παοὰ 
Ν τ τε Ἶ Ν 

τῷ Σοφοκλεῖ ποιμένες, ἰὼ βαλλὴν λέγοντες, Ἰὼ βα- 

σιλεῦ λέγουσι «Ῥρυγιστί" ἀλλὰ παρ᾽ ἄλλων ἀκούσαν- 
τὲς. Ἡογομίυ5, Βαλλήν: βασιλεὺς «ουγιστί. 

ἀλῤδ 
. . , ε' Α - ,ὕ 

Ηδυροοναῖο ἴῃ Νανγιον. ὅτι γὰρ ϑαλλῷ χαίρου- 

σιν αἱ αἰγὲς χαὶ Σοφοκλῆς Ποιμέσιν 

Εωϑινὸς γὰρ πρίν τιν᾽ «αὐλητῶν ὁρῶν, 

ϑαλλὸν χιμαίρῳ προσφέρων γεοσπάδα, 
τ κι ΄ 2 Ὁ , 

εἰδο» στρατὸν στείχοντα παρ΄ λίαν πέτραν. 
Τιοριπίαν ΐ ὝΘΙ515 Οἰΐαπι ἀρ Αἰμθηδθι πὶ ΧΊΙΠΠ. τ. » ͵ἨῸΞ Ρ Ρ 

«“0}η- 

τήν: τὸν τοῦ χόπρου ἐπιμελούμενον τῶν προβά- 
τω». ἴῃ 8. Ἰ6ΡῸ τπὰ γοο8 παραλία. 

παρακτίαν στείχων.“ ΒΕυνΝΟΚ. 

4410 

Αἰβοπδοις ὙΠ. ρ. 319». Τῶν πηλαμύδων μνη- 
μονεύει χαὶ ΣΣοφοχλῆς ἐν Ποιμέσιν 

ὅ87 ἃ. Δα γυΐϊπιαπι ρουποί ἘΠ Θ ΟΝ 5]0558 : 

5310 1π ΤΠΘ560 

Ἔνϑ᾽ ἡ πάροιχος πηλαμὺς χειμάζεται, 
πάροιχος “Ελλησποντὶς, ὡραία ϑέρους 

τῷ Βοσπορίτη, τῷδε γὰρ ϑαμίζεται. 
Ἡρογομυς, Θαμέζεταις: ὁμιλεῖ. 

447 

ῬΙυτανΌμυ5. Ὑ|1:. Ρ. 796 ν. Οἱ Σοφοκλέους βοτῆρες 
ἐπὶ τῶν ποιμνίων λέγουσιν 

Τούτοις γὰρ ὄντες δεσπόται δουλεύομιεν, 
χαὶ τῶνδ᾽ ἀνάγκη χαὶ σιωπώντων χλύειν. 

448 

Βιυϊδας, “μφήμερονγ:ε: τὸν ἀμφημερινὸν πυ- 
ρετόν. Σ. ΠΠ. 

Κρουμὸν φέρων γνάϑοισιν ἐξ ἀμφημέρου. 

449 

διϊᾶδς ἴῃ ϑοηγνεῖν, Σ΄. 1Π. 

«Τόγῳ γὰρ οὐδὲν ἕλκος οἰδά πω χανόν. 
γι]ρὸ ποῦ. 

450 

Ῥμοιίπς Ρ. 307, 17. οἱ ϑδυιῖσαν, Ξαὰν» ὦ: χοπιάσω. 

Σ. Ποιμέσιν " Ἕχτωρ τοῖς ᾿Αχαιοῖς βουλόμενος μάχε-- 

σϑαί φησιν 

«Ηδὺ ξανῆσαι καὶ προγυμνάσαι χέρα. 

451 

Ἡριοαϊαπι5 περὶ μονήρους λέξεως Ῥ. 11, 8. Ποσί- 

δειος --- Σοφοχλῆς Ποιμέσι 
Τειχέων χαὶ δὴ τοὺς Ποσιδείους 

ϑοιγχοὺς ἀποσεισαμένη. 

Ὑ. 1. οοὔοχ τυχῶν, 1. 6. τειχῶν. Ὑ. 2. διῖ ὁ8651:- 

ῥᾶπιὶ πορ]οχὶί ροοσία δἃιΐ 8111} ΟΠΙσὶΓ ΘΟ ΔΙ ΔΙ1Ο115. 

452 
Ἡδογοδίι5, ἀναλῶσαι: ἀφανίσαι. Ποιμέσιν 

(οοὔοχ ποιμέγεσι»).) . 
458 

Δηιϊαιοἱδία ν. 84, 10. Βῶρις: κατ᾽ οϊκίας καὶ 

πλοίου. Σ. ἐν Ποιμέσι βαρίβαν λέγει τὸν ναύτην ἢ 

τὸν τῆς βάρεως ἐπιβεβηκότα. ὍΘ ποο γοοαβι]ο ἀΙχΙΐ 

ΤΟΡΘοκΚίας δα ῬΕγΥπίομαπι Ρ. 609. 



52 ΣΟΦΟΒΒΛΈΟΤΎΥ Σ. 
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δ | 

Ἠρογομῖια, Βερέκυντα βρόμον: Φρύγιον 
αὐλόν. Σ. 11. 

ἀδδ 

δίθρμαπυς, Γραικὸςς -- Τραῖχες δὲ παρὰ ᾽4λ-- 

χμᾶνι αἱ τὼν Ἑλλήνων μητέρες, καὶ παρὰ ΖΣοφο-- 
χλεῖ ἐν Ποιμέσιν. Οοπῖ. ἔνταρπι. 988. 

4856 

Ἴανν ἐς νἱᾶρ ἔτασπι, 84. 

ἀδ7 

Βοὴν Κυκνῖτιν: νἱάο ἔγαριι. 440. 
ἀδ8 

Πέλον: νυἱᾶθ ἔνασῃ. 122. 

459 

Παρασ ἅ γγας: νἱᾶρ ἔναρῃι. 127. 

400 

Ἡρογομῖις, Ῥοινεχίοις γράμμασιν: Σ. 
Ποιμέσιν. ἐπεὶ δοχεῖ Κάδμος αὐτὰ ἐκ «Ροιγνίχης 
χεχομικέγαι. 

461 

Ἑτσιμοϊος. Μ. γΡ. 406, 82. Τὸ «νὸ ἐν Ποιμέσι 2Σο- 
φοχλέους ἐπίφρϑεγμα. Μοπιοταέ οἰΐαπι Ἡυοαϊαπιιβ 
περὶ μονήρους λέξεως ν. 46, 18. 

ΠΟΜΑΎΙΖΠΟΣ Ἡ ΜΑΝΤΕΙ͂Σ. 

02 ἃ 

Ἑτγιιοϊοσίοου ΜΚ. ἀρυὰ Ὑ ΙΟΚοπαν. Ὠϊαίν. ἘΠ ρ. 

Ρ. 200. Πολύϊτδος: οὕτω χαὶ ᾿“πολλώγιος ὁ τοῦ 
᾿Αρχιβίου. καὶ ἔστι, φησὶ, πολυΐδμων μάντις ὧν. 
οὕτω καὶ τὸ δρᾶμα ἐπιγράφεται παρὰ ᾿Δριστοφάνει. 
μαρτυρεῖ δὲ «Ριλόξενος. χαὶ Σοφοκλῆς δὲ Πάντεσι 
συνέστειλεν 

Ὁρῶ πρὸ χειρῶν ΠΠΙολυΐδου τοῦ μάντεως. 
χαὶ πάλιν 

Οὐκ ἔστιν εἰ μὴ ἸΠ]ολυΐδῳ τῷ ποιράνῳ. 
4146 οοιτιρία παθο ἴῃ ΕἰγπΟΙοσ. απά. Ρ. 474, Τη 

Ἐτγπιοϊορ. Μ. Ρ. 681, 24, παρὰ Σοφοκλεῖ «ἑ(Ορῶ πρὸ 

χειρῶν Πολύϊδος τοῦ μάντεως ““. χαὶ πάλιν, Οὐκ 
ἔστιν εἰ μὴ Πολυείδῳ.““ 

402 Ρ 

ἘΛΥΙρΡΙ 5. 5080]. δὰ ῬΗΟΘηΐὁ585 1266. Τῆς χύστεως 

τὸ στόμα ἐρίῳ δεσμοῦντες ἐπετίϑεσαν τῷ πυρὶ, καὶ 
παρετήρουν πῶς ῥαγήσεται χαὶ ποῦ τὸ οὖρον ἄκον- 
τίσει. Σοφοχλῆς ἐν Μίάντεσι 

Τὰς μαλλοδετεῖς χύστεις. 

μαλλοδέτους Ὑ αἸοκΚοπαυιίισ. 
4άθ8 

Θίοραους ΧΧΙΧ, 2ὅ. Σ. αντεων 

Οὕτοι ποϑ᾽ ἥξει τῶν ἄκρων ἄνευ πόνου. 

4θ4 

ῬουΡΒγτῖις ἀθ ΑΡϑεποπίια Πι Ρ. 184. οὐ. ὉΠγτὰ-- 

Ἰδοίίπαθ. ΟἸθπιθης ΑἹ]. ϑιγοπιαΐῖ, ΕΥ̓͂. Ρ. ὅ6ὅ. 

Ἢν μὲν γὰρ οἷἵὸς μαλλὸς, ἦν δὲ χἀμπέλου 
σπονδή τε, χαὶ δὰξ εὖ τεϑησαυρισμέγη " 

ἐνὴν δὲ συμμιγὴς ὀλαῖς παγκαρπία, 
λῖπός τ᾽ 

ξουϑῆς μελίσσης χηρόπλαστον ὄργανον. 

Υ. ὅ. οἷξαΐ 56801. Ἐαν ρΙἀϊς δα ῬΗοθηῖ5585 11ὅ. 

4ἀρὅ 

δὰ Βδηὰς ὅθ6. 

9 , " Ν Ἁ ΄ 

ἑλαίας, καὶ τὸ ποιχιλώτατον 

50Π0]. ΑὙἸΒΙΌΡΕ. ΘΧϑΟρί5. ἃ 

] 

διῖάα ἴα γλάμων, Ζοφοχλῆς ἐν Τάντεσιν ἐπί τιγων 
ὀρνέων 

Τοὺς γλαμυροὺς χατὰ φορβάν. 

466 

Ἡβδογομίας, νταΐας: πολεμίας. ἐχϑρᾶς. Σ. 
«Πολυείδῳ. 

467 

Ἡδογομίπ5. “50 ἃ ἴον: χατάρατον. ὡς τὸ 

Ὁ πρόσϑεν ἐλϑὼν ἦν προ ας “ὦ γέχυς. 

οἷον ἀρὰν προσετρίβετο. χαὶ χατ᾽ εὐχῆς. 

Ἴ κὸ 
Σ. 170-- 

ΠΟΜΥΒΞΕ ΝῊ. 

ά4θ8 , 

Βίγαθο Χ. ρ. 470. Ὁ δ᾽ οὖν Σοφοχλῆς ποιήσας 
τὸν Μῆενέλαον ἐχ τῆς Τροίας ἀπαίρειν σπεύδοντα 
ἐν τῇ Πολυξένη, τὸν δ᾽ ᾿4γαμέμνονα μιχρὸν ὑπο- 

λειφϑῆναι βουλόμενον, τοῦ ἐξιλάσασϑαι τὴν ᾿4ϑηνῶν 
χάριν, εἰσάγει λέγοντα τὸν Μενέλαον 

Σὺ δ᾽ αὖϑι μίμνων τήνδε κατ᾽ ᾿Ιδαίαν χϑόνα 
ποίμνας Ὀλύμπου συναγαγὼν ϑυηπόλει, 

469 
Ῥουρηγτῖας δρᾶ Βίοθαθυμ ἘΠ]. Ῥῆγ5. 1, ὅ2. Ρ. 1008. 

᾿χέρων δὲ καὶ ᾿ἀχερουσία λίμνη ταυτὸν, ὡς χαὶ 
“Σοφοκλῆς ἐν Πολυξένη τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως ψυχὴν 

εἰσάγει λέγουσαν 
᾿χτὰς ἀπαίωνάς τε χαὶ μελαμβαϑεῖς 
λιποῦσα λίμνης ἦλϑον ἠχούσης γόους, 

᾿άχέροντος ὀξυπλῆγος ἄρσενας χοάς. 

τὰς τῶν γεχρῶν λέγων παιῶνα οὐχ ἐχούσας, ἄρσε-, 

γας δὲ χοὰς τὰς οὐδὲν ἐχτρεφούσας. 

470 
Βίοραδοις ΧΙ͂Χ, 1. 

Οὐ γάρ τις ἂν δύναιτο πρῳρατὴς στρατοῦ 
τοῖς πᾶσι δεῖξαι καὶ προσαρχέσαι χάριν " 
ἐπεὶ οὐδ᾽ ὁ χρείσσων Ζεὺς ἐμοῦ τυραννέδε 
οὔτ᾽ ἐξεπομβοῶν οὔτ᾽ ἐπαυχμήσας φίλος 
βοοτοῖς ἂν ἐλθὼν ἐς λόγον δίχην ὄφλοι" 
πῶς δῆτ᾽ ἐγὼ ϑνητός τ᾽ ἂν ἐχ θνητῆς τε φὺς 

“Τιὸς γενοίμην εὖ φρονεῖν σοφώτερος; 

471 

5080]. ΑΡΟΙ]ΟΠΙ ΠΟΙ δὰ 11, 1121. 

ὑπ᾿ αἰϑέρος δὲ κἀπὸ λυγαίου νέφους: 
Οοᾶοχ Ῥαιΐβ. λυγαίου σχότους. 

472 

.»Δα ῬΟΙΥΧοπαᾶπι τοοροχἕθθ6 υἱαοίαν Γιοπρίπις ΧΥΨ,, 7. 

[Βυπηκοπίο ἱπάϊ.6} “κρως δὲ καὶ ὃ Σοφοχλῆς ἐπὶ 

τοῦ ϑνήσχοντος Οἰδίπου χαὶ ἑαυτὸν μετὰ διοσημείας 
τινὸς ϑάπτοντος πεφάντασται, χαὶ κατὰ τὸν ἀπό- 
πλουν τῶν Ἑλλήνων, ἐπὶ τοῦ ᾿ἀχιλλέως προφαινο-- 
μένου τοῖς ἀναγομένοις ὑπὲρ τοῦ τάφου. ΘΟΠΙσθεὶ 

ἴπ Βοο ἀτνδπιαίθ ἱπάποθραίαι ΑΟΒ1]Π|5 παρᾶ. 4αυοάσηθ 

ρα Ἐπ ρΙθπι παυγδαίπτ ἱπ|{|0 ἩΘοιΡαθ., 1ἃ ΘΟΡΠΟΟΙΘ 5 

βρθοίδίοσιιπι σα ]Θοουαΐ οο1115..9. ΒΒυνΝΟΚ. 

πΠ" 
Ετγπιο]ος. Μ. ρ. 120, 48. ἄπειρος: --- λέγει 

δὲ Ὧρος ὅτι σημαίνει χιτῶνα διέξοδον μὴ ἔχοντα, 
ὡς παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν Πολυξένη 

Χιτών σ᾽ ἄπειρος ἐνδυτήριος χαχῶν. 

---τ,ὐΤτ“““ἷ[“)ὺΠ  (. ͵  Ξ““““..’9[͵:Ψο’.Ψ.. Ὁ ὋἮὋἌὋἐὋὁφ τ τἝὯτ᾽ἝὯῬ᾽ϑῬ᾽᾿᾽᾽᾽᾽᾽᾽᾽᾽᾽᾽ΝαΝΝωΝ»Ν»Ν»»νΝΝΝΝΝΝ»»͵͵͵͵͵͵"ΝΝΘὼἂ.-οςςςς-. 
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ΞΘ ΦΘΙΑΧΡΡΘΎΥΎΣ. ὅ3 

474 

Ἡατνροοτδῖο, Πχρωτηριασμένοι τὰς ξαυ- 
τῶν ἕκαστοι πατρίδας: ἀντὶ τοῦ λελυμασμέ- 
γοι. οἱ γὰρ λυμαινόμενοί τινας εἰώϑασι περιχόπτειν 
αὐτῶν τὰ ἄχρα, ὡς καὶ Σ. Πολυξένῃ. 

475 

Ἡογομῖις, Παράρυμας: 
ρυμα ποδὸς, ὡς πκρεμαμένων τινῶν ὑφασμάτων ἐπ 
τοῦ εἵματος πρὸς κάλλος, τινὲς δὲ σχοινίον ἐν ταῖς 
ναυσίν. οἱ δὲ ὑπόδημα. 

ΡΥΡΕΥ ΠΡΙΘΟΣ: 

476 

ΒΟΒοΙοία Αὐἱςῖορῃ. Ὑ οόραν. νυ. 288, Ἐ γχυτριεῖς: 
ἀπὸ τῶν ἐχτιϑεμένων παιδίων ἐν χύτραις. διὸ χαὶ 

Σοφοκλῆς ἀποκτεῖναι χυτρίζειν ἔλεγεν ἐν Πριάμῳ. 

477 

ῬοΠπχ Χ, 147. Οἰχοδόμου δὲ σχεύίη, λεῖαι, γλα- 
ρέδες, ὡς Σοφοκλῆς ἐν Πριάμῳ, Τάρπι ΨἼΙ, 118. Καὶ 

λατύπους δὲ, ΖΣοφοχλῆς, ὅπου χαὶ ἐργαλεῖα τῶν 
λατύπων ὀνομάζει λείας καὶ γλαρίδας. 

ΠΤΠΡῸΚΟΡΊΙΣ. 

478 

ῬοΟΙπχ ΙΧ, 140. ᾿Ἐπιτιμητής --- Σοφοχλῆς εἰπὼν 
ἐν τῇ Προχρίδε ., Κολασταὶ χἀπιτιμηταὶ κακῶν.“ 

ῬΙΖΟΤΟΠΙΜΟῚΊ, 

479 

ἌΤΔοΓΟΡθπι5 ϑαΐατμτα]. Ὑ,, 19. 

Φορύία ἰά, εἶδ χιιο ψιαργίηιμθ.. οέϊωηι ἐϊξιεῖο ργαοζον. 

ϑορλοοῖία απέοε ἐγ α-- 

Πιξογϑεξιγ" ογιῖ7 “Ῥιζοτόμοι ,» ὅπ φίω ΠΤοάδαηι «ἰοδονὀτε 

γερζοζίοας λογῦτς δοοωηπίοηι, δοι αὐογϑαρι, 6 υἱ γτιοχῖϊ 

ι9ογῖς ἔροα ἐρμέοη 7 οογ θέτε" ; δὲ ϑιεσοιέην φιΐάοηι ἤουδαγιηι 

ἐπι σαασῖίος «δθηιθοϑ τ μγαοηέοηι, ἴρδαδ απείθης ἤογύας αοηποὶς 

“7Ζαϊοῖδιις ὀχϑδοσατηέοηι,. ϑορλοοῖίς πυϑλϑ5 ἀϊΐ διε 
ε -Ἰ Β Ξ ι 27 , 2 
Ἢ δ᾽ ἐξοπίσω χερὸς ὄμμα τρέπουσ.. 
ὀπὸν ἀργινεφῆ στάζοντα τομῆς 
χαλκχέοισι χάδοις δέχεται. 

ΕΞ »Ῥακιῖίο γοϑδὲς 
ε » 3 αἱ δὲ χαλυπταὶ 

κίσται διξζῶν χρύπτουσι τομιὰς, 
«ι εἰ ΕΘ] 2.4 - “2 

ἃς δε βοῶσ᾽, ἀλαλαζομέγη, 

γυμγὴ χαλχέοις ἥμα δοεπάνοις. 

480 
Ξ6Π01. ΑΡΟΠΠοπὶϊ ΒΠΟαΙ Π,1218. Ὅτι δὲ ἡ ̓ Εχάτη 

δουΐνῳ χλάδῳ στέφεται καὶ δοάχουσι χαὶ Σοφοκλῆς 
ἂν Ῥιζοτόμοις παρεισάγει τὸν χορὸν λέγοντα 

Ἥλιε δέσποτα 
καὶ πῦρ ἱερὸν, τῆς εἰνοδίας 
Ἕχάτης ἔγχος, τῷ δι᾽ Ὀλύμπου 
πολλὴ φέρεται χαὶ γῆς, καίουσ᾽ 

ἱερὰς τριόδους, στεφανωσαμένη 
δρυσὶ χαὶ πλεχτοῖς 

ὠμῶν σπείραισι δραχόντων. 

γ΄. 4, ναίουσ᾽ οοὔοκχ Υ αἴοδηιι5. 

Σ. Πολυξ ξένῃ παρώ- 

481 

Ἡδργομῖιβ, ᾿στώσας: διαχέας χαὶ τήξας. Σ. 
Ῥιζ ’ Κό 36. , ᾿Ὶ « , - «( 

ἐἰζοτόμοις .«.Κορον αἴστωσας (οοήθοχ ἱστωσας) πῦρ “΄. 

Βηνυποκίι χόρην ἀϊστώσας πυρί. 

7 5. 7 ΝΡ ΕΎ Σ᾽ 

452 

Αἰβόπαρις ΧΙ. Ρ. 487 ἃ. Καλεῖται δὲ μάνης χαὶ 

τὸ ἐπὶ κοττάβου ἐφεστηχὸς, ἐφ᾽ οὗ τὰς λάταγας ἐν 

παιδιᾷ ἔπεμπον, ὅπερ ὃ «Σοφοχλῆς ἐν Σαλμωγεῖ 
χάλχειον ἔφη χάρα, λέγων οὕτως 

Τάδ᾽ ἐστὶ χνισμὸς καὶ φιλημάτων ψόφος, 
τῷ καλλιχοτταβοῦντι γνιχητήρια 

τίϑημι χαὶ βαλόντι χάλχειον χάρα. 

488 

Οα]θπαα γ0]. ΙΧ. Ρ. 8856. Πέμφιξ δοχεῖ ἐπὶ τῆς 

πνοῆς Σοφοκλῆς λέγειν --- ἐν Σαλμωνεῖ σατύροις 
Καὶ τάχ᾽ ἂν χεραυγίᾳ 

πέμφιγι βροντῆς καὶ δυσοσμίαν λάβοι. 
- ἐπὶ τοῦ νέφους δοχεῖ τετάχϑαι χατὰ τόδε τὸ 
ἔπος ἐν Σαλμωνεῖ σατύροις παρὰ Σοιοχλεῖ 

Πέμφιγι πλήσας ὄψιν ἀγγέλῳ πυρός. 
Τί Ἡουπιδπηῖς ἴπη αἸσπουδίοπθ 46 ΘΘΟΠΥ Ῥγοιμθίθθο 

500 Ρ. 24. σουγοχὶς ΠΙΡΡουπι σουἸρίασαπι ἴῃ ρυΐοτθ. 

Ἰοοο χεραύγνια πέμφιξι (πέμφιξ σε Ῥογδοπῦπ ) βρογ-- 
τῆς χαὶ δυσοσμίας λάβοι, ἱπ αἰίοτο πέμφιγι πᾶσαν 
ὀψιαγέλων πυρός. 

ἀά84 

Ἠρογομῖας, Θῆμα; ϑήχη, τάφος, ἀγάϑημα. Σ-. 
“Σαλμωνεῖ. 

488 

Ἡρργοθ, Καριχοὶ τράγοι: ὡς εὐτελῶν 

ὄντων. ΣΣ. Σαλμωγεῖ. εἰ μὴ ἄρα συγχέων τοὺς Κι- 
λιχίους. 

ΣΥΝΕ ΟΝ. 

486 
. ᾿, 3 ’ Ἡοογοδια, «Αϊϑύσσειν: ἀνασείειν" «Σίγωγι 

Σοφοχλῆς. Ἰάρπι, ἀναιϑύσσω: ἀνασείω. Σ. ΣΕ- 

γώωγις Ἶ 

4857 

Ἠδογομῖας, “ξέστους; τραχείας. ΖΣΣ. Σίψνωγι 
ῆ 

( οοἄοχ σιών), 
488 

. ἱ , 

Ἡρογομῖιθ, ἄρρητον: ἄφραστον, ἀνιστορήτον, 
’ὔ 37 ’ , 

ἀπόρρητον, ἄφωγον, αἰσχρόν. “Σ. “ίνωγι. 
489 

Ἡδογοβῖι5, Ἐγνϑρίαχτος: 

ϑέακτος. ΖΣΣ,, Σίψωγι. 

ἐγθουσιῶν. χαὶ ὃγ- 

ΣΖΣ,Ύ, ΦΙΟΙΣ: 

490 

Ἡδογομίυς, Ζεῦγος τριπάρϑενον: Εὐριπί- 

δης Ἐρεχϑεῖ χαὶ Σοφοκλῆς Σισύφῳ :; Χαρίτων τρι- 

ζύγων ““ 

ΣΚΎΘ Α1. 

401 

Κ0ΠΟΙ. Ἀμοϊϊοιῖῖ ΒΒ ΕΥ̓͂, 229. Φερεχύδης δὲ ἐν 

τῷ τετάρτῳ τὴν Πηδειάν φησιν ἄραι τὸν ᾿ἅψυρτον 



58 

ἐχ τῆς χοίτης μιχρὸν ὄντα, ᾿Ιάσονος εἰπόντος εἰς 
τοὺς ᾿“ργοναύτας ἐνεγκεῖν αὐτόν" ὡς δὲ ἐδιώκοντο, 
σφάξαι τε αὐτὸν τοὺς ᾿᾿ργοναύτας, καὶ μελίσαντας 
εἰς τὸν ποταμὸν ἐμβαλεῖν. Σοφοχλῆς ἐν μὲν Κολ- 

χίσιν ἐν τῷ «Αϊήτου οἴχῳ σφαγὴηναί φησι τὸν ᾿ψυρ: 

τον, ἐν δὲ τοῖς Σιχύϑαις οὐχ ὁμομήτριόν φησι τὸν 
᾿Ἄψυρτον τῇ ΠΊηδείᾳφ. Οὐ. γὰρ ἀπὸ μιᾶς, φησὶ, 

χοίτης ἔβλαστον, ἀλλ᾽ ὃ μὲν Νηρηίδος τέχγον ἄρτι 
βλαστάνεσχε, τὴν δ᾽ ᾿Ιδυῖα πρίν ποτε χεαγοῦ χόρη 
τίχτεν. ἘΝχ ἰρίνδιμοίν5. 

492 

5680]. ΑροΠΠοπ. ἘΒοά. ΕΥ̓͂, 284. Τίχαταῖος δὲ ἵστο- 
ρεῖ μὴ ἐχδιδόναι εἰς τὴν ϑάλασσαν τὸν «Ρᾶσιν, οὐδ᾽ 
ὡς διὰ Τανάϊδος ἔπλευσαν, ἀλλὰ χατὰ τὸν αὐτὸν 

πλοῦν χαϑ'᾿ ὃν χαὶ πρότερον, ὡς ὡΣοφολλῆς ἐν 
Σχύϑαις ἱστορεῖ. 

4908 

ΑἸβοπδθις . ν. 189 ἃ. Καλοῦσι δ᾽ ἀοσενιχῶς 

τοὺς αὐλῶνας, ὥσπερ Θουχυδίϑης ἐν τῇ τετάρτῃ, 
χαὶ πάντες οἱ χαταλογάϑδην συγγραφεῖς " οἵ δὲ ποιη- 

ταὶ ϑηλυχῶς. ΖΣοφ. Σχύϑαις 
Κρημνούς τὲ καὶ σήραγγας ἡδ᾽ ἐπαχτίας 

αὐλῶνας. 
494 

Ἐτνοϊαπις Ρ. 96. ἡχιλληΐδες: κριϑῶν εἶδος, 

ὧν μέμνηται χαὶ “ριστοιράνης καὶ Σοφοχλῆς. ἘΜ66Υ- 

ομδας,, αχιλλείων “Ιπιπεῦσιν -Δριστοφάγης (γ. 819.) 
καὶ Σ. Σχαύϑαις. 

49 

Ἡδογομι5, Δ ινάλακτος: ἀκίνητος, ἀψηλάφη- 
τος, ἀχράτητος. (Σ. Σχύϑαις. 

ΠΣ τς ἢ ΜΠ: 7. 1: 

ά96 

99 Νοίππη ΔΥριπΘηΐππ [8}118Δ6. Ὑ146 Ἡγρίηιπι σᾶ. 

ΧΟΥ͂Ι. οἱ ῬΙΙ]ΟΘΙΓΑΙ πιο ΥἹς ἸΘΟΠΘῺΩΙ, Οὐ {Π{π|π|5. Δ.6}1]- 

165 ἵπ ΒΟΥΤΟ Ρ. 803. ὉΒὲ ΒΟΡΙΟΟΙΘΙ ἀγϑηδί15 ΠΟΘΙ] η1 : 

Σχῦρος, νῆσος, ἣν ὃ ϑεῖος Σοφοχλῆς ἀνεμώδεα 

χαλεῖ. Βμυνοκ.- 
497 

ῬΙΠίδτοΝις ΜΌΡΩΙ. γν, 84 ἃ. Τὴν δὲ πρὸς τὸν 

᾿“Ἱχιλλέα τὸν ἐν Σχύρῳ χαϑήμενον ἐν ταῖς παρϑένοις 
γεγενημένην ἐπίπληξιν ὑπὸ τοῦ ᾽Οδυσσέως 

Σὺ δ᾽ ὦ τὸ λαμπρὸν φῶς ἃ ὺς γέ υ ω τὸ λαμπρὸν φῶς ἀποσβέννυς γένους, 
΄. , 3,» 12 ν « , ᾽, 

ξαίνεις, ἀρίστου πατρὸς λληνων γεγως ; 

Τίουιπι ΠῸ5 ὙΘΥΜ 5. ΔΙΓΟε’ Ῥ] αἰ ο τ». Ρ. 72 6. ρυΔΘΠ)}5515 

γουρῖθ, Ὁ ἐν τοῖς Σχυρίοις Ὀδυσσεύς. 

σχύνων γιὸ ἀποσβενγύς 5ουϊρίιμι. 

498 

01 χαται- 

ΘΌΡαοας 11, 24. 

«Ῥιλεῖ γὰρ ἄνδρας πόλεμος ἀγρεύειν νέους. 

499 

ΘΌΡαθις ΤΥ͂Χ, 8. 

Οἱ ποντοναῦται τῶν ταλαιπώρων βροτῶν, 
οἷς οὔτε δαίμων οὔτε τις ϑεῶν νέμων 

πλούτου ποτ᾽ ἂν νείμειεν ἀξίαν χάριν. 
λεπταῖς ἐπὶ ῥοπαῖσιν ἐμπολὰς μαχρὰς 

ἀεὶ παραρρίπτοντες οἱ πολύφϑοροι 
ἢ ̓ σωσαν, ἢ ̓ χέρδαναν, ἢ διώλεσαν. 

Σ Θ᾽ δου ὸ Ἀ Ἐπ  Ρ ΣΕ 

ὅ00 
δίουάθι5 ΟΧΥῚ, 28. Σοφοχλέους Σχυρίων 

23 ἝΝ 2) Ὁ Ξ: [4 Π 

Οὐδὲν γὰρ ἄλγος οἷον ἡ πολλὴ ζόη. 
Τιπο. Ὑθύδιιαι ὅπ10. 811] σϑαυιηίαν αἴπθ ἸΘιμμπιδίθ, 

ω 2 " - » ’ ν 

1Ιαντ ἐμπέφυχε τῷ μαχρῷ γήρᾳ χαχὼ, 
- --ςἣἃ »Ἤ ] ) - ,) 

γοῦς φροῦδος, ἔργ᾽ ἀχρεῖα, φροντίδες χεναί. 
ουύόαι αἰΐθυν ΘΧ ΘΟΌΡΒΟΟΙΘ αἴους ΟἸθμθη» ΑΙοχ. 

ἘΠῚ 5, 9 - . 
Ρ- 79. ὧτ ἀχρεῖα ΘΧΒ1))6Π5. 

501 
ΘΙΌΡ δος ΟΧ ΧΤΨΥ, 17. 

.4λλ᾽ εἰ μὲν ἣν χλαίουσιν Ἰᾶσϑαι χαχὰ, 
χαὶ τὸν ϑανόντα ϑαχρύοις ἀνιστάναι, 
ς ᾿ Σ᾿ - - Φ »᾿ Ὁ 
Ὁ χουσὸς ἡσσον χτῆμα τοῦ χλαίειν ἂν ἢν. 

- ἘΝ εξ: ΄ , 
γὺν δ᾽, ὦὠ γεραιὲ, ταῦτ᾽ ἀνηνύτως ἔχει, 

᾿ , » Ὄ ΕΣ 
τὸν μὲν ταφῷ χρυφϑέντα πρὸς τὸ φῶς ὕγει»" 

᾿] Ἁ δ [4 ’ , 

χαμοὶ γὰρ ἂν παάτηρ γε δακρύων χαριν 
ἀνῆκτ᾽ ὧν εἰς (φῶς. 

502 

ἩφογοΙῖι., “ποστιβής (ςοᾶοχ ἀποστίβ""): 
ἀποπεφοιτηχώς. οὐ τὴν αὐτὴν τρίβον στείβων, τουτέ- 
στι φοιτῶν. «Σ. Σ:χυρίαις. 

502 
Ω ) , , 

ἩΟογοΙῖας, ““ὐτόσσυτον: αὐτοχέλευστον. Σ. 

“Σ χυρίαις. Οἰἴπῖθ50. ποπλῖπθ 1 υ]4 6 στδιηιπιδίλοι» Β6Κ- 

Κοιὶ ῃ. 467, 91. 
δὅθ0θ4 

ἩΘο οἶς, χρήματον: ἀδάπαγνον. (Σ. Σχυ- 
ρίαις. Οοάοχ ἀχρήματα. 

: ὅ0ὅ 
"ἢ ὶ ΠΤ Ὁ Ὁ 2 ς ς ἀνὰ εἶ - 

Το γοἸαα ἴθ εὐωρος --- ὡς ὁ αὑτὸς (“ΖΣοφολλῆς) 
ἐν Σχυρίαις χρῆται τῷ εὐωριαάζειν. 

[ΣΥΜΝΖΊΈΕΠΙ͂ΝΟΙ. Ὑιὰς ΑΧΑΙΩΝ ΣΥΖΖΟΓΟΣ. 

[ΣΦΥΡΟΚΟΠΟΙ. νι ΠΑΝΖΩΡ,4.) 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
600 ν 

Βίορμαπια, Κυχρεῖος: παγοὸς περὶ Σαλαμῖγα. 

Σοφοχλῆς Τεύχρῳ. 
507 

Αὐἱδίορμᾶπθα ΝΝΌΡΙΡις ὅϑ8ὃ. Βροντὴ δ᾽ ἐρράγη δι᾽ 

ἀστραπῆς. υϑὶ βομο!αρία, παρὰ τὰ ἐκ Τεύχρου Σο- 
(φοχλέους " 

Οὐρανοῦ δ᾽ ἀπὸ 

ἤστραψε, βροντὴ δ᾽ ἐρράγη δε ἀστραπῆς. 
ὅ08 

ΌΡαοις ΟΧ ΧΙ, 10. 

Ὡς ἄρ᾽, ὦ τέχνον, χενὴν 
ἑτερπόμην σου τέρψιν εὐλογουμένου, 
ὡς ζῶντος" ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐν σχότῳ λαϑοῦσά μὲ 

ἔσαιν᾽ Ἐρινὺς ἡδοναῖς ἐψευσμένον. 

Αἃ Βαμα ζδβιυ]δπι ΒΙΟΠΙΗΙ ἀπο τϑίους υθυ 5 80 ΤΤΎΡΠΟΠΘ 

46 ΠΡ 5 Ρ. 48. 5'μα ρμοθίδθ ποπιῖπθ Δ]]1αΐο 5. ἰ 

ΤΠΗ..1ῈΕ ΦΟ Σ. 

809 
Ἠδογομίαα, “Ζειφόρος: ἀειϑαλής. (Σ. Τηλέφῳ. 

510 : 

ῬΟΠυχΧ Ὑ, 76. Σοφοκλῆς κεροῦσσαν τὴ» Τηλέφου 
τροφόν (προσειπών). 



ΝΣ 
-- ΟΕ ΦΘΥ με ΔΕ ΒΟΟΘΘΥ ἜΣ. δῦ 

Ἢ 
----- Τ' Ἡ ῬΕΗ 

511 

» Δᾷ πος ἄγαπια δ1Ππα1Σ σοπιῖοιι5. ἵπ Ανῖρθηβ 100. 

ἘΠῚ Ἐρορὶς τοβίγιπι στ 16 πὶ ΕΠ ΘΙ ΡΙΣ ἘΡΟΡ5. αἷῖς 

Τοιαῦτα μέντοι Σοφοχλέης λυμαίνεται 
- ΄ν Ἁ ΄ 

ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐμὲ τὸν Τηρέα. 

Αα {πιᾶ6 οἷο βοποιίαρίος : ἐν γὰρ τῷ Τηρεῖ Σοιροχλῆς 
’, ΝΣ Νὰ , ΕΝ 

ἐποίησεν αὐτὸν ἀπωρνιϑωμένον., καὶ τὴν Προχνὴν 
Ἂν » κι κ Ἔ 
ἐν ᾧ ἔσχωινε πολλὰ τὸν Τηρέἕκ. [Ιάθμν ἃν ϑτ πη ΓΠ:} 

Ῥοδέ ϑορβοοῖθηι {ὐδοίαυ ῬΆΠΠΟΟΙΟ5. . «{πιθπὶ ἴΐ Θαάθπὶ 

ἔαθι]α ρϑυδίνϊηϑῖς σοπιΐοια ν. 280. πρὶ παθο Βαθοί κοπο- 

᾿Ἰασῖος: ὁ Σοςφοχλῆς πρῶτος τὸν Τηρέα ἐποίησεν, 

εἰτὰ «διλοχλῆς.“ Βκυνοκ. 

512 
Βίοθδοις Χ, 28. 

-ἷ ; ᾽.) 

«Ῥιλάργυρον μὲν πῶν τὸ βάρβαρον γένος. 

8613 
ΒΙΌΡαΘις ΧΙ, ὅ- 

Θάρσει" λέγων τἀληϑὲς, οὐ σιαλεῖ ποτε. 
.» {π᾿ Ψίπάορθοπ. Εύριπ. Τηρεῖ. ϑοάθηι ΘυΡο 6 απὸ 66- 

᾿δορίας Ταῖς Αροϑίοιις Ῥσόυοῦν. Χ, 12.“ ΒΕῦνΟκ. 

δ11 
ΒτΌΡαοις Χ ΚΝ, 32, 

νους ἐχεῖνος, αἵ δ᾽ ἀνούστεοει ἔτι 
ἐχεῖνον ἠμύναντο καρτερόν. 
Ὅστις γὰρ ἐν χαχοῖσι ϑυμωϑεὶς βροτῶν 
μεῖζον προσάπτει τῆς νόσου τὸ φάρμακον, 
ἰατρός ἔστιν οὐχ ἐπιστήμων χακῶν. 

"» πη δα. οσοἄ. Ἰοππα δου ρέπθπι 1. Ὑουόπὶ ΣΟ. οἱ 8. 

'τοῦ αὐτοῦ Τηρεῖ. Ἑΐοο 5αίτ 1. ὙΦ 511 ἀρροδίτιπι ἴῃ Ψ1η- 

᾿ἄοβοπ. σοπεπιδεῖς πα 5616 απ π|6 Ὑϑυβίθις. “9 ΒΕΌΝΟΚ. 

δ1ὅ 
ΊΌΡΘοις Χ ΧΙ, 22. 

Θνητὴν δὲ φύσιν χοὴ ϑνητὰ φρονεῖν, 
τοῦτο χατειδότας, ὡς οὐχ ἔστιν 

πλὴν 4 ιὸς οὐδεὶς τῶν μελλόντων 
ὕΜ εΙ Ἐ ἣν , ἢ 

ταμίας. ὃ τι χοὴ τετελέσϑαι. 

Ὑ.1. Τα ατοῖι. ψαϊρο ϑγητὰ φρονεῖν χρὴ ϑνητὴν 
’ 

φύσιν. 
8616 

ΒΙΌΡαΘι5 ΧΧΧΙΧΝ, 12. 

] 

Ι 

1Πολλά σε ζηλῶ βίου, 

μάλιστα δ᾽ εἰ γῆς μὴ πεπείρασαι ξένης. 

.» Ῥούρούϑηι ἱπ ΠΡυὶς χάλλιστα.“ς Βκυνοκ- 

517 

ΒΙΟΡδοις ΤΧΎΠΙ, 19. 

Νὺῦν δ᾽ οὐδέν εἶμι χωρὶς, ἀλλὰ πολλάχις 

ἔβλεινα ταύτῃ τὴν γυναιχείαν φύσιν, 
ὡς οὐδέν ἐσμεν" αἱ, νέμι μὲν ἐν πατρὸς 

ἥδιστον, οἶμαι, ζῶμεν ἀνθρώπων βίον" 
ὅ τερπνῶς γὰρ ἀεὶ πάντας ἁνοία τρέφει. 
ὅταν δ᾽ ἐς ἥβην ἐξιχώμεϑ᾽ εὔτρρονες, 
ὠϑούμεϑ'᾽ ἔξω χαὶ διεμπολώμεϑα 
ϑεῶν πατρῴων τῶν τε φυσάντων ἄπο, 

-ΨΖ ᾿ 2) ’ 
αἱ μὲν ξένους πρὸς ἄνγδοας, αἱ δὲ βαρβάρους, 

10 αἱ δ᾽ εἰς ἀήϑη δώμαϑ', αἱ δ᾽ ἐπίρροϑα. 
χαὶ ταῦτ᾽, ἐπειδὰν εὐφρόνη ζεύξη μία, 
χοεὼν ἐπαινεῖν χαὶ δοχεῖν χαλῶς ἔχειν. 

δ18 

Θίοραθτς ΤᾺ Χ ΧΥΊΤ, 12. 
3 ΄ ᾿ ΄ ΄ » - Ἐν φυλῷ ἀνϑρώπων μί᾽ ἔδειξε πατρὸς χαὶ μα- 

«ς - 

τρὸς ἡμᾶς 
Ἁ ' κ᾿ » “2 ,ὔ »; 

τοὺς πάντας" οὐδεὶς ἔξογος (λλος ἔβλαστεν 

ἄλλου. 
, ι ν ι Σ ; 

βύσχει δὲ τοὺς μὲν μοῖρα δυσαμερίας, τοὺς δ᾽ 
27 «ς » 

ολβος ἡμῶν, 
Α Α , - αν Ὑ γ , 

τοὺς δὲ δουλείας ζυγὸν ἔσχεν ἀνάγκας. 

419 
δίορθαθις ΧΟΥ ΤΙ, 45, 

Τὰν δ᾽ ἀνθοώπου ζόαν 

ποικιλομήτιδες ἅται 

« ΄ 
«(εξ 9 ο 

πημάτων πάσαις μεταλλάσσουσιν ὥραις. 

ὅ20 

ΒΙΟΡαοις ΟΥ̓, 21, κομῃο]ασία ἘΤΟΠΙΟῚ ΠΙδα. ϑ. ὅ. ᾿ 

Οἴοονο δὲ ἀἰίοαι ΕΥ̓, 8. 

Μιήπω μέγ᾽ εἴπης, πρὶν τελευτήσαντ᾽ ἴδης. 
521 

ΘΙΌΡαθι5. ΟὝ ΤΠ, 58. 

᾿ἀλγεινὰ, Πρύχνη, δῆλον" ἀλλ᾽ ὅμως χρεὼν 

τὰ ϑεῖα ϑνητοὺς ὄντας εὐπετῶς φέρειν. 

522 

Αὐϊδίοίοϊος 46 Ῥοοίϊοα οἂρ. ΧΥ͂Ϊ, υῬὶ 

ΘΠ Οπΐδις9 ἀσ, Καὶ ἐν τῷ Σοιροχλέους Τηρεῖ ἡ τῆς 

χερχίδος (φωγη. 

Ὧθ σῦς 

28 

ΝΟΒΟΙ δία Ηοπιουΐ ΠΙα. ο, 795. Ζιονύσιος ὁ ̓ 4λι-᾿ 
καρνασσεὺς ἐν τετάρτῳ ᾿1ττικῶν ὀνομάτων οὕτως. 
ἔφη" φίλιππος μὲν τῆς μέσης δασυνομένης τὸ προσ- 

ηγοριχύν " οὕτως γὰρ καὶ ἐν Τηρεῖ Σοφοχλέους ἀγα- 
: 

γινώσκομεν 
“Πλιε φιλίππος Θρηξὶ πρέσβιστον σέλας. 

| 

σέβας Βοίῃϊι5. 
ὅ24 

Ἡογομπ5, 4Ἶγ.λη: χλίδων. Σ. Τηρεῖ. Ὅδ τνο- 

ΟΑΡαΪο χλίδων αἰκὶ δ Αὐδίορμδηῖς Γυᾶστη. ῥ. ΥἹ. 

528 

Ἡδτνοάϊαπις πεέοὺ μονήρους λέξεως ν. 36, 28, οχ- 

Βουρίας. ΔΒ σναπιπιαίοῖς δα ἔνασπι. 331. ἱπ4]!ο δια, «Ῥά- 

ρος χατὰ συστολὴν παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Τηρεῖ, 

Σπεύδουσαν αὐτὴν, ἐν δὲ ποικίλῳ φάρει. 
520 

ΒΟΠΟΙαοία ΑΘΘΟΙΥ ῬυοπΙοΗ. νυ, 128, ᾿Εχοῶντο δὲ 
αὐτοῖς (νουοῖθυς Απδουθοηΐοὶς) οὐχ ἐν παντὶ τόπῳ, 
ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ϑρηνητιχοῖς, ὡς καὶ ΖΣοφοχλῆς Τηρεῖ, 

ΤΡΙΠΤΟΖΈΕΙΙΟ Σ. 

627 

ὈΙοπΥοἴπς ἘΓΑ116. Απίῖᾳ. 1,12, ΠΙαρτυρεῖ δέ μου τῷ 
λόγῳ Σοφοχλῆς μὲν ὃ τραγῳδοποιὸς ἐν Τριπτολέμῳ 
δράματι. πεποίηται γὰρ αὐτῷ “ημήτηρ διδάσχουσα 
Τριπιτόλεμον ὅσην χώραν ἀναγχασϑήσεται σπείρων 
τοῖς δοϑεῖσιν ὑπ᾽ αὐτῆς χαρποῖς διεξελθεῖν. μὴη- 
σϑεῖσα δὲ τῆς ἑῴου πρῶτον Ἰταλίας, ἥ ἔστιν ἀπὸ 
ἄχρας ᾿Ιαπυγίας μέχρε πορϑμοῦ Σικελικοῦ, καὶ μετὰ 

τοῦτο τῆς ἀντικρὺ ἁψαμένη Σιχελίας, ἐπὶ τὴν ἕσπέ- 
ριον ᾿Ιταλίαν αὖϑις ἀγαστρέφει, χαὶ τὰ μέγιστα τῶν 

οἰχούντων τὴν παράλιον ταύτην ἐϑγῶν διεξέρχεται; 

.-..) ............................................-ς--ς 



0 

τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς Οἰνώτρων οἱκήσεως ποιησαμένη. 
ἀπόχρη δὲ ταῦτα μόνα λεχϑέντα τῶν Ἰαμβείων, ἐν 
οἷς φησι 

Τὰ δ᾽ ἐξόπισϑε, χειρὸς εἰς τὰ δεξιὰ 
Οἰνωτρία τὲ πᾶσα, καὶ Τυρσηνιχὸς 
χόλπος, -Διγυστιχή τὲ γῆ σε δέξεται. 

528 
Ἠρτιοάϊδπιβ περὶ μονήρους λέξεως ν. 9, 29. Χαρ- 

ναβῶν “Σοφοχλῆς τις τυ τως 

Καὶ Χαρναβῶντος, ὃς Γετῶν ἄρχει τανῦν. 

6 Βος τοῦδ αἰκὶὶ ΠΟΡΘΟΚπΙς ΔΡΊΔΟΡΙΗ. Ρ. 215. 1361. 

529 

ῬΙΐηῖις Πρὸ ΧΎΥΙΙ͂Ι, 12, 1. ρΡ. 107. οαϊ. Ἠδγά. 

ορποοῖος ροοία τι ξαδιῖα Τγίρέοίεπιο Κγιωποπέμηι ΤΕα- 

ζϊοιην αὐτο ομησέα ἰωμαάαυΐϊξ, ααὦ υογδιρε ἐγ αγιδίαξω 5671-- 

ἐογιέϊα 

ἘΠῚ Τονμπαέαηι Τεωϊίαῦε Κγιπιοπέο οώπονα σαπάξαο.. 

ὅ30 

ΒΌΡΒΟΟΙ5 ΤΎΪΡΙΟΙΘΙΙΙ πιθπηπῖς ΘΆΡΟῸ 1. Ρ. 27. υ}] 

ἄοοοι Ἡομθυ ἴῃ ΟΘΟΡΥΔΡΒΙΟΪ5. ΔΟΘΌΡ ΔΊΟΥ ΙΗ 6556 546- 

ΤΊΟΥῚΡ 5 ΡΟΘίΪ5. 
ὅ81 

Αἰβοπδθιϑ ΠῚ. Ρ. 67 ο. Π]νημονεύει Σοφοχλῆς Τρι- 
πτολέμῳ τοῦ ταριχηροῦ γάρου. θιδις ἱπίορου δριῆ 

ῬοΙπισο ΥἹ, θ6ὅ. 

Οὐδ᾽ ἡ τάλαινα δοῦσα ταριχηροῦ γάρου. 
Ἡδτοάΐαπις Ρίθυσοι ρ. 487. Ὁ γάρος ἀρσεγιχῶς --- 
Σοφολλῆς. 

552 

ΑἸμοπδθας ΠΙ, Ρ. 1106. Ὀρίνδου δ᾽ ἄρτου μέμνηται 

Σοφοχλῆς ἐν Τριπτολέμῳ, ἤτοι τοῦ ἐξ ὀρύζης γινο-- 

μένου, ἢ ἀπὸ τοῦ ἐν «ἰϑιοπίᾳ γιγνομένου σπέρ-- 
ματος, ὅ ἔστιν ὅμοιον σησάμῳ. 

538 

Αἰβοπᾶθις Χ. ρ. 447 9». Τὸν δὲ χρίϑινον οἶνον 

καὶ βρῦτον τινὲς χαλοῦσιν, ὡς Σοφοχλῆς ἐν Τρι- 
πτολέμῳ 

Βροῦτον δὲ τὸν χερσαῖον οὐ δυεῖν. 

ὅ84 

Ηδνυροοιαῖο, Π7ῆελένη: ὀσπρίου ἐστὶ σπέρμα 
καὶ ἀρσενιχῶς λέγουσι" ϑηλυκῶς δὲ Σοφ. Τριπτο- 
λέμῳ ,, Κνήμη μελίνης.““ 

535 

ΒΟΒΟΙ βία Ῥιπάαιϊ ΟἸγπρ. ΧΙ, 1. Σοφοχλῆς ἐν 
Τριπτολέμῳ 

Θὲς δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι τοὺς ἐμοὺς λόγους. 

536 

Κ0ΒΟ]. ἘπιυΙρΙ415 Ττοδᾶ. νυ. 218 Σοφοκλῆς δὲ ἐπὶ 

τῶν χαιρῶν Τριπτολέμου οἰχισϑῆναε (φησὶ) τὴν 
Καρχηδόνα, ἐν οἷς φησι 

Καρχηδόνος δὲ κρασπα τιν ἀσπάζομαι. 
1τὰ οοάσκ, 

527 

 ΟΒΟΙΙ σία ΞΡ ΙρΌΙΙς Οδφαϊρ. 60]. 804. Χ φῆ σται: 

χρείη ἔσται, χατὰ συναλεφὴν, χφῆσται, ἀντὶ τοῦ 
ἰ χρείη ἔσται, δηλοῦται δὲ ταυτὸν τὸ δεήσει. χαὶ ἐν 
Τοιπτολέμῳ 

ρήσται δέ ο᾽ ἐνθένδ᾽ αὖτις --- 
Βιοοίίας οὐϊίον Πομιᾶπας γρῆ ἧσται. 

ΟΥ̓ΦΟΘΞ. ΛΜ ΡΟΝ ΤΈΣ: 

ὅ938 - 

Ἐτσιποῖος. ΜΙ. ρ. 89, 11. πλίσσεσϑαι τὸ βάδην 
διαβαίνειν, καὶ πλίγμα τὸ διάστημα τῶν ποδῶν. Σ. 
Τοιπτολέμῳ 

“ράκοντα ϑαιρὸν ἀμφιπλὶξ εἰληφότες. 
περιβάδην. δαιρο δ᾽ αἶρον. ἀμφιπλὶξ οκ Τεριο- 
16 110 πηθ οὐ δηΐ 5080]. ΔΥΙΘΙΟΡΗ. Ασμᾶτπη. συ. 217. ϑαὶϊ- 

ἀὰς ἱπ περιβάδην οἱ πλίξ, Οτερον. Οουίπεῃ, μ. 548. 

ΠῚ ΚοΘηῖι5. ..υ ρα ἘΤΥΠΙΟΙΟΡ. ΜΗ. Τιοῖάθηβ. σοφο-- 

κλῆς, οἷον. δράκοντα δ᾽ αἶρον ἀμφιπλὶξ εἰληφότε, 
Ρτὸ οαϊίο εἰληφότες. ΠΙμά ρῥυόρῖπα αθϑοί ἃ Ῥοιϊπιοῖς 
Ἰϑοίΐοπο ΤΠ, 172. ϑαιρὸν ἀμφιπλὶξ εἰληφότα. --- Ὑονῖον 
ΘΌΡΒΟΟΙΙ. ΙΘοΙΪο δοὲ δρᾶ Βπὸΐ. Ἐρμθς. 46 βαρ. Βο- 

τηΐη. ῃ. 82. δοάχοντε ϑαιρὸν ἀ. εἰληφότε““. ἨδεΥ- 
ομΐια, Θαιρός: ὃ διήχων ἀπὸ τοῦ ἄνω μέρους 
ἕως κάτω στροφεὺς τῆς ϑύρας, ἢ ἄξων. Σ. Τριπιτο- 
λέμῳ. Ἑπρίαίμῖι5 Ρ. 914, 88. ᾿Εν δὲ ῥητοριχῷ λεξιχῷ 

εὕρηται καὶ ὅτε ϑαιρὸς ὁ ἄξων παρὰ «ΣΣοφοχλεῖ. 
ὅ839 

Ἡδογοβῖας, Ζ αἰίς: «οφοχλῆς 

ξεῖλθεν δὲ δαὶς ϑάλεια πρεσβίστη ϑεῶν. , 

ἡ δι᾿ ἐράνων εὐωχία. ἔνιοε δὲ τὰς Μούσας. Τριπτο- 
λέμῳ. 

δά0 

Ἠρογομίας, “μαλλας: δράγματα, δέσμη τῶν 
ἀσταχύων. Σ. Τριπτολέμῳ. 

541 

ῬΟΙχ Χ, 79. Τὴν δὲ ἀπύϑμεγον κύλικα ἕν Τρι-- 

πτολέμῳ Σ΄. ἀπυνδάχωτον ὠνόμασεν 
᾿ἡἹπυνδάχωτος οὐ τραπεζοῦται χύλιξ. 

δίπθ ροθίδθ ποπηῖηθ ἰζ Ποπιθίνις σπερὶ ἑρμηνείας 
οἂρ. 114. δὲ ϑρθοίδηϊξ δά ἤππὸ σὑϑύϑαμι ΠΘΟΥ ΟΝ Ἶὰ5. ἴπ 

ἀπυνδάχωτος οἱ ϑιυιίῖδα5 ἴῃ πύνδαξ. 

542 

Ἡδογομίι5, φράδμων: ἀσύνετος, ἀμαϑής. Σ. 
Τριπτολέμῳ. Οταιιπιδίίου5 ΒΟΚΚοΥΐ ρ. 472, 18, ᾿ά ᾧ ρ ὅ- 
σμων: ἀσύνετος. «Σοφοχλῆς. 

ὅ48 

Απεϊατεοἰοία Ρ. 92,1. Εἰς ὀρθὸν φρογεῖγ:ε 
ἀντὶ τοῦ χαλῶς φρονεῖν. «Σ. Τριπτολέμῳ. , 

δ44 

Ἡρογοβίας, Ἕλκη: λῦπαι. Σ. Τριπτολέμῳ... 

δ4δ 

Απεϊατεϊοϊοία Ρ. 97, 33. Ζενγηλάτης: ΖΣ. Τρι- 
ἕῳ. πτολέμᾳ ὑϑὲ 

ἽἼαννας:ἢ Υἱᾶθ ἔταριι. ὅ4. 

ὅ47 

Ἡδογομῖις, Ἰλλυρὶς γονή: ἀντὶ τοῦ ᾿Ιλλυρὶς 
γενεά. γράφεται δὲ χαὶ γυνή. ὁ δὲ Καλλίστρατος γύη 
ἀντὶ τοῦ γῆ. χοῶνται γὰρ οὕτως. «Σ. Τριπτολέμῳ. 

ΤΡΩΤΓΖΟΣ. 

δά8 

ΒΌΠΟΙ. Ῥίπᾶατὶ Νοπι. ΠΙ, 60. Περὶ δὲ τῆς μετα- 

μορφώσεως τῆς Θέτῖδος χαὶ Σοφοχλῆς φησιν ἐν 
Τρωΐίλῳ 

Ἔγημεν ὡς ἔγημεν ἀφϑόγγους γάμους, 
τῇ παντομόρφῳ Θέτιδι συμπλακεὶς ποτέ. 



Ι 
] 

ἢ 

σιν, ὥστε χαὶ ἐπὶ τὰς ἀοβύλας χαλᾶσϑαι. Σ. Τρωί- 

΄ ᾿ ΄ ΄ὕ" , Α 

᾿οἵ δὲ σχώληχα τὰ δέρματα διεσϑίοντα. ἄμεινον δὲ 

Φεῦ φεῦ, τί τούτου χάρμα μεῖζον ἄν λάβοις ΑΥΙίΟΡμδΠη65 Τ,γϑιϑίιδία νυ, 188. 

Σ ὍΔ Ο ΔΙΈΟΙΥΣ. δ᾽ 

549 ᾿ς τοῦ γῆς ἐπιψαύσαντα κᾷϑ᾽ ὑπὸ στέγη 
᾿ τ τ τϑι  α : 

ῬοΠν Χ, 1656. Ξίφους δὲ ὕνομα ἔοιχεν εἰναι βαρ- πυκνῆς ἀκοῦσαι ψαχάδος εὐδούσῃ φρενί; 
βαριχὸν ἢ σχαλμὴ, Σοφοχλέους εἰπόντος ἐν Τρωίλῳ Ὑ΄. 1. ἴον: ῬΙπίδγομς Ὑ αν. Ρ. 255 ο. Υ. 2. Οἴσοθτο 

Σχαλμῇ γὰρ ὄρχεις βασιλὶς ἐχτέμνουσ᾽ ἐμούς. δα Απίουπ ΠΠ, 7. Οτηίο ἰδίονπην παγγαρία οχ ἐουγα 

550 Ι : ὑπέμονῖ ς οσρῖο, μὲ οἷ ἐπ αὐηΐοιι5 ϑορλοοῖος ᾿ κἂν ὑπὸ 

Ἡδογομίας, “μάσεται: ἀπὸ τῆς ἀμήσεως. στέγῃ πυκνῆς ἀχούειν ψεχάδος εὑδούσῃ φρενί. 

οἱονεὶ σφάξει (εοὔοκ σφάξαι). ΖΣ. Τρωίλῳ. ν 564 
521 ᾿ς Βίθρμαπυθ ἱπ Χαλδαῖοι. --- Εἰσὶ δὲ Χαλϑαῖοι 

ΒΟΒοΙαοία Ῥίπᾶατὶ Ῥγίι. Π, 121. Σοφοχλῆς ἐπὶ ἔϑνος πλησίον τῆς Κολχίδος. Σ. Τυμπανισταῖς 
τοῦ Τρωίΐλου Κόλχος τε Χαλδαῖός τε καὶ Σύρων ἔϑγος. 

Τὸν ἀνδροόπαιδα δεσπότης ἀπώλεσα. 566 

δεσπότην ΒΙοτΙΠατ5. ΗοΥ οΒἶπ5, 4» δ οόπαις: ἂν- ΒΟΠΟΙ βία ΘΟΡΙΟΟ]15 Απίρ. γ. 980. «δινεὺς --- με- 

δροούμενος ἤδη παῖς, ἢ ἀνδρὸς φρόνησιν ἔχων παῖς. τὰ τὸν Κλεοπάτρας ϑάνατον ἐπέγημεν ᾿Ιδαίαν τὴν 
Σ. Τρωίλῳ. “Ἰαρδάνου, χατὰ δέ τινας Εἰδοϑέαν τὴν Κάδμου 

2 ΕῚ ᾿ [χ « ὙΒΕΝ - ΄ 
; , ὅ952 : ἃ ἢ ᾿ ἀδελφὴν, ἧς χαὶ αὐτὸς «Σοφοχλῆς μνημογεύει ἐν 

Ἡδεγοβῖας, Ἂπέσχη ς: τοξον ασεξοχῇ: ἔνιοι δὲ Τυμπανιοσταῖς. 

γυμνὰ ϑήχαις τόξα. Σ. Τρωίλῳ. Οοιυνδο ϑηχῆς 6Χ 5666 ᾿ 

Βεκκουὶ Απθβοᾶ. ρ. 422,88. πέσκη: γυμνὰ ϑήκης Ἠδεγομῖι5, ἄδημονς οὐκ ἔνδημον ὄντα. Σ. 
τοξα- Τυμπανγισταῖς. ᾿ 

' 553 567 
Ἡδογομίι5, πιστος: ἀπαράπιστος, ἀπειϑής. Ἡδογομῖυ5, “Φνετῶς: ἀνατεταμένως. Σ. Τυμ-} 

Σ. Ἰρωίλῳ. παγισταῖς. ] 
ὅδ4 ᾿ ὅθ8 

Ἡδογοῖῖι5, “4σ ας: βλάψας, ἔβλαψας. Σ. Τρωίΐίλῳ. Ἡρογομίας, ἀγτιστρέφω : ἀνταξιῶ. Σ. Τυμ- 
555 παγισταῖς:- 

Ἡογομῖα5, “σόλοιχον: ἥμερον, προσηνὲς, "9 ᾿ 
ΒΕ τ κοδονύνς Τρωίλο: ὌΟΟΟΣ ἍΜ. Ρ. 257, 14. Τφρακαυλος: Σ. Τυμ- 

ΟΝ ᾿ παγισταῖς. ἐπεὶ ἡ ᾿4ϑηνᾶ δοχεῖ παρ᾽ αὐταῖς αὐλίσαι 

Ἡδογομία5, Ἐλαιοῦται ϑρίξ: Σ. Τρωΐλῳ. ΤΟΙ οϑοαῦ τς τοὺς πκεβθοπτος ϑυγατράσιν. ἢ ὅτι 
"Ἀρίσταρχος, δυπαίνεται. βέλτιον δὲ, λαμπρύνεται. θοῦ, χατὰ τὸ τὸ Κέχροπι Οὐδ διφυεῖ." 

ΣΝ ἢ ὅτι συναυλίζεται μία τῷ ἐν τῇ ἀκροπόλει δράκον- 
Ἠειγαυς, Ἕρκη: ὅπλα. Σ. Τρωίλῳ. τιν, προσημερευουσα τῇ ϑεῷ. Οοηΐῖ, Ἡδογοβίαπι οἱ 

558 1681}. : 

ν 9 ώ δ0 

Ἰαᾳκίς υἱᾶ τὰ σ δι 5 " ]1η1τ0 ὥ᾽ -Ξ-Ξ9 γ. ἅ . 

Εἰ κα ΝΝ 90 ες ᾿ Ὁ ΟΝ ὧν Ξδ Ἔλυμοι αὐλοί: νἱᾶθ ἴταρτα. 398. 
ἀλλὰ χαὶ ϑρῆνον σημαίνει, ὡς ΖΣ. Τρωΐλῳ. ῖ 

571 
5699 

7 , Ἡ αἹ ὶ ἤ Ξ Θ τὸ 

Ἡρογομία5, Καταρβύλοις: χλαίγαις ποδηρε- δε Πθη αι σε εο ς γέρο μεῖς ες ἐπιλλϑιφοξας 
πηδὼν πέτρα παρὰ «Σοφοχλεῖ --- ἐν Τυμπανισταῖς 

: : Ἡμεῖς δ᾽ ἐν ἄστροις, ἔνϑα Σ ὺ» πέτρα. 
λῳ. ΑΔ Βυπὸ Ἰοουπι ζογίδθθθ. ρουϊξίποί 5105588 αϑαρ- {τ ᾿  βέβοίκα ἐπυ υσιαρηθ ων σρέπρι,, 

βυλος. 
ὅ60 

Ετσπποῖορ. ΜΙ. Ρ. 597, 44. Ν αρόν : τὸ ὑγρόν. --- 

Σ. Τρωίΐλῳ 
Πρὸς ναρὰ δὲ χρηναῖα χωροῦμεν ποτά. 

Οοηΐ. Οτίοποπι τ. 110, 8. Ετγπιοῖοσ. Ουά. ρΡ. 627, 14. 

οὲ τη. ᾿π 5.21} δηποίδοπο Ρ, 978. 

ΤΥΝΖ.ΑΡΕΩΣ. 

572 
ΒΙΟΡάθι5 ΟΥ̓, 8. 

Οὐ χρή ποτ᾽ εὐ πράσσοντος ὀλβίσαι τύχας 

ἀνδρὸς, πρὺν αὐτῷ παντελῶς ἤδη βίος 
διεχπερανϑῆ, χαὶ τελευτήσῃ βίον. 

561 ἐν γὰρ βραχεῖ χαϑεῖλε χὠλίγῳ χρόνῳ 
Ὀροσάγγαι:ς Υἱᾶθ ἔγαρτα. 198. πάμπλουτον ὄλβον δαίμονος καχοῦ δόσις, 

5602 ὅταν μεταστῇ καὶ ϑεοῖς δοκῇ τάδε. 
Ῥμοείιδ, Ρ. 497, 8. (οοπῇ. ΒΙΡΠΟΙΗ. Οοἱ5η1π. Ρ. 476.) Ψ΄, 2. βίος] χρόνος Ἐ)οπιξααε. 

Σαχοδερμίτης: ΖΣ. Τρωίλῳ. οἱ μὲν τὸν ῦφιν, ᾿ 

τὸν ἐπὶ τῷ δέρματι χαλχὸν ἔχοντὰ., παρ᾽ ὅσον τὰ ΤΎ ΡΣ, 2... 
σάχη ἐπίχαλχα. Οοηξ. Ἠδεγομίμα ἐπ σαχοδερμιστής 578 

οἵ ἔγαστη. 897. Αὐἱϑίοίθιος 46 Βμοίονίοα Π, 25. ἄλλος τόπος, τὸ 
ἐρηΐσ τς ψΑτὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος χατηγορεῖν, οἷον ὡς ὃ Σοςοχλῆς 

ΤΥΜΠΟΑΝΙΣΤΑ,. Σαφῶς Σιδηρὼ χαὶ φοροῦσα τοὔνομα. 

ὅ608 ΘΙάΘγΟ ΤΎΓΟΠΙΒ πογυοῖοᾶ. 
ΘΙΟΡαΘυ5 ΓΙΧ, 12. 574 

ἘΒΛΑΟΜΕΝΤ ἃς 8 



------- 

᾿ 88 

Οὐχ ἔτος ἀφ᾽ ἡμῶν εἶσιν αἵ τραγῳδίαι. 
οὐδὲν γάρ ἐσμεν πλὴν Ποσειδῶν καὶ σχάφη. 

αΡὶ βομοΙασία, Εἰς τὴν Σοι(ροχλέους δὲ Τυρὼ ταῦτα 

συντείνει, ἐχϑεῖσαν τὰ τέχνα εἷς σχάφην. ΑἸΐα: 
Εὶς τὴν Τυρὼ δὲ Σοφοχλέους αἱϊνίττεται χαϑεῖσαν 

τὰ τέχνα εἰς σχάφος --- ὃ γὰρ Ποσειδῶν ἐμίγη Τυ- 
οοἵ, χαὶ ἐγέννησε Νηλέα χαὶ Πελίαν. 

575 

ΒΟΠΟΙαοία Ἑπτυὶριδ]5 δὰ ΟΥδοίοπι ἱπ ἔπ : Ἢ χατά- 

λῆξις τῆς τραγῳδίας ἢ εἰς ϑρῆνον, ἢ εἷς πάϑη κα- 
ταλήγει" ἡ δὲ χωμῳδία γέλωτι χαὶ εὐφροσύναις 
ἐνύφανται. ὅϑεν ὁρᾶται τόδε τὸ δοᾶμα χωμιχῇ χα- 
ταλήξει χρησάμενον. διαλλαγαὶ γὰρ πρὸς Πῥῆενέλαον 
καὶ Ὀρέστην. ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ᾿Δλκχήστιδι ἐκ συμφο- 
ρῶν εἷς εὐφροσύνην, χαὶ ἐν Τυροῖ «Σοφοχλέους 
ἀναγνώρισμα χατὰ τὸ τέλος γίνεται. (χατὰ τὸ ἀνα- 
γνώρισμα γέλως γ. Τγυνμδε δὰ Αὐἱδίοί, Ῥοϑί. ΧΧΥ͂Ι.) 

570 

Αὐϊϑίοίοιος ἀθ Ῥοϑίϊοα οἂρ. ΧΥΤ. εἴδη δὲ ἀνα- 
γνωρίσεως. πρώτη μὲν ἡ διὰ σημείων. τούτων δὲ 
τὰ μὲν σύμφυτα, τὰ δὲ ἐπίχτητα " καὶ 
μὲν ἐν τῷ σώματι, οἷον οὐλαί" τὰ δὲ ἐχτὸς, τὰ 
περιδέραια. χαὶ οἷον ἐν τῇ Τυροῖ διὰ τῆς σχάφης. 

577 

ῬΟΙΙΣ ΤΥ͂, 141. }Ὁ}1 ἀθβουθι {ταρίοαθ ΠΘΥΒΟΠ85, 

Τυρὼ πελιδγὴ τὰς παρειὰς παρὰ «οφολλεῖ. 
ὅ78 

ΒΟΒΟΙαοία Αὐἱβιορμαπὶς ΑὙΐππη νυ. 2726, Ἔξεδροον 

χώραν ἔχων: κχ τῆς Σοφοκλέους δευτέρας Τυ-- 
τὰ ἘΡδΌΝ 

ροῦς ἀρχὴ 
Τίς ὄρνις οὗτος ἔξεδρον χώραν ἔχων; 

579 

Αἰμοπδθαβ ΠῚ. ρ. 99 1. Σοφοκλῆς τὲ ἐν Τυροῖ 
“Σίτοισι παγχόρτοισιν ἐξενίζομεν. 

ὅ80. 
Αἰμοπδοις ΧΤ, Ρ. 475 «. Πνημονεύει δὲ τῶν χαρ- 

ἀραιἢ χαὶ --- Σοφοκλῆς Τυροῖ 

ΠΣ ἱέεσην 

τράπεζαν ἀμφὶ σῖτα καὶ καρχήσια. 
πρὸς τὴν τράπεζαν φάσχων προσεληλυϑέναι τοὺς 

δράχοντας, καὶ γενέσϑαι περὶ τὰ σιτία καὶ τὰ χαρ- 
ἰχήσια. Ῥτοΐουπηΐην μᾶθο οίζαπι ἃ ΜΔοΡΌΡΙο ϑαΐπτπ. 
ΙΨ, 21. 

τούτων τὰ 

᾿ 591 
ΙΌΡαΘας ΧΧ, 29. 

Πόλλ᾽ ἐν χακχοῖσι ϑυμὸς εὐνηϑεὶς ὁρᾷ. 

582 
ΒΙΌΡαους ΧΕΥ͂ΣΪ, 6. 

χων δ᾽ ἁμαρτὼν οὔ τις ἀνθρώπων κακός. 
- ὅ83 

ΌΡαΘις ΤᾺ Χ Χ ΎΠΗ͂, 9. 

Πολλῶν δ᾽ ἐν πολυπληϑίᾳ πέλεται, 

οὔτ᾽ ἀπ᾽ εὐγενέων ἐσϑλὸς οὔτ᾽ ἀχρείων 
τὸ λίαν καχός" βροτῷ δὲ πιστὸν οὐδέν. 

δ84 
ϑίοθδοις ΧΟΙ͂Χ, 99. 

Τίκτουσι γάρ τοι χαὶ νόσους δυσϑυμίαι. 

: ὅ8ὅ 

ΒΙΌΡΑΘις ΟΥΧ, 2. Σοφοχλέους Τυροῦς β΄. 
Μὴ σπεῖρε πολλοῖς τὸν παρόντα δαίμονα" 
σιγώμενος γάρ ἔστι ϑρηνεῖσϑαι πρέπων. 

Σ Ου. Ο Κκ Δ Ὁ ὦ Σ. 

ΙΌΡδοα ΟΧΥ͂, 8. 

Τῆρας διδάσκει πάντα καὶ χρόνου τριβή. 

ι 587 Ἢ 
Αο]ΐαπιβ ἄς Ν, Α. Π,10. Πάλιστα δὲ κομῶσα ἵπ- 

πος ἁβροτάτη τέ ἔστι καὶ ϑουπτικωτάτη. ἀτιμάζει 
γοῦν ἀναβῆναι τοὺς ὕγους αὐτὴν, ἵππῳ δὲ γαμου- 
μένη ἥδεται, καὶ ἑαυτὴν ἀξιοῖ τῶν μεγίστων. ὅπερ 
οὖν συνειδότες οἱ βουλόμενοι ἡμιόνους σφίσι ς 

σϑαι, ἀποϑοίσαντες τῆς ἵππου τὴν χαίτην εἰχῆ χαὶ 

ὡς ἔτυχεν, εἶτα μέντοι τοὺς ὄνους ἐπάγουσιν" ἡ δὲ 
ὑπομένει τὸν ἄδοξον ἤδη γαμέτην, πρῶτον αἴδου-- 
μένη. χαὶ Σοφοκλῆς δὲ ἔοιχε μεμνῆσϑαι τοῦ πά- 
ϑους. (οπῖ. ῬΙαυΐατοι. Μοτα]. μ. 7694 ἃ.) Μοτθπι 

Θά4αδ5 ἰοπάθπαϊ, ἀπὸ ἴδοι πὶ δϑῖποβ δατηϊτϑηΐ, 

γναῦθι5 ΧΙ, 106. σουσυθαὰθθ ΘΟΡΒΟΟΙΣ ρνοΐονί ΧΙ0,, 18. 

Θήλειαν δὲ ἵππον εἷς ἀφροδίσια λυττήσασαν πάνυ 
σφόδρα παῦσαι ῥᾳδίως ἐστὶν, ὡς ᾿Δριστοτέλης λέγει, 
ἤν τις αὐτῆς ἀποχείρη τὰς κατὰ τοῦ τέγοντος τρί- 
χας. αἰδεῖται γὰρ, καὶ οὐκ ἀγανακτήσει, καὶ παύ- 

σεται τῆς ὕβοεως χαὶ τοῦ σχιρτήματος τοῦ πολλοῦ, 

κατηφήσασα ἐπὶ τῇ αἰσχύνῃ. τοῦτό τοι καὶ Σοφο- 
χλῆς αἰνίττεται ἐν τῇ Τυροῖ τῷ δράματι. πεποίηται 
ϑέ οἱ αὕτη λέγουσα, χαὶ ἃ λέγει, ταῦτά ἔστε 

ἰαπροὶΐ 

᾿Κόμης δὲ πένϑος λαγχάνω πώλου δίκην, 
ἥτις συναρπασϑεῖσα βουκόλων ὕπο 
μάνδραις ἐν ἱππείαισιν ἀγρίᾳ χερὶ 

ϑέρος ϑερισϑῆ ξανϑὸν αὐχένων ἄπο, 
σπασϑεῖσα δ᾽ ἐν λειμῶνι ποταμίων ποτῶν 
ἴδη σκιᾶς εἴδωλον αὐγασϑεῖσ᾽ ὑπὸ. 
χουραῖς ἀτίμως διατετιλμένης φόβης 
φεῦ, κἂν ἀνοιχτέρμων τις οἰκτείρειέ νιΨ 
πτήσσουσαν αἰσχύναισιν οἷα πὴ 

πενϑοῦσα καὶ κλαίουσα τὴν πάρος φόβην. 

ὅ8δ8 

᾿Απίαϊοἷοία Ρ. 89, 19. Τυσϑυμέα: ΖΣ. Τυροῖ. 

589 

Ῥμοίίιβ Ρ. 17,7. Ἐρρηνοβοασκός: ὁ προβα- 

τοβοσχὸς ἐν Τυροῖ β΄ Σοφοχλέους. ἴσως ἀπὸ τοῦ 
ὥρην. Ὀοπῆ. ΕἸἰγπιο]ος. ΜΙ. ν. 877, 22. οἱ ἩοΥομἴπηι 

ἴῃ ἀρηγοβοσχός. 
ὅ90 591 

Ἡρογομῖιδ, Ἔχϑιμας: μισήματα. Σ. Τυροῖ. Οο- 
ἄοκχ τυράνγοις »ν σονγδοίπμπι 80 Ῥίδθυβομο δὴ Μοθυ θαι 

Ρ- 436. Τάοπι Ἡεγομίυ, Καρπομανή ς: εἰς χό- 

ρον» ἐξυβρίζουσα. “Σοφοχλῆς τυριλάω. Ἑοτνίαθ86 Τυροῖ 
αι αἱ 

δευτέρᾳ ) ὙΘ6] α. β ( 0 Ά 

᾿Απιϊατοἰοία Ρ. 98, 11. Ἤν εγκον: ἐπὶ πρώτου 
προσώπου. :Σ. Τυροῖ. 

593 

Ἡδεγομίιθ, Θεαγὴ νῆσος: ἡ ἐκ ϑεοῦ ϑεία. 

Σ. Τυροῖ ά. 
ὅ94 

Ετγπιοῖορ. ΜΙ. Ρ. 747, 49. τ τχ0 οφάγονε τὸν 

Διόνυσον. Σοφοχλῆς ἐν Τυροῖ. ὅτι τοῖς τὸν διϑύ-- 

ραμβον νιχήσασι βοῦς ἐδίδοτο. ἢ τὸν ὠμηστήν. 

Οοηΐ. 5680]. Αὐἱδίορῃ. δπαν. νυ. 860. ῬΒοίσπι Ρ. 571, 

18. οἱ δυίάαπι ἱπ Ταυροφάγον. 

ναι. τον τ..-........-.-.- τ΄ .ν..............-.....΄-ὦὃ΄ὃ.΄  ὁΘὃϑὺ... .................... ς.-.-...--...--- 



Υ ΒΈΡΙΕ Σ. 

895 

ἸΘΟΡάους ΧΧΥ͂Ι, 8. Σ. Ὕβρεως σατύρου 

.«1ήϑην τε χαὶ τὴν πᾶντ᾽ ἀπεστερημένην 
χωφὴν, ἄναυϑον. 

896 

κῶς εἴρηκε Σ. Ὕβρει 

Ἐσϑίειν ἐϑέλων τὸν δέλφακα. 

ὙΖΔΡΟΦΟΡΟ..Ὗ 

ὅ97 

ΒΟΠΟΙ] σία ΣΟΡΠΟΟΝ Απίΐρ. νυ. 1. Τὸ δὲ κοινὸν 
ὁ ΩΡ ΤΣ συνεχῶς ἐπὶ τοῦ ἀδελφοῦ τίϑησιν, οἷον 
χαὶ ἐν ταῖς "Ὑδροφόροις τέταχεν .. Πολύχοινον .4μ-- 

φιτρίταν ““ ἀντὶ τοῦ πολυάδελφον. Αἰία: Η ΘΕ Ομ 
ἦπ χοινός , αϑὶ ᾿μῳιτρίτην. 

598 

56801. ΒΌΡΠΟΟΙ. ῬΗΙοοί. ν. 1199, ᾽ν Ὑδροφόροις 

τὸν “΄όνυσον εἶπε Βαχχᾶν ἀντὶ τοῦ Βαχχευτάν. 

599 

Ῥποίίις Ρ. 866, 13. Ὄχος ᾿κεσσαῖος: ἔἐδό- 

χουν αἱ Σικελιχαὶ ἡμέονοι εἶναι σπουδαῖαι. ἡ γὰρ 
"ἄχεσσα Σιχελιχὴ πόλις. Σοφοκλῆς Ὑδροφόροις 

Ὄχοις ᾿ἀχεσσαίοισιν ἐμβεβὼς πόδα. 

Οὐ σϑῆϑ ἐπ ΘΟΠ106 ἐγαϊθοίιβ. θοῖ ἡ. 86ὅ, 1. δῇ ρ]705- 

58π| Ὄχανον : ὑπᾶθ βοάθῃι 1000 Παβϑί ϑυϊάδ5. Οοηΐ. 
Ηεγοβίυτη ἱπ ὄχος. 

“ 431. ΚῈ Σ. 

Θ00 601 

Απεϊδιοἰθία Ρ. 82, 82. ρτύματα: οὐχ ἡδύ- 

(ματα “΄. “ Πὺ ὩΣ ῥῆμα χεῖται παρὰ Σοφοκλεῖ .Ἐγὼ 

μάγειρος ἀρτύσω σοφῶς “. Οοπῇ. ἔναρτι. 805. 

602 
᾿Απεδίποϊοία Ρ. 83, 21. 

τοῦ δηλῶσαι. ΖΣ. «Ραΐίαξιν. 

᾿ποσημῆναις:ς ἀντὶ 

ΞῬ 4, Καί Ῥ 3. 

603 604 

ὅρας 

α.- Ἔζης ἄρ᾽ οὐδὲ γῆς ἔνερϑ᾽ ᾧχου ϑανών; 
β. οὐ γὰρ πρὸ μοίρας ἡ τύχη βιάζεται. 

᾿Ησο Ἰοπιπα ἴῃ ΔΙ ψαοί οοὐϊοῖθι5 Δα δου Πιτη 658 ΠΡΡΠΟ 

᾿ξογίαθ58. 811π|8 1000 ἰβμίάθπι Ρ. 172. ., Περιώσι᾽ ἄφυκτά 

τὲ μήδεα παντοδαπᾶν βουλᾶν ἀδαμαντίγαις ὑφαίνε- 
' ται χερχίσιν “ἴσα." 

00ὅ 
Κίοραους ΧΎΗ͂, 2. 

Οὐ γὰρ δίχαιον ἄνδρα γενναῖον φρένας 
τέρπειν, ὅπου μὴ χαὶ δίχαια τέργψεται. 

606 

ΘΙΌΡΔΟις ΧΙ ΠΙ, ὅ. οἱ ΟΠιΐ550 ΠΟΠΊΪΠ6 ἔα:186 5080- 

1ιασία Τλιοΐϑηϊ γ0]. Π. γΡ. 386. 

5 Ὁ Ὁ ἈΕ Ε Ὁ  ΣΣ 

Αἰβοπαθας ΧΙΥ͂. ρΡ. 667 ἃ. 4 έλφαχα δὲ ἀρσεγι- " 

᾿σματα. Σ. Φαίαξιν. Αἰμοπαᾶθις 11. ρΡ. 67 1. Ὅτι ἀρ-- 
᾿τύματα εὕρηται Το Σοφοχλεῖ., Καὶ βορᾶς ἀρτύ- 

| 

ΒίοΡδθας Ε]οσ. ΡΒ γ5. 1, 6. ρΡ. 174. Σ. ἐκ Φαί- 

-“---τ-ποὸτ-τϑ ὺτ τ᾿ ὍὌν  ς-Ὃοὦὸ τοερ7ο ὃ ο΄ο“΄΄“Τ “Ἕ“ἝΈ ““““΄Ὸ΄΄΄΄Π6σρ6ςρ΄ρΠὖ6ὖΠὖῸὖ6ὖ606Ὸ 5... ο..ςς. 

Οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν γένοιτ ἂν ἀσφαλὴς πόλις, 

ἐν ἡ τὰ μὲν δίχαια χαὶ τὰ σώφρονα 
λάγδην πατεῖται, κωτίλος δ᾽ ἀνὴρ λαβὼν Ι 
παγοῦργα χερσὶ κέντρα χηδεύει πόλιν. 

Θ07 
ΦΙΌΡδΘι ΓΙΧΉΤΙ, 28. 

Ἔρως γὰρ ἄνδοας οὐ μόνους ἐπέρχεται, 
οὐδ᾽ αὖ γυναῖχας, ἀλλὰ χαὶ ϑεῶν ἄνω 
ψυχὰς χαράσσει χἀπὶ πόντον ἔρχεται. 

χαὶ τόνδ᾽ ἀπείργειν οὐδ᾽ ὁ παγχρατὴς σϑένγει 
Ζεὺς, ἀλλ᾽ ὑπείχει καὶ ϑέλων ἐγκλίγεται. 

Τυος ῬΥΠΠΟ5 σὙρύσις ΕΠΤΙΡΙΑΙ {01 ΟἸοπθης ΑἸοχ. 

Βίροπι. ΨΙ. Ρ. 746. εἰ νυ. 8. ταράσσει ργϑδοβοί. 
608 

ΘΙΌΡδΘια ΤΙ ΧΤΧ,, 14, 

Οὕτω γυναιχὸς οὐδὲν ἂν μεῖζον χαχὸν 

. χαχῆς ἀγὴρ “«τήσαιτ᾽ ἂν, οὐδὲ σώφρονος ᾿ 
κρεῖσσον" παϑὼν δ᾽ ἕχαστος ὧν τύχη λέγει. 

[ 609 

ΘΊΌΡδοις ΤᾺ ΧΙΨΥ, 16. 

“Σύγγνωτε κἀνάσχεσϑε σιγῶσαι. τὸ γὰρ 
γυναιξὶν αἰσχρὸν σὺν γυναικὶ δεῖ στέγειν. 

Οτνοῦυς ἐν γυγαιξὶ δεῖ. 
610 

ΒΙΌΡδοις ΟΥ̓, 99. 

Τὸ δ᾽ εὐτυχοῦντα πάντ᾽ ἀριϑμῆσαι βροτῶν, 
οὐκ ἔστιν ὄντως ὅντιν᾽ εὑρήσεις ἕγα. 

6 11 
ΘΙΌΡδΘαΚ τύπος Ὁ Φ: 

᾿ 

“4ἴσχη μὲν, ὦ ὙΠΟ ΡΤ αῖοΣ οὐδ᾽ ἂν εἷς φύγοι 

βοοτῶν ποϑ΄, ᾧ χαὶ Ζεὺς ἐφορμήσοι χκαχά. 

νόσους δ᾽ Εἰ ΕΣ ας τὰς ϑεηλάτους φέρειν. 

ΟΙ2 

ΟΥδμπδίϊοιι ΒΟΚΚΟΥΙ γ, 888, 15. 

ἐχ μεταφορᾶς αἱ ἀσφάλειαι. Σοφοχλῆς 
.Αλλ᾽ εἰσὶ μητρὶ παῖδες ἀγκῦραι βίου. 

Νοπηθη ἴδθη]αθ, «Ῥαίδοᾳ, δἄάδαπι ΗΘ 5 Υ ομἶπς5. ἰπ ἄγχυραι 

οἱ δυϊάαθ ἱπ χαλάσω, ς64 νούδίπῃ Ομ τεαηΐ. 
613 

Ἡρογομίυ5, “4γος: ἅγνισμα ϑυσίας. Σ΄. Φαίδρᾳ. 
614 

Εἰσπιο]οξ. Μ. γ. 19, ὅϑ. Καὶ ἀελλάδες φωναὶ, 
παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν «Φαίδρᾳ. Τία οοὔθχ Τιοἰ ἀθηϑὶς δρυᾶ 

“4γκῦύραι: 

Ὑ ΔΙΟΚΘΠδν. δ ἘΠΡΡΟΙ. Ρ- 291. Ψυϊρο ἄελλαι. 

ΟΙὅ 

ΤΠ Εγομίις5, “4 χλεπτοις 
ἀληϑεῖς. (Σ. Φαίδρᾳ. 

οὐ παραλογιζόμενοι, 

ΟΙΘ 

Ηρδγομίι5, “πέπτυσε λόγους: ἀπεμύξατο 
τοὺς λόγους. ἀντὶ τοῦ ἀπεστράφη. ΣΣ. «Ῥαίδρᾳ. 

ΟΙ7 

Ηρογομίπα, Δὐτομόλως: προδοτιχῶς. Σ΄ Φαί- 
δος. 

.͵« 

618 

ΗΘβγομῖι5, ἁψεφ ἔς : ἀφρόντιστον. Σ΄. «Φ»αίδρᾳ. 
ΝΝομιθπ ἔβθι]86 πὶ. βΥδηιπηδίϊοιι9 ΒΟΚΚΟιΐ Ρ. 476, 1. 

619 

Ηροβγομίυ5, Κυλλαίνων χάτω: Σ΄. Φαίδρᾳ. 

ἘΞ Τὰ δηποίδίοπο δὰ ἔγταρῃι.. 805. πυπιθιτιπι 608 πηπία 
ἴη 600. 



- 
τὰ ὦτα καταβαλὼν, ὅπερ (οοᾶοχ ἅπερ) οἱ σαΐνον- 

τὲς (χύγνες τα. Ἠεπιβίου.) ποιοῦσιν 

Ἔσαιν᾽ ἐπ᾽ οὐρὰν ὦτα χυλλαίνων κάτω. 

Οοάοχ ἔσται ἐποὐρανώτιχυϑλάνγων χαὶ τὸ. 

6020 

Ἠρβγομῖυς, ΠΠὥλυς: ὁ ἀμαϑής. Σ. «αἴδρᾳ μ ε- 
μωλυσμένη; παρειμέἕένγη.- 

ΦΦΘΙΩΤ Ι4ΖῈ Σ. 

᾿ 621 

Αὐἱςιοίθ]θς Ατὐί. ροοῖ. ΧΥ ΤΠ. Τραγῳδία --- ἡ μὲν 
-- ἡ δὲ ἠϑικὴ, οἷον αἱ «Φ»ϑιώτιδες καὶ ὁ Πηλεύς. 

622 

Ιοϑππηθ5 Ὠδηηδ850. ἴῃ Οαἰσίον αὶ Δρροηῆ. δὰ ϑίοβθδθιπι 

ἘΞΕΒΙ .Ρ. 8ὅ. Σοφοχλέους «Ῥϑιωτίδων (οοάθχ 

φοιωτὴ 

Νέος πέφυχας" πολλὰ χαὶ μαϑεῖν σὲ δεῖ 
καὶ πόλλ᾽ ἀκοῦσαι χαὶ διδάσχεσθϑαι μαχρά. 
ἀεί τι βούλου χρήσιμον προσμανϑάνειν. 

6023 

ὍοΙΠπ5 Ν. Ἁ. ΧΙΠΠ, 18, Δοα οἰΐωηε ἐϊ|6 σον δι5 Φ)0η 

φηύ)ιε5. 710{15 

Τέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγὼ 

οὐ ἐπ ἐγωσοοράϊα δορλοοῖἑ δογίρέιδ 69, οι ἐϊμεἴ5 «Τϑιώς- 

τιδὲς οὲ ὧκ Βαοολές Ἐινιρίαὶ, 

ΟἈσδα ΟΠ 65, 

«Ῥϑιώτιδὲς οοττθοίίο 

Ἄυ]βο φυλετίδες, φιρα 4111 8116} οοΥ- 
γοχθυπηΐ. 

: 624 

Οτδιιπιδίοιια ΒΟΚΚοΥυὶ ρ. 128, 8.. ν (συντάσσε- 

ται) παραχειμέγοις χαὶ ὑπερσυντελέχοις. (Σ. «Ῥϑιώ- 
τισι. 

Ἡ πατροκτόνος δίχη 
χέχλητ᾽ ἂν αὐτῷ. 

62ὅ 

Βίγδρο ΤΧ. νυ. 4ά88.0. Οὕτω χαὶ Σοφοκλῆς τὴν 
Τραχινίαν «ΦῬϑιῶτιν εἴρηχεν. Αὰ ῬμΠΙΟΙ 465 τοίου 

ἘΠΠΙΕ]οῖπ5. δὰ Ἐπ. Ἡθυδο. συ. 194, οὲ οουγϊοὶϊ τὴν 

Τραχῖνα. 

“ΨἩΜΙΖΙΟΚΤΗΤΗΣ ἘΝ ΤΡΟῚΙΑ͂Ι. 

626 

ΒΟΡδου ΟΧΧΙ, 7. Σ΄. «δῬιλοχτήτου 
.74λλ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ ϑάνατος λοῖσϑος ἰατρὸς γόσωγ. 

627 
Ῥυϊοοίαπιβ ΧΎ ΠῚ. γο]. 11. Ρ. 180. οἂ. ΚύθΙ]. 

φοχλῆς ἐν «Ῥιλοχτήτῃ τῷ ἐν Τροίᾳ 
Ὀσμῆς μου ὅπως μὴ βαρυνϑήσεσϑέ μου. 

ἀντὶ τοῦ, ὑπὸ τῆς ὀσμῆς. Τια ἴετα. οοἶοχ Μοπδϑοθη- 
55: ἀπᾶθ {γππθϑίου οοπῆϊουῖ ρμοίοοί, Ὀσμῆς ὅπως μου 

μὴ βαρυνϑήσεσϑέ μου, αθπὶ φυΐθιι9 4115 πιοᾶϊς τϑϑ- 
πουϊηΐ ὙΠῚ ἀοοί! οχ ὨΟΡυδοὶ Αὐϊϑίορμδη. ρ. 188. 184. 

ΟΟΡΠΟΒΟΪ ροΐθϑοέ, ΑΠΠ ἀπθιίδης δὴ πᾶθο οχ ἴαβθηῖδθ 

ΒΌΡΘΙΒΠΠ 5. σθυόι 890. σοηῇοία σἰπέ, 7ὴ βαρυγϑῶσιν 
καχῇ ὀσμῇ πρὸ τοῦ δέοντος. 

628 
Ἠδδγομίιθ, “ράχοντας: τὸ χηρύκιον. ΣΣ. Φι- 

λοχτήτῃ. 

ΣΟΦΟΆΛΈΕΟΥΣ. 

029 

Ἡρβγομῖιβ, “ρυοπαγῆ στόλον: τὸν πάσσα- 
λον». “Σ. «Ῥιλοχτήτῃ. 

680 

ἩρογοΙυ5, Ζη}λῶ : μακαρίζω, ΣΣ. «Ῥιλοχτήτη ἐν 
Τροίᾳ. 

031 

ἩΘογομῖια, Ῥαχτηρίοις χέντροισιν: ἀντὶ 
τοῦ ταῖς χώπαις, διὰ τὸ ἀράττεσϑαι. καὶ ἐν «Ῥιλο-- 
χτήτη τῷ ἐν Τροίᾳ ᾿ 

Μέλη βοῶν ἄναυδα χαὶ δακτήρια 

ἀντὶ τοῦ ψοφώδη χαὶ ϑορυβωδη. 
032 

Δα Βᾶποὸ [αι ἀαδπι ϑαίγυϊοαπι ζπϊδ86. ΘΟΠΙΙΟΙ, 

Ἡυπιᾶπηπ5 ἴπ ργδοίαῖ, δα ῬΗΠοοί. Ρ. Χ. τοῖουξ υθύϑιις 

ἄπο χπο5 δὲ ῬῃΠοοίθίαπι ἀϊοίος οἷπθ ροθίδθ ποιιΐπθ 
δίτα1 ῬΙΠίδν οι. ὙΠ. Ρ. 89 6. ᾿ονδὶ. ν. 789 ἃ. 

Τίς δ᾽ ἂν σὲ νύμφη, τίς δὲ παρϑένος νέα 

δέξαιτ᾽ ἄν; εὖ γοῦν ὡς γαμεῖν ἔχεις τόλας. 

ΦΙΙΝΕΥΣ 4.8. 

638 

ἱ 

| 
ΒΟΒΟ] δία ΑΡΟ]]ΟΩΐ ΒΒΟΑΙ Π, 178. Ἐπηρώϑη δὲ 

τὰς ὄψεις ὁ Φινεὺς χατὰ μὲν ἐνίους ὑπὸ τοῦ Πλίου, 
διὰ τὸ πολὺν χρόνον αἰτῆσαι μᾶλλον ζῆν, ἢ βλέ- 
πειν" χατὰ δὲ ἐνίους. ὅτι ἐπεβούλευσε Περσεῖ. “Σο- 
φοκλῆς δὲ, ὅτι τοὺς ἐκ Κλεοπάτρας υἱοὺς ἐτύφλω-- 
σεν Ὄαρϑον καὶ Κράμβιν, πεισϑεὶς διαβολαῖς ᾿Ιδαίας 

τῆς αὐτῶν μητρυιᾶς. ϑομοΙϊαοία, ΘΌΡΠΟΟΙ5 δᾶ Απιΐβ. 

970. 41115 ποιιῖπῖθι5 ΟἸΘοραΐγαθ ἢΠΠ1Ὸ5 ΔΡΡΘΙ]]αΐ. 

684 
Αὐἱδίορπαπος ῬΙιΐο ν. θ9ὅ. 

᾿Ἐξωμμάτωται χαὶ λελάμπρυνται κόρας. 
ὉΒὶ βομοιδεία, Ἔχ «Ῥινέως Σοφοχλέους ὃ στέχος. 

088 

ῬΟΙῸΧ ὙΙ1, 193. Τὸ δὲ τῶν καπήλων ἐργαστή-- 
ριον καπηλεῖον εἰρήκασιν οὗ χωμῳδοδιδϑάσχαλοι, χαὶ 
τὸ χωμῳδούμενον ἐν Σοφοχλέους «Ῥινεῖ 

Βλέφαρον χέχλῃταί γ᾽, ὡς καπηλείου ϑύραι. 
᾿ 6056 

Αἰμοπᾶθις ΠΠ. Ρ. 119 ο. Σοφοχλῆς τ᾽ ἐν «Ῥινεῖ 

ἔφη 
ΜΝεχρὸς τάριχος εἰσορᾶν «Αϊγύπτιος. 

: 6057 ᾿ 

Βίορμδπις, «Βόσπορος --- “ΣΣοφοχλῆς δ᾽ ἐν «Ῥινεῖ!] 
πρώτῳ διὰ διφϑόγγου τὴν πρὸ τέλους φησὶ τὸ" χύ- 
ριον 

Οὐδ᾽ ἂν τὸ Βοσπόρειον ἐν Σχύϑαις ὕϑωρ. 

638 

Ἡδογομίαα, “πενώτισαν : ἀπέστρεψαν τὰ νῶ- 
τα. «Σ. «Ριγεῖ. 

659 

Ἡθογομῖι5, ᾿ρτύμασι: τοῖς πρὸς τὴν ϑυσίαν, 
ω 

εὐτρεπιζομέγοις. ΖΣ. φιμεί, Τίὰ οοὔθχ. πὲ ἀυθίϊατῖ 
ω ω 

Ροβϑῖς αἴσπὶ «Ριγεῖ αὶ δὰ βὶ τοϑιϊταθπάππ 511. 

640 

Ἡδογομῖις, Ζχάλκευτα τρύπανα: τὰ Φρύ- 
για πυρεῖα. 1Σ. ΦῬινεῖ δευτέρῳ. Οοάθχ φηνεὶ βω. 
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Θ6Ή 
. » Α δ. Ἡδεγοβίις, Καταρράκτης: ὀχετὸς, ῥδυαξ. χαὶ ] 

ὁ ἀετός. Σ. «“αοκόωντι. καὶ τὰς “Δρπυίας ἐν «Ρινεῖ. 

Οοάροχ χαὶ ταρπυίας ἐν φίνη. 
642 

Ἐπιοίαιἴπς Ρ. 1496, ὅ38. Ἐν δὲ ῥητοριχῷ λεξιχῷ 

εὕρηνται χαὶ μάστακχες αἱ ἀχρίδες. χαὶ λέγεται 
κεῖσθαι τοῦτο παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν «Ρινεῖ. ῬΈΟΙΝ5 Ρ. 
248, 18. ]άσταχας: τὰς ἀχρίδας. «Ζοφοχλῆς. 

ΦΟΙΜΝΊΕ ἝΞ. 

: 643 

᾿Ατβοπδθπβ 17. Ρ. 70 ἃ. ΚΑινάρα. ταύτην Σοφοχλῆς 
ἐν Κολχίσι χυνάραν καλεῖ, ἐν δὲ «Ῥοίνιχε κύγαρον 

Κύναρος ἄκανϑα πάντα πληϑύει γύην. 
ἘΓΧορυροῖς Ἐποίδιηϊπ Ρ. 1822, 17. 

᾿ 644 

Τγοπᾶθαβ δρπα ϑοογδίθπι εἰσί. θοοῖθβς. ΠῚ, 7. Παρὰ 

Σοφοκλεῖ ἐν τῷ Φοίνικι ἐνέδραν σημαίνειν τὴν ὑπό- 
στασιν ---.- Τάθπι Οπιΐῖθ50 ποιπῖηθ [Ρα]86 Ππ'8α 1 [π|11π5 

ῬΟΙΠῸΣχ Ηἱςί. Ῥῃγ5. Ρ. 876. 

: 645 

Ἑπρίαιμίας ἡ. 1088,386. Φορβὰς γυνὴ παρὰ 
ΖΣοφοχλεῖ, φασὶν, ἐν «Ῥοίγιχι ἡ πολλοῖς προσομι- 
λοῦσα τροφῆς χάρι». 

ΦΡΙ͂ Ο Σ: 

640 

Ἑϊγποῖοσ. αυᾶ. ν». 380, 483. Α νυζῶ: --- Σοφο-- 

“χλῆς «ρίξῳ »Κυνηδὸν ἐξέπραξαν κνυζούμενον “΄. 

ΒΙοΙΙ Πάπας, Κυγηδὸν ἐξέχραξαν ὡς κγνυζούμεγοι. ᾿ 

647 

Βίθρμδηιβ ἱπ ᾿“4στυ. --- προάστιος. οὕτω γὰρ χαὶ 
τὸ ϑηλυχὸν εὑρίσκεται, προαστία γῆ, ἐν «Φρίξῳ 
ΖΣοφοκχλέους 

Ὅρια χελεύϑου τῆσδε γῆς προαστίας. 

3 6048 

᾿Απηαιποἰςία Ρ. 88, 28. ἡφελής: ΖΣ. Φρίξῳ. 

Φ ΡΎΥ ΤΕΣ. 

649 
ΒΙΌΡδοα5 ὙΠ, ὅ. 

Τοὺς εὐγενεῖς γὰρ χἀγαϑοὺς, ὦ παῖ, φιλεῖ 
άρης ἐναίρειν " οἱ δὲ τῇ γλώσσῃ ϑρασεῖς, 
φεύγοντες ἄτας, ἐχτός εἶσι τῶν χαχῶν. 

| Ἴἥρης γὰρ οὐδὲν τῶν χαχῶν λογίζεται. 
9;) Ττδροθαϊδιη ΒΟ {{{π|0 ἔδοϊ οίϊδπι ΔΘ ΟΒΎ 5. δᾶ 

4π81 Ῥουπϑί Ορϑουυδίο ΟΠ] οΐαθ οι 6 πηι ἔγᾶσῖοὶ δα 

᾿Ῥτοπιθίμθιμ 435. ἴῃ ἐπιᾶὰ τηϑπῆο Π| Ῥγγρυτι 5ορΠο-- 

᾿Οἷἷς οχ Πργαῦῖ ουτοσθ.ς ΒΒύνοκ. 

ΝΡ ΕΞ ΤΙΣ, 

660 

ΞΟΒοΙασία Αὐίϑέορῃ. Βαπαῦ. συ. 193. Ὅτι δὲ χαὶ 
χρέας τὸ σῶμα χαὶ παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν Χρύσῃ 

Τοιοῦτος ὧν ἄρξεις τοῦδε τοῦ κρέως. 
Βτγυποκίυ5 ἄρξεις σύ. 

651 

ῬΟΙΣ ΥἹ, 88. Ἔστι μέντοι καὶ τὸ τῆς μαγίδος ἡ 
ὄνομα παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν Χούσῃ 

Τὰς Ἑχαταίας μαγίδας δόρπων. 
Δά πᾶπο Ἰοσππὶ ϑρθοίαὶ ἨΙΔάἴ9 ρα Ῥμοίμ, Ρ., 
833 », 10. 

662 
ΑἸπμπποπῖθα. Ρ. 84. Παρὰ Εὐριπίδη ἐσχάρα ἀντὶ 

τοῦ βωμοῦ χεῖται. ---- καὶ Σοφοκλῆς ἐν “Χρύση. Ἐα- 
ἀ6πὶ ιδίδί πα Ρ. 1564, 32. 

653 

(ΑΡΟΙ]οηἶπ 5. Ἰοχίο. όπου, Ἰογνϑάδος: --- τὰς 

γὰρ τῶν τριχῶν ῥίζας ἰόνϑους λέγει Σ' ἐν “Χρύσῃ 

᾿Εγὼ μίαν μὲν ἐξιονθϑίζω τοίχα. 

Ἔχ ποῦ σϑῦδι: ΗΘ ΒΥ ΟΝ 910554 ᾿Εξιογϑίζω τρίχα. 

Ὡ ΡΕΙΘΎΙ Α. 

064 

Ἡΐδπς ἔα βυ]απὶ τηθπιουαΐ Τοϑηπηθ5 ϑ᾽οοἰοία., οαΐις, 

γοθα δὴ ΑΘΘΟΒΥΙ Οὐ γ1ᾶπὶ δἰζα]πη5. 

668 : 

5ΆΡ0 ὙΠ]. Ρ. 296, Σοφοχλῆς περὶ τῆς ᾿Ὡοιϑυίας! 
λέγων ὡς ἀναρπαγεῖσα ὑπὸ Βορέου χκομισϑείη | 

Ὑπέρ τε πόντον πάντ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατα χϑογὸς 
γυχτός τε πηγὰς οὐρανοῖ τ᾿ ἀναπτυχὰς 
«Ῥοίβου τε παλαιὸν χῆπον ---" 

Ὑ. 8. Οουτῖίρα παλεὸν, 46 40 ἱπ ρῥγαθίαϊοηθ αϊἰχίτους 
86 Ευυρ1α]9 ΕἸΘοίγδθ συ. 497. 

᾿ 

᾿ 
ἰ 

ΑΠΠ,ΩΝ ΦΦΡΑΜΆΑΤΩ Ν. 

θ656 

ΒίοΡδθι5 Ἐο]οσ. ΡΠγ5. 1, 4, Ρ. 106. δον. 

Θεοῦ δὲ πληγὴν οὐχ ὑπερπηδᾷ βροτός. 
ΟΡΒΟΟΙΙ5 6556. οομδίαϊ οΧχΧ ἘΠΘΟΡΆΙΟ δὰ ἀὐτο  γοιηι Ρ. 

110. οα. ὙΥΟΙ. 

6057 

ΘΙΌΡαΘι5 ἘΟ]οσ. Ργ5. 1, 9. Ρ. 222. 

Πάντ᾽ ἐχκαλύπτων ὁ χούόνος εἷς τὸ φῶς ἄγει. 
068 

ΒΙΌΡδΘι» ΕΟΙορ. ΡΒ γ5. ἴ, 9. ν. 230. 

Χρόνος αὖ χρόνος ἅμα χραταιᾷ 
᾿ τερμοσύνᾳ βίου 
πόλλ᾽ ἀνευρίσχει σοφὰ μαιομένοις. 

669 

ΝΙΌΡαΘας ΕἰΟ]05. Ρἢγ5. ΠῚ, 1. Ρ. 6. 

᾿4λλ᾽ οὐ γὰρ ἂν τὰ ϑεῖα χρυπτόντων ϑεῶν 
μάϑοις ἂν, οὐδ᾽ εἰ πάντ᾽ ἐπεξέλϑοις σχοπῶν. 

660 

ΒΙΌΡδοιι9 ΕἸΟΥΠ6ο. 1Π, 18. 

Σχαιοῖσι πολλοῖς εἷς σοφὸς διόλλυται. 
Θ61Ι 

ΘΊΌΡΔΟι5 ΠῚ, 14, 

Ἐσϑλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τοὺς πονοῦντας ὠφελεῖν. 

602 
ΠΙΌΡΔΘιι9 ΠῚ, 15. 

᾿4λλ᾽ ἡ φρόνησις ἀγαϑὴ ϑεὸς μέγας. 

6068 

ΒΙΌΡΑΘις ΓΨΥ͂, 1. ὅ. 17. 

᾽1λλ᾽ οἵ χαχῶς πράσσοντες οὐ χωφοὺ μόγον, 

-.....-..Ψ.;.. 



ἔν... 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁρῶντες εἰσορῶσι τἀμφανῆ. --- 
Ὡς δυσπέλαστόν ἐστιν ἀμαϑία χακόν. ---. 

Ἢ δὲ μωρία 
μάλιστ᾽ ἀδελφὴ τῆς πονηρίας ἔφυ. 

Υ. 8. ἐστιν Οτοίυ5. 1 υῖ ἡ. 

664 

ΒΙΟΡαοας Ὗ, ὅ. οἱ ῬΙπίδνοι" ΜΟγΑ]. ἢ. 27 ἴ. 

Οὐχ ἔστ᾽ ἀπ᾽ ἔργων μὴ καλῶν ἔπη καλά. 

᾿6θὅ 
ΘΙΌΡδοις Ὗ, 14. 

Χαίρειν ἐπ᾿ αἰσχραῖς ἡδοναῖς οὐ χρή ποτε. 

6606 
ϑίοΡθαρις ὙΠΙ, 11. 

Οὐ τοῖς ἀϑύμοις ἡ τύχη ξυλλαμβάνγει. 

ΟΟΥ 
ΒΌΡδθιι. ΧΠἼΠΠ, 9. 

«Αϊδὼς γὰρ ἐν χακοῖσιν οὐδὲν ὠφελεῖ. 
ἡ γὰρ σιωπὴ τῷ λαλοῦντι σύμμαχος. 

οθ8 
ΟΡ 5 ΧΎΥΠΙ, 1. 

Τί ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς; πᾶς γὰρ οἱνωθεὶς ἀνὴρ 
ἥσσων μὲν ὀργῆς ἐστι, τοῦ δὲ νοῦ χενός" 

φιλεῖ δὲ πολλὴν γλῶσσαν ἐχχέας μάτην, 
ἄχων ἀκούειν οὺς ἑκὼν εἶπεν λόγους. 

ΗΙ σϑυθὰ5 οἰΐδηίαν ῬδΡΓπὶ ἃ ῬΙπίανομο Δίονδ]. Ρ. 89 ". 

αἱ ΟΙαπηθηίθ ΑἹ. ρ. 181. 

' : 6609 

] ϑόΡδους ΧΧΤΙΥ͂, ἄ, 6. 

Κλέπτων δ᾽ ὅταν τις ἐμφανῶς ἐφευρεϑῇ, 
σιγᾶν ἀνάγχη, χἂν χαλὸν φέρῃ στόμα. --- 

Ἢ δεινὸν ἀρ᾽ ἦν, ἡνίκ᾽ ἂν τις ἐσϑλὸς ὧν 

αὐτῷ συνε) ῆ. 
610 

“ ΘΙΌΡαΘας ΧΧΥΠΙ, 1. 

“Ὅρχοισι γάρ τοι καὶ γυνὴ φεύγει πιχρὰν 
ὠδῖνα παίδων, ἀλλ᾽ ἐπὼν λήξη χακοῦ, 

ἐν τοῖσιν αὐτοῖς διχστύοις ἁλίσκεται, 
πρὸς τοῦ παρόντος ἱμέρου γικωμέρη. 

611 

ϑίοραου» Χ ΧΎΥΠΙ, ὅ. 

Ὅρχος γὰρ οὐδεὶς ἀνδοὶ φηλήτῃ βαρύς. 

Ο72 

ΘΌΡΔους ΧΧΙΧ, 88. 

Πόνου μεταλλαχϑέντος οἱ πόνοι γλυκεῖς. 

6072 
ΘΙΌΡαου» ΧΙ, 8. 

] 

ἹΠή μοι χρυφαῖον μηδὲν ἐξείπης ἔπος. 

χκλεῖϑρον γὰρ οὐδέν. ὡς δ᾽ ἂν εὐπετὲς λάβοις. 
γλώσσης χρυφαῖον οὐδὲν οὐ διέρχεται. 

674 

ΘΙΌΡδους ΧΙ, 11. 28. 

Ὅπου γὰρ οἱ φύσαντες ἡσσῶνται τέχνων, 
οὐκ ἔστιν αὕτη σωφρόνων ἀνδρῶν πόλις. --α 
Νόμοις ἕπεσϑαι τοῖσιν ἐγχώροις καλόν. 

670 
Θίοραους ΧΙ, 11. 

ἸΠολλῶν χαλῶν δεῖ τῷ χαλῶς τιμωμένῳ " 
μιχροῦ δ᾽ ἀγῶνος οὐ μέγ᾽ ἔρχεται πλέος. 

ἘΚ ῃ{ῃΚῃΨ,ΡΨΕΙΕΥ 

ΟΥ0 
ΘΙΌΡδοι5 ΕΠ, 8. 

Τνῶμαι πλέον χρατοῦσιν ἢ σϑένος χερῶν. 
ΟΥ77 

ΒίοΡαθι5 ΤΙ ΧΤΙ, 88. 

Ἐὶ σῶμα δοῦλον, ἀλλ᾽ ὁ νοῦς ἐλεύϑερος.. 
6078 

δίΌΡαοι5 ΤΙ ΧΤΙΤ, 6. 

Ὦ παῖδες, ἥ τοι Κύπρις οὐ Αὐύπρις μόνον, 
ἀλλ᾽ ἐστὶ πολλῶν ὀνομάτων ἐπώνυμον 
ἔστιν μὲν “Τιδης, ἔστι δ᾽ ἄφϑιτος βία, 

ἔστιν δὲ λύσσα μαινὰς, ἔστι δ᾽ ἵμερος 
ὅ ἄχρατος, ἔστ᾽ οἱμωγμός. ἐν κείνῃ τὸ πᾶν, 
σπουδαῖον, ἡσυχαῖὸν, ἐς βίαν ἄγον. 
ἔντήχεται γὰρ πγνευμόνων ὅσοις ἔνε 
ψυχή. τίς οὐχὶ τῆσδε τῆς ϑεοῦ βοράώ; 
εἰσέρχεται μὲν ἰχϑύων πλωτῷ γένει, 

10 ἔνεστι δ᾽ ἐν χέρσου τετρασχελεῖ γονης 
γωμᾷ δ᾽ ἐν οἱωνοῖσι τοὐχείνης πτερὸν, 
ἐν ϑηρσὶν, ἐν βροτοῖσιν, ἐν ϑεοῖς ἄνω. 
τίν᾽ οὐ παλαίουσ᾽ ἐς τρὶς ἐχβάλλει ϑεῶν; 
εἴ μοι ϑέμις, ϑέμις δὲ τἀληϑῆ λέγειν, 

1ὅ “Τιὺς τυραννεῖ πγευμόνων" ἄνευ δορὸς, 
ἄνευ σιϑήρου᾽ πάντα τοι συντέμνεται 
Κύπρις τὰ ϑνητῶν χαὶ ϑεῶν βουλεύματα. 

,. 1--4. οὐ Κύπρις --- μαινὰς αἴονι ῬΙπέλνοΝς 
ΜΟΙ]. Ρ. 757 ἃ. οχ 400 υ. 2. οοιτθοία δίοβαρὶ 5ουὶ- 
Ρίυτα πάντων ριὸ πολλῶν. 

679 
ϑίοθαθου ΟΕΧΥΤΙΙ, ὅ. 

Τίς δ᾽ οἶχος ἐν βροτοῖσιν ὠλβίσϑη ποτὲ, 
γυναιχὸς ἐσϑλῆς χωρὶς, ὀγκωθϑεὶς χλιδῆ; 

ΒΙΌΡαθας ΤΙΧ ΧΊΠΙ, 54. 

Κατ᾽ ὀρφανὸν γὰρ οἶκον ἀνδρόφρων γυγή. 
681 ᾿ 

ΌΡδοας ΧΟΥ͂Ι, 10. 

Πενία δὲ τοῖς ἔχουσιν οὐ σμικρὰ νόσος. 
πενίας γὰρ οὐδείς ἐστι μείζων πολέμιος. 

082 
δίορδους ΧΟΥΤΙ͂Ι, 1. 

2. ϑνητὸν ἀνδρῶν χαὶ ταλαίπωρον γένος" 
ὡς οὐδέν ἐσμεν, πλὴν σκιαῖς ἐοιχότες, 

βάρος περισσὸν γῆς ἀναστρωφώμενοι. 
682 

ϑίορδθι5 ΧΟΥΠΙ, 48. 

Οὐ γὰρ ϑέμις ζῆν πλὴν ϑεοῖς ἄνευ χαχῶν, 
θϑά 

ΙΌΡδοις ΧΟΥΠΙ͂, 44. 

Ὦ δαῖμον, ὡς οὐχ ἔστ᾽ ἀποστροφὴ βροτοῖς 
τῶν ἐμφύτων τε χαὶ ϑεηλάτων χακῶν. 

θδὅ 
δΉΡαοις ΧΟΥΤΠΙ, 460. 

τ 
Ζωώοι τις ἀνθρώπων, τὸ χατ᾽ ἦμαρ ὅπως 

ἥδιστα πορσύνων, τὸ δ᾽ ἐς αὔριον ἀεὶ τυφλὸν 
ἕρπει. 

6066 
δΙΌΡδοας ΟΥΤΙΙ, 51. 

“Στέργειν δὲ τἀχπεσόντα χαὶ ϑέσϑαι πρέπει 

σοφὸν χυβευτὴν, ἀλλὰ μὴ στένειν τύχην. 
ύϑαπι ΔΙ θεπι 5ἴη6. ροθίδθ ποπιΐηθ αἰ] ΕΓ ΘΘΎ ΟΕ τς 

ἴῃ Κυβευτήν. 

---- π᾿ ππο ᾿ » Ξῃῳ Ξ 

ΣΟΦΟΆΑΚΛΕΟΥῪΣ. 



ΣΟ ΦΟἊ ΔΈΟΈΣ.: 

657 
ΒΙΌΡαΘι5 ΟΧ, 14. 

᾿Ελπὶς γὰρ ἡ βόσχουσα τοὺς πολλοὺς βροτῶν. 
688 

ϑίοραους ΟΧΥΙ,, 4. 

Οὐκ ἔστι γῆρας τῶν σοφῶν, ἐν οἷς ὃ νοῦς 
ϑείᾳ ξύνεστιν ἡμέρᾳ τεϑοαμμένος. 
προμηϑία γὰρ χέρδος ἀνθρώποις μέγα. 

689 ᾿ 
ίοθδοις ΟΧ ΧΙ, 9. 

Ὅστις γὰρ ἐν χακχοῖσιν ἱμείρει βίου, 
ἢ δειλός ἐστιν, ἢ δυσάλγητος φρένας. 

690 
ΙΌΡαοι ΟΧ ΧΙ, 11. 

α. Θανόντι χείνῳ συνθαγεῖν ἔρως μ᾽ ἔχει. 
β. ἥξεις, ἐπείγου μηδὲν, εἷς τὸ μόρσιμον. 

691 

Τοππθ5 Ὠδιμδδο. ἴῃ ΔΙ [ΟΥ̓ ΕἸ ἀρραπᾶ. δα ΘΊΟΡ οι 

Υ0]. 1Ψ΄. Ρ. 76. Σοφοκλέους 

Ταἀληϑὲς ἀεὶ πλεῖστον ἰσχύει λόγου. 
692 

Ῥονρμγεῖθβ ἴθ ΠΡΤῸ 46 δίγρθ δρυᾶ ϑίόβθδαθιμῃ ΟΥ̓, 

ὅ7. Ἥ τε γὰρ αἴγειρος, ὥς φασιν ἄλλοι τε χαὶ 

Πλούταρχος, φιλοπενϑὴς χαὶ ἀτελὴς πρὸς καρπογο- 
γίαν. διὸ χαὶ Σοφοκλῆς ἔν τισι φησὶν 

Οὐ χρή ποτ᾽ ἀνθρώπων μέγαν ὄλβον ἀποβλέψαι. 
τανυφλοίου γὰρ ᾿ἰσαμέριος 

ὅστις αἰγείρου βιοτὰν ἀποβάλλει. 
6098 

ῬοΥΡῆγσπια 46 Απίγο ΝΥπρθδγππι οαρΡ. ΧΎΠΙΠΙ. Πη- 

γαὶ δὲ καὶ νάματα οἴχεῖα ταῖς ὑδριάσι Νύμφαις, 
χαὶ ἔτι γε μᾶλλον Νύμφαις ταῖς ψυχαῖς, ἃς Ἰδίως 

μελέσσας οὗ παλαιοὶ ἐχάλουν, ἡδονῆς οὔσας ἔἐργα- 

στιχάς. ὅϑεν χαὶ “Σοφοχλῆς οὐκ ἀνοιχείως ἐπὶ τῶν 

ψυχῶν ἔφη 
Βομβεὶ δὲ νεχρῶν σμῆνος, ἔρχεταί τ᾽ ἄλλη. 

Βανπθοῖυβ ἄλλῃ δ᾽ ἔρχεται. 
694 

ἨδΙΙδαπις ΟΒτοϑίοπι. Ρ. 4. οαϊοηὶς Νοπνοῖῖ: Ὅτι 

ὁ στίχος ὃ χαὶ παροιμιαζόμενος, 
Ὅρχους ἐγὼ γυναικὸς εἰς ὕδωρ γράφω, 

ἔστι μὲν Σοφοκλέους, τοῦτον δὲ παρῳδήσας ὁ Φιλω- 
γνίδης ἕφη 

Ὅρκους δὲ μοιχῶν εἷς τέφραν ἐγὼ γράφω. 
οὗ δὲ τὰς γυναῖχας σχώπτοντές φασιν, 

Ὅρχους ἐγὼ γυναιχὸς εἷς οἶνον γράφω. ; 
Κ1Ο ὉΠ ΠῚ Π1 ὙΘΥΘΙ1ΠῚ. {Π|1 ΧὝΟΘΠΔΙΌΝΙ ΟΟΙΠΪΟΙ ΘΓ, τϑοϊίαΐ 

Ατμοηδοαβ ᾿. 441 6. 
6965 

| ΑἸποπαθαβ 1. Ρ. 28, Καταχεῖσϑαι δὲ λέγεται, χαὶ 
 χαταχκεχλίσϑαι - ἔστι δὲ εὑρεῖν χαὶ ἐπὶ ἐννοίας 
ταύτης σπανίως τὸ ἀνακεῖσθαι. Σάτυρος παρὰ Σο- 
᾿φοχλεῖ τοῦτό φησιν, Ἐπιχαιόμενος τῷ Ἡραχλεῖ 
ἀναχειμένῳ μέσον εἷς τὸν αὐχέν᾽ εἰσαλοίμην.““ , ,γἱ- 
ἀθπίαν 15σΐα ἀθυϊναία οχ Ηθγοῦ]ο δα Ταθηδυύτμ.“ς ΒΕυΝΟΚ. 

696 
ΑἸοπδοηα 1, τ. 38 ο. 

ΞΏΩ, 1 “ , ᾿ : ι ΄ γλῶσσα σιγήσασα τὸν πολὺν χρόνον, 
πῶς δῆτα τλήσει πρᾶγμ᾽ ἐπεξελθεῖν τόδε; 
ἢ τῆς ἀνάγχης οὐδὲν ἐμβριϑέστερον, 
ὑφ᾽ ἧς τὸ χρυφϑὲν ἐχφαγνεῖς ἀνάχτορον. 

69 

697 
ΑἸΒοπδοας ΠΠ. ῃ. 39 ἴ. ᾿Ζπὸ τῆς ἀλλοιούσης τὴν 

γνώμην χαὶ πρὸς τὸ ψευδὲς τρεπούσης εὐθυμίας. ἣ᾿ 

γίνεται χατὰ τὴν μέϑην --- Σοφοχλῆς φησι ., Τὸ 
μεϑύειν πημογῆς λυτήριον.“ 

6098 

Οτδτητηδίϊοιι ΒΟΚΚΟΥΣ 

γῆρας: 
Πρῶτον μὲν ὄψει λευχὸν ἀνθοῦντα στάχυν, 
ἔπειτα φοινίξαντα γογγύλον μόρον, 
ἔπειτα γῆρας λαμβάνεις «Αἰγύπτιον. 

Σοφοκλῆς. Ὗ.» 1. 2. αἴξονε Αἰμοπαθας Π|, Ρ. 51 ἃ, εἴ 
6Χ 60 Ἐπιδίδίμἶι5 Ρ. 835, 10. | 

6099 

ΑἸΒβοπδθια ΠΠ|. Ρ. 99 ἃ. οἱ οσ οὺ Ἐπ5είδίθ:ι5. Ρ. 

1944, 26. Καὶ Σοφοχλῆς δέ που ὁ ποιητὴς τὸν φύ-᾿ 
λαχα μοχλόν που ὠνόμασεν ἐν τούτοις | 

Θάρσει" μέγας σοι τοῦδ᾽ ἐγὼ φόβου μοχλός. 
κἀν ἄλλοις δὲ τὴν ἄγκυραν Σοφοκλῆς ἰσχάδα χέχλη-, 
χεν, διὰ τὸ κατέχειν τὴν ναῦν 

Ναῦται δ᾽ ἐμηρύσαντο νηὸς Ἰσχάδα. 
700 

᾿Αἰμοπαθις ὙΠ|. Ρ. 277 ". 

Χορὸς δ᾽ ἀναύδων ᾿χϑύων ἐπερρόϑει, 

σαίνουσιν οὐραίοισι. τὴν κεχτημένην. 

Ὑ. 1. εχ ἰταρίοο αἴϊον: ΟἸθιθηβ ΑἸθχ. ρ. 787. Υ. 2. 

Βυπηοκίια σαΐγογτες. 

Ρ- 861,19. “ὶγύπτιον 

701 

ΑἸΒοπδοις Χ. ρ. 428 ἃ. Καὶ Σοφοχλῆς ἐν Ἔ Ω 

σατυρικχῷ φησιν ὡς ἄρα 
Τὸ πίνειν πρὸς βίαν 

ἴσον χαχὸν πέφυχε τῷ διψῆν βίᾳ. 
702 

Αἰμοπδοις Χ. Ρ. 438 6. Τὸ δῖψος γὰρ πᾶσιν 

ἰσχυρὰν ἐπιϑυμίαν ἐμποιεῖ τῆς περιττῆς ἀπολαύ- 
σεως. διὸ χαὶ Σοφοχλῆς φησι 

Διψῶντι γάρ τοι πάντα προσφέρων σοφὰ 
οὐχ ἂν πλέον τέρψειας ἢ πιεῖν διδούς. 

708 

ΑἸβοπαθις ΧΙ. ρ. 788 ἴ. ᾿φούβαλλος --- λέγουσι 

δὲ χαὶ πρόχουν ἄρυστιν. Σοφοκλῆς 
Καχῶς σὺ πρὸς ϑεῶν ὀλουμένη, 

ἣ τὰς ἀρύστεις ὧδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐχώμασας. 
Ηδογομίι5, “ρύστεις : τὰς ἀπνευστὶ πόσεις. τὰ δὲ, 
αὐτὰ χαὶ ἀρυστῆρας χαὶ ἀρυστίχους ἐχάλουν. 

704 ' 

Αἰβοπαθας ΧΥ͂. Ρ. 688 ἃ. Καὶ ὁ Σοφοχλῆς δὲ τὰς. 
ἀπολελυμένας τοῦ φόβου πεποίηχε λεγούσας 

Θυμῷ δ᾽ οὔτις φαιδρὰ χορεύει 
τάρβους ϑυγάτηρ. 

᾿ λον.» ᾿ 
Ἐτγπιο]. Μ. ρ. 601. οχίθοπια, δεῖχος: ἡ φιλο- 

γειχία, παρὰ τὸ νέοις ἐοιχέναι. ἡ γὰρ φιλογνειχία 
τοῖς νεαροῖς ἁρμόζει. ΖΣοφοχλῆς 

Ὕβρις δέ τοι 

οὐπώποϑ᾽ ἥβης εἷς τὸ σῶφρον ἵετο, 
ἀλλ᾽ ἐν νέοις ἀνθεῖ τε χαὶ φϑίνει πάλιν. 

7106 
ΟἸοιιθης ΑἸοχ. Ῥαοᾶαδρ. ΠΠ. ρ. 286. ““βοοδίαιτον 

ἐπονειδίζων νεανίαν ὁ «Σοφοκλῆς λέγει 
ΤΓυναιχομίμοις ἐμπρέπεις ἐσθήμασιν. 

τ -- τ------. τττ-.-.- ς- “ Ξ- - --ςΞΦ-΄ ἘΦ Φωοὠ͵α͵ὴ  ..τ- ὗἝ σς ἀς---....0.ο:ο.:.:- ---- εὐ Ἐπ ἘΣ ΞΕ τὰ ἡ 



64 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ. 

σοφοῖς μὲν αἰνιχτῆρα ϑεσφάτων ἀεὶ, 
σχαιοῖς δὲ φαῦλον χὰν βραχεῖ διδάσκαλον. 
τὰς Ριοξονῖ ῬΙαίανοῖπις ΜΟΥ]. ρ. 400 1. 

708 
ΟἸοπιθης ϑίγομ. Ὗ. Ρ. 716. οἱ Επιδορῦῖια Ῥ. Ἐς ρ. 680. 

Τὴν τοῦδε γάρ τοι Ζεὺς ἔγημε μητέρα, 
οὐ χρυσόμορφος, οὐδ᾽ ἐπημφιεσμένος 
πτίλον χύχνειον, ὡς χύρην 1ΠΠ]λευρωγίαν 
ὑπημβούωσεν ἀλλ᾽ ὁλοσχερὴς ἀνήρ. 

ἘΣ Εν τ βεὰ γἢ 

ταχὺς δὲ βαϑμοῖς γυμφικοῖς ἐπεστάϑη 

ὃ μοιχός --- 
ὁ δ᾽ οὔτε δαιτὸς οὔτε χέρνιβος ϑιγὼν 
πρὸς λέχτρον ἤει καρδίαν ὠδαγμένος" 

ὅλην δ᾽ ἐχείνην εὐφρόνην ἐϑρύπτετο. 
Ὁ. ἘἙ οαίγειϊοα ἴαβι]α Ἡδθγοα]θ δᾶ Τ᾽ Δθηδυῦπὶ Ὑθυϑι5 ΠῚ 

ἀουϊναϊ! 6956 υἱήθηΐατ : ΠῸΝ Θηΐπὶ 46 811π|5, 4πδπὶ Τ7οΥ- 

ΟἸΠ]Π1ς παία]θι5. ἰανγοχψιθ Του5 οππὶ ΑἸοπιθπα οὐποι- 

Λἱΐα ἴπ 1Π15 δοϊίϊαν. ἴπ τ|{|π|ὸ Ὑοῦδι Ἐπ θῖπ5 ἸΘρὶὶ 

ἐθόρνυτο.““ Βκυνοκ. 
709 

Ε ΟΙΘΠΘΠ5 ϑέγοιι. Π, »-. 494. Εὖ γοῦν ἡ τραγῳδία 

! 

| 

707 
ΟἸΙοθης ϑίθοπι. Ὗ. γ. 659. 

Καὶ τὸν ϑεὸν τοιοῦτον ἐξεπίσταμαι, 

περὶ τοῦ “Αιδου γράφει 
Πρὸς δ᾽ οἷον ἥξεις δαίμονα, 

ὃς οὔτε ἐπθ ένδιν οὔτε τὴν χάριν 

ἤδη, μόνην δ᾽ ἔστεργε τὴν ἁπλῶς δίχην. 
110 

ῬΙαυΐδτομι5 ὙΠ. Ρ. 258. Τῶν δὲ Τιμολέοντος ἔρ- 
γων οὐδέν ἐστιν ᾧ μὴ τὰ τοῦ Σοφοχλέους ἐπιφω- 
γεῖν ἔπρεπεν 

Ὦ, ϑεοὶ, τίς ἄρα Κύπρις, ἢ τίς Ἵμερος 

τοῦδε ξυνήψατο; 
711 

ῬΙαυΐδυομις Ὑ1ΐ. Ρ. 661]. οἱ Μοτδὶ. γὑ. 88 ἀ. 

Ὅστις δὲ πρὸς τύραννον ἐμπορεύεται, 
- ΒᾺΝ . ᾿ 

χείγου ᾽στὶ δοῦλος, κἂν ἐλεύϑερος μόλῃ. 

113 
ῬΙυίατομ5 Ὑ1|. ἡ. 911. 

ταύτην εἰχόνα ταῖς αὑτοῦ τύχαις παρατίϑησιν 
᾽4λλ᾽ οὑμὸς ἀεὶ πότμος ἐν πυκνῷ ϑεοῦ 
τροχῷ κυκλεῖται καὶ μεταλλάσσει φύσιν. 
ὥσπερ σελήνης δ᾽ ὄψις εὐφρόνας δύο 
στῆναι δύναιτ᾽ ἂν οὔποτ᾽ ἐν μορφῇ μιᾷ, 

ἀλλ᾽ ἐξ ἀδήλου πρῶτον ἔρχεται νέα 

πρόσωπα καλλύνουσα χαὶ πληρουμέγη, 
0 αὑτῆς ΕΠ ΕΜ ΕΘ τη φανῇ, 

πάλιν διαρρεῖ χἀπὶ μηδὲν ἔρχεται. 
. ὁ -- 8. αἰἴα] Μον8]. Ρ. 282 ". 517 ἃ, νυ. ὅ. 6. 

ὙΖοίζος δᾶ Ἐοοαὶ Ἔργ. ν. 780. 

714 

ΡΙυΐαλο5 Ὑ1. ρ. 1026. 

Ταχεῖα πειϑὼ τῶν καχῶν ὁδοιπορεῖ. 
718 

ῬΙυΐαγοιπ5 Μον]. ᾿. 16 ἃ. 

Ἔγγου δὲ παντὸς ἤν τις ἄρχηται καλῶς, 

712 
ῬΙπίαιομπα 1. Ρν. 667. 

Πολλῶν χαλινῶν ἔργον οἱάχων 8᾽ ἅμα. 

καὶ τὰς τελευτὰς εἰχός ἐσϑ' οὕτως ἔχειν. 

Ὁ Σοφοχλέους Μῆενέλαος 

716 
ῬΙαίανοθις Νίονδ]. Ρ. 17 ε. 

Στενωπὸς “Διδου καὶ παλιρροία βυϑοῦ. 
717 

ῬΙαΐδτοΝι5 ΜΟν]. ρΡ. 21 ἃ. 

Οὐκ ἐξάγουσι καρπὸν οἱ ψευδεῖς λόγοι. 
118 

ῬΙυΐανοίνι5 ΜΟΥ]. Ρ. 21 ». Τὰ Σοφοχλέους, 
χαὶ ταῦτα ἔστι 

Τένοιτο κἂν ἄπλουτος ἐν τιμαῖς ἀγήρ. 
ποὺ 

Εὴ Ἀπ 

Οὐδὲν χακίων πτωχὸς, εἰ καλῶς φρονοῖ. 
καὶ 

«ἀλλὰ τῶν πολλῶν χαλῶν 
τίς χάρις, εἰ χακόβουλος 

φροντὶς ἐχτρέφει τὸν εὐαίωνα πλοῦτον; 
119 

ῬΙυΐανοις. Μοτα]. Ρ. 21 ἢ. 

Ὡς τρισόλβιοι 
κεῖνοι βροτῶν, οἱ ταῦτα δερχϑέντες τέλη 
μόλωσ᾽ ἐς “Ἥιδου" τοῖσδε γὰρ μόνοις ἐκεῖ 
ζῆν ἔστι, τοῖς δ᾽ ἄλλοισι πάντ᾽ ἐχεῖ χαχαᾶ. 

ἷη [ἈΡι]46 1000, ππᾶρθ πᾶθὸ ἀουϊναία, πιϑηῇο δυδῖ 

ἴουνίθ τοῦ λειμῶγος τοῦ τοῖς μύσταις ἀναχειμένου, 
οὐ ΘΟΡΠΒΟΟΙΘπ,. δποίοσθπι ᾿δπαδί δο ΟΠ Ἰαϑίθϑ ΘΟΠ οἱ 

δα Πδηὰ5 847.“ Βευνοκ. 

720 
ῬΙαίανοιας ΜΟΥ]. Ρ. 28 δ. 

Τυφλὸς γὰρ, ὦ γυναῖχες, οὐδ᾽ ὁρῶν Ἴάρης 

συὸς προσώπῳ πάντα τυρβάζει χαχά. 
721 

ῬΙαίανοϊπι9 ΜῈΌΓΑ]. ἢ. 77 Ὁ. οἱ 619 ἃ. 

Ὅτῳ δ᾽ ἔρωτος δῆγμα παιδικοῦ προσῇ. 
722 

ῬΙαίδιομα5. ΜΌΡΆ]. Ρ. 84 ". Ἢ δὲ προχοπὴ τὰς; 
ὑπερβολὰς πρότερον χαὶ τὰς ὀξύτητας τῶν παϑῶν! 
ἀνίησι, 
Πρὸς ἅσπερ οἱ μαργῶντες ἐντογώτατοε, 

κατὰ τὸν Σοφοχλέα. 
723 

ῬΙυίαγομπς ΜονΔ]. γῥ. 98 ἃ. 

Τὰ μὲν διδαχτὰ μαγϑάνω, τὰ δ᾽ εὑρετα 
ζητῶ, τὰ δ᾽ εὐχτὰ παρὰ ϑεῶν ἠτησάμην. 

724 
ῬΙαίδτομι Δονα]. ᾿. 99 ἃ. 

Ρ.- 78. 

Βᾶτ᾽ εἰς ὁδὸν δὴ πᾶς ὁ χειρῶναξ λεὼς, 

οὗ τὴν “]Πὸς γοργῶπιν Ἐργάνην στατοῖς 
λίχνοισι προστρέπεσϑε. 

Ὑ.1. Ηΐπο ΗἩρογοβίυ5 χειρῶγαξ λεώς οὲ ῬΟΙῸχΧ ΤΙ, 

161. χειρώναχτες παρὰ Σοφοχλεῖ. Υ. 8. ἘΘΘΥ οἰνῖα5 
1 “είκγοισι. 

ΟἸΘπθη5 Ῥεοίγορεοο 

᾽ 

728 

ῬΙυΐάνοας ΟΡ]. νυ. 107 Ρ. 

Σὺ δ᾽ ἄνδρα ϑνητὸν, εἰ χατέφϑιτο,, στένεις,. 
εἰδὼς τὸ μέλλον οὐδὲν εἰ χέρδος φέρει; 

720 

ῬΙαΐδυ οἴη ΜουΩ]. ῥ. 141. Ταῖς “ΖΤυσάνδρου ϑυγα- 

τράσιν ὁ τύραννος ὁ Σιχελιχὸς ἱμάτια. χαὶ πλόκια 
τῶν πολυτελῶν ἔπεμψεν. ὁ δὲ “ύσανδροος οὐχ ἔλα- 

βεν, εἰπών: Ταῦτα τὰ κόσμια χαταισχυγνεῖ μου 



“- 
--- 

μᾶλλον ἢ χοσμήσει τὰς ϑυγατέρας. πρότερος δὲ “4υ- 
σάνδοου Σοφοκλῆς τοῦτο εἶπεν" 

Οὐ κόσμος, οὔκ, ὦ τλῆμον, ἀλλ᾽ ἀκοσμία 

φαίνοιτ᾽ ἂν εἶναι, σῶν τε μαργότης φρενῶν. 
721 Διὰ 

ῬΙπίδτομις ΝΟταΙ. ρΡ. 280 ἔ. Ζιὰ χόρον χαὶ πλη- 

σμονὴν ἐξυβοίζουσι καὶ βόες καὶ ἵπποι χαὶ ὄνοι χαὶ 
ἄνϑρωποι, ὡς που χαὶ Σοφοχλῆς πεποίηκε 
Σὺ δὲ σφαδάζεις πῶλος ὡς εὐφορβίᾳ. 
γαστήρ, τε γὰρ σοῦ καὶ γνάϑος πλήρης. 

728 

ῬΙυΐδνοδι5 ΔΊοΓαΙ. Ρ. 394 ". 

Οὐ νάβλα χωκυτοῖσιν, οὐ λύρα, φίλα. 
729 

ῬΙυΐατοπ5 Νουα]. ν. 414 6. Πολλὰ χαλὰ τοῦ 
ϑεοῦ διδόντος ἀνθρώποις, ἀϑάνατον δὲ μηδέν" ὥστε 
ϑνήσχειν χαὶ τὰ ϑεῶν, ϑεοὺς δὲ οὐ, χατὰ τὸν 2: ο- 

φοχλέα. 
750 

ῬΙπίατομας ΜοταΙ. Ρ. 417 ἴ. Ὁ Σοφοκλέους “Δδιμη- 

τος (εἶπε περὶ ᾿4πόλλωνος) 
Οὑμὸς δ᾽ ἀλέχτωρ αὐτὸν ἦγε πρὸς μύλην. 

Ἶ 731 

ῬΙπίδτομις Δοτα]. Ρ. 468. Καὶ τὸν Νεοπτόλεμον 
Σοφοχλῆς χαὶ τὸν Εὐρύπυλον ὁπλίσας, Ἐχόμπασ᾽ 
ἀλοιδόρητα, φησὶν, 

Ερρηξάτην ἐς χύχλα χαλκέων ὅπλων. 

752 

ῬΙΧέΑτΟμιι5 ΝΟΥΔΙ. Ρ. 468 ἃ. Ὁ δὲ Σοφοχλῆς λέ- 
γων ὅτι 

Τὰ πλεῖστα φωρῶν αἰσχγοὰ φωράσεις βροτῶν, 
ἄγαν ἔοιχεν ἡμῖν ἐπεμβαίνειν χαὶ κολούειν. Τίθτθπι 
ππεοῖς Ρ0 481 Ε. 

7238 

ῬΙπίανομις ΜΟν]. μ. 468». Ὥσπερ οἱ Σοφο- 
ἕους Ἰατροοὺὶ χλέους 

Πιχροὰν ΠΡ» χλύζουσι πε μον σιιχρῷ. 
Ῥ. 468 ξ. 5οτγίρίαμπι πιχρῷ πικρὰν χλύζουσι φαριάχῳ 
χολήν. ν. 928 ἃ. πιχρὰν πιχροῖς χλύζουσι φαρμά- 
χοις χολήν. ' 

784 

ῬΙπίατομιι5 ΔΊοΥΔΙ. Ρ. 60 ο. (εἐ Ρ. 810 ο.) Ὁ μὲν 

γὰρ “Σοφοκλέους Νέστωρ τὸν «Ἵἴαντα τραχυνόμενον 

τῷ λόγῳ πραὔνων ἠϑιχῶς τοῦτο εἴρηκεν 
Οὐ μέμφομωί σε" δρῶν γὰρ εὖ χαχῶς λέγεις. 

Δὰ ᾿ἀχαιῶν σύνδειπνον τοῖον! Βυαποκίαβ. 

735 

ῬΙπίανομας ΜΟΓΔ]. ῥ. 611 ἔ, Πρῶτον μὲν οὖν ἐν 
Τ ταῖς τῶν πέλας ἐρωτήσεσι σαυτὸν ἔϑιζε σιωπᾶν, 

᾿μέχοι οὗ πάντες ἀπείπωνται τὴν ἀπόχρισιν. 
Οὐ γάρ τι βουλῆς ταὐτὸ καὶ δρόμου τέλος. 

ὥς φησιν ὁ ΖΣοφολλῆς. 
786 

᾿ς Ῥῃπίαγομας Μοταὶ. Ρ. ὅ304. Καχὴ δὲ (ἡ δυσω-- 
'πία) ϑαλάμου χαὶ γυναιχωνίτιδος ἐπίτροπος, ὡς 

φησιν ἡ παρὰ τῷ Σοφοχλεῖ μεταγοοῦσα πρὸς τὸν 
᾿ μοιχὸν 9 Επεισας, ἐξέϑωψας."" 

737 

ῬΙπίλτομιι5 Δίοταὶ. Ρ. 626 ἃ. Σοφοχλῆς περὶ τῶν 

᾿ γερόντων 

᾿ 

ΕΕΛΟΜΕΝΤ Α-ς 

ΟΦΘΆ ΛΒ ΘΈΈΣ. θ᾽ ̓
 

Βραδεῖα μὲν γὰρ ἐν λόγοισι προσβολὴ 

Ϊ 
] 

, 2 ᾿Σ αὶ ἦὕ ,) 

μολις δι᾿ ὠτὸς ἔρχεται τρυπωμέγου, 
’ Α 72 [2 Α -Ὁ ᾿ 

πόρρω δὲ λεύσσων, ἐγγύϑεν δὲ πῶς τυφλός. 
738 

ΡΙαίανομα5. ΜΙΟτΔ]. Ρ. 640 4. Καὶ Σοφοχλῆς εἴρηχέ 
που περὶ τῶν Τρώων ὡς... Φίλιπποι καὶ χερουλκοὶ, 
σὺν σάχει δὲ χκωδωγνοχρότῳ παλαισταί."- 

759 
ῬΙυΐδνομτ5. ΝΟΥ]. ρῥ. 722 ἃ. Τοῦ Σοςφοχλέους ἐπὶ 

τῶν. ὅτι μὴ πρότερον ἦν, ἀπιστουμένων εἰ γέγονε 
νῦν, οὐ φαύλως εἰπόντος 

“ἅπαντα τἀγέννητα πρῶτον ἦλϑ᾽ ἅπαξ. 

Τὰ ΨΑΙΟΚΟπαρα5 Πίδευθ. Ρ. 222. Ψιαϊρο ἅπαντα τὰ 
γένη τὸ πρῶτον ἦλϑεν. Αὐτοπιίδουτς ΤΥ, 69. Τοῦτο 
τὸ Ἰαμβεῖον 

“Ἅπαντα τἀδόχητα πρῶτον ἦλϑ᾽ ἅπαξ. 

740 

ῬΙΜίΔΥΌμπ 5. ΜΙΟΤΑ]. Ρ. 768 ἔ. ᾿Ενϑουσιασμοῦ δὲ τὸ 
μαντικὸν ἐξ ᾿4πόλλωνος ἐπιπνοίας χαὶ χατοχῆς" τὸ 
δὲ βακχχεῖον ἐκ Διονύσου, 

“Κἀπὶ Κορυβάντεσσι χορεύσατε, 
φησὶ Σοφοκλῆς. 

| 
] 

ῬΙπίδνομι5 Δῖουαι. Ρ. 768 ἔ. 

«Ῥίλων τοιούτων οἱ μὲν ἐστερημένοι 

χαίρουσιν, οἱ δ᾽ ἔχοντες εὔχονται φυγεῖν. | 
742 

ῬΙπίδγομι5 ΔΌΟΓα]. Ρ. 768 ". 792 ἃ, 1129 ἃ. 

Ϊ 

᾿ 
᾿ 

«Τάμπει γὰρ ἐν χρείαισιν ὥσπερ εὐπρεπὴς 
Α , ΕῚ 3 -- 27 ΄ 

χαλχὸς, χρόνῳ δ᾽ ἀργῆσαν ἤμυσε στέγος. 

Υ. 1. εὐγενὴς ν. 1129. 
743 

“ , 2 ᾿ Ν 3 ᾿' ’ ν ἐὐσύθαθαης ἽΜΟΥΑΙΣ Ρ. 802 . Τὴν γὰρ ἜΘ, ἢ) 

ουτοι μόνον ϑεραπευουσιν, ὡς φησι Σοφοκλῆς, οἱ 

παρ᾽ ἄκμονι τυπάδι βαρείᾳ χαὶ πληγαῖς ὑπαχούου- 
ε 27 -. 

σαν ὕλην ἄψυχον δημιουργοῦντες. 

744 
ΡΙπίδνομι5 ΝοτΔ]. ῥ. 854 ἔ, ᾿“λλὰ 

“εινὸν τὸ τὰἄς Πειϑοῦς πρόσωπον, 
ὡς φησιν ὃ Σοφοχλῆς. 

745 
ῬΙυίδΙΌμα5 ΝΟΥ]. Ρ. 959 6. 

Τιϑασὸν δὲ χῆνα καὶ περιστερὰν 
ἐφέστιον οἱκέτιν τε. 

740 

ΡΙυΐδνομπ5 Μοτα]. Ρ. 985 οβ. ᾿“λλὰ ἡμῖν γε πά- 
λαι τὸ τοῦ Σοφοχλέους δεδογμένον ἐστὶν 

Εὖ γὰρ καὶ διχοστατῶν λόγος 
σύγκολλα τἀμφοῖν ἐς μέσον τεκταίνεται. 

747 

ΡΙσΐαάτομα5 ΝΜονΑ]. Ρ. 1098 ἃ. Τὰ Σοφοχλέους πε- 

οίεισιν ἔδων., Μουσομανεῖ δ᾽ ἐλάφϑην δ᾽ ἂν χαὶ 
τῷ ποτὶ δειρὰν ἔρχομαι δ᾽ ἔχ τε λύρας ἔχ τε νό- 
μων.“ Βυυποκίις Μί.. δ᾽ ἐθάλφϑην δαχέτῳ" ποτὶ 
δειράδα ἔρχομαι ἔκ. 

748 

ΡΙαυίαγομπ5 ΜΟΡα]. Ρ. 1100 ο. 

χατὰ τὸν Σοφοχλέα 
Γραίας ἀχάνϑης πάππος ὡς φυσώμενος. 

Ηνο ϑρθοίαί ἩϑυομΙ σ]ο55α Πάππος ἀχάνϑης. 

« ν᾿ - 2 
Ὑπὸ χαρᾶς ηἠρϑὴ 

--- οὶ ἘΞ Η τεοο τ Ξ τ 

9 



5 ΘΟ ΟΘ ΙΗ ἈΘΌΥΣ. 

749 | 

ϑουϊρίοι υἱΐϑθ ἩΟΤΘΥῚ ἴῃ Οριβοι!. ΜΙΥΒΟΙ. ὙΠ Οτι. 

Θα16 ν. 867. Πάλιν δὲ τὸ Ὁμήρου (1|. γ, 65.) 
Οὔ τοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ ϑεῶν ἐρικυδέα δῶρα, 

“Σοφοκλῆς, παρέφρασεν εἰπὼν 

Θεοῦ τὸ δῶρον τοῦτο" χρὴ δ᾽ δο᾽ ἂν ϑεοὶ 
ἢ 

᾿ 

διδῶσι, φεύγειν μηδὲν, ὦ τέχνον, ποτέ. 
750 

“ΚΒ0Π0]. ἩοτιοΥὶ ΠΙδᾶ. ε, 458. Σοφοκλῆς 

Ὃς μὴ πέπονϑε τἀμὰ μὴ βουλευέ ς μὴ πέ] μὸ Ὶ ουλευέτω. 
751 

ἘΠ Ίδμπι5. Ρ. 1257... ἼΣΑΝ μι: απλλξος 

᾿Ιὅτι τε εὐψύχως ἔτι διάχειται, καὶ διερῷ ποδὶ, χαϑ'᾽ 

Ὅμηρον, ἢ χλωρὸν γόνυ χατὰ Θεόχριτον ἔχων, βαί- 
κ 5 , ὙΠΑῚ -- 5 ν 

γει, χαὺ οὕπω δέος εἷς ἀλίβαντα χαταπεσεῖν αὐτὸν, 

ζῶντι ποδὺὴὲ χρώμεγον, ὡς φησι Σοφοκλῆς. Οοπῇ. 
ἔνϑϑι. 581. 

752 
Ἐπιοίδίμϊπς ἡ. 1538, “έγει δέ που καὶ Σοφο;σλῆς 

τὸ, Ἰηροῦντα τοὺς λέγοντας χαὶ συνάγοντα τὰς 

ὀφρῦς χαὶ τὰς ἀχάνϑας ἐπεγείροντα " εἰπὼν τοῦτο 
ἐκεῖνος ὡς ἀπὸ ἐχϑύων, οἱ τὸς ἀχάνϑας ὀρϑοῦσι 
καιρῷ ϑυμοῦ. 

{μτπιπὶ : {π|ᾶ6 ἰδηάτδηι ΟΡ ΟΟΙ ἐς ρυοξουξ, ἰΓασ]οπτὰ πιϊπἶπθ 

95 ΘΙ ρύόοι} ἀπ 10 -πιθιποῦῖα Ἐπ 5:α- 

τ ο]θῃΐ ; ΑΥΙΘΓΟρ ἢ δη15 ΡΟ 6556 οὐνθαϊ θυ.“ ΒΒυΝοΚ. 

798 

ΟἸοοῦῖο δὰ Απίοματη ΕΠ. 16. 

1Δ πὶ Ρίδπη6 {α4 οοσίζος πθϑβοῖο : 

Ομοι5 χηϊᾶθην ΠΟΘΙΟΥ 

«Ῥυσᾷ γὰρ οὐ σμιχροῖσιν αὐλίσχοις ἔτι, 
ἀλλ᾽ ἀγρίαις φύσαισι φορβειᾶς ἄτερ. 

Τοηρίπια περὶ ὕψους ο. ΤΠ, 2. 
τὰ Κλειτάρχου. φλοιώδης γὰρ ὃ ἀνὴρ καὶ φυσῶν, 
κατὰ τὸν Σοφοχλέα, οὐ σμιχροῖς μὲν αὐλίσχοις, 
φορβειᾶς δ᾽ ἄτερ. 

Τελᾶται ἔτι μᾶλλον 

744 

ΠΙοπγ δῖα Ταο. ἄθ ϑίγαοίητα Ονδίοπῖς. Ὁ. 66. 

οατι. Ὁρίοπ. | 

Μηύω τε χαὶ δέδορκα κἀξανίσταμαι, 
ρφψΨφΨρποψΨέΨσπ““«οὁΨΕέἜοςσΨἔὁΠΕοἉἘσΠεορΠέΕὌΡμρσσ“σοοοοο οοσσΤτΠΤτΤΤτ-Ῥ«--«-----ς΄-«.ς.-ςς----....1.............»»............»ὕϑΨ͵ΞὍζ,0..ὕ.».....Ψ..........-.Ἅὕ.ὕ..0..ὕ.ϑ...«ὅΧἁἍΧΧ...5..-- τον ο.-ττοταπο οο θα κεαααρ πα, απασαμοαασυσπαν διασι ον 

πλεῖον φυλάσσων αὐτὸς ἢ φυλάσσομαι: 

70 

ΒΟΒΟΙ σία ῬΙπάαυὶ ΟἸσρ. , 97. Ἔνιοι δὲ, ὅτι 

τρία λέγεται χοινῶς καὶ τὰ πρὸς τὸν ϑάνατον συγεο- 
γοῦντα; ξίφος, ἀγχόνη, κρημνός. Σοφοκλῦς 

«Ἰύσω γὰρ, εἰ καὶ τῶν τριῶν ἕν οἴσομαι. 

7596 

ΒΟΒΟΙ δία Ῥίπάδυὶ Ῥγέῃ. 11,126, Οἱ γὰρ Φοίνικες 
παλιγχάπηλοι. χαὶ πο 9.5 ᾿ 

ἱ 

᾿ Ὠνὴν ἔϑου καὶ πρᾶσιν, ὡς Φοίνιξ ἀνὴρ 

Σιδώνιος χάπηλος. 

757 

ΒΟΒΟΙΙαϑία ῬΡΙπᾶδυΣ Ῥγίῃ. ΓΥ͂, 213. 

| Χῶρος γὰρ οὗτός ἔστιν ἀνθρώπου φρενῶν, 

᾿ ὅπου τὸ τερπνὸν χαὶ τὸ πημαῖνον φύει" 
| δϑαχρυρροεῖ γοῦν χαὶ τὰ χαὶ τὰ τυγχάνων. 

7598 
ΒΟΒΟΠ δία ῬΙπᾶδυϊ Ργίῃ. ΕΥ̓͂, 221 

Ὦ γῆ Φεραία, χαῖρε, σύγγονόν 8᾽ ὕϑωρ, 
Ὑπέρεια χρήνη, νᾶμα ϑεοφιλέστατον. 

759 

ΒΟΒΟΙΠδοέα ῬΙΠάΑΥΙ Νοπι. Χ, ὅ9. Καὶ γὰρ τὸ πρῶ- 

99 Ῥγουθυθ 1 ς. οδ΄ 5ΘΠΔΥΠΙ5. 51Πη6. ΘιζΟΙΟΥ 5. ΠΟΙΪΠΟ β586ρθὶ 

τον ἔσχατον ποτὲ δύναται γενέσθαι, χαὶ τὸ ἔσχα- 
τον, πρῶτον. χέχρηται χαὶ ΖΣοφοχλῆς τῷ ἐσχάτῳ 

ἀντὶ τοῦ πρώτου 
Ἤδη γὰρ ἕδρα Ζεὺς ἐν ἐσχάτῳ ϑεῶν. 

Βυυποκίης ἔχει γὰρ ἔδρα». 

7160 

ΘΟΠΟΙ σία Ῥίπαουὶ Νο. ΧΙ, 7. 

“ἋΣ πρῷρα λοιβῆς Ἑστία. 

701 

ΒΟΠΟ] σα ἈΘΘΟΒΥΙ Ῥουβαν. νυ. 181. Ἐδοξάτην μο! 

δύο γυναῖκ᾽ εὐείμογε" ἐντεῦϑεν ἔλαβεν ὃ Σοφο- 
χλῆς τὸ 

Ἔδοξαάτην μοι τὰ δύ᾽ πεῖ: μολεῖν, 

Ουδθ οοντιρία δρυῇ Τθνοαϊ πὶ Ῥίουβοπ. Ρ. 484. 

702 

ΒΟΒΟΙ σία Ἐπυυ τς. Οτοοί. συ, 480. 

᾿Ὀργὴ γέροντος ὥστε μαλθϑακὴ χοπὶς 
ἐν χειρὶ ϑήγει, σὺν τάχει δ᾽ ἀμβλύγεται. 

705 
ΘΟΒοΙ οί λα ρας Οτοϑί. ν᾿. 592. 

᾿Δεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Ζιὸς κύβοι. 

οἶδα. ὙΠ466 Ἐγδομὶ Αἀαρία ΟΕ]. 1. οθηΐ. 111. 9.““ 

Βευπνοκ- 
704 

ΒοΒο]αοία Ἐπτιριαϊς Μρα. ν. 383. ᾿“τιμάσας 
ἔχεις: ᾿Δττικῶς ἀντὶ τοῦ ἠτίμησε. καὶ Σοιςφοχλῆς 

Παῖδας γὰρ οὺς ἔφυσ᾽ ἀναλώσας ἔχει. 
χαὶ πάλιν 

Ἐὐφημίαν μὲν πρῶτα χηρύξας ἔχω. 
.9 ΠΠουπηι σθηδυϊονιπη ρεῖον 46 Τγοϑίθ ἀϊοῖις σἱάθίιτ. “ς 

Βπῦνοκ. 

“-“-το πα πεσπππεσ- .......». τος ὦἰπ.-Ὄ..-.......--.--. τὄὕὄο.. 

706 

ΞΟΒΟΙ σία Αὐἱϑέορ μη ΝῈῸΡ. συ. 1162. Θχβουῖρπις. 

ἃ" διιϊάα ἴῃ ““υσανίας, Τυσανίας πατρῴων! 

μεγάλων καχῶν: λύων τὰς τοῦ πατρὸς ἀνίας ---᾿ 
τὸν Σοφοκλέα μυχτηρίζει λέγοντα ] 

Ζεὺς νόστον ἄγοι τὸν γνιχομάχαν , 
καὶ παυσαγίαν κατ᾽ ᾿Δτρειδαᾶν. 

ϊ 

β 
7606 

5080]. Αὐἱδίορῃ. Ανΐσπι ν. ὅ15. “Σοφοχλῆς 

Ὁ σχηπτοβάμων αἰετὸς, χύων «ιός. 

707 

ΘΌΠΟΙ]. Αὐἱοίορῃ. Αυίσπῃ τ. 1240. Ζεὸς μα ἐλ- 

λῃ: τοῦτό φησι παρὰ τὸ Σοφόκχλειον 
Χρυσὴ μακχέλλῃ Ζηνὸς ἐξαναστραφῆ- 

768 

Θ0Π0]. Αὐἱδίορη. 1, γοϊδίταίδο νυ. 8. Τ᾽ οξοποιεῖν! 

τὰς ὀφρῦς: ἀντὶ τοῦ ἐσχυϑρωπαχέναι. ἀπὸ τοῦ, 
παρακολουθοῦντος. τοιοῦτο γὰρ τὸ πρόσωπον τῶν 
ἐν μερίμνῃ ὄντων. Ὅμηρος (1. ο, 102.) 

Οὐδὲ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι πυανέησιν Ἰάνϑη. 
χαὶ Σοφοχλῆς (κατὰ τὸ ἐναντίον δἀᾷ. ϑδυϊάας ἱπ' 

τοξοποιξεῖν) «- 

Ὡς ἂν Διὸς μέτωπον ἐχταϑῆ χαρᾷ. 
Οοᾶοχ ἐχτανϑῆ. ϑυῖάα5 ἰάνϑη, ιοᾶ 6χ σνϑῦϑδὰ Ἠοπιθ-, 

χίοο ἰσγοροῖ. ψοναμι δου ρίμπαπι Παρ οέ 5001. Ἡοπιοτῖ, 

ΤΠ. ο, 101. Μέτωπον: ΖΣοφολχλῆς (',Ὥς ἂν «Ἰιὸς μι. 

ἐχταϑῆὴ χ-“ 

ἐ 
ΐ 
ἑ 

Ϊ 



5 Θᾧ 

109 

ῬΕΠΟ Γπᾶδοιις ἐοπι. ΠῚ, ν. 448. Τὸ» ἀψευδῶς ἐλεύ- 

ϑερον ἀναζητῶμεν, ᾧ μόνῳ 
εστι--- ἀναφϑέγξεται γὰρ ἐχεῖνο τὸ Σοφόκλειον, οὐ- 

- ’ , ᾿ 32 

δὲν τῶν Πυϑοχοήστων διαφέρον, Θεὸς ἐμοὶ ἄρχων, 
ϑνητῶν δὲ οὐδὲ εἰς. 

’ 

τὸ αὐτοχρατὲς πρόσ- 

770 771 

ἈΑΘΆΠΙΟ5 Ταίίι5 ᾿σαϑορος 86 Αὐδίὶ ῬΏΉΘΘΠΟΙ. Ο8Ρ. ἴ. 

ἰπῖπο : ν 

Μισῶ μὲν ὅστις τἀφανὴῆ περισκοπεῖ. 
δὲ Ῥϑ110 ροβί ΠῚ 46 δϑίγοπομπΐδθ ἱηυθηίουθιιβ., «ΣΌΓρο- 

χλῆς δὲ εἰς ᾿ἀτρέα τὴν εὕρεσιν ἀναφέρει λέγων 
.» Πῶς προσχυγεῖ δὲ τὸν στρέφοντα κύκλον ἡλίου." 

7172 

Θουρίου τἰίαθ Αταϊ ἀριᾶ Ῥοίαυϊυπι ῃ. 151. (Ύ0]. 

Π. ρ. 437. Βι}1.) 
᾿Πέλιος οἱχτείρειέ με, 

ὃν οἱ σοφοὶ "γον γενγητὴν ϑεῶν, 

χαὶ πατέρα πάντων. 
773 

ΒΟΒΟΙαοία ΑΥὶο αἷς το]. ΤΠ, ν. 681, 38. Καὶ τὸ 
«Ῥίλου χακῶς πράξαντος ἐχποδὼν φίλοι, 

Σοφοχλέους ὃν, παροιμιῶδες γέγονε. Ἐπ Βορποο]ὲς 

Οοαϊρο αἴξονίαν 1] άθη ᾿. 85, 29. 

Δ 56Π01. ΘΌΡΠΟΟΙΙς ΕἸΘοί". νυ. 188, 

φίλου, αὐ ἀρ ὨΙορθηΐαπ. 1, 79. ϑρθοίαί δὰ Ε. συ. 

Αὐϑοθ τοὶ. 1. ρ. 112, ὅ. 288, 11. 160}. 

7184 

ΒΙΘΡΒαπα5, «41κώ: πόλις Κόλχων --- ἔστι δὲ χαὶ 

Θετταλίας ἄλλη, ὧν μέμνηται Σοφοχλῆς" τῆς μὲν 
προτέρας λέγων ., Εὶς Αϊαν πλέων “, τῆς δὲ δευτέ- 
ρας οὕτως 

Ἔστιν τις Αϊα Θεσσαλῶν παγπληρία. 

7172 

Θίορμδπιβ, “ναχτόριον: ᾿᾿χαρνανίας πόλις --- 
τὸ ἐϑνιχὸν ᾿Δναχτόριος, χαὶ ϑηλυχὸν ᾿ναχτορία, ἡ 

51η6. Ῥοθίδθ ποηιῖηθ 
Ῥΐ Ψ δ Α ᾿ 

ὉΡῚ αἀγόρος Ῥ᾽Ὸ 

[γῆ καὶ ᾿ἀναχτοριέύς. Σοφοχλῆς δέ φησι διὰ δι- 
φϑόγγου 

᾿Αναχτόρειον τῆσδ᾽ ἐπώνυμον χϑονύς. 

770 

Βίορμαπας, “οτάχη: πόλις «Ῥρυγίας --- τὸ ἐϑνιχὸν, 

᾿᾿Αρτακπηνός - Σοφοκλῆς δὲ ᾿“ρτακεὺς εἶπε 
Τί μέλλετ᾽ ᾿Αρταχῆς τε χαὶ Περκώσιοι; 

7117 

ΘΟΠοΙαοία θοαὶ ΤΠοοσοπ. νυ. 80. Καί μοι σχῆ-- 

πτρον ἔδον, δάφνης ἐριϑηλέος οζον: 

δάφνη ἐνεργεῖ πρὸς τοὺς ἐνθουσιασμούς. Σοφοχλῆς 
Δάφνην φαγὼν ὀδόντι πρῖε τὸ στόμα. 

7178 

Ὁ οΔοδυοπ5 ἄδ σίδι Οταθοῖαθ Ρ. 16. οᾶἂϊε, Ἠπιάβοη. : 

42 δὲ γυναῖχες τῶν Θηβαίων τοῖς μεγέϑεσι, πο-- 

᾿θείαις, 
ττρν τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι γυναιχῶν. μαρτυρεῖ 2Σο- 

' φοχλῆς 

Θήβας λέγεις μοι τὰς πύλας ἑπταστόμους, 

οὗ δὴ μόνον τίχτουσιν αἵ ϑνηταὺὶ ϑεούς. 
779 

’ «ε«Ἡ 

παρόσον ἢ 

ῥδυϑμοῖς εὐσχημονέσταταί τε χαὶ εὐπρεπέ- 

Ϊ 

Τοαππο5 ἤδπιαβο. ἱπ Οαἰδίογαϊ ἃρρομᾶ. δᾶ ϑίοβδουμι 

τοὶ. ΕΥ.: ν. 84. Σοφοκλέους 

' ᾿Επεὶ πέπραχται πᾶν τὸ τοῦ ϑεοῦ χαλῶς, 

β 

ἑ 
β 

χωρῶμεν ἤδη, παῖδες, εἰς τὰ τῶν σοφῶν 
διδασχαλεῖα, μουσικῆς παιδεύματα. 
προσλαμβάνειν δὲ δεῖ χαϑ'᾽ ἡμέραν ἀεὶ, 

ὅ ἕως ἂν ἐξὴ μανϑάγειν βελτίονα. 

παῖς δ᾽ ὧν χαχὸν μὲν δρᾶν τι προῖχ᾽ ἐπίσταται, 

αὐτὸς παρ᾽ αὐτῶν μανϑάνων ἄνευ πόγου" 
τὰ χρηστὰ δ᾽, οὐδ᾽ ἣν τὸν διδάσχαλον λάβη, 
ἐμνημόνευσεν, ἀλλὰ χέχτηται μόλις. 

Ιθταῦτ᾽ οὖν φυλαξώμεσθα, χαὶ μοχϑητέον, 

ὦ παῖδες, ὡς ἂν μήτ᾽ ἀπαιδεύτων βροτῶν 

δοχῶμεν εἶναι χἀποδημοῦγτος πατρός. 

780 

Ἰοδηπο5 Πδπιᾶβ6. 1. 1. Ρ. 81. “Σοφοκλέους 

᾿μνήμονος γὰρ ἀνδρὸς ἀπόλλυται χάρις. 
Απέ ὄλλυται 5ουϊθαπάπι δαΐ Βυαποκὶ ρεοθαπᾶδ ορίηϊο. 

«ἢ πον ᾿ππῸ. 564 ργδθοθάθηΐθμη Ὑθύσιπι, ἱπ οοάϊος 

Απαχϑηδνῖαϊ τὐἸθαίαπι., ἱταρὶοὶ 6558 ρμαίΐαί, Οὐχὶ παρὰ 

πολλοῖς ἡ χάρις τίχτει χάριν. 

751 

Βέγαρο ΤΧ. ν. 899. Τὸ ̓ 4μφιάρειον --- ὅπου ὩΣ, 

γόντα τὸν ᾿ἀμφιάρεων, ὥς φησι Σοφοκλῆς 
Ἐδέξατο δαγεῖσα Θηβαία χόγις 
αὐτοῖσιν ὅπλοις καὶ τετρωρίστῳ δίφρῳ. 

782 

ΡΟ ΧΥ͂. Ρ. 6857. Παρὰ Σοφοκλεῖ δέ τίς ἔστι 

τὴν Νῦσαν καϑυμνῶν ὡς τὸ Διονύσῳ χαϑιερωμέγον 
᾿ 
ρος 

Ὅϑεν χατεῖδον τὴν βεβαχχιωμένην 
βροτοῖσι κλεινὴν Νῦσαν, ἣν ὁ βούχερως 
Ἴαχχος αὑτῷ μαῖαν ἡδίστην νέμει, 
ὅπου τις ὄρνις οὐχὶ χλαγγάνει 

χαὶ τὰ ἑξῆς. 
789 

ῬΙπίδυο 5. ΜΟΥ]. Ρ. 75 ". Πὶ μηδεμίαν αἵ προ- 
κοπαὶ ποιοῦσι τῆς ἀφοοσύνης ἄνεσιν, ἀλλ᾽ 

οταϑμῷ πᾶσιν ἡ χακία περιϑεμένη 
ΜΙολιβδὶς ὥστε δίκτυον χατέσπασεν. 

Ἑτσπιοῖος. Μ. ρ. ὅ90, 8. Ἰόλιβος χαὶ μόλυβδος. 

εἰ μὲν ε ἔστιν, τὸ δ οὐχ ἔστιν, οἷον ., Καὶ μόλιβος 
ὥστε δίχτυον χατῆγει Σοφοχλῆς. Θοπί. Βἰδεθοὰν, 

δῇ Μίοου. Ρ. 257. 

ἴσω 
ε 

784. 

ΘΌΒΟΙ. ΤΠΘοου ΧΥ͂, 48. Σοφοκχλῆς 
Τὸ πάνσοφον σρότημα «Δαέρτου γόνος. 

786 

Ῥυϊβοΐδηιϑ ν0]. Π|. ἡ. 415. Εν]. δορλοοῖοϑ, ἐοϑέο 

ϑοίομοο. ρυύοζον φιωράαηιν σοργ Ως ἔθ ηξ 216 } 721, διομέ 

ἐμ ἦος 

᾿Δλφεσίβοιαν, ἣν ὃ γεννήσας πατήρ. 

780 

ΘΌΠΟΙ. Ἡοπιονὶ Οαγ55. τ, 471. Χάρμα 

γος: Σοφοκλῆς ., Χαρμ᾽ 

καὶ ἀλ- 

ὑφέρπει δάχρυον ἔχσα- 

Ἑποίαϊμῖι5 φησὶ ΖΣοςφοχλῆς ὡς χάρμα --- 

ἐχχαλούίμενον. Ῥοθία 5ουἶρϑθγδΐ 

Χαρά μ᾽ ὑφέρπει δάκρυον ἐκχαλουμένη, 
φαθπιδαπιοαππι ΔΙΙΟΌΣ σου] ρίαπι ἸΘΟΘΥΘ πηθηϊηὶ. 

7857 
Ἡτγοάϊαπις περὶ μονήρους λέξεως ν. 34,3. Παρὰ 

Σοφοκλεῖ, Ὁ (οὐ ΒΙοομίας ) σχέπαρνος οὐδὲ πριό- 

᾿ ςς λουμένη. 
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β8 Σ -- 

ςς ὴ ΝΛ »ἡῃ π “(, γος πληγαί“ ὁτι γὰρ χαὶ ὁ τραγικὸς λέγει σχέπαρ- 

νος ἐπ᾿ εὐϑείας ἀρσεγνικῆς ἐν ἑτέροις ἐδήλωσα. 

188 
Ἡτοάίαπις περὶ μονήρους λέξεως ν. 42, 28. 1716(- 

τη, ἔνϑεν χαὶ γενιχὴ παρὰ Σοφοχλεῖ .., Οὔ τί τοι 
μέτρον μαᾶτας ““ 

189 

Οτδινπδίϊοις Βοκκουὶ γ. 128, 27. Ἂν --- τρὶς ἐν 

μιᾷ συντάξει --- παρὰ Σοφοκλεῖ 

Πῶς ἂν οὐκ ἂν ἐν δίχη 
᾿, ΕῚ 3 

ϑανοιμ ἂν; 
790 

τρσοθιας » ἀδόξαστον: ἀσαλπιστον. «Σοφο- 

Τία οοὔθχ. Τηοααπΐο ΝπΙβ. 15 Εὐρυσάκει. 

791 

ῬΙσΐΆΤΟμ5. 1. Ρ. 77 ἃ. δὶ 46 φαιϊινομηρίσι Τιὰ- 

Τῷ γὰρ ὄντι τοῦ παρϑενικοῦ χιτῶνος 

χλῆς ἐδρηκεν 

ΟδΘηΐ5 δορί. 

αἱ πτέρυγες οὐκ ἡσαν ἀνερραμμέναι χάτωϑεν, ἀλλ᾽ 
ἀνεπτύσσοντο καὶ συνανεγύμνουν ὅλον ἐν τῷ βαϑδί- 
ζει» τὸν μηρόν. καὶ σαφέστατα τὸ γιγνόμενον εἴρη-- 
χε “Σοφοκλῆς ἐν τούτοις 

Καὶ τὰν γέορτον, ἃς ἔτ᾽ ἄστολος χιτὼν 
ϑυραῖον ἀμφὶ μηρὸν 

σιτύσσεται, ἝἭ»ομιόγαν. 

Αἁ Ἐδυπΐοπδπι σία]  ΆΙΟΚΟπαν. ὨΙαΐγ. ἢ. 221... δὰ 

Ἑλένης ἀπαίτησιν Βνπποκίαδι 

792 

Οτδτιηπηδίϊοιι 9 ΠΥ πιο] 6 515 ἴῃ Αος Μίοπδο. ΠῚ. τ. 

516. Ἔστι δὲ τὸ φενακίζειν εἰπεῖν καὶ περὶ τοὺς 

φήληχας" Σοφοχλῆς ἐν Ἰάμβη" καὶ φήληχας δὲ φα- 
μὲν τοὺς πλανῶντας τὴν ὄψιν ὡς πεπείρους. Ἠου- 

πιϑηπις Ορῦδ50. ΥὙ0], ΠΙ. ρ. 41. 5υδριοδίαν ἐν Μιόβη. 

798 

ΘΟΒΟΙΠ σία ὅορη. Οδα]ρ. ΟὉ]. 793. “οχεῖ 

᾿πόλλων παρὰ “]ὸς λαμβάνειν τοὺς χρησμοὺς, ὡς 

καὶ ἐν ᾿Ιφικλείᾳ (Ιφιγενείᾳ 2) φησί. 

794 

Ῥοχ Χ, 39. Καὶ τύλη δὲ παρ᾽ Εὐπόλιδί ἔστιν 

ἰάζοντι ἐν τοῖς Κόλαξι, χαὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ 
ἐζοχλεῖ (3) λέγοντι 

᾿4λλὰ χαὶ λινορραφῆ 

Α ς 

γὰρ ὁ 

τυλεῖα. 
795 

Ετγπιοϊοσ. Μ. ῥ. 207, 17. Βουϑοίη: πόλις τῆς 
᾿Ιλλυρίδος. «Σοφοκλῆς Ὀνομακλεῖ (3) 

Βουϑοίη “Ιρίλωνος ἐπὶ προχοῆσιν ἐνάσϑη. 

790 

ῬΟΙΠΧ Υ͂Ι, 89. ἄβρωτος: ὃ νῆστις, παρα Σο- 
᾿φοχλεῖ. 

797 

ΒΟΚΚΟΡΙ Αποοᾶ. Ρ. 896, 6. ᾿2γάξεις: ἀντὶ τοῦ 
᾿ϑρασύνεις. Σοφοκλῆς. 

798 
ΒΕΚΚΟΙΙ Απροᾶ. Ρ. 386, 7. ᾿“γάμετος: ἀντὶ 

τοῦ ἄγαμος. Σοφοκλῆς. 

799 

ϑυ1485 οἱ ΒοΚΚουῖ Απϑοᾶ. Ρ. 826, 22, 2γάσμα- 
, «τ 3.5 ΟῚ ’ -- 

τας: σεβασματα; ἃ ἂν τις ἀγασαιτο. «Σοφοκλῆς κέ- 

χοηται. 

ΟΦΟΚΆΡΟΎΥΣ.: 

800 

ΒΕΚΚουὶ Αποοᾶ. Ρ. 840, 22, γχαξζες ἀντὶ τοῦ 

ἀναχώρει. οὕτως Σοφοκλῆς. 
801 

Ῥμοίΐας. Ρ. 6, 8. οἱ Βοκκουῖ ᾿Απροᾶ. ῥ. 840, 26. 

᾿γωγεύς: ὃ ἱμὰς τῶν χυγνηγετικῶν κυνῶν. οὕτως 
“Σοφοκλῆς. 

802 

ῬΟΙαΧχ ΠΙ,141. ᾿“γωνοϑέτιν μοχϑηρῶς ἐχά-" 
λεσε Σοφοκλῆς τὴν ἀγωγοϑεσίαν. Οοντῖρα ἀγωνοϑή-- 
σὴν ΘΧ οσαϊοθ- 

808 

Βεκκοιΐ Απροᾶ. Ρ. 848, 11. ᾿δικόχειραςς ὡς 
“Σοφοκλῆς. 

804 
Ἡροογοδυ5, “δρέπαγογ:ε 

ἀναχείμεγον. «Σοφοκλῆς. 
805 

ΒΘΚΚουΐ Απϑοᾶ. ν. 845, 15... “δρῦνγαι: ὁδρὸν᾽ 

χαὶ μέγα ποιῆσαι. Σοφοχλῆς. 

8600 

ΒοκΚουὶ Απρϑοᾶ, Ρ. 847, 25. ᾿“εέζω ν --- “Σοφο-᾿ 

χλῆς δὲ τὴν εὐθεῖαν εἶπεν, ᾿Δείζως γενεά." 

807 

ΒΟΚΚοΥΙ Απροά. γψ. 347, 80. 

ἐρεῖς, ὡς Σοφοχλῆς ἀείξζων ἕλχος. 
808 

] 

ἄδρεπτον, ϑεοῖς; 

᾿εέξζων πένϑος 

ΒοΚΚουΐ Απροᾶ. Ρ. 848, 17. ζξειγς τὸ στέγειν. 

«Σοφολλῆς. 
809 Ἵ 

ΒοΚΚουὶ Αποοᾶ. ῃ. 848, 26. ᾿“ξησέα: οὕτως ἡ, 
“Ἰημήτηρ παρὰ Σοφοκλεῖ καλεῖται" οἱ δὲ, τὴν ΤΩ 
τραφῆ.- 

810 | 
ΒΟΚΚοΡὶ Απροᾶ. ρ. . 868, 4, ᾿ἀϑαυμάστως: Σο- 

Ι 

' 
φοχλῆς εἶπεν. 

811 

ΒΟΚΚΟΥΙ Αποοᾶ, Ρ. 3ὅ8,5. ϑέμιστα καὶ 

ἀνόσια δρᾶν «Ἰείναρχος εἶπε χαὶ Σοφοχλῆς. | 
812 Ι 

ΒοκΚΚοι Αποοά. μ. 852, 106. ἄϑρακχτος: ἀτάρα- 

χος. χαὶ τὸ συνεχύϑη ἔϑρ άχγϑη Σοφοκλῆς δέει. 
818 

ΒΕΚΚοΡΐ Απϑοᾶ. Ρ. 862, 21. Αἑματορρόφον: 
“Σοφοχλῆς 

Τίσις δ᾽ ἄνωθεν εἶσιν αἱματορρόφος; 

814 

ΒΕοΚΚουὶ Αποοᾶ. ρ. 860, 1858. Ζἑματῶσαει: ἀντὶ 
τοῦ φονεῦσαι. «Σοφοχλῆς. 

815 

ΒοκΚκουὶ Απϑοᾶ. Ρ. 861,2. «͵ολέξεενς: τὸ που- 

χίλλειν. οὕτως Σοφοϊχλῆς. 
818 

ΒοΟΚΚοΥῦΙ Απροᾶ. ρ. 867, 1ὅ. 

οὕτως Σοφοκλῆς. 

“817 

Βοκκουὶ Απθοά, ρ. 867, 206. ᾿“χόλαστον σῶ- 

μα «Σοφοκλῆς. 

2 ᾿Αχληρία: ἀντὶ 

τοῦ ἀτυχία. 

818 

ΒοκΚκουὶ Αποοᾶ, ρ. 867, 32. ᾿χολουϑία: ἡ 
Ι ἀχολούϑησις. «Σοφοκλῆς. 



ΣΟΦΟΆΛΕΟΥΣ. 69 
819 

ΒοΚΚονὶ Αποοᾶ. Ρ. 872, 13, 'ἄχουε σῖγα: --- 
χαὶ Σοφοχλῆς 

᾿άχουε σῖγα" τίς ποτ᾽ ἐν δόμοις βοή; 
820 : 

ΒΕΚΚουὶ Αποοᾶ. ρ. 869, 13. ῳκουσεέίωνγς ἀντὶ 
τοῦ ἀχουσόμενγος. 

-------ὄἐὦ 

821 

ΒοΚΚοεῖ ἀπθοᾶ. ρ. 372,14. ἡ“ κουσέτην ΖΣοφο- 
ἱ φοχλῆς ἔφη, ἀχούσεσϑαι δὲ ᾿“ριστοφάνης. 

822 

ν». Θ73;. 18. Βοκκονὶ Απροᾶ. ἡ χουσία: τὸ 
πρᾶγμα. «Σοφοκλῆς 

᾿Εξαίρετον τίϑημι τὴν ἀχουσίαν Ξος ῆ, ῆ ἱν 

82 

Βοκκουΐῖ Απροᾶ. ρ. 878,1. χουσέμη: ἀντὶ τοῦ 
᾿ἀχουστή. Σοφοχλῆς 

Σπονδὴ γὰρ ἡ κατ᾽ οἶχον ἐγχεχρυμμένη, 
3 Α , - 2 ͵ 

οὐ πρὸς ϑυραίων οὐδαμῶς ἀκουσίμη. 

᾿ ϑύναται χαὶ φωγὴ ἀχουσίμη λέγεσϑαι. 

ἰ 

δ24 

ΒεΚΚουῖ Απθοᾶ, Ρ. 878, 16. “χροφύσιονς: τὸ 
τῇ χώνῃ προστιϑέμενον. Σοφοκλῆς. 

; 825 

ΒΕΚΚονὶ Απροᾶ. Ρ. 388, 4. ᾿4λεύσω: ἀντὶ τοῦ 
φυλάξω. Σοφοκλῆς. 

826 

ΒΟΚΚΟΥῚ Αποοά. γ. 8583, 11, 

τοῦ λεπτύγουσι. Σοφοχλῆς. 

827 

ΒοκΚκοῦῖ Αποροᾶ. ρΡ. 888,31. λκάϑω καὶ ἀλκά- 
'ϑειν: Σοφοχλῆς καὶ «Αἰσχύλος. σημαίνει δὲ τὸ βοη- 
᾿ϑεῖγ. 

᾿λένουσις ἀντὶ 

828 

ΒοΚΚκοῦὶ Απροοᾶ. υ. 370, 22. 

ὅταν (3) “Σοφολχλῆς. 

Αλλά: 
Ϊ 

829 

ϑυάας οἱ Βοκκουῖ Απθοά. Ρ. 876,31. .2λλάχϑη- 
τε: ἀντὲ τοῦ διαλλάχϑητε. Σοφοκλῆς. 

830 

Ετγιμο]. Μ. Ρ. 69,41. “4λοιμός: τὰς χρίσεις 
καὶ τὰς ἐπαλείψεις ἀλοιμοὺς ἔλεγον. Σοφοκλῆς 
ἔύμος ἀλοιμός.““ ἡ ἐπάνω τῆς τοῦ ϑαλάμου 
γανώσεως ἐνιεῖσα ἐπάλειψις, χκαϑαπεραγεὶ πετάλω-- 

σις οὖσα ἐν αὐτῷ. 
831 

Ἠδογοβῖι5, Ζλύβας (᾿4λίβας) : ὅρος παρὰ Σο- 
φοχλεῖ. ἢ πόλις. οἱ δὲ, λίμνη ἐν ᾿Ιταλίᾳ, χαὶ ἐν 
Τροίᾳ. ο,ΥἹάθία ποὺ ποπιῖπθ ΔΡΡ06114558 ΒΟΡΒΟΟΙΘ5 

ἱπέθγοσιτα ρϑπάθπὶ δΐ ἤανίυμι. Ὑ166 ἔγασπι. 791.“ 

᾿ΒβΒυνοκ. 
892 

ῬΒυγπίομις ΒοΚΚοῦὶ ρ. 14, 20. ἄμισϑος: γω- 

ΤΩ μισϑοῦ. Σοφοχλῆς ,,(ἤμισθος ὁ ξένος πορεύε-- 
ται." Οοπξ. Ηδ5γο}. ἴῃ ἄμεσϑος. 

823 
5145 οἱ στδηιπηδίϊοις Οὐ π. Ρ. 2381. Ζ“μύνα- 

σθαεις --ὄ- Σοφοχλῆς δὲ ἀντὲ τοῦ ἀπαλεξῆσαι. 

8394 

ϑυϊάας, μυχνγνόν: τὸ μὴ μυσαρὸν, ἀλλ᾽ ἁγνὸν 

9 « - 

αγ»τι του 

β 

-.«-«-«- π΄’. “σιν. 00Ν 

-οὐῶοΔοΨΡὦὉὦμὼιιις 

4 Α Ἂ Ἷ [ ἐξ »ἍοτἍ ᾿ Α 4 ΕῚ : 

χαὶ χαϑαρὸν. οὕτω Σοφοκλῆς. γράφεται δὲ χαὶ ἀμυ- 
χοῦν. 

895 
Ἐποίδηΐ . 1405. ᾿ ῃ : ὺ 5 Τλειδ τ ἐπ 1406 ἄμφ 92 ας παρὰ Ζοφο 

χλεῖ αἱ διὰ σπλάγχνων μαντεῖαι. 

836 
Ἡρογομῖι5, ναστοέφωνγ: ἀρνούμεγος. “Σ0- 

φοχλῆς. 
897 ] 

ἨἩρογομῖις, ἀγαψύχουσα: ξηοραίγουσα. ΕΠ 

φοκλῆς. | 
898 β 

ῬΟΙχ [Π|, 107, Τὸν δὲ ἄνοσον καὶ ἀν ὁ ση- 
το» «Σοφοκλῆς. 

889 

δι: 45 οἱ Βοκκουῖ ἀποροᾶ. ῃ. 407, 12. ντάρη ςΙ 

γυχτερὶς ὀψεσί φησι Σοφοχλῆς. 

δά0 
ΒΟΚΚονΐ πο. μΡ. 414,2. οογος λίμνη --- εἶγαι, 

δὲ χαὶ γεχυομαντεῖον ἐν τῇ Τυρσηνίᾳ λίμνη ΖΣοφο-, 
χλῆς ἱστορεῖ. 

841 

δόγμα (0011. ΒΕΚΚΟοΙΙ Αποοᾶ. γΡ. 419, 18.) 

᾿Ἀπαιόλημα: ἀποχάϑαρμα, ἢ ἀποπάτημα, ἢ, 
ἀποπλάνημα. ΖΣοφοχλῆς. 

842 | 
Ἡρογομῖια, “1πάνϑρωπος: σχληρὸς, ἀνόητος, 

ἄφρων, ἀνελεήμων. “Σοφοκλῆς. 

δά 

Ετγπιο]ο5. Νῖ. Ρ. 128, 18, “πληγές: τὸ ἁπλοῦν. 
ἱμάτιον, ὅπερ Ὅμηρος ἁπλοῖδα καλεῖ. Σοφοχλῆς 

Τρύχει χαλυφϑεὶς Θεσσαλιχῆς ἁπληγίδος. 

Θυϊάπϊ Θεσσαλῆς ἢ 
δάά 

ῬΟΙΠΣ ὙΠ, 485. πολωπέσαι. Σοφοχλῆς. 

δ84δ 

ΒΟΚΚΟΥΙ Αποοᾶ. Ρ. 432,6. “πόμορφα: ξένα, 
οὐχ ἐοικότα τοῖς ἤϑεσιν. οὕτως ΣΣοφοχλῆς. 

δ46 

ΒΕΚΚΟΥΙ Απροά. γ. 439, 10. 

εἷς τὸ φανερὸν καταστῆσαι. οὕτως “Σοφοκλῆς. 

δ47 

Ηδεγομίις, “ρραγὲς ὄμμα: οὐ ϑαχοῦον. ᾧ 
τρόπῳ φαμὲν, κατερράγη μου δάχρυον. Σοφοχλῆς ἘῈ 

᾿ποφανῶσαις 

π-τ-πτ--π.-ὄ--.ὄ΄ὕ.........ἔ-... 

π΄ π΄ τ ΟΝ 

σατυριχῷ.- 
848 

Βοκκονὶ Απροά. Ρ. 447, ὅ. ρταμος: χρεουρ- 
γὸς, μάγειρος. τάττει αὐτὸ Σοφοχλῆς ἐπὶ τοῦ φο-- 

γέως. 
849 

ῬΟΗυχ ΨΗ, 836. Σπάϑη: ὅϑεν χαὶ τὸ σπαϑᾶν 
χαὶ τὸ ᾿σπάϑητος χλαῖνα παρὰ Σοφοχλεῖ. Δὰ 
Βῆπο Ἰοοιπι ϑρθοίαί ἩΘΘΥ ΘΙ ρ]0558 “σπάϑητον χλαῖ-) 
͵7)α»- 

8560 

ΒοΚΚουὶ Απθοᾶ. γν. 459, 81. “τειμαγέλης: ὃ 
ἀποστάτης τῆς ἀγέλης ταῦρος. οὕτως Σοιροχλῆς. ] 

861 β 
ἩδογοΝμ5, Δ ὐλῶπιν: αὐλοὺς ἔχουσαν. ΖΣοφο-" 

κλῆς δὲ τὴν λόγχην τὴν μαχρὰν αὐλῶπιν εἶπεν. 



852 
ῬΒΡΥ ποθ ΒΟΙΚΚΘΙῚ Απθοᾶ, Ρ. 28, 28. ἡζώὥχανές: 

τὸ μὴ ἔχον στέγην, ἢ ὄροφον. 
Σοφοκλῆς. 

853 
ῬοΠὰχ ὙΠ, 710. Ἢ δὲ βαΐίτη ἐστὶ μὲν προμή- 

᾿ ζῆς χιτών. οὕτω δὲ “Σοφοκλῆς χαὶ τὰς σκηνὰς τὰς 

᾿βαρβαρικὰς χαλεῖ. 
δ54 

ΑΙἰΒβοπδοιις ΧΎ. ρ. 690. Παρὰ πολλοῖς δὲ τῶν χω- 

ἐπὶ τοῦ λαβυρίνϑου 

᾿μῳδιοποιῶν ὀνομαζεταί τι μύρον βάχχαρις Ἐπ πὶ 

᾿μονεύει τῆς βαχχάριδος χαὶ Σοφοκλῆς. 

8δὅ 

Ἡρογοίυ5, Βαάσχανγος: φϑονερὸς, ἀχάριστος, 

᾿ συχοφάντης. Σοφοχλῆς δὲ Ἰδίως τὸ βάσχανον ἐπὶ 
'τοῦ ἀχάριστος, καὶ ὁ συκοφάντης παρὰ τοῖς ῥήτορσιν. 

856 
᾿ς τσ]. ΜΚ, Τιογᾶρηθα, Βλίζειν: χαὶ ᾿Ζττιχῶς 
᾿βλίτειν, 

, τέστιν ἘΠ χαὶ τ τς “Ζοιροχλῆς 

Ἦ σφηκιὰν βλίττουσιν εὑρόντες τινα. 

857 
ΑἸΒοπδθια ἢ. 409 ὁ. Βοῖχλεν (ορίΐζοπιθ βοό- 

᾿χλεψὴ) παρὰ Σοφοχλεῖ ὃ ᾿ Ἑρμῆς. 
δ8ὅ8 

Ζαπορίις Ῥυόυορ. ΠΠ, 65, Βοιώτιος νόμος: 

ἐπὶ τῶν τὰς μὲν ἀρχὰς ἠρεμούντων, ὕστερον δὲ τοῖς 
χαχοῖς ἐπιτεινόντων, ὡς {(ησι Σο(φοχλῆς 

᾿ς Ὅταν τις ζδη τὸν Βοιώτιον γόμον. 
859 

Ἐπί μι5 Ρ. 1626. ᾿“ριστοι(ανης ὃ “γραμματικὸς 

ἐν τῷ περὶ ὑγομασίας ἡλιχιῶν λέγει ὅτι χατὰ τὴν 

᾿ δάμαλιν Σοφοχλῆς ἔφη, Τηγεγῆ βούβαλ εν. 

860 
ὄττοῦ. Μ. γμ. 218, 26. δρίαξχος: ὙΠ ΠΣ: 

ἡ βάχχη ἡ βριαρῶς Ἰαχχάζουσα. Σοφοχλῆς ,, Ἔχω 

δὲ χερσὶν ἀγρίαν βρίαχχον.““ 
, 8601 

' Ἡοογοίυς, Βωλόναι: οὗ μὲν κολώνας, οἱ δὲ 

τὸ Κίλλαιον ἀχούουσι, διὰ τὸ ἀναχεχῶσϑαι, παρὰ 
Σοφοκλεῖ. 

τὸ ον τὸ μέλι ἀπὸ τῶν κηρίων, του- 

8602 

᾿ς Ἑιυβίαίμηι5 ᾿. 1923, Γέρων, παλαιός. λέγει δὲ, 

φασὶ, χαὺ Ε οὐ οαλης ἘΠ υπ: » Σὺ γὰρ γέροντα 

᾿ βουλεύεις."“ ἤγουν παλαιὰ, ἀρχαῖα. 

8603 

᾿ς Βρογοβῖια, Γλοιάς: ἡ χαχοήϑης ἵππος καὶ πο- 
᾿λυδίχ, παρὰ Σοφοχλεῖ. χαὶ γλοίης τὸ αὐτό. 

804 

Ηδογομῖι5, Τνώμων: συνετός. “Σοιροχλῆς. 
866 

᾿ς ΤΊΥΡΠΟ περὶ τρύπων ν. ὅ0. Ὀγοματοποιία χατ᾽ 

"ΟΜ λλΟ η»: ὡς τὸ παρὰ Σοφοχλεῖ 

Οἱ γὰρ γύνανδροι καὶ λέγειν ἠσχηχότες. 
᾿ἀντὶ τοῦ ἀνδρόγυγοι. 

866 

ΕἼΠΟΙ. Μ. Ρ. 2564, 588. Δελήτιον: τὸ δέλεαρ. 
᾿Σοφοχλῆς » ἔχε τὸ δελήτιον.““ ἢ Σώφρων. 
β 867 
τος Κ56801. ΑΡΟΙΠΟπΙΣ ΒΝ. ΠΙ,281. Δεν δέλλεινς: --- 
ΕΒὔς ἐπὶ τοῦ περιβλέπειν τέϑειχε, 
ἱ 

ΦΥ͂ 

δῦδ 
ῬοΙλιχ ΠῚ, 78. Ζ)εσπότειρα --- Σοφοκλῆς. 

8609 
Ετσπιο]. ΝΜ. γ. 209; 22: “ημόκχοινος: δημό-. 

σιος βασανιστής: ἢ ὁ δήμιος, ἤγουν ὁ ἐχ τοῦ δή- 
μου τὸ φονεύειν κληρωϑείς. Σοςφοχλῆς 

Οἵἷος γὰρ ἡμῶν δημόχοινος οἴχεται. 

870 
ῬΌΠΟΧ ΤΧ, 168, Ζεω τὸς παρὰ Σοφοχλεῖ, ὁ 

φυγὰς, τραγιχῶς. 
'δ71 

ΤΙ ογοῖι9, Ἔγχ ἐότημα: ὀργὴ, μανία. εἰ μὴ 
ἄρα ἰσοδυναμεῖ τῷ χότῳ. καὶ ἐνεχότουν παρὰ 
ΕΠ 

872 873 
Ἐΐγπιοῖ. Μ|. ν. 318,1. 'Ἔγχος: τὸ δόρυ. ἱστέον, 

ὅτι ἔγχος καὶ ξίφος χαὶ δόρυ τὸ αὐτὸ ὀθὲν Ὅμη-! 
θος. ὁ δὲ Σοφοκλῆς τὴν σφαῖραν ἔγχος το 
οἷον ., Τὸ δ᾽ ἔγχος ἐν ποσὶν κυλίνϑεται.“ς χαὶ τὸ 
πῦρ, οἷον ,, Ἔγχος ἱέμενον.“ς τὸ τὴν ὁρμὴν ἔχον. 

δ74. . 
Ετσπιοῖ. Μ. ρ. 333, 40. Ἔλυτρον: κάλυμμα, 

ἐχπέτασμα, ἐνείλημα. ὁμοίως χαὶ ἡ ϑήχη τοῦ τόξου. 
χαὶ πληϑυντικῶς Σοφοχλῆς ἔλυτρα. 

876 
ΕΊσπΟ]. ΝΜ, ν». 844, 40, Ἐνοϑμῦος ἦν τι γένος 

μάντεων οὕτω χαλούμενον, διὰ τὸ τοὺς ἐν ὅλμῳ 
χοιμηϑέντας μαντιχοὺς Ψ ἢ ὅλμοι δὲ λέγονται 
οἱ τρίποδες τοῦ ᾿Απόλλωνος. -- Σοφοχλῆς, ἐνό λ- 
μιος, ἀντὶ τοῦ μαντιχός. Ζοπορίας Ῥτονθρ. 17, 62. 
᾿πόλλων ὑπὸ Σοφοχλέους ἔνολμος. 

876 
Ετσπιο]. ΜΟ Ρ. 840, 156. ᾿“ττιχῶς μὲν ἕξπουν χαὶ 

ἕξχλινον λέγεται, ὥσπερ καὶ παρὰ Σοφοχλεῖ ὃ ξ- 
πηχυστί. 

ΕΕΞΕ 5 προ τῷ οπθος πτὰξ 

877 
Ἑπυδίαϊμῖτ5 Ρ. 1662. Ἔπηλις: ἡ ἐπὶ τοῦ προσώ- 

που μελανία, χαὺ τὸ πῶμα τῆς λάρνακος, ὥς φασιν 
οἱ παλαιοὶ κατὰ τὸν Σοφοχλῆν. ἡ δ᾽ αὐτὴ χαὶ ἔφη- 
λις χοιγνῶς, ὡς ἀπὸ τοῦ ἥλου. 

878 
ΡΟΙχ ΠῚ, 145, Τὸ βραβεύειν, ἐπιστατεῖν 

“Σοφοκλῆς. 
879 

ῬΙυΐανομι5 ΔΜΟΡΆ]. Ρ. 144 ". (οἱ 756 6.) Εἰ ὕκαρ- 
πον Κκυϑέ Οὐδ κῶν καλῶς ὁ Σοφοχλῆς τὴν ᾿Ζφρο-- 
δίτην προσηγόρευσε. 

| 

880 
Οτδηηπγδίϊοις ΒΟΚΚΟΡΙὶ ρ. 1376. Εὐνούχους δὲ Σο- 

φοχλῆ ῆς καὶ τοὺς ὀρϑαλμοὺς τοὺς εὔνεις καὶ ἐἐῇ, με- 
τασχόντας ὕπνου, τουτέστι τηροῦντας, Οὐχ ὅπου 
λαμπάδες εὐνούχοις ὄμμασιν... 

881 
Ῥποίία9 Ρ. 87,9. ξΞὐορνιεϑέαν: “Σοφοκλῆς ἐπὶ; 

οἰωνῶν. Ἐιδίδίῃτπς νυ. 1439, Εὐορνιϑία χατὰ τοὺς 
παλαιοὺς παρὰ Σοφοκλεῖ τὸ ἀγαϑὸν οἱωνισμα. ] 

882 
Εἴσπιο!. ΜΙ. γν. 462, 25. 

εὐτύχεια παρὰ Σοφοχλεῖ. 

ε 
Ἐυτυχία : εὕρηται. καὶ 

δὰ τ τσ ῤΦῤρ«ΔἕἷζρέΠη͵Ππ͵ολρ“ὩρμἁοἌἈ02ὸἂάΛόύῥΛψλ “τ ΠΟ 

τ ΡΟΣ ΥΝ 



Σ ΤΟΥ ΦΌ Οἱ τὰ ΑΓῈΡ ΟΡ ΎΟΣ: 

- 

88 

ῬΟΠῸχ ΙΗ, 185: Σοφοχλῆς ἔφη .. Ποππύζεται 
ξευγηλατρίς."" 

ὅὃδᾷ 

ῬΒοίϊιις Ῥ- 83, 2 2ὅ. οἵ οἷπθ ροϑίαθ ποπιῖπθ Απίϊαι- ἢ 

οἷδία ῃ. 98,7. Ζημίαν λαβεῖν: ἀντὶ τοῦ ζημιω- 
ϑῆγαι. οὕτως Σοφοκλῆς. 

ἷ δὃφ 

Ῥοππκ ὟἹ, 161. Ἡμέχαχον Εὐχλείδης λέγει 

καὶ Σοφοχλῆς. ᾿Τριστοφάνης δὲ καὶ ἡμιχάκως (ἘΠ65- 

πορῃ. 449.). 
ἈΠῸ 889 

ἘΓοςγομῖ5. Πραχλεία λέϑος -- - χέχληται δὲ 
οὕτως ἀπὸ Πουχλείας τῆς ἐν “υδίᾳ πόλεως. διὸ χαὶ 

Σοφοχλῆς “υδίαν λίϑον αὐτὴν χαλεῖ. 

| ὲ 887 
Ἐτγ πιο]. ΜΙ. Ρ. 480, 48. Θήλεια: ἐκ τοῦ ϑῆλυς. 

᾿ 
Ϊ 
ἢ παρὰ τὸ ϑάλλειν χαὶ γεννῶν. ὅϑεν χαὶ ἡ ὕπομ- 
βοος γνὺξ παρὰ Σοφοκλεῖ ϑήλεια καλεῖται. 

δ88 

ΘΠΟΘΙΌΒΟΞο5 ἀρι ΒΟΚΚογια Ρ. 1981, Τὸ ϑήλυ- 
δὸς παρὰ τῷ Σοφοχλεῖ χλιϑὲν διὰ τοῦ δὸς ἡμάρ- 
- τηται. 
Ϊ 889 

Ἐέσιμοι. ΜΙ. Ρ. 42, 40. Ἴδοις --- δοις. ἡ γενιχὴ 

᾿ἀΐδρεως, ὡς ὄφις ὄφεως" . οὗ 
᾿ ἐν δεῖ διὰ τοῦ ὃ. -- ὥστε ἁμάρτημα τὸ παρὰ Σο- 
ἱ φοχλεῖ ἔδοιδα. Οοπέον ἘΠιδιαιμῖαπι ν. 407, 88. 

[ ὲ 890 

ΟΠΟΘΥΌΡοσοις ἀρπα ΒΟΚΚούθυπ δα ΕτσγιποΙοσ. Ρ. 902. 

ὡς παρὰ Σοφοχλεῖ 

.". “. 90... 

καὶ ἀΐδρεῖ χαὶ αἴδρει 

Ἴχτινος ἡ εὐθεῖα, 
Ἴχτινος ὡς ἔχλαγξε παρασύρας χρέας. 

Οοὔδχ παρὰ συρὰν. Ζοπᾶναβ ρΡ. 1100. ἔχτιγος ἔχραξε 

παρασύρας χρέας. 
391 

ῬΟΠαΣ ὙΠ, 186. Ἱπποβουπκόλοι, “Σοφοκλῆς. 
892 

Ατβθπαθας ΠΠ. Ρ. ὅ25. Κάρυα -- τὸ δὲ δένδρον 

καρύα παρὰ Σοφοκλεῖ, Καρύαι μελίαι τε." 

893 
5ιλ5,) Καταινέσαντος: συγχαταϑεμένου. 

“Σοφοκλῆς. σαταίγεσον ο5ῖ ἴπ Οοαρ. ΟΟ]. ν. 1688. 

894 

ῬΒοίυ5 υ. 148,7. Κατεύχεσϑαι τῶν ᾿χαιῶν: 
ἀντὶ τοῦ χατὰ τῶν ᾿Αχαιῶν εὔχεσθαι. οὕτως Σοφο- 
“λῆς. 

895 ή 

Ῥμοῖας Ρ. 161,1... Καυρός: καχός. οὕτως Σο- 
φο“λῆς. 

896 
Ϊ 

! 
ἣ ΛΠ ,) : ᾿ 

Εἴγπιοὶ. ΜΙ. Ρν. ὅ00, ὅ4. Κέχονα: παρὰ ΖΣορφο-- 
! - ᾽ ᾿ - ΄. » 

᾿ χλεῖ. ἀπὸ τοῦ “στείνω, ἕχτονα, χέχογα. 

| 897 
, 3» 

ΕτγτηΟΙ]. Μ. ν. 511,62. Κηρυζχειον : ἔστι προση- 
᾿ Η , -“ ἢ ’ ΄ 

᾿γοριχὸν, “αὶ σημαίνει πᾶσαν ῥάβδον χηρυχος. ἔστι 

᾿ἱχαὶ χτητιχὸν, σημαῖνον τὸ τοῦ χήρυχος, ὡς παρὰ 
ΠΟ λεΣ Τράμμα χηρύχειον. 

| 898 
| Ετσπιοὶ. Μ'. ν. ὅ18, 45. Κιμμερίους φησὶν Ἥρα- 
ἰχλείδης ὁ Ποντικὸς ὑποχάτω τοῦ Πόντου εἶναι. γρά- 
φετᾶι χαὶ Κερβερέίων. καὶ ἔοιχε χαὶ οφοχλῆς 

͵ - ; - 

περιπεπτωπέγαι τῇ τοιαύτῃ γραφῇ" ὁμοίως καὶ “αρι-" 
’ ΕΥ , 

στοίφανγης ἕν βατράχοις (γ. 187.). 

899 

27. Κινάχη: ὁ ἀχινάχης; ἘττπΟ]. ΜΙ. γῥ. δ14, 

παρὰ «Σοφοχλεῖ. 
900 

Ἐπισίατ μίας. ν. 1479, 44. Κοχχοβόας 

ἀλεχτρυὼν, παρὰ “Σοφοκλεῖ. 
901 

50Π0Ι. Ανοίορη. ΑΟΙδνη, τ. 75. Κραναὰ πό- 

2 ς 

ορνις, ὁ 

η 
λις: τοῦτο τέτριπται ὑπὸ τῶν παλαιῶν. χαὶ «ϊσχυ-! 

λος γὰρ χαὶ ΖΣοιροκλῆς ἐχοήσαντο τῇ λέξει. 

902 

Ἐπισίαί τι Ρ. 1493, 823, “αέϑαργος: δηλοῖ ἢ 

μὲν χύνα. τροπιχῶς δὲ σημαίνει. χαὶ ἐπίβουλον ἄν- 
, ϑρωπον χρύφα βλάπτοντα. χαὶ ἔστιν ἐχεῖνος ὡσπερεί 

φασι λαϑροοδήκτης, ἀπὸ χυνῶν. Σοφοχλῆς 

Σαίΐνουσα δάκνεις καὶ χύων λαίϑαογος εἶ. 

Αρυά 5680]. Αὐἱδίορῃ. Ἐπὶ. ν᾿. 106ὅ. οἱ ϑιήδοιη ἰπ 

λαίϑαργος Ἰορίταν σαίνεις δάχγουσα. 
908 

Ἐπροίαεῖας Ρ. 1761, 22.0. “απίζειν: παρὰ Σο-" 
φοχλεῖ, τὸ συρίζειν. χαὶ βαυβᾶν, τὸ κοιμᾶσθαι, 

οἷον 

| 

Ἢ δὲ προὐχαλεῖτό με 
βαυβᾶν μετ᾽ αὐτῆς. 

: 9θ4 

Ῥποίίις Ρ. 216, 16. “Ζευγαλέα, διάβροχος. οὕ-. 
τω «Σοφοχλῆς. Ἐΐγπο]. Μ. ρΡ. 516, 283. Ζευγα-. 

λέον: τὸ ὑγρόν. Σοφοκλῆς ,, Μύρῳ λευγαλέῳ.“ 

906 

Ῥποίίπς ρ. 219, 2ὅ. οἱ ϑιιίᾶας, «Ζηχυϑιστής : ὃ μι- 
κρόφωγνος. οὕτως Σοφοκλῆς. 

906 

ῬΒνγηΐοδας Ὁ. 187. οα. ΤΟΡοοΚ. Ζ“έβανον λέγε 

τὸ δένδρον " τὸ δὲ ϑυμιώμενον, λιβανωτόν" εἶ καὶ: 
διὰ τὴν ποιητιχὴν λίβανον χαὶ τοῦτο τλλα ὦ 

λέγει. 
907 ἱ 

Ῥμοῖίιβ ῥ. 227, 18. Σοφοχλῆς δὲ λιτροσκό-" 

πον φησὶ τὸν ἀργυραμοιβὸν, ἀπὸ τοῦ νομίσματος. 

908 
Ῥποῖίπ5 Ρ. 247, 17. ΙΓ εὐγη (μαρίλη): ἡ με- ] 

μαρασμένη ὕλη, καὶ τοὺς ἀνθρακευτάς. «Σοφοκλῆς. 

909 

Ῥμοῖϊις Ρ. 255, 24, ῆελίνη: --- ὑσπριόν ἔστιν, 

ὅπερ "καὶ ἀρσενιχῶς λέγεται. Σοφοχλῆς --- ϑηλυκῶς, 

μελίγνη.- 

] 

β 
} 

910 

ῬΟΙῸΧ ΠΠ, 45. Πἤελλόποσιν τὸν ἄνδρα ὠνόμασε, 

“Σοφοκλῆς. 
911 

Ἐπί! ἶπ5 ἡ. 577, 1. Π71η λα. “Σοφοχλῆς; φησὶ» 

ὃ γραμματιχὸς ᾿Δριστοιάνης, δόξειεν ἄν που χαὶ τὰ] 

ϑηοία πάντα μῆλα χαλεῖν. Τάρπι Ρ. 1648, 60. Ξούο: 

χλῆς γοῦν, φασὶ, τὸν ᾿δάχιλλέα τραίρηνῶι εἰπὼν ὃν 

τῷ Πηλίῳ πᾶν μῆλον ϑηρῶντα, δόξοι ἂν τὰ ϑηρία 

Ἵ 

πάντα μῆλα καλεῖν. 
912 

ῬΟΙΠῸΣ 1Π| 10. Μήτηρ 9, ἡ τεχοῦσα --- ἡ μαστὸν 

ἐπισχοῦσα, ὡς ΖΣοφοχλῆς. 
.-...............».τρρρρῳρ..... 



---- 

Ἴ2 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ. 

οι 
Ῥμοίμις Ρ. 269, 9. Μιαίνεσϑαι χαὶ ἔχμεα ί- 

γεσϑαῖι, τὸ ὀνειρώττειν. Σοφοχλῆς. 
914. 

᾿ς ἘΕσπο]. Μ. ν. ὅ96,1. ἡύνδος: μύνϑος ἰχϑὺς, 
᾿Σοφοχλῆς" ὁ μὴ αὐϑῶν. ὅϑεν χαὶ ἔλλοψ, ἀπὸ τοῦ 
᾿ἐλλειπῆ τὴν ὕπα ἔχειν. 

ΐ 91ὅ Ν 

᾿ ῬοΠὰὺχ ΨΗ, 80. Ξασμα Σοφοκλῆς.. 
916 

τς Ῥμοπα γΡ. 812, 28. Ξυνῶνα: τὸν κοινωνόν. 
᾿Σοφολχλῆς. 
! 917 

' Οτδπηδίϊου5 (Ο]511π͵δηπ5. ἢ. 297. Ὄγ μος: ἡ χα- 

τὰ στίχον ἔφοδος τῶν ϑεριστῶν. καὶ ὄγμοι σταχύων. 
"χαὶ Σοφοχλῆς ὀστιβογμεύς (3) φησιν. χαὶ ἐπόγμιος 

᾿Ζημήτηρ, ἔφορος τοῦ ϑέρους. 
| 918 
ο΄ Ῥμοῖϊας ρ. 326, 13. Ὀχριάζων : τραχυνόμενος. 
“Σοφοχλῆς. 

919 

Ῥμοιίις Ρ. 829, 156. Ὁλοσπάδες: ὅλαι κατα- 
᾿πινόμεναι καὶ χατασπώμεναι. «Σοφοκλῆς. 

920 

ῬοΙχ ὙΠ, 82. Τὰς δὲ ταινίας ὁλοστὴμ 6- 
γους τολύπας Σοφοχλῆς ὠγόμασεν. 

᾿ 921 
Αρρομᾶϊκ ψαῖίο. Ῥυουθῖν. ΠΙ,86. Ὀπισάμβων: 

ταύτην Χρύσιππος τάττει χατὰ τῶν χεῖρον ὃν τοῖς 

πράγμασι προβαινόντων, παρὰ τὸ ἀεὶ ὀπίσω βαί- 
γειν. μέμνηται δὲ τοῦ ὀνόματος Σοφοχλῆς. Ἕποία- 
(μἴας ν. 862,5. Ἐν δὲ τῷ κατὰ στοιχεῖον λεξικῷ χαὺ 

Ϊ ᾿ εἴ ς 3 2 ΣΙ ’ 
ὀπισαμβῶὼ εὕρηται ἡ εἷς τοὐπίσω ἀναχωρησις. 
| 922 
ο΄ Ῥβμοίία5 ρΡ. 846, 56. Ὀρϑόχερως: ὀρϑόϑριξ. 

᾿Σοφοχλῆς. Ῥοῖαχ ΤΙ, 81. Καὶ παρὰ Σοφοχλεῖ ,,ὉὈρ- 
ϑόκερως φρίχη ,““ οἷον ὀρϑόϑριξ. 

928 
Ω [ὲ 2: Ῥμοίίι5 Ρ. 846, 22. Ὀρϑόφρων: ἀγατεταμέ- 

ἵψος χαὶ μετέωρος ταῖς φρεσίν. οὕτως Σοφοκλῆς. 
924 

Ῥμοίϊις ν. 3ὅ9,8. Οὐκ ἐχφρῶσινς οὐχ ἔξα- 

φῶσιν. «οφοχλῆς. 
| 925 

Ῥποίίις Ρ. 861, 16. Οὐράν: αἰδοῖον. Σοφοκλῆς. 
926 

Ῥμοίϊας Ρ. 368,19. Ὄφελμα: αὔξημα. Σοφοχλῆς. 

927 
Ἡονροοναῖο, Παραχρούεται:ς: ἀντὶ τοῦ ἔξα- 

ἱπατῷ --- μετῆχται δὲ τοὔνομα ἀπὸ τοῦ τοὺς ἱστάν-- 
τὰς τι, ἢ μετροῦντας χρούειν τὰ μέτρα, καὶ δια- 
᾿ σείειν ἕνεχα τοῦ πλεονεχτεῖν. καὶ ΖΣοςφοχλῆς που 

Ὡς μήτε χρούσης μήϑ᾽ ὑπὸ χεῖρα βάλῃς. 
᾿Ησος τπρίτο υἱἱίαν ἰπ Δίαοο νυ. 178. οἵ 8110]. 

928 
ΕἸσπιΟΙ. ΝΜ. ρῥ. 490, 8. (0011. ϑ14α ἴπ χάπηλος) 

Κάπηλος, ὃ μεταβολεὺς, χαὶ οἰγνοπώλης. παρὰ τὸ 
χέειν τὸν πηλὸν, ἤγουν τὸν οἶνον. τινὲς οἴονται ἕν 

᾽ κι " τ -ν 

ἀνθ᾽ ἕνὸς εἶγαι, πηλὸν χαὶ οἶνον, ἔκ τοῦ παρὰ 
᾿Σοφοχλεῖ 

ΠΙυλὺς δὲ πηλὸς ἐκ πίϑων τυρβάζεται. 
ὃ μὲν οὖν Σοφοχλῆς εὐεπίφορος εἰς τὸν πηλόν. 

) 

, 929 

ῬΒργηΐοῖ5 ΒΟΚΚΟΙ Ρ. 21, 272. Προσσαέΐέγεινγ: 

“Σοφοχλῆς- 
920 

Ῥποίίιβ ν. 470,2. Πτέρυγες: τὰ πηδάλια. 2 ο- 
φοκλῆς. 

9231 
Ἐποίαιεῖπα Ρ. 948, 19ϑ.. Τὸ πτύον καὶ πτέον 

ἔλεγον οἱ ᾿Αττικοὶ ὕστερον, ὡς «Ἄϊλιος 4ιονύσιός φη- 
σι" πτύον δὲ ΖΣοφοχλῆς, ἀχολουϑῶν δηλαδὴ τῷ 
ποιητῇ. 

922 ἃ 
Ετστιοὶ. ΜΙ. Ρ. 696, 580. Πύγαργος: εἶδος ἀε- 

τοῦ. Σοφοκλῆς ἐπὶ τοῦ δειλοῦ, ἀπὸ τῆς λευκῆς πυ- 
γῆς, ὥσπερ ἐναντίως μελαμπύγης ἀπὸ τῆς ἰσχυρᾶς. 

922 Ρ 

ϑίγαθο ὙΠΠ. ρ. 864. Σοφοχλῆς δὲ χαὶ Ἴων τὸ 
ὅζϑδιον (λέγουσι) δά. ! 

938 
Ῥμοίίας Ρ. 480, 16. Ῥαικχκούς: οὗ βάρβαροι τοὺς 

“Ἕλληνας. Σοφοχλῆς τὴ λέξει χέχρηται. Ἐξιδίαίμις ῥΡ. 
890. ΓΠραιεχοὺς, ἡ μὲν συνήϑεια χαὶ Σοφοχλῆς 

δέ που χατὰ τοὺς παλαιοὺς, χαὺ ὁ “υχόφρων δὲ 
διὰ τοῦ ἐν ἀρχῆ γ προφέρουσιν ἐπὶ Ἑλλήνων. οἱ 
βάρβαροι δὲ Ῥαιχούς φασι δίχα τοῦ γ, ὡς ὃν πα- 
λαιῷ εὕρηται δητοριχῷ λεξικῷ. Οοηΐ. ἔναρπι. 458. 

934 ; 
Ετσπιοῖ. Μ. ν. 702, ὅ4ά. Πᾶς ὁ πετρώδης αἱγια- 

λὸς ῥαχίας καλεῖται. χαὶ γῆ δέ τις ἐν τοῖς μετάλ-- 

λοις οὕτω χαλουμέγη. παρὰ τῷ «Σοφοχλεῖ ὁ αχία 
λέγεται ἡ τοῦ ὅρους. 

995 

Ῥμοιίις Ρ. 484,12. Ῥάχοε: αἱ μυρίχιναι δάβϑδοι" 
»»Ῥάχοισιν ὀρχάδος στέγης.“ ΖΣΣοφοχλῆς δὲ τοὺς φρα- 
γμοὺς ποίμγης. 

986 ϑθων 
Ῥποίίας Ρ. 485, 10. Ῥειτάς ὃν Ἐλευσῖνι δύο 

γαμάτια φερόμενα ἐκ μιᾶς πηγῆς, καλούμενα Ῥειτά. 
οὕτως «Σοφοχλῆς. 

957 

Ῥμοίίις Ρ. 488, 12. οἱ δας, Ῥήτωρ: συνήγο- 
ρος, διχολόγος. καὶ ὃ τὴν ἰδίαν ἀποφαίνων γνώμην 
κριτὴς παρὰ ΖΣοιρολλεῖ. 

938 
Ἡδογ οι, Ῥυτῆρε χρούων: ὃ χύχνος λέγει 

Καὶ μὴ ὑβρίζων αὐτίχ᾽, ἐκ βάϑρων ἕλω 

δυτῆρι χρούων γλουτὸν ὑπτίου ποδός. 
ἔνιοι δὲ οὐχ ἐπὶ τοῦ κύχνου, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν πολε- 
μίων, ὥστε εἶναι τὸν λόγον, φεύγοντας αὐτοὺς τῷ 

ὑπτίῳ ποδὶ τοὺς ᾿δίους γλουτοὺς ποιήσω τύπτειν. 

Ὑ. 1. Βυυποκίας χαὶ μὴν --- σ᾽ ἕλω. ούδιπι 2. ΘΧ 
ΘΌΡΒΟΟΙΘ αἴΐονε Ῥμοίίαα Ρ. 498, 18. 

929 

διϊᾶαθ, Σάγμας: ἡ ϑήχη τοῦ ὅπλου" σάγη δὲ 
τὸ ὅπλον. Σοφοχλῆς 

Κάλλιστα τεύχη δ᾽ ἐν χκαλοῖσι σάγμασι. 
᾿Αρο!]οπίπα 16χ. Ἠοπιθν. Σάχος: ἀσπίς. ἀφ᾽ οὗ καὶ 
οἱ γεώτεροι σάγηνν τὴν ὅλην πανοτιλίαν λέγου-- 
σιν, ὡς «Σοφοκλῆς. 

940 
ῬΒοίία5. Ρ. 497, 12. 22. Σαλάβην: Σοφοχλῆς 

τὴν ὀπήν. Σαλάμβης ὀπὴ, καπνοδόκη. 
“Σοφολχλῆς. 

εὖ 

οὕτως 

{ 



Σ Θέ. Καὶ ΑΡ Ὲ Ὁ. ΥἹΣ; 

941 

Ἡρογοδίυς, Σειρέου χυνὸς δίκην: Σοφο- 
χλῆς, τὸν ἀστρῷον χύνα. 

942 

Ἐπιοίαίμῖις Ρ. 1903. Σ ἕλας οὐ μόνον πυρὸς, ἀλ- 
λὰ καὶ ἡλίου. ὅϑεν παρὰ Σοφοχλεῖ ἡ ὀπὴ, ὡς ἐν 
δητοριχῷ εὕρηται λεξιχῷ. 

943 

Σεμνὰ τῆς σῆς παρϑένου 

᾿ Σοφοκλῆς τὰ ἄρρητα χαὶ ἀνεξήγητα 
ἘΓΟΘΥ ΟἾΠπι5.. 

μυστήρια: 

στηθρια-. 

δ. τ 944 
Ῥποῖϊις Ρ. 611, 16. Σέχλος (σίγλος σνατιπιαξῖ- 

οἷι5 Βαομιιδηπὶ 1. ῃ. 864, 9.) : 

σταϑιιὸς βαρβαοιχὸς δυνάμενος ὀκτὼ ὀβολοὺς ᾿Ἅττι- 
χούς. οὕτως Σοφοκλῆς. 

κα ν } “9 ΟΥ̓́ χαὶ τὸ ἐνωτίον, χαὶ 

945 

Ἡδογομῖις, Σιλφίου λειμών: Σοφοχλῆς πε- 
ὺἡ γῆς ἐν «Τιβύη τὸ σίλφιον φερούσης. 

946 

5΄6801. Ῥιπάδυ Τοίμπ. Κ, 86. Σ οφιστὰὼς μὲν χαὶ 
σοφοὺς ἔλεγον τοὺς ποιητάς. Σοφοχλῆς 

ΜΙέν᾽ εἷς σοφιστὴν τὸν ἐμόν. ; 
Ἐπιοίατηπις Ρ. 1023. Οἱ παλαιοὶ σοφοὺς ἐχάλουν ἅπαν- 
τας τοὺς τεχνίτας. χαὶ Σοφοχλῆς δὲ, φασὶ, τὸν 
χιϑαρῳδὸν σοφιστὴν λέγει. Οοπῖον ΔΙμδπαθαπι Ρ. 682. 

947 

ῬοΙκ ΠῚ, 101, Στομώ δη: τὰ εὕὔστομα χαὶ 
εὔφημα. “Σοφοχλῆς. 

948 

Ἡρόγοῖπς, Στοαβαλοχομᾶν: 

ῬΟΙχ ΗΙ,28. οὐλοχόμος, οὐλοχέφαλος. τὸν δὲ τοιοῦ- 
τον στραμβολοχομᾶν Σοφοχλῆς ὠνόμασεν. 

949 

ῬΒοεϊιβ Ρ. ὅ98, 8. διίάας δὲ Ζθπορίις ΥἹ, 19. 7' ὁ 
ϑερμὸν τοῦ ὀβελοῦ: ἐπὶ τῶν ἀναιρουμένων 
(αἱρουμένων ϑυϊ4α5) τὰ χείρονα ἀντὲ τῶν χρειττό-- 

ἀπὸ τῶν ἀπείρως δρασσομένων 

2) - 

οὐλοχομᾶν. 

γων ἡ παροιμία, 
χατὰ τὸ πεπυρωμένον τῶν ὀβελίσχων. μέμνηται αὐ- 
τῆς Σοφοκλῆς. 

960 

Ῥμοίπις ψΡ. 602, 6, οἱ ΕἘτγπο]. ΜΙ. γ. 766, 40, Τ᾽ ο ὦ- 

παιας ἡ ἐναντία πνοή. οὕτως Σοφοχλῆς. Δρπὰ Ετγ- 
1101. ΝΙ͂, τριπαῖα. Βνύμοκπις τροπαία. 

961 

Ἡρογομῖις, Τ᾽ υ ῳ ὦ : ἀντὶ τοῦ Τυφῶνος. Σοφοχλῆς. 

952 

Ὕπουλον εἶπ Επιοίαίαττι, μ᾿. 2496. πε «οιοχλῆς 

ππ  ππππ- “0 0.0 πὐσύσυνσιια...........»--.ο.0.ϑ0ϑΨἍ0ὅὕὍ0(ὁ(ἁἱιυ. αὐλνυωοσύσισίυο 9. αιοονυσσισνσοτονς πον ττουνοσον πους τος-- οὐ υς -- τοσυκαφυκοσονσ ον παυνυο»αάσυ,νσαονραμβ» δ. υσνοσανον δ»... 
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13 
τὸν δούρειον ἵ ἵππον», παρενεγχὼν αὐτὸ ἐκ τοῦ σέα τὶ 
σιτιχῶς λεγομένου ἐπόόροῦ ἤϑους, τοῦ κατ᾽ ἄνϑρω- | 
πον μὴ ὑγιῶς ἔχοντα τοῦ τρόπου, ὡς ἀπὸ ἑλχῶν 
ἃ δοκοῦντα ὑγιᾶσϑαι, οὐκ εἰς παγτελὲς, φασὶ, χα- 
ϑαρεύει . ἀλλὰ δηλαδὴ ὑπὸ τὴν προφαινομέγην οὐλὴν 

Ι 

χαχὸν τι χρύπτει. | 

953 | 
ΗΘ5Υ οδῆιις δὲ Ῥγυ ποθι ΒΟΚΚουὶ ρῥ. 68, 4. (ὁο1.. 

Ῥμοιῖο Ρ. 686,12.) Ὑψαυχεῖνγ:ε μεγαλαυχεῖν. Σο-! 
φοκλῆς. 

»,, 

964 

Ῥμοίίι Ρ. 637,1. « αιχῷ : ἀκμάζοντι 
πρῷ. οὕτως Σοφο;λῆς. 

965 
ῬΒοίδις Ρ. 640, 18. Φαρχέδα: τὴν ἐχ τοῦ γή- 

ρως ῥυτίδα. οὕτως Σοφοκλῆς. ὙΠ ίοριπι φαομαπσίδα 
ΟΟΥΡΟΧΙ ΒυπηοΚΙα5. 

χαὶ (μ- 

956 

Ἠδόγομῖις ἴπ ἀφ ἄρμίιαχον, Τὰ βαφεῖα φαορμαχά - 

νας ΖΣοφοχλῆς ἔφη. 
957 

Ετγηιο!. Δ]. Ρ. 808,34. υτάλμιος: “Σοφοχλῆς, 
Προσῆλϑε μητρὶ χαὶ «υταλμίῳ πατρί. 

θ9θύδ 

ΟΥδιμπιδίϊοιι5 ΒΟ ἃπηὶ ἵ. ἡ. 41ὅ, ὅ, (οἱ κ"'πθ 50- 

ῬΠΟΟΙ 15. ΠΟΙ 6 τ 0) Χειμάμυνα παρὰ Σο- 

φοχλεῖ ἡ παρ᾽ Ὁμήρῳ ἀλεξάνεμος. 

969 , 

διάα5, Χλωρανϑεές: ἀντὶ τοῦ χλωρὸς γενη- 
ϑείς. οὕτως Σοφοκλῆς. 

960 

500]. ΑΥϑ ΟΡ. μη. 1006. ἤϊουσαῖος --- ὁ δὲ Σο- 

φοκλῆς χρησμολόγον αὐτόν φησι. 
901 

Ἡδθνοάϊδηι5 περὶ μογήρους λέξεως ρ. 14, 25. Χνοῦς 
παρὰ Σοφοχλεῖ. 

902 

Ἐπιδίδιἶπς Ρ. 777. ἂχ 

τὰ ἄρτι δὴ γεγονότα, ὅϑεν χαὶ ψαχαλοῦχοι μητέρες, 
παρὰ Σοφοχλεῖ. Τάθιν μ. 1625. οχ Αὐἱδίορμδμπὶς συδμις, 

Α αλα,ς τὰ ἔμβουα, καὶ 

πιδίϊοὶ ΠΡ νὸ σεερὶ ὀγομασίας ἡλικιῶν, Ἔμβουα δέ τινα 

καὶ ἀρτιγενῆ δὴ, ψάκαλα λέγει καλεῖσθαι χαὶ ὀρτα- 
λέχους. ὅϑεν φησὶ παρὰ Σοιροχλεῖ 

ινακαλοῦχοι 

μητέρες αἷγές τ᾽ ἐπιμαστίδιον 

γόνον ὀρταλίχων ἀναφαίνοιεν. 
903 

ϑυΐάαθ, “ὃς; λίαν. Σο(φοχλῆς 

Θαυμαστὰ γὰρ τὸ τόξον ὡς ὀλισϑάγει. 

10 



ϑρασ στα τὔὐὖὔὖὔυν 

π 

Ὁ. 1 1 ΠΣ: 

1 

ὅ 6110]. Αὐϊδίοριι. ἄν. 494. ἐς δεχάτην γάρ πο- 

τὲς ὅτι τὴν δεχάτην εἱστίων ἐπὶ τοῖς γεγννηϑεῖσι 
καὶ ἐν αὐτῇ τὰ ὀνόματα ἐτίϑεντο τοῖς παισὶ, χαϑάώ- 
πὲρ Εὐριπίδης ἐν «Αἰγεῖ ., Τί σὲ μᾶτερ ἐν δεκάτᾳ 

᾿ 2 ’ .- ΄ . ΄ ὔ ’ 

τόκον ὠνομαζεν. Βιυϊάα5 ν. δεχατεύειν, τίς σὲ μιά- 

τὲρ ἐν δεχώτα τοῦ τόχου ὠνόμαζεν. 

ΜΙ ράθαπι Ρ. 60. τίς σὲ μάτηρ ἐν δεχάτᾳ τόχον ὠγό- 
μασεέ:- 

1 

ΟΙοπι. ΑἸοχ. ϑίγοιη. ΜΙ. Ρ. 742, 18. 

ἘΠῈΙ 5] Θῖπ5 δα 

Ποίαν σὲ φῶμεν γαῖαν ἐχλελοιπότα 
Ψ' “ “.Ψ ἴ “ Ν ᾿ ’ 3 δ᾽ 

πόλει ξενοῦσϑαι; γῆ δὲ τίς πάτρας ϑ' ορος; 

τίς ἐσϑ᾽ ὁ φύσας; τοῦ κεχήρυξαι πατρός; 

1ΠῚ 

ΔΙΌ αΘι5 88. Ρ. 226. ὅδ65π. 

Τί γὰρ πατρῴας ἀνδρὶ φίλτερον χϑογός; 

τ 
δίορδοιις 4. μ. 322. 

3 ᾿ 2 χλτνον 5 Ξ - 4 ᾿ς ’ 
«Ἄνδοὺς δ᾽ ὑπ᾽ ἐσϑλοῦ καὶ τυρανγεῖσϑαι καλὸν. 

ν 
ΘΌΡ οι. 7. Ρ. 86. 

32 κ ΄ Ὁ ὁ χα Α 

ἔστι καὶ πταίσαντ᾽ ἀρξταν 

ἀποδείξασϑαι ϑαγάτῳ. 

ΥΙ 
ΘΙΟΡαρι5. 117. Ρ. 8699. 

Κατϑανεῖν δ᾽ ὀφείλεται 
χαὶ τῷ χατ᾽ οἴχους ἐχτὸς ἡμένῳ πόνων. 

-Ξ-----ο--- - --Ξοτ τ ὔππερο' Θ᾽ Ὁ τ 9 Θ τ  -- --.---- -- -- τ ς΄ Ὁ τ -- - πο στο. - -----πς οι - πος 

ΥΠ 
! 

ϑΙΟθαθα5 85. ἢ. 498. 
] Ξ Ἢ " - - ΞῚ , 

ΠῚ που χρεῖσσον τῆς εὐγενίας 

τὸ καλῶς πράσσειν. 
ΨΙΠ 

ΒΊΌΡδοι 5 34. ρῃ. 

ς 

218. 

Εὶ μὴ χαϑέξεις γλῶσσαν, ἔσται σοι χαχά. 

ΙΧ 
ΘΙΟθαθς5. 71. ρ. 432. 

“]ειλῶν γυναῖχες δεσποτῶν ϑρασύστομκιοι. 

Χ 
ΘΊΌΡαΘι5. 10166 1). 

Πέφυκε γάρ πως παισὶ πολέμιον γυνὴ 
- , ς -ν , τοῖς πρόσϑεν ἡ ζυγεῖσα δευτέρῳ πόσει. 

δευτέρα ἘΠΙΙ5]6ἴπ5. 
ΧΙ 

ΘΙΌΡδθις 110, ῃ. 581. 

ΤΠπηνὰς διώχεις, ὦ τέχνον, τὰς ἐλπίδας, 
οὐχ ἡ τύχη σε. τῆς τύχης δ᾽ οὐχ εἷς τρύπος. 

ἘΠ ΙΓ νι 

(Εχ τϑοθπβίομα ἃ. δδμ]ῖδο,) 

ΦΤΟ ΦΧ ΩΣ 
᾿ 1 

ΠΙσαθαΡομι5 βίῳ Ἑλλάδος γν. 22. 
ΠΟΙΙΠ6 [ἀθιδ6 

“Πλλὴην γὰρ, ὡς ἔοιχε, γίγνεται “«Τιὸς, 
τοῦ δ᾽ Αἴολος παῖς, «Αἰόλου δὲ Σίσυφος 

᾿ϑάμας τε Κρηϑεύς. ϑ᾽, ὅς τ᾿ ἐπ᾿ ᾿ἀλφειοῦ δοαῖς 
ϑεοῦ μανεὶς ἔρριιμε Σαλμωνεὺς φλόγα. 

ϑθαρο ΨΗΠ. γν. ὅ46 Ρ. ΑΙιι6]. “Π δὲ Σαλμώνη πλη- 

σίον ἐστὶ τῆς ὁμωνύμου χρήνης, ἐξ ἧς ῥεῖ ὁ Ἔνι- 
πεύς" ἐμβάλλει δ᾽ εἰς τὸν ᾿Ἰλφειὸν, χαλεῖται δὲ νῦν 
Βαρνίχιος. τούτου ἐρασϑῆναι τὴν Τυρώ φασιν. 

ἐνταῦϑα γὰρ βασιλεῦσαι τὸν πατέρα αὐτῆς Σαλμω- 
νέα, χαϑάπερ χαὶ Εὐριπίδης ἐν «ΑἸόλῳ φησίν. 

1 : 

Ἡπήκοι. “ἴῃ 

Βίοραρτις 41. ν. 240. 

“1οχεῖτ᾽ ἂν οἰχεῖν γαῖαν, εἰ πένης ἅπας 
λαὸς πολιτεύοιτο πλουσίων ἄτερ; 

οὐχ ἂν γένοιτο χωρὶς ἐσϑλὰ χεὼ κακὰ, 
ἀλλ᾽ ἔστι τις σύγχρασις ὥστ᾽ ἔχειν χαλῶς. 

ὅ ἃ μὴ γάρ ἐστι τῷ πένηϑ', ὃ πλούσιος 
δίϑωσ᾽, ὃ δ᾽ οἱ πλουτοῦντες οὐ χεχτήμεϑα, 
τοῖσιν πένησι χρώμενοι ϑηρώμεϑα. 

Ψ. 8. 4. ῬΙνίανομυ5 Νῖονα]. μΡ. 2ὅ ο. 869 ". 474 ἃ. 

ΤΠΘοΟρΒυασί. ΜΘ ΡΥ 5. Ρ. 209. 

1Π 
ΘΙΌΡ οι 68. Ρ. 406. 

Ἴδοιμι δ᾽ αὐτῶν ἔχγον᾽ ἄρσεν᾽ ἀρσένων, 
πρῶτον μὲν εἶδος ἀξίους τυραννίδος. 

σιλείστη γὰρ ἀρετὴ τοῦϑ᾽ ὑπάρχον ἐν βίῳ, 
τὴν ἀξίωσιν τῶν καλῶν τὸ σῶμ᾽ ἔχειν. 

Ψ. 2. Αἴβθη. ΧἼΊΠ. ρΡ. 866 Ρ. ῬοιρβγΥῖις ἴῃ εἰσαγω- 

γῆ 5. Ρ6110 περὶ τῶν ἑπτὰ φωνῶν εἱ 6χ 60 Εῤγ- 

101]. Μί. ρ. 295, 42. (Οπᾶ. ρΡ. 1638, 28.) Ἐποίαῃ!. ῥ. 

899, 10θ. ἀξίους δίοραθιιθ. Οτρσονῖαβ Ναζίδηζ. 516]. 
Ρ- 117. τὸ εἶδος ἀληϑῶς ἄξιον τυραννέδος. Οθουθῖιο 
Αονορ. Ηρ. 66. τὸ φοόγνημα, --- ὃ φησέ τις τῶν 
παλαιῶν, τυρανγίδος ἄξιον ἔχριναγ. 

ἵν 
ΝΙΌΡαθις 89. τ. 502. 

Τὴν δ᾽ εὐγένειαν, πρὸς ϑεῶν, μή μοι λέγε" 
ἐν χρήμασιν τόδ᾽ ἐστί" μὴ γαυροῦ, πάτερ " 
κύχλῳ γὰρ ἕρπει, τῷ μὲν ἔσϑ'᾽, ὁ δ᾽ οὐχ ἔχει" 
χοινοῖσι δ᾽ αὐτοῖς χρώμεϑ᾽ " ᾧ δ᾽ ἂν ἐν δόμοις 
χρόνον συγοιχῇ πλεῖστον, οὗτος εὐγενής. 

Υ 
ϑοχίης Επιρὶν, ἄν. Μία, 1,13. 5. 271. δὲ 5. 278. 

ῬΙπίαροϊις δῖονα]. Ρ. 84 4. αἰμβομπᾶριι ΕΥ̓͂, ᾿. 159 ἀ. 

ϑΊοΌθαθι.. ὅ. Ρ. 68. 91. ν. 507. 

Μη πλοῦτον εἴπης " οὐχὶ ϑαυμάζω ϑεὸν 
ὃν χὠ χάχιστος ῥᾳδίως ἐχτήσατο. 



1 

ΥΙ 
ΒΙΌΡαθις 43. ρΡ. 802, 

«Ζαμπροὶ δ᾽ ἐν αἰχμαῖς άρεος ἕν τε συλλόγοις 

μή μοι τὰ χομινὼ ποιχίλοι γενοίατο, 
. ὲ ω ΄ ἜΣ 

ἀλλ᾽ ὧν πόλει δεῖ, μεγάλα βουλεύοντες εὑ. 
Αὐἱδίοί. ῬΟΙΠτ. ΠΠ᾿. 2, ὅ. Καὶ Εὐριπίδης φησὶ «, Ἀ]ή 

μοι τὰ χόμιν᾽, ἀλλ᾽ ὧν πόλει δεῖ" ὡς οὐσών τινι 

ἄρχοντος παιδείαν. 

τετε- --- 

ΕΘῪ ἈΡΎΓΤΙ ἀι Ἃ “ὦ ἡ. Ἴ5᾽ 
ΘΘΘΘΘ - - 
| ΧΥΙ 

ΒΙΌΡδΘις 118. γ᾿. δδ4. 

Οἴμοι, τίς ἀλγεῖν οὐκ ἐπίσταται χαχοῖς; 

ι΄ τίς ἂν χλύων τῶνδ᾽, οὐκ ἂν ἐχβάλοι δόχρυ; 

' ΧΥΠ 
ΘΙΌΡαρις 3ὅ. ἢ. 210. | 

᾿ς Ὲαῖδες, σοφοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ὅστις ἐν βραχεῖ, 
πολλοὺς λόγους οἱός τε συντέμγειν χαλῶς. 

ΥΠ 
ΘΙΌΡαθι5 61. Ρ. 386. 

Τὴ δ᾽ Ἡφοοδίτη πόλλ᾽ ἔνεστι ποικίλα" 
τέρπει τε γὰρ μάλιστα χαὶ λυπεῖ βοοτούς" 

τύχοιμε δ᾽ αὐτῆς, ἡνίκ᾽ ἐστὶν εὐμενγῆς. 
ΥΠΠῚ 

ϑέοΡάθις 69, Ρ. 429. 

Καχὸν γυναῖχα πρὸς νέαν ζεῦξαι νέον " 

μαχρὰ γὰο ἰσχὺς μᾶλλον ἀρσένων μέρει, 

ϑήλεια δ᾽ ἥβη ϑᾶσσον ἐχλείπει. δέιιας. 

Αγπα ΟἸθιιθπέ. Α1οχ. σοι. Ὑ1. ῥ. 740, 9. γυΐίπιο συϑῦ- 

“11 (ἴῃ ἀπὸ 116 γοαῖαν γυὸ γέα») ἄπο 4111 σιθιπσται- 

τ 40 ΠΠς αἰγθυϑὶ 

-.-- 0. Τ. Ἑ » .... .  .-......΄.΄΄΄΄ψ... . ὄ.. ώ“ἀςἰ.ς-΄5ππ͵ιπ.ι..Ὄςς.......΄“΄ὦἝ............. ..,... 

“παισίν ον ὐνέννα στύλου. πτυσος, ν.......ὲΨ. 

ς Α ὙΡ 2) “, ες ͵ὔ ρ -ῳ 

Ο μὲν γαορ ἀλλης ΔΕ ΤΌ ΟΣ ἱμείοει λαβεῖν, 
« Ἂ ᾿ν - , , 

ἡ ὁδ᾽ ἐνδεὴς τοῦδ᾽ οὐσὰ βουλεύει χαχα. 
ΙΧ 

ῬΙπέαΡοπτ 5 ΔΊΟΥ]. Ὁ. 285 ΡΒ. ΚΒ(ΟΡάθι 110. Ρ. 92. 

᾿4λλ᾽ ἢ τὸ γῆρας τὴν Κύπριν χαίρειν ἐᾷ, 
ἢ τ᾿ ᾿ἀφοοδίτη τοῖς γέρουσιν ὥχϑεται 
] Ἴ. [0 ἢ Φ.:) Ν γέ γ 

ῬΙΔΡΌμτ5. Δῖον]. Ὁ. 766 ἃ. 1094 [- 

Χ 
. Υ̓ 2 , 

5050]. Αυϊείορῆ. Ῥας. 113. Τὸ δὲ ἡ δ᾽ ἔτυμός γε 

εἴρηται παρὰ τὸ ἐξ Αἰόλου Εὐριπίδου ἀο᾽ ἔτυμος 

φάτειν ἔγνων Ἅἴολος εὐνάζειν τὲ τέχνα «ρίλτατα. 
ϑοιάϊουιι ἀπ 1 ηΐο 

: Φ 1.52 ΄ Ψ 
“10 ἔτυμον (φάτιν ἔγνων, 

“Αἴολε, σ᾽ εὐνάζειν τε τέχνα «(ίλτατα. 
ΧΙ 

5080]. Αὐϊκίορι. ἤδη. 1522. Τί δ᾽ αἰσχρὸν. 
ἣν μὴ τοῖς ϑεωμένοις δοχῆς παρὰ τὰ ἐξ 

» ΄ «Αϊολου Εὐοιπίδου 
τί δ᾽ αἰσχρὸν, ἢν μὴ τοῖσι χοωμέγοις δοχὴ; 

ΑΤουτπί ῬΠιΐδυομπ ίοτα]. Ὁ. 38 ὁ. οἵ β'θυθπια. ἀρ 

ΒιοΡθαθιπ Υ. ρΡ. 79. Ἐοάθηι νοοῦσι δα] νυ! ϑηήππι Ἐλι:1- 

Ρἰάθπν πιδᾶπ 6546 ΓαΙά6η) διοίο! οοὲ δίδοιμο δρπᾶ 

Αἴμθη. ΧΗΙ. ρ. ὅ82 ο. ἀριᾷ Αἴβθη. οσὲ εἰ -- ὅδ οχεῖ. 

ΧΙ 
ΒΙΌΡθαθις 4. τ. ὅ2. 

Καχῆς ἀπ᾽ ἀρχῆς γίγνεται. τέλος καχόν. 

ΧΠΙ 
ΘΙΌΡαθις 20. ῥ. 171. 

ὌὮὌο: -“ Ἄ "" δσ "2 ᾿ ᾽“- ; 

ογῆ γὰρ ὕστις εὐθέως γαοίζεται, 
- -“ -" ; ’ ’ 

χαχῶς τελευτῷ" πλεῖστα γὰρ σφάλλει βροτούς. 

ΧΙ 
ΒΌΡΘπς9 22. τ. 187. 

Σιγᾶν φοονοῦντα χοεῖσσον ἢ εἷς ὁμιλίαν 
πεσόντι, τούτῳ δ᾽ ἀνδοὶ μήτ᾽ εἴην φίλος 
μήτε ξυνείην, ὅστις αὐτώρχη «φρονεῖν 

, Ὁ ,.« ᾿ ͵Ἴ « , 

πέποιϑε. δούλους τοὺς φίλους ηγουμεγος. 

ΧΟ 
ΘΙΌΡαΘι 9 71. τ. 432, 

Τυναῖχα δ᾽ ὅστις παύσεται λέγων χαχῶς, 

δύστηνος ἀρα χοὺ σοφὸς χεχλήσεται. 

ἱ 
. το τ  πΠπΠ  -- ΤΌ - ----- - τς ---- -- - τ ποττονπτοῦς 

] 

5'π6 ποιηῖηο ζαθι1 86 

Ἐχ ἄροϊο μᾶθο 6556 “9οιητ ΚΓΟΡαθιι5 52. Ρ. 300. 

ϑυϊάας νυ. οἷος οἱ σοῦ, σο(οῦ τιρὸς ἀνδρὸς ὅστις ἐν, 
βοαχεῖ πολλοὺς χαλῶς οἷός τε συντέμνειν (συντε-- 
μεῖν σοὺ. σοὺ) λόγους, 6δχ Αὐδίορμαμθ, (πὶ αἰςθγίθι 
ΒΟΙΪηδία" τ. σοῦ, ἜΠΘΘΙΏΟΡΗ. 18. 

ΧΥΙῚ 

ΘΙΌΡαΘις 11. Ρ. δὅ90. 

«Ῥεῦ φεῦ. παλαιὸς αἶνος ὡς χαλῶς ἔχει. 

γέροντές ἔσιιεν οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὄχλος 

χαὶ σχῆμ᾽, ὀνείρων δ᾽ ἕοποιιεν μιμήματα. 
νοῦς δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐστὶν, οἴόμεσθα δ᾽ εὖ φρονεῖν. 

ΧΙΧ 
Οαϊθηις ν0]. ἡ. τ. 152. Ομαγίοσν. Κ. Ρ. 418. Κίμπη. 

κι ’ ἊΣ » Ξ 

Εἰ μὲν τοῦδ᾽ ἡμαο πρῶτον ἣν χαχουμέν:», 
ἮΝ , ΄, 

χαὶ μὴ μαχρὰν δὴ διὰ πόνων ἐνκυστόλουν, 
ἘΣ ἘΔ ΓΑΡΕ ΜῚ ΡΝ ς γ- 

εἰχὸς σφαδάζειν ἣν ἄν, ὡς γεοζυγὰ 

πῶλον χαλινὸν ἀρτίως δεδεγμένον " 
»Σἢ- ; ᾿ ’ 

γὺῦν δ᾽ ὠμιιβλύς εἶμι χαὶ χατηοτυκὼς πόνων. 

Οταπιηιαίϊους ΒΟΚΚΘΡΙ τ. 105, 26, Κατηορτυχέναι ἐλέ- 

γοντο οἱ μηχέτι βόλον ἔχοντες ἵπποι. 
᾿ «Αἱόλῳ. 

Πυοιπίδης. 

Τιαΐηο νους ΟΙοοο Τιι56. {{}, 28, 

ΧΧ, 

ΒΙΌΡαΘις 106. ρΡ. ὅ68. 

Π͵οχϑεῖν ἀνάγκη" τὰς δὲ δαιμόνων τύχας 

ὅστις φέρει κάλλιστ᾽, ἀνὴρ οὗτος σοφός. 

ΧΧΙ 

ϑίόθαθις 102. ψ. 856. 

᾿Ζεὶ τὸ μὲν ζῆ, τὸ δὲ μεϑίσταται χακὸν, 

τὸ δ᾽ ἐχπέφηνεν αὖτις ἐξ ἀρχῆς νέον. 

Χ ΧΙ ] 

ΘΙΌΡδΘι5 90. ρΡ. 5931. 

Γλυχεῖα γάρ μοι φροντὶς οὐδαμῆ βίου. 

Χ ΧΙ 

ΘΙΌΡ δος 37. ἢ. 220. 
Χ41λλ᾽ ὅμως | 

πατρίδος ἐκλιπεῖν ὅρους. 

ΧΧΙΤΥ͂ 
ΘΙΌΡαθις 49. ν. 802. 

Τὰ πόλλ᾽ ἀνάγχη διαφέρει τολμήματα. 

ΧΧΥ 

ῬΙπίάυ Ομ 5 ΔΊΟΥΙ. Ρ. 98 6. 959 ἃ. 

ἽΙ βοαχὺ σϑένος ἀνέρος " 

ἀλλὰ ποιχιλίᾳ πραπίδων 

δεινὰ μὲν «ὔλα πόντου 

οἶχτούς τις κἴων 

χϑονίων τ᾽ ἀερίων τὲ 

δάμ ναται ποιδευματεί- 

ΧΧΥ,; 

ΊΌΡαΘι5. 60]. Ρἢγ5. 14. 9. Ρν. 292. 66. ΠΘοτθα. 

Ὁ χοόνος ἅπαντα τοῖσιν ὕστερον «φράσει. 

λάλος ἐστὶν οὗτος. οὐχ ἐρωτῶσιν λέγει. 



1 [.. ΔΙΐου νϑύϑβ δἱ οδὲ ΕἸ 15., παροὺ αἱ ροθία ΒοῸ 

᾿βουῖθονρ πα πος απᾶπι λάλος γάρ ἐστι χοὺχ ἐρωτῶ- 

σιν λέγει 6. ΘΥΝΘΟΚΕΙῦ5.] 

ΧΧΥΙΙ 

50Π0]. ΑὐΥὐἱοί. Ῥαδς. 118. 

«Αἰόλου Εὐριπίδου ἔπος 
Καὶ τοῦτο παρὰ τὸ ἐξ 

Αοξάσαι ἔστι, χόραι, τὸ δ᾽ ἐτήτυμον οὐκ ἔχω 

εἰπεῖν. 

ΧΧΥΠΙ 

διϊᾶα5, κλῆρος Ἑρμοῦ: συνή- 

ἔβαλλον οἱ χληροῖντες εἰς ὑδοίαν 
ἐλαίας φύλλον, ὃ προσηγόρευον Ἑρμῆν" χαὶ πρῶτον 

ῬΠοίλι οἵ 
2 , 

ϑ ει ἀρχαία 

ἰξξήρουν τοῦτο, τιμὴν τῷ ϑεῷ ταύτην ἀπονέμοντες " 

ἐλάγχανεν δὲ ὁ μετὰ τὸν ϑεόν. Εὐριπίδης ἐν «Ζἰόλῳ 
μνημονεύει τοῦ ἔϑους τούτου. 

ΧΧΙΧ 

Ηδογομίυ5, χοατές: ἀσϑενές. Εὐριπίδης ΑἸόλῳ. 

Α΄. ΔΕΞΑ͂ΝΩἍΗ͂ΡΟΣ. 

Ι 
ϑοΡθαθις 123. γΡ. 616. 

Παλαιὰ χαινοῖς δαχρύοις οὐ χρὴ στένειν. 

1 

ΒΙΟΡαΘι5 113. Ρ. 584. 

α. Οἶδ᾽ - ἀλλὰ κάμπτειν τῷ χρόνῳ λύπας χοεών. 

β. χρή" τοῦτο δ᾽ εἰπεῖν ῥᾷον ἢ φέρειν χαχά. 

11 

δίορδοας 108. Ρ. 562. 
ε͵ 2 γ7 ΕῚ - ΕῚ [ Ρ] Ψ - 

Ὥστ᾽ οὐ τις ἀνδρῶν εἰς ἅπαντ᾽ εὐδαιμονεῖ. 

ἵν 

ΒΙΌΡδΘας 106. μ. ὅ68. 

Πάντων τὸ ϑανεῖν " τὸ δὲ χοινὸν ἄχος 
μετρίως ἀλγεῖν σοφία μελετᾷ. 

ΝῊ 
ΒΊΟΡδΘια 38. Ρ. 222. 

Οἴμοι" ϑωνοῦμαι διὰ τὸ χρήσιμον φρενῶν, 
ὃ τοῖσιν ἄλλοις γέγνεται σωτηρία. 

ΥΙ 
δίοΡθαθις 60. ρΡ. 388. 

Ζοφὸς μὲν οὺν εἰ, ΤΙ]οίαμ᾽, ὅμως δέ σοι λέγω " 
βούλου φρονοῦντος μᾶλλον ἡ φρονεῖν χγοεὼν 

οὐχ ἔστιν αχϑος μεῖζον οὐδὲ δώμασιν 
κτῆσις χαχκίων οὐδ᾽ ἀνωφελεστέρα. 

ΥΠ 
ΘΙΌΡ ΘΙ 4. γν. 583. 

Οϑεν δὲ νιχῶν χγρὴν σε, δυστυχεῖς, ἄναξ, 

ὁϑεν δέ α᾽ οὐ χρῆν, εὐτυχεῖς - δούλοισι γὰθϑ 
- - [χὰ - 5 ἢ " 2 

τοῖς σοῖσιν ἤχεις, τοῖς δ᾽ ἐλευϑέροισιν οὐ. 

Δ! 
δίορϑοις 60, τ. 884. 

.-.-----  ΄΄“ἐΠἐτἴ΄ἷἴἃἴἷἴἃἕὦἕἔἾ ὁὁὃϑ Ὁ00.ὉΆἌ...ς΄--΄-«ΦΦὉ5.-΄....΄[ἐΠἔὺῤὗἵἿἾ  ΘΦῃ( -ὃ ὁ ὁ 

Ζούλους γὰρ οὔ 
χαλὸν πεπᾶσϑαι χρείσσονας τῶν δεσποτῶν. 

ΙΧ 
ΒΈΟΡαθα 5. θ᾽ θη, 

Ὁ παγκχάκιστοι καὶ τὸ δοῦλον οὐ λόγῳ 

ἔχοντες, ἀλλὰ τῇ τύχη κεκτημένοι. 

Χ 
ΘΙΌΡαΘι 5. 1ΡΙ θη 

27) , ᾿ Α “ 

Πλεγχον" οὕτω γὰρ χαχὸν δοῦλον γένος" 
γαστὴρ ἅπαντα, τοὐπίσω δ᾽ οὐδὲν σχοπεῖ. 

π ὦ ἃ α ππ τ ΚΑ ὙΎΟΊΕΣ, 
ΤΠ 

ΘΙΌΡ οι ς 1Ρ146 πὶ 

“Ἰούλων ὅσοι (ιλοῦσι δεσποτῶν γένος, 
᾿ - ς , ἥ » , πρὸς τῶν ὁμοίων πόλεμον κἔρονται μέγαν. 

ΧἼΗΠ 
ΒΙΟΡαθιι 67. ρ. 424. 

Τκ τῶν ὁμοίων οἱ χαχοὶ γαμοῦσ᾽ ἀεί, 
ΧΗ 

ΒΙΌΡδοις 40. Ρ. 288. 

Ἄναξ, διαβολαὶ δεινὸν ἀνθοώποις χαχόν" 
ἀγλωσσίᾳ δὲ πολλάκις ληφϑεὶς ἀνὴρ 

ΧΙ 

δίκαια λέξας ἧσσον εὐγλώσσοι φέρει. 
Υ΄. 2. 8. ΟἸΙἸθηιθης Δ]οχ, βδίσομι. 1. Ρ. 290. Υ͂. 2. ϑιο- 

βαθι5 εὐγλωσσίᾳ. 
ΧΙν 

ΒίοΡαθι5 91]. τ. 507. 

ἄδικον δ᾽ ὁ πλοῦτος, πολλὰ δ᾽ οὐχ ὀρϑῶς ποιεῖ. 
ΧΥ 

Βίοθαριις 9ὅ. ἢ. 518. οἱ νυ. 1. 2, ΟἹϑιι. ΑἸϑχ. ϑίγοπι. 

ΓΡ. ργ. 489. 

Καχόν τι βούλευμ᾽ ἦν ἄρ᾽ εἰς εὐανδρίαν 

ὁ πλοῦτος ἀνθρώποισιν αἵ τ᾽ ἄγαν τρυφαί. 
πενία δὲ δύστηνον μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως τρέφει 
μοχϑοῦντ᾽ ἀμείνω τέχνα καὶ δραστήρια. 

ΧΥ,Ι 
ΒΙΌΡαθι5 δ4. Ρ. 492. 

ΠῈΕερισσόμυϑος ὃ λόγος, εὐγένειαν εἶ 
βοότειον εὐλογήσομεν. 
τὸ γὰρ πάλαι χκιὶ πρῶτον ὅτ᾽ ἐγενόμεϑα, 
διὰ δ᾽ ἔχρινεν ἃ τεκοῦσα γᾶ βροτοὺς, 

ὅ ὁμοίαν γϑὼν ἅπασιν ἐξεπαίδευσεν ὄψιν. 

ἴδιον οὐδὲν ἔχομεν" μία δὲ γονὰ 
τό τ᾽ εὐγενὲς χαὶ τὸ δυσγενές " 
γόμῳ δὲ γαῦρον αὐτὸ χραΐίνει χρόνος. ἢ 
τὸ φοόνιμον εὐγένεια χαὶ τὸ συνετὸν ᾧ 

10 ϑεὸς δίδωσιν, οὐχ ὁ πλοῦτος. 

ΧΥΙ 

ΒΙΌΡδοι. 101 66πὶ Ρ. 492. 

Οὐχ ἔστιν ἐν χαχοῖσιν εὐγένεια, 

παρ᾽ ἀγαϑοῖσι δ᾽ ἀνδρῶν. 

ΧΥΠΙ 

ΟἸΘη.. ΑἸοχ. δίγοιη. ὙἹἝ, γ. 62]. 

Χρόνος δὲ δείξει σ᾽, ᾧ τεκμηρίῳ μαϑὼν 
ἢ χρηστὸν ὄντα γνώσομαι σέ γ᾽ ἢ καχόν. 

ΧΙΧ 

Τιοησίη. ο. 1ὅ. Ὅμοια χαὶ τὰ ἐπὶ τῆς Κασόγδρας 
αὐτῷ ( Εὐριπίδη) 

λ1λλ᾽ ὦ φίλιπποι Τρῶες. -. 

ΧΧ 

ΒΙΌΡΑΘΙς 110. γΡ. 591. 

Ἑχάβη, τὸ ϑεῖον ὡς ἄελπτον ἔρχεται 
ϑνητοῖσιν, ἕλχει δ᾽ οὔποτ᾽ ἐκ ταὐτοῦ τύχας. 

ΧΧΙᾺἅ 

Ξ0Β01. Αὐἱϑίορῃ. απ. 100. (αὐϑέρα Ζιὸς δϑωμί- 

τιον, ἢ χοόνου πόδα.) ἐξ ᾿“λεξάνϑρας Εὐριπίδου 

Καὶ χρύνου προὔβαινε πούς. 

ΧΧΠῊ 
᾿ , - , 

ἩογοΙις, “ἄρρητος κορη: ἢ {Εερσεφονη.- 

Εὐριπίδης ᾿Δλεξάνδρᾳ. 

] 



ΕΓ τὸ τὸ πὰ πἰ αὶ μὶ Ὁ ἃ Ἵ1 

ΑΔ δᾶπὸ ἔαδβθιϊαπι Δίιοταν 5 τοί] ῬΊΠΙΆΡΟΒΙ 

Μοτα]. ρ. 821 ". Ὥσπερ οὖν τῆς Κασάνδρας ἀδοξού- 

σης ἀνόνητος ἦν ἡ μαντικὴ τοῖς πολίταις, 

ἄάχραντα γάρ μὲ (φησὶν) ἔϑηχε θεσπίζειν ϑεὸς, 
χαὶ πρὸς παϑόντων χὰν χαχοῖσι χειμένων 

σοφὴ χέχλημαι, πρὶν παϑεῖν δὲ μαίνομαι. 

ΔΔΑΚΜΆΑΙΩΝ ΟὉ 414 ΨΩ ΦΙ͂ΖΟΣ. 

᾿ 1 
. 32). , 

Αὐϊοίοί. ΕἘπΠ|. 1Π1.1, 8. Ἔνια δ᾽ ἴσως οὐχ ἔστιν 
ἌΣ: δ , ὶ 

ἀναγκασθῆναι, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποθϑνητέον παϑόντα 
κ ᾿ κ ν ν Ε] , 4,2 ἂν 

τὰ δεινότατα " χαὶ γὰρ τὸν Εὐριπίδου ᾿1λχμαίωνα 
τ ᾿ ἘΞ 

γελοῖα φαίνεται τὰ ἀναγχάσαντα μητροχτονῆσαι. 
- ’ -ρο - τῇ πὶ 50:01. τὸν ᾿Τιφιαράου παῖδα τοῦτον, ᾧ ὁ πατὴρ 

2 - κ , 2 ΚΕΙ͂Σ - 9 ν Υ, » ᾿ 

ἀνελεῖν τὴν μητέρα ἐπέσχηννεν" εἰ δὲ μὴ, ἔσται τὸν 
Ξ Ξ- τ ΄- το τς: 

πατέρα λυπῶν. ὃς οὐ δι᾿ ἀξίας αἰτίας ποιῶν τοῦτο 
- 27 ΄ »" ) 

ἱστορεῖται. «ἄλλως. παρατίϑεται. τὸν παρ᾿ Πυριπίδη 
3 , ς ΡῚ 3 - ν ς ,ὕ 
᾿λχμαίωνα,, ὡς δι᾿ εὐτελῆ τινὰ ὑπομιείναντα μη- 

τροχτονῆσαι" λέγει γὰρ παρ αὐτῷ ὁ ̓ Δλχμαίων 
, ᾿- - , Ν 

μάλιστα μέν μ᾽ ἐπῆρ᾽ ἐπισχήνψας πατὴρ, 

ὅϑ᾽ ἄοματ᾽ εἰσέβαινεν εἷς Θήβας ἴων. 
κ ͵ - «ς 

᾿ διὰ γὰρ τούτων ἐντολὰς πατρὸς διηγεῖται, ὡς ἔντει- 

λαμένου αὐτοῦ κτεῖναι τὴν μητέρα χαὶ χαταρασομέ- 
2 » 5 κ 7} ς ᾽ Φ , “νὴ ι νου αὐτοῦ, εἰ μὴ ἀποκτείνῃ, ἀχαρπίαν τε γῆς χαὺ 

᾽ ἐπ ΣΣ 32) «. » . ’ 
ἀτεχνίαν, ὧν οὐδὲν ην ἄξιον τοιοῦτον κακὸν ἀγαγχά- 

- ; 

σαι ποιῆσαι τιγά. 
΄ 

1Π 

5080]. ῬΙπᾶ. Νοπι. 4, 82. ᾿Τμᾳιτρύωνος ἀντὶ πα- 
τρωνυμιχοῦ τοῦ ᾿Δμᾳφιτρυωνίδου" --- ὡς χαὶ Ὅμηρος 

λέγει “Ὑπερίονος ᾿Πελίοιο ἀντὶ τοῦ Ὑπεριονίδου, καὶ 
Εὐριπίδης 

Ὅ σοι χρυσοῦν ἀπώλεσ᾽, Οἰδίπους δ᾽ ἐμὲ, 
- 2 δ ν ε' τ ΣΤ) Α ’ 

χουσοῦν ἕνεγχωῶν οομον εἰς “ργους πολι». 

Ὑ. 1. ἐουρίι5. 
ΠῚ 

Ῥμοείπις δὲ δυάδα, 77νϑερὰ τῷ νυμφίῳ ἡ τὴς 
᾿ ᾿ Η 2 ι « Ὲ Εὺ ὃ δὲ 

χόρης μήτηρ, χαὶ πενϑερὸς ὃ πατήρ. Εὐριπίδης δὲ 
᾿ σι, , - ΄ γαμβρὸν αὐτὸν παρὰ τάξιν λέγει" ὁ γοῦν ᾿ἀλχμαίων 

τῷ Φηγεῖ φησι : 
΄ ἐξ - » 

Καί σ΄, ὦ γεραιὲ, τήν τε παῖδα μὴ δῷς ἐμοὶ, 

ἐμός. γαμβρὸς νομίζη χαὶ πατὴρ σωτήρ τ᾽ 
Βυϊάας τή» τὲ παῖδα μὴ δοὺς ἐμοὶ γαμβοὸν νόμιζε, 

Ιν 
Ηδογομίας, ““0γαΐίνειν: λευχαίνειν. Εὐοιπί- 

δης ᾿Δλχμαίωνι διὰ Ψωφῖδος. Ἐϊισίαι πα ν. 1430, 62. 

᾿Ἐχεῖϑεν χαὶ ἀργᾶντες ταῦροι παρὰ Πνδάρῳ, χαὶ 
ἀργαίνειν τὸ λευχαίνειν παρ᾽ Εὐριπίδη ἐν ᾽4λ- 
χμαέωγι. ν 

Ἡδογομίας, “τεγής: 
Ἥχω δ᾽ ἀτενὴς ἀπὶ οἴχων 

Εὐριπίδης ᾿Δλχμαίωνι τῷ διὰ Ἁ’ωζῖδος. 

ΠΕ ΚΠ ΖΦΙΩΝ ὁ ὩΙ͂ΣΩ ΚΟΡΙΝΘΟΎ. 

ΥΙ 

5ΟΠΟΙ. Ηρςοά. 50. Ἠρτο. ἴῃ οὐ. Θ'ΟΠΟΙ]ΘΥ 5 6 Πη. 

δραὰ Ογθαζθυ. τηϑ]θίθπι. 1. ῃ. θὅ. Ὥσπερ ἐν Ὀρέστη 
ο»σίγα σίγα, λευχὸν ἴχνος ἀρβύλης “ χαὶ ἔν ᾽4λ-- 
“μαίωνι τῷ διὰ Κοοίνϑου, «Ῥίλε φίλε πρόβατε μόλε 
τὶς" ὁ δὲ σποδαπὸς ὁ ξένος Κορίνγϑιος ἔμολε ἀγχία- 

λος.“5 ἘΠΟΥΙΔΠΠῚΚ“Ν 

παν ὡνοὐυ ον οι ον, 0 0ϑὕὔὕ0.......0. το ο τε δε εεεο τς νον ἀεοσονοαν πνοννσστσ τ 

«Ῥίλαι φίλαι, 

πρόβατε, μύλετε" τίς ὅδε, ποδαπὸς ὁ ξένος 
Κορινϑίοις ἔμολεν ἀγχίαλος; 

ΥΠ 
ΘΙΌΒδΘι 5 88, ῃ. 500. 

Ὦ παῖ Κρέοντος, ὡς ἀληϑὲς ἣν ρα 

ἐσθλῶν ἀπ᾿ ἀνδοῶν ἐσϑλὰ γίγνεσθαι τέχνα, 

καχῶν δ᾽ ὅμοια τῇ φύσει τὴ τοῦ πατρός. 
ὙΨΠΠ 

Ἡδογοῖι5, “παιώνιστον: δύσφημον. 
Εὐριπίδης ᾿Δλχμαίωνι διὰ Κορίνϑου. 

“4 ,23Ζ Καὶ ΠΠ 21 δ. 

ΙΧ 
Αὐοίορη. Ἐφ. 1299. 
γφικ ΄ » τ ᾿ Σ- 

Οὐδὲ πυνϑάώνεσϑε ταῦτ᾽, ὦ παρϑένοι, τὰν τὴ 
πόλει; 

- ε - κι ν᾿ πον Ὁ , ᾽ 
ἼΠΡῚ 50801. ὁ στίχος δὲ παρὰ τὰ ἐξ ᾿Ἱλχμαίωνος Εὐ- 

οιπέίδου. 
Χ 

ΘΙΟΡάΘι5 22, Ρ. 188, 

Ταπεινὰ γὰρ χρὴ τοὺς χαχῶς πεπραγότας 

λέγειν, ἐς ὄγχον δ᾽ οὐχ ἄνω βλέπειν τύχης. 
ΧΙ 

ΘΓΌΡαΘας. 1146 πὶ Ρ. 187. 

Ὁρᾶτε τὸν τύραννον, ὡς ἄπαις γέρων 

φεύγει" φρονεῖν δὲ ϑνητὸν ὄντ᾽ οὐ χρὴ μέγα. 

ΧἼΗη 
ϑΙΌΡαΘη5 47. Ρ. 843. 

«εῦ φεῦ, τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ πάσχει χαχά. 

ΧΙΊΠ 
δΙΌΡδΘις 22, ῃ. 1587. 

Μροτοῖς τὰ μείζω τῶν μέσων τίκτει. νόσους " 

ϑεῶν δὲ ϑνητοὺς χόσμον οὐ πρέπει φέρειν. 
ΧΙΥν 

δΙΌΡάθιις. 60. Ρ. 388. 

Μιέτεστι τοῖς δούλοισι δεσποτῶν γόσου. 
ΧΥ 

ΘΓΟΡΆθας 1ΡΊΎ 6 . 

Ὅστις δὲ δούλῳ φωτὶ πιστεύει. βοοτῶν, 

πολλὴν παρ᾽ ἡμῖν μωρίαν ὀφλιαχώνει. 
ΧΥ;,., 

ΒΊΌΡαΘις 867. ν. 428. Γυνακῖχω χαὶ ὠφέλειαν (ὠφρε- 
λίαν Ο. Τἰπδονῖμι.) χαὶ νόσον ὠνδοὶ φέρει (φέρειν 
ὙἈΙΟΚοπατγίας} μεγίσταν ἐδίδαξα τὠμῷ λόγῳ. 

ΧΥΠ 

ΘΙΟΡαρι 77. Ρ. 454. 

Τὼ τῶν τεχόντων ὡς μετέρχεται ϑεὸς: 
μιάσιιατο. 

ῬΙυΐανρομι5 ΜοτΑ]. Ρ. ὅ56. δ. οἱ 662 ἔ. 

ΧΥΠΙΕ 

Ἐνοίΐδηπς ἢ. 342. 

Τυναῖχες, δὁρμήϑητε, μηδ᾽ ἀϑυμίαν' 
σχέϑη τις ὑμῶν" ταῦτα γὰρ σχεϑρῶς ὁρᾶν 

ἡμᾶς ἀνάγκη τοὺς νομίζοντας τέχνην. 

ΧΙΧ 
ΒΙΟΡαθις 77. νυ. 455. 

ἊΙ τί πλέον εἶναι παῖϑας ἀνθοώποις, πάτερ; 

εἰ μὴ ᾽πὶ τοῖς δεινοῖσιν ὠφελήσομεεν᾽"; 
ΧΧ 

Ῥυϊϑοίδη. ΧΎ ΠῚ. το]. Τ|., ρ. 205. εα. Καθβῇ. 

Εἰ τοῦ τεκόντος οὐδὲν ἐντρέπει πατρός. 
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ῳ᾽ 9. Κ ΠῊΉῊΝ.Η. 

Ι 

ΒΟΠΟΙ. Αὐἷοῖ. Βαμ, ὅ40. (διϊάας ν. ταῦτα πρὸς 

(λλον.) 
Οὐ γάρ ποτ᾽ εἴων Σϑένελον ἐς τὸν εὐτυχῆ 

χωροῦντα τοῖχον τῆς δίκης ἀποστερεῖν. 
1 | 

Φ0Π01. Αὐῖοῖ. Βδη. 93. (διάδος τ. χελιδόνων που- 

σεῖα.) Χελιδόνων μουσεῖας: παρὰ τὼ ἂν .1}- 

χμήνη Εὐριπίδου 

1Ιολὺς δ᾽ ἀνεῖοπε κισσὸς, εὐφυὴς πλάδος, 

χελιδόνων μουσεῖον. 

᾿ 

ΠΙ 

ΘΌΡαθας 39. Ρ. 241. 

τοέχεια δ᾽ ἄριστον ἀνδρὺς ἐν πόλει διχαίου 
Ν 

πέλει. 
ἵν , 

ΘΙΌΡδοις 49. γΡ. 302. 

Ἴστω δ᾽ ὥφρων ὧν, ὕστις ἄνϑρωπος γεγὼς 

δῆμον πολούει, χρήμασιν γαυρούμενος. 
ἱ ᾿ 

ΘτόΡάθια Ἰθτά οπὶ 

Τὸν εὐτυχοῦνια χοὴ σοφὺν πεφυκέναι. 
ΥΙ ' 

ΘΙΌΡδοι5. 60. Ρ. 384. 

᾿Μεὶ δ᾽ ἀρέσκειν τοῖς χρατοῦσι" ταῦτα γὰρ 

δούλοις ζοιστα" χάφ᾽ ὅτῳ τεταγμένος 

εἴη τις, ἁνδάνοντα δεσπόταις ποιεῖν. 

ΥΙ 

..-... ..-τ-τΠῦΡὃῦ Ὁ ΄ὉὦἝὦἝὦἝἪἝἪἝἪ.  ..ς-““΄““““ὋἘὋὌὃ[ὁἐὁὈ ὁ.  .-.. --. τ -το6..ττττ’΄ῦὗἧἥΣ[;ητὗὖὗῷᾧὈτζἨἰ7ςττα΄ ΘΊΌΡ δου 51. Ρ. 474. 

“Ιεινόν τι τέχνων φίλτρον ἔϑηχεν 

ϑεὸς ἀνϑοώποις. 
ΔΕΞῚ 

ΘΊΌΡαθιις 90. ν. ὅ00. ' ; 

"4λλ᾽ οὐδὲν ηὑγένειωα πρὸς τά χρήματα " 

τὸν γὰρ χάχιστον πλοῦτος εἰς 7 πρώτους ἀγξ 

ΙΧ 

ΦΙΌΡαθυ 91. Ρ. 597. 
’ - «ς “- ἀπ Ἡ τὰ βλν5 " 

Σχαιόν τι χρῆμ᾽ ὁ πλοῦτος ἡ τ ἀπειρία. 

Χ 
Ι ΘΙΌΡ σοῖς 97. τ. 99. 

᾿4λλ᾽ οὐ γὰρ ὀρϑῶς ταῦτα, 7δμηοτα3 ἴσως | 

ἔποαξας; αἰνεῖσθαι δὲ δυστυχῶν ἐγὼ Ϊ 

μισῶ " λογισμὸς γ'ὰ0 τοὔργον οὐ νιχᾷ ποτέ. 

γ..1. γενναίως δ᾽ Μαιμίαθ. Υ͂. 8. λόγος Ῥουδβοητο ες 

᾿ 8111 ἀοΙθηΐς γάρ. 
β 

ΧΙ 

ΘΊΌΡθδοις 100. ν. 508. 

"1λλ᾽ εὖ φέρειν χρὴ συμφορὰς τὸν εὐγενῆ. 

ΧΙ 

ΘΙΟΡΆΘΤΙΘ το ων Ρ. ὅ81. 

Θάρσει" τύχ᾽ ὧν πο πολλά τοι ϑεοῖς 

χὰχ τῶν ἀέλπτων εὔπορ᾽ ἀνθρώποις πέλει. 

ΧΗ 

ΦΙΌΡδοις 119. ν. 591. | 

Σοφώτεροι γὰρ συμφορὰς τὰς τῶν πέλας 

πάντες διαιρεῖν ἢ τύχας τὰς οἴχκοϑεν. 
ΧΙ 

ΘοΡαοι5 ὃ. Ρ. 957. 

Ὁ φόβος, ὅταν τις σώματος μέλλῃ πέρι 

λέγειν καταστὰς εἷς ἀγῶν᾽ ἐγαντίον, 

τό τε στόμ᾽ εἰς ἔσπληξιν ἀνϑρώπων ἄγει 

τς... ΠΠΠπτπττ τ ------ο------.Ο--θΟοΟ-Οολ-ο-----ς-Ξ.--- 

εε 
' 

Τῇ ΘΕ ὙΣ 

ὺ»ν ὺγν 3 2 [0 Ἁ λ ̓ ς ἃ » ᾿ 

τὸν γουν τ ἀπείργει μὴ λέγειν ἃ βουλέεται 
- ν » ΄, ς πτ ΄ 

τῷ μὲν γὰρ ἔνι κίνδυνος, ὁ δ᾽ ἀϑῷος μένει" 
ε, Ὁ Ὁ 5 - ᾿ - δι΄ ὡς ᾿ - 
ὅμως δ᾽ ἀγῶνα τονδὲ δεῖ μ᾽ ὑπεχϑοαμεῖν " 
«ψυχὴν γὰρ ἀϑλα τιϑεμένην ἐμὴν ὁρῶ. 

Υ. 6. Οο4. Ῥαυῖφ. ἃ ρυ. τη. ὑποδοιμεεῖν, ἃ 560. ὕπερ- 

δοαμεῖν. 
χν 

ΘΙΌΡασας. 90. Ρ. 90. 

.4λλ᾽ ἡμέρα τοι πολλὰ χαὶ μέλαινα νὺξ 
τίχτει, βροτοῖς. 

ΧΥΙ, 

ΡΟΝ Χ, 117. Πανὸς χαὶ φανὸς ἡ λαμπὰς, ὡς 

ὅταν φῆ ἐν ᾿Δλχμήνη Εὐριπίδης 

ΠΠύϑεν δὲ πεύκης πανὸὺν ἔξεῦρες λαβεῖν; 
ΧΥΙ 

. -« ΄ ΡῚ ’ 

ΤΙ Υ ομἶαο, “πολγὸν γύχτα Εὐριπίδης ᾿Δλχμηνη 

ζοςεοὰν καὶ σχοτειγνὴν. 

.,1....5.. ΟἽΗ: 

Ἡυροονδῖίο, “λόπη. «Ζυχοῦργος ἕν τῷ περὶ ἱε- 
ρείας. Κερχύονος ϑυγάτηρ, ἐξ ἣς χαὶ Ποσειδῶνος! 

Ἱπποϑόων ὃ τῆς Ἱπποϑοωντίδος φυλῆς ἐπώνυμος, 
ὡς ᾿Ἑλλάνιχός τε ἐν δευτέρᾳ ᾿Ατϑίϑος χαὶ Εὐριπίδης 
ἐν τῷ ὁμωγύμῳ. 

1 ᾿ 

Ἐποίαι μίας ν. 6566, ὅ8. 1040, 60. 1681, 41. Εὕρη- 

ταί που χῦμα καὶ τὸ χύημα, ὡς δηλοῖ χαὶ Πύριπί- 

δὴς ἐν Κερχύονι, οὗ τὴν ϑυγατέρα γέμειν ἔφη χύ- 

τοῦ ἐκ Ποσειδῶνος δηλαδή. γέ- 

μουσῶν δοἴ Ἰο00 Ῥυΐηιο δὲ θυ. 

1Π 

Ἐποίαίμτις Ὁ. 1902. ἴῃ. τ δὲ ὅτι Ὁμήρου 

εἰπόντος τὸ ΠΙειινήσεσϑαι ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ, λα-" 

βὼν ἐχεῖϑεν Εὐριπίδης ἀνάπαλιν ἔφη ἐν Κερχύονι, 

ἐπὶ φίλου ἀμελοῦς (Ποσειδῶν δὲ ἣν ἐχεῖνος ) τὸ 
1Πλήσας δὲ νηδὺν οὐδ᾽ ὄναρ χατ᾽ εὐφρόνην 

φίλοις ἔδειξεν αὑτόν. 
Οομ. Ρ. 1607. ἴπ. πρὶ πλήσας δὲ νηδὺν Θκρ!οαΐ ἐν, 

τοῦ ἐγχύμονα ποιήσις. 

11 

Ἐτσ πιο]. ΔΜ. ν. 420, 16. Εὐριπίδης ᾿“λόπῃ 

Οὐ μὴν σύ γ᾽ ἡμῶς τοὺς τεχόντας ἠδέσω. 

Ιν 
ΘΙΌΡδοι». 71. Ρ. 492, 

Γυνὴ γυναιχὺ σύμμαχος πέφυκέ πως. 

Υ 

“ ’ 

ματος ϑεοσπορου. 

ΒτΌΡαθις 77. Ρ. ἀδ. 
᾿ «᾿ Χ , τ ἘΣ 

᾿γὼ δ᾽, ὃ μὲν μέγιστον, ἄρξομαι λέγειν 
ἐχ τοῦδε πρῶτον " πατοὶ πείϑεσϑαι χρεὼν 

παῖδας νομίζειν τ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ εἶναι δίχην. 

ὙΙ 
Τοογους βαουτόνωὼς λέγουσι 

ι ὙΆΜΜ, γ , ; ΕῚ ΕῚ , Ἴ 

τοὺς δρόμους. ἀναγινωσχομὲν γάρ ἐν «“λόπῃ Εὐρι- 
σιίδου 

Ὁρῶ μὲν ἀνδρῶν τόνδε γυμνάδα στόλον 

Απμπβοηπι Ρ. 197. 

στείχοντα ϑεωρὸν ἐξ τρόχων πεπαιμένον. 

[Υ΄ 2. στείχονϑ ̓᾽ ἑῷον Ο. Ὀϊπάον5.} 

ΠΗ 
ΙΌΡαοις 72. ἢ. 489. 

τί δῆτα μοχϑεῖν δεῖ γυναιχεῖον γάμον 



ι τ »" , 
φρουροῦντας; αἱ γὰρ εὖ τεϑραμμέναν πλέον 

σφάλλουσιν οἴχους τῶν παρημελημένων. 
ΨΠΗΠΠ 

Ῥμοιίίπα, Ὁδῆσαις: τὸ ὠνήσασϑαι. Εὐριπίδης 

᾿Ἰλόπῃ καὶ Κύχλωπι. 

“ΝΖ ΡΡΟ ΣΙ. 

Ἐταίοϑίη. Οαίακξίον. 17. “τη κεῖται ἐν τοῖς (στροις, 

διὰ τὴν Αϑηνᾶν, τῶν Περσέως ἄϑλων ὑπόμνημα, 

διατεέταμ 

ἀνϑ'᾽ 

ἕνη τὰς χεῖρας, ὡς χαὶ το στον τῷ χήτει" 

ὧν σωθϑεῖσα ὑπὸ τοῦ Περσέως οὐχ εἵλετο τῷ 

πατρὶ συμμένειν οὐδὲ τῇ μητρὶ, ἀλλ᾽ 
εἰς τὸ ργος ἀπῆλθε μετ᾽ ἐχείνου εὐγενές τι φρο- 

αὐθαίρετος 

ἘΨ ν ΄ » » Υ 

λέγει. δὲ χαὶ Πυριπίδης σαφῶς ἕν τῷ περὶ 

| 

Ι νήσασα. 

αὐτῆς γεγραμμέγῳ δράματι. 
1 

Αὐἱϑίορῃ. ΤΉ θοα. 1078 54ᾳ. (1066. Β:.) 

Ἢ, γὺξ ἱερὰ, 

ὡς μαχρὸν ἵππευμα διώκεις 
ἀστεροειδέα νῶτα διφρεύουσ᾽ 
αἰϑέορος ἱερᾶς 

τοῦ σεμνοτάτου δι᾽ ᾽Ολύμπου. 
5601. Ὁ ΠΙνησίλ οχος ὡς ᾿ἀνδρομέδα. τοῦ προλόγου 
᾿νδοομέδας εἰσβολή ή. 8601. Τπθοον. 2, 106. Ὅτε δὲ 

ἐπὶ ἕρματος ὀχεῖται ἡ νὺξ Εὐριπίδης .; Ὦ γὺξ ἱερὰ 

-- δὲς ρεύουσα.“" 
ΤΠ 

Αὐβέορῃ. 19. 1079. (1070.) 

Τί ποτ᾽ ᾿Ανδοομέδα περίαλλα χαχῶν 
μέρος ἐξέλαχον ; 

Β6Π01. Καὶ τοῦτο ἐχ τοῦ προλόγου. 
[αθτῖαθ ρατίθηι τϑξθυθηα οἰΐαπι σππί Β]αΐανοἢ. δῖον]. 

Ρ. 22 6. Τῷ ϑοάζειν τὸ κινεῖσθαι σημαίνουσιν, ὡς 

9. Δα ρυπηδ πὶ 

Εὐριπίδης, 

Κῆτος ϑοάζον ἐξ ᾿Ατλαντιχῆς ἁλός. 

δὲ ρ. 747 ἃ. ,.Ὁ πετόμενος ἱερὸν ἀνὰ “τὸς αἰϑέρα 
᾿γοργοφόνος “" ἀϑηϊᾷαθ υθυσις ἃ ΖΘπΟΒΙο Υ,, 4. οἱΐαίτι5 

Οἵῳ μ᾽ ὃ δαίμων ϑηρίῳ συνῴκισεν. 

{π|6πὶ Οἵπι σὑθῦϑι ΤΠΘΟΘΠΘΙΙ ΟΟΙμΪοΙ ἀρ Αἴμοη. {Ὲ1. 

Ρ- 108 ο. οοπίονε Οαδαιθοηι5, Οἵῳ μ᾽ ὁ δαίμων φι- 
ΜΑΎΤΗΙΑΕ. 

11 

ΞΌΠΟΙ. ΤΉΘ5π. 1918. 17{λιν ἐξ 

λοσόφῳ συνῴκισεν." 

ἐξ ᾿ἀνδοομέδας. πρὸς 

ἡν ᾿Ηγὼ ᾿ἀνδρομέδα λέγει... ποοσαιδοῦσσαι τὰς ἐν τὴν χω - τ πὶ ΄ «δ 76 5.2 Ἂ ὺυ ς τος ἑ 

ἄντροις ἀπόπασον ἔασον ἀχοὶ μὲ σὺν φίλαις γόου 

πόϑον λαβεῖν." Βοία]οναβ 
- ᾿ ͵ 

Πρὸς «Αἰδοῦς σε τὰν ἐν ἄντροις, 

ἀπόπαυσον, ἔασον 
᾿ἄχοῖ μὲ σὺν φίλαις γόου πόϑον λαβεῖν. 

᾿Ἐσάοθπι σςρθοίαί βομόιοη υ. 1069. ᾿;πεὺὶ εἰσήγαγε χα- 

". τὴν ᾿“χὼ ὁ Εὐριπίδης ἐν τῇ ᾿ἄνδρομε- 

ὅς, εἷς τοῦτο παίζει. 
Ιν 

5080]. γν. 1022. Παρὰ τὰ τοῦ χοροῦ ἐν ᾿Ανδρο-- 

᾿ μέδᾳ 
Ϊ 2 « ’ ι 

“Φνοιστος ος τέχων σὲ τὴν 

πολυπονωτάώτην βροτῶν 
μεϑῆχεν “Διδᾳ πατρὸς ὑπερϑανεῖν. 

δ 
Φ0ΠΟΙ]. νυ. 101ὅ. Παρὰ τὰ ἐξ ᾿ἀνδρομέδας Εὐρι-- 

ἘΠ  ΠΠΠ ΑΘ ΌΥ 
ΝΠ νυ νιν τὖὖὔὖϑὉϑϑνϑι τοτ τ τὺὔὕὕ τ δὺς. ὦ 

πίδου., «φίλαι παρϑένοι, «φίλαι μοι." τὰ δὲ ἐπιφε- 

ρόμενα πρὸς τὸ αὐτὸ χρήσιμον. 

ὙΙ 

5001]. Δυὶδί. ἂν. 342. Καὶ δοῦναι ὗ ύγχει 
΄ Ε ͵΄ Ὁ “ν᾿ ' 

φορβάν: -Ασχληπιάδης φησὶν ἀπὸ ᾿Ανδρομέϑδας 
"τ ε Α νι ὩΣ ᾿ Ἐπ 

εὐνοῶν. ὡς ΧΟ τὸ Σὰ γὰρ ταῦτα πάντα “" χαὺὶ | 

 Πθχεῖσε δεῦρο." “ἄλλως. ΤΠ]αρὰ τὸ Εὐριπίδου ἐξ “»-} 

δοοιιέδας., Ἐχϑεῖναι χήτει (οορβάν,“ ὡς ἡἹριστοφά--, 

γης, τὰ μηδὲ στο ἐ 7 ϑεσ ἢ τῆς τραγῳδίας παρατιϑέ-" 

μενος. “ΩΣ τ τὸ 

τῆδε χαὶ τὸ χεῖσε“" παρὰ τὰ ἐκ τῶν μηδέπω διε-] 
δαχϑεισῶν «Ροινισσῶν (ν. 318.) φησίν. ς. Αα σοϑυβαπη 

ἐχϑεῖναι κήτει φορβὰν νϑορὶ οἶς Ανίδτορα. ἘΠΘσα. 1042. 
ἍΡῚ 56801. χαὶ τοῦτο ἐξ ᾿νδοομέδας. πὶ οπιηῖπο ἱπ᾿ 

ἴοἴο 10 Οδμίο0 ἃ ν. 101. ΝΙΠΘΘΠ] ΘΟ 5. τη0640 6Χ σα] 

τ 040 ΟΧ Απάνομιθάδθ ρθύδοπᾶ ἸΟΖαϊίι : πᾶπι τ. 1010. 

ΔΙΩΘΘ ΠΟ ΟΙΝι5, “Ζ2»ὴ0., ἱπααϊε, ἔοιχεν οὐ προδώσειν, ἀλ-" 
λάώ μοι “Σημεῖον ὑπεδήλωσε Περσεὺς ἐκδραμὼν, Ὅτι 
δεῖ μὲ γίγνεσϑ᾽ ᾿νδοομέδαν., ἀθὶ 56101. ὠἀντὴ τοῦ 
ὡς Περσεύς. πιϑανῶς, συνδεδίδαχται γὰρ τῇ “Ἑλένῃ. 

χαὶ τὸ .. Σὰ γὰρ ταῦτα πάντα “ 

5 ἴῃ 15. ΔΥϊδορπᾶηθα οαπ Εππυὶρ] οἷς. 118 ΘΟΠΙἰχία 

5.Π|ῖ., τ ἸηΤΘΙ’ 56 Υἱχ αἰσηοϑοὶ «ιθαηΐ. -- 5010]. δά 

Αν. 424. Τὺ τῆδε χαὶ τὸ χεῖσ᾽ ἔτι: ἤγουν τὸν οὐ- 

ραγὸν χαὶ τὴν γῆν. τοῦτο ἐξ τῶν μηδέπω διδαχϑει- 

σῶν «Ροινισσῶν φησι χαὶ τὸ χεῖσε χαὶ τὸ δεῦρο. 
ἔχεῖσε χαὶ τὸ δεῦρο θεῖ ἱπ ῬΒοθη. 81. πθ6 υἰάθιαν, 

ΙΑΎΤΗΙΔΕ. 

ΠΗ 

Β0Π0Ι. ν. 1040. “πὸ χοινοῦ λάβωμεν πέπονθα 

ἄνομα πάϑεα. χαὶ ταῦτα ἐξ “ἀνδρομέδας ϑεομένης. 

τοῦ βαρβάρου. προεῖπε δὲ, γοῶσϑέ μ᾽ ὦ γυναῖχες χι] 

τ. λ. (ν. 1038.) | 
υἱάθηπιν πᾶ δρια Αὐἱβίορῃ. 

οΧχ Αμππτγοιηθά8 οἰΐαν]. "ὁ 

.9. ῬΥοχῖηΘ. βοαα 

ἘΠΟσΟΡΙ. 1109 5(- 

1]|ε0σ. Ὁ ϑεοὶ, τίν᾽ 

ἘΠΊ ρΡΙ 465 ἸΟαυπ', 
δι τ- ΝΗῚ ΓΑ ΄ Σ 22 ᾿ ἐς γὴν βαρβάρων ἀφίγμεϑα 

ν ΄ . ΄ διὰ μέσου γὰρ αἰϑέρος 

ὑπόπτερον 
ταχεῖ πεϑδίλῳ; 

τέμνων χέλευϑον Π: τίϑημ᾽ 

Περσεὺς ποὺς ᾿4ργος γναυστολῶν, τὸ Γοργόνος 

χάραῳ χομίζων. 

Δα Ππᾶθο 506}}0]. 

πρῶτα, χαὶ λοιπὸν ἐπέζευξε τὰ ἑξῆς. 

(1110.) Ἔα, ὕχϑον τόνδ᾽ 

ϑεοῖς ὁμοίαν, γαῦν ὅπως ὡρμισμένην ; 

εἰς Πεοσέα ἐξ ᾿ἀνδοομέδας 

τίν᾽ ὁρῶ χαὶ παρϑέγνον 

Ῥουρῆ Δυϊδίορα. νυ. 1118. 

Ἀνδο. Ὦ ξένε, κατοίχτειρόν μὲ τὴν παγαϑλίαν" 

λῦσόν με δεσμῶν. 

500]. 1116. 

Ἔα, τίν᾽ ὄχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ περίρρυτον 
ἀφροῷ ϑαλάσσης, παοϑένου τ᾽ εἰχώ τινα 

ἐξ αὐτομόρφων λαΐνων τυχισμάτων 

σοφῆς ἄγαλμα χειρός. 

ἧς 10: 

ϑένου Νίακίηνις πῃ ΠοπΥ 5. ΔΥΘΟΡ. 

Οονάοι. οἱ Ῥδοιγμιθιθα 1514. Ρ. 30.“ 

ΨΠΗΙ 

ΑἸποπαριις ΠῚ. Ρ, 561 Ρ. Ἕτερος δέ τις προσέϑηχε 

τῶν Εὐριπίδου τάδε 
Σὺ δ᾽, ὦ τύραννε ϑεῶν τε κἀνθρώπων, ἤρως, 
ἢ μὴ δίδασχε τὰ χαλὰ φαίνεσθαι χαλὰ, 

τρία τὰ 

γ. 2: ὃ. ἀν ἱπᾶθ ἃ» παρ-- 

Ἴ. 11. νυ. 28. 64. 

ΜΔΎΤΗΙΔΕ.- 

ἴον: βομο] σία, 



,-- -π- Ἐ-οπ τττττ᾿-.-.---- -- ---ς-ςς--------- πο “ -----νο--  - -πτροοοοο΄’ρΡὖὔϑ-.ὃϑῖὌὔΤ7ἼῬιῶ.. ὁ ..-΄΄“ἕ!ἝἕἷἝἷἵἪ ὖο’'  Γττ-------- ὦ. “"Ξὸ 

[80 
- - ξ ᾿ Ῥ ἢ τοῖς ἐρῶσιν, ὧν σὺ δημιουργὸς εἰ, 

μοχϑοῦσι μόχϑους εὐτυχῶς συνεχπόνγει. 
καὶ ταῦτα μὲν δρῶν τίμιος ϑεοῖς ἔσει, 
μὴ δρῶν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ διδάσχεσϑαι φιλεῖν 
ἀφαιρεϑήσει χάριτας, αἷς τιμῶσί σε. 

. . , 

Τιιοΐδηις 46. οομδοῦ. Π]σου. 1. ““παντὲς ἐς τραγῳδίαν 

παρεχιγοῦντο χαὶ ἰαμβεῖα ἐφϑέγγοντο χεὼ μέγα 
, ’ ι νι - “Ὁ ΄ν 

ἐβόων, μάλιστα δὲ τὴν Εὐριπίδου ᾿ἀνδρομέδαν ἔμο- 
γῴδουν καὶ τὴν τοῦ Περσέως δῆσιν ἐν μέλει διεξήε- 

Η ᾿ ἜΣ « , - ς , 

σαν. χαὶ μεστὴ ἣν ἡ πόλις ὠχρῶν ἀἁπαντων χαὶ 

λεπτῶν τῶν ἑβδομαίων ἐχείνων τραγῳθῶν, 

Σὺ δ᾽, ὦ ϑεῶν τύραννε χἀνϑρώπων Ἔρως 
χαὶ τάλλα. 5ίομαθριις 62. ρν. 8399. 

χλ Ρ ἸΣΥΧΕΣ, δ ᾿ ὍΠΕΡ, ἌΣ ΙΣΣ ς Σὺ δ᾽. ὦ χάχιστε πάντων ϑεῶν τὲ χάνϑοώπων, 
ΕῚ ι 2 ν ν ᾿ Ζ πογα 

ἢ μὴ δίδασχε τὰ χαχὰ φαίνεσϑαι χαλὰ, 

ἢ τοῖς ἐρῶσιν εὐμεγὴς παρίστασο. 

ΙΧ 

Τορθποα ἴ,. ΕΥ̓͂, 29. ᾿Πρχεσιλάου Κράντωρ ἔρωτι- 
διατεϑεὶς ἐπύϑετο τὰ ἐξ ᾿Ανδρομέδας Εὐριπίδου 

σενεγχάμεγος 
Ὦ παρϑέν᾽, εἰ σώσαιμί σ᾽, εἴσει μοι χάριν; 

ι κ 7 ΔῊΝ ἀλ» », 

χαὶ ὃς τὰ ἐχόμεγα ., γου με, ὦ ξένε, εἴτε δμωΐίδ᾽ 
ἐϑέλεις εἴτ᾽ ἄλοχον.“ ϑυϊάα», Εἴσῃ: γνώσῃ, λογίσῃ. 
Εὐριπίδης, εἰ σωσαιμί σὲ ἐξ ᾿Ανδοομέδας ὦ παρ- 
ϑένε, εἴση μοι χάριν. οουνυρίίυς. Θαπὶ 5608|01. Μρα. 
478. παρϑενεύσης ἔξει μοι χάριν 6Χ ΠΌΡι]0 οοπιΐοο. 
Υ. 2. διίάδας ν. ἄλοχος. Ἡθιοάίϊαπις περὶ σχημάτων 

Ρ- ὅ8, 9. παρὰ τῷ Εὐριπίδη παρεισάγεται ἡ ̓ ἄνδρο-- 
μέδα λέγουσα τῷ Π7ηερσεῖ 

“Ἅγου δέ μ᾽, ὦ ξέν᾽, εἴτε πρόσπολον ϑέλεις 
εἴτ᾽ ἄλοχον εἴτε διιωίδα. 

Χ 

ΒΟΡδΘις 110. ν. 581. 

Μή μοι προτείνων ἐλπίδ᾽ ἐξάγου δάχρυ" 

γένοιτο δ᾽ ἂν πόλλ᾽ ὧν δόχησις οὐχ ἔνι. 
ΧΙ 

ΒΙΌΡαΘις 6]. γ. 388. 

Ὅσοι γὰρ εἷς ἔρώτα πίπτουσιν βοοτῶν, 
ἐσϑλῶν ὅταν τύχωσι τῶν ἐρωμένων, 

οὐκ ἔστι ποίας λείπεται τόϑ'᾽ ηδογῆς. 

ΧΙ 
ϑΙΌΡδθι 09. Ρ. 399. 

Ἔρωτα δεινὸν ἔχομεν, ἐχ δὲ τῶν λόγων 
ς -» κι ΄ ω39 ε΄ 2 27 “ 2 3 

ἑλοῦ τὰ βέλτισϑ᾽ " ὥστ᾽ ἀπιστὸον ἔστ᾽ ἔρως, 

χὰν τῷ χαχίστῳ τῶν φρενῶν οἰχεῖν ϑέλει. 

ΧΠΙ 

ΒΙΌΡάθας 60]. Ρῃγ5. γ0]. Π1, ρ. 166. δον. Τὸ δαι- 
’ 3) (ς -. [κ Υ “-» ᾿ 

μόνιον οὐχ ὁρᾷς ὅπη μοίρας διεξέρχεται, στρέφει 
27) « 2 ς , 

δ᾽ ἄλλους αλλως εἰς ἁμέραν. 

ΧΙΥ 
ΒΙΌΡ δου. 29. Ρ. 199. 
ΠΑ ὦ »ἢ 2 ᾽ 2) - ’ 

Τυχλειαν ἔλαβον οὐχ ἄνευ πολλῶν πονωγ. 

ΧΥ 
δίοθδριις 29. ψῃ. 200. 

.41λλ᾽ ἡδύ τοι σωϑέντα μεμνῆσθαι πόνων. 
ΟἸταίαν 4Ρ ΑυἹοίοί, ΒΠροί. 1. 11, ὃ. “1π6 ποιηῖηθ διοΐο- 

ῬΙαίανοϊ. ΜΟΡΑ]. ρ. 0320 6. Ὁ «δ᾽ Πυὐριπίδης 

τοὐναντίον ὡς ἡϑύ τι τὸν σωϑέντα μεμνήῆσθιω πό- 
γωγν. Τιαίϊηθ γϑυτΐ Οἴοονο 46 ἤη. 2, 32. 

5μαυΐς Ἰαδογην οδί ργωοίογτίογιηι ἡμθηιογία. 

"15. 

ΕΥΤΟΡ ΙΑ ΠῊ ἃ ουῦ: 

ΧΥΙ 

Βίοραθυς ὅ0. Ρ. 857. Ἱκιοΐδη, ἸΝθογομπιδηΐ. ὗ. 2, 

Νεότης μ᾽ ἐπῆρε χαὶ σϑένος τοῦ νοῦ πλέον. 
Ἱμπιοΐδη. ρ'Ὸὸ σθένος οἶϊαι ϑοάσος. 

ΧΥΠΙ 
ΘΙΌΡδθιις Θὅ. Ρ. 411]. 

Τῶν γὰρ πλούτων ὅδ᾽ ἄριστος, 
γενναῖον λέχος εὑρεῖν. 

ΧΎΥΠΙΠΙῚ 
δίοραθις 79. Ρ. 469. 

Ξ “- « κι ’ὔ « ,  Σ - 

4) τλῆμον, ὡς σοι τὼς τύχας μὲν ἀσϑεγεῖς 
ἔὺ ΡῚ ς , , - 2 ΓΞ ’ 

ἔδωχ᾽ ὁ δαίμων, μέγα φοονοῦσι δ᾽ οἱ λόγοι. 

ΧΙΧ 
ΒίοΡαθης 111. Ρ. δ82. 

Τὰς συμφορὼς γὰρ τῶν χαχῶς πεπραγότων 
2 ’ 2 (}} 2 2 ) ν 2 ὟΝ - 

οὐ πωποϑ'᾽ ὑβροισ᾽, αὐτὸς ὀρρωδὼῶν παϑεῖν. 

ῬΘΥΒΘῚ Ὑοῦθὰ ἔπ|556. ΘΧ Διμηιοηϊο Ρ. 2ὅ. 1η{61]15 100, 

ΧΧ 
διοθάαθις 89. ρΡ. ὅ02. 

Χρυσὸν μάλιστα βούλομαι δόμοις ἔχειν. 
χαὶ δοῦλος ὧν γὰρ τίμιος πλουτῶν ἀνὴρ" 
ἐλεύϑερος δὲ χρεῖος ὧν οὐδὲν σϑένει. 
χουσοῦ νώμιζε σαυτὸν οὕνεχ᾽ εὐτυχεῖν. 

ΧΧΙ 
ΒΙΌΡ ΔΘ. 90. Ρ. 5931. 

’ ν 2 - 

“Χρημασιν γὰρ εὐυτυχῶ, 

ταῖς συμφοραῖσι δ᾽, ὡς δρᾷς, οὐχ εὐτυχῶ. 
ΧΧΙΗ 

ΘΙΌΡαΘι9 97. μ᾿. 38. 
Ξ ᾿ “7 ἕξ, ε 
Ἢ που τὸ μέλλον ἐχφοβεῖ χκαϑ' ἡμέραν" 

ὡς τοῦ γε πάσχειν τοὐπιὸν μεῖζον χκαχόν. 

ΧΧΊ 
ϑιοΡθαθις 98. ρΡ. 5601]. 

Ὁ μὲν ὄλβιος ἡν, τὸν δ᾽ ἀπέχουψεν 
ϑεός" ἐχ χείνων τῶν ποτὲ λαμπρῶν 
γεύει. βίοτος, νεύει δὲ τύχα 
χατὰ πγνεῦμ᾽ ἀνέμων. 

ΧΧΙΥ 
ϑίοΡαρις 103, Ρ. 602. 

Οὐχ ἔστιν ὅστις εὐτυχὴς ἔφυ βροτῶν 
«ι κ᾿ ΝΠ ΔΥ ς . ν Ω. 2) 

ΟΨ μὴ τὸ ϑεῖον ὡς τὰ πολλὰ συνϑέλει. 

ΧΧΥ 

ΙΟΡδΟυα 112. ρΡ. 188. 

Συνάλγησον" ὡς ὁ χάμνων 
δαχρύων μεταδοὺς 
ἔχει χρουφύτητα μόχϑων. 

ΧΧΥΙ 
ΘΙΌΡαΘιις 122. ῃ. 618. : 

α. Τὸ ζῆν ἀφέντες τὸ χατὰ γὴν τιμῶσί σου. 
, 2 « Ὶ - ᾿Ὶ - οι 99, 

β. κενὸν γ᾽ " ὁτῶν γὰρ ζῆ τις, εὐτυχεῖ, ρέων. 

ΧΧΥΗ 
ϑίοραθιι5 7. ῃ, 458. 

Ἐγὼ δὲ παῖδας οὐκ ξῶ νόϑους λαβεῖν" 
τῶν γνησίων γὰρ οὐδὲν ὄντες ἐνδεεῖς 

γόμῳ γοσοῦσιν" ὅ σὲ φυλάξασθαι χρεών. 

ἌΧ ΧΥΤΠ 
ΘΙΌΡδθις 34, Ρ. 218. 

Σιγᾷς; σιωπὴ δ᾽ ἄπορος ἑρμηνεὺς λόγων. 

ΣΕΣ. 
ΟΡ αθα» Θοῖ. ΤΥ. γ0]. 1. Ρ. 118. Τῖθθυ. 

Τήν τοι “]ίκην λέγουσι παῖδ᾽ εἶναι «Διὸς, 



ἘΣΎ ΡΠ Γ ἈΑΞΌΞΣΥ: 

ἐγγύς τὲ ναίειν τῆς βροτῶν τιμωρίας. 
ἴῃ ΠΡτὶς οχ ἘΠῚῚ}Ρ. Δπαγοπιδομα ροίϊταπι 6556 δϊοϊζαν. 

χΧΧΧ ; 

Ατμρπδοις ΧΙ. ρΡ. 477 ἃ. 

Ἰδουορ. ϑαίσσῃ. Υ, 21. 

Πᾶς δὲ ποιμένων ἔρρει λεὼς, 

ὁ μὲν γάλακτος κίσσινον φέρων σχύφος 
πόνων ἀναψυχτῆρ᾽, ὁ δ᾽ ἀμπέλων γάνος. 

ΧΧΧΙῚ 

ἜΠΡοεΐα5 ἧ. 47. οἃ. Βοϊπδοηδᾶθ 

Ὁρῶ δὲ πρὸς τῆς παρϑένου ϑοινάματα. 

ν ΧΧΧΙΗ 

5610]. Αὐἱβίορῃ. Ἀδπαν. 105. “7]ὴ τὸν ἐμὸν 

οἴχει νοῦν" ἔχεις γὰρ οἱκίαν: καὶ τοῦτο 
παρὰ τὸ ἐν ᾿ἀνδρομάχη (Εὐριπίδου δἀάϊῖι δια. τ. 
μὴ τὸν ἐμόν) 

ηὴ τὸν ἐμὸν οἴχει νοῦν" ἐγὼ γὰρ ἀρκχέσω. 
ΧΧ ΧΗ 

5080]. Αὐῖδι. Τιγοϊδῖν, 962ὥ. Ποία ψυχή: παρὰ 

τὸ ἐξ ᾿ἀνδοομέδας 

Ποῖαι λιβάδες, ποία σειρήν. 

ΧΧΧΙν 

ΘΌΒΟΙ. ῬΙδΐοπ. Ρ. 8388. Βεκκ. Ἐχιρνῶντο ἐν αὐταῖς 
(ταῖς συνουσίαις) κρατῆρες τρεῖς, καὶ τὸν μὲν πρῶ- 

τον Ζ4ιὸς Ὀλυμπίου καὶ ϑεῶν ᾿λυμπίων ἔλεγον, τὸν 
δὲ δεύτερον ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον σωτῆρος, ὡς ἐν- 
ταῦϑά τε καὶ δὴ χαὶ ἐν πολιτείᾳ. ἔλεγον δὲ αὐτὸν 
καὶ τέλειον, ὡς Εὐριπίδης ᾿Ανδρομέδᾳ καὶ ᾿Ζριστο-- 
φάνης Ταγηνισταῖς. Ὶ 

Ἐπιοίαίμπι9 ρ. 1682, 9. 

ΧΧΧΥ, 

ΒΕΚΚ. Απροᾶ. 1. Ρ. 8389, ὅ. ἄγορος καὶ ἄγοροι. 
Εὐριπίδης ᾿ἀνδρομέδᾳ οἱ κατ᾽ οἶκον ἀμφὶ δαῖτα καὶ 
τράπεζαν. «Αἰϑίοπας σημαίνει. 

ΧΧΧΥΙ,Ι 

; Πρίάθπι Ρ. 78, 21. Δϊἰσχροχερδής: Εὐριπίδης 
᾿ἀνδρομέδᾳ. 

ΧΧΧΥΙΗΙ 

Ηδεγομῖα5., “μεΐίβεται: παραιτεῖται. Εὐριπί- 
δης ᾿ἀνδρομέδᾳ. (ουτίρυπε σεραιοῦται. 

Α ΝΤΊ ΤΙῸ ΝΗ. 

Κ0Β0]. ϑθρῃ. Απῆρ. δχίυ. (ἐστέον.) ὅτι διαφέρει 
τῆς Εὐριπίδου ᾿Αντιγόνης αὕτη, ὅτι φωραϑεῖσα ἐχεί- 
γη, διὰ τὸν «Αἵμονος ἔρωτα ἐξεδόϑη πρὸς γάμον" 
ἐνταῦϑα δὲ τοὐναντίον. 

Απεῖρ. ὅορῃ. Κεῖται δὲ. ἡ μυϑοποιία καὶ παρ᾽ Εὐρι- 
πίδη ἐν ᾿ἡντιγύνη" πλὴν ἐχεῖ φωραϑεῖσα μετὰ τοῦ 

«ἵμονος δίδοται πρὸς γάμου κοινωγίαν χαὶ τέχτει 
τὸν Πῆαίμονα. 

ΑΥΙΒΙΌΡΗ. σ, δ ΠΊΠη. ΔΓΡΊΙΠΙ. 

Ι 

Αὐἱοίορῃ. Βδη. συ. 1212. 

Ἦν Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ. 

ἀθὶ 50801. ἐξ ᾿Δἀντιγόνης Εὐριπίδου. ἔστι δὲ ἀρχὴ 
τοῦ δράματος. Ὑοτγδόαπὶ οἰΐαηί Π10 ΟΠγγυβοσί. Ρ. 598 ο. 

᾿ Θὲ 560801. ΑΘβοῦυ 5. 6. 1. 781. ΟὈΒδοτθί οὰπὶ 60 
γ: 218. 

εἶτ᾽ ἐγένετ αὖϑις ἀϑλιώτατος βροτῶν. 

1 

ΑΥἱσοΡΕ. ἤδπ. υ. 1438. Οὐκ ἔστι πειϑοῦς χζ. τ... 

. ΕἙΕΛΟΛΙΕΝΤ ἅς 

τσ τ ὐὐϑυσουν ἐμ σε πο Ξοσ σα σ υ σσὐ σσσσν 

ὉΡῚ 5080]. ἐξ ᾿“»ντιγόνης Εὐριπίδου. Οἴπὶ βθοπηθο, 

ὙΘΥ51: Ιαπᾶααΐ ΤΖοίζ. δα Ἡφο οι Ἔργ. γ. 18ὅ. 

Οὐκ ἔστι Πειϑοῦς ἱρὸν ἄλλο πλὴν λόγος,. 
καὶ βωμὸς αὐτῆς ἐστ᾽ ἐν ἀνθρώπου φύσει. 

Ψ. 1. αἴξονε Ἤθυδο]. 41166. Ομ. μ. 488. οα. 6416 ἴῃ 
Οριδο. τὰγ180]. 

Π 
ΙΌΡαΘας 46. ρΡ. 328. 

“εἰ τοῖσι πολλοῖς τὸν τύραννον ἁνδάνειν. 
ΙΥ 

ϑίρρδθις» 41. ῃ. 24]. 

Οἰχεῖος ἀνσρώποισι γίγνεσϑαι φιλεῖ 
πόλεμος ἐν ἀστοῖς, ἂν διχοστατὴ πόλις. 

Υ 
ΒΙΌΡδοπ5 47. Ρ. 343. 

Οὐτ᾽ εἰχὸς ἄρχειν οὔτ᾽ ἐχρῆν εἶναι νόμον" 
τύραννον εἶναι μωρία τὸ καὶ ϑέλειν, 
ὃς τῶν ὁμοίων βούλεται χρατεῖν μόνος. 

ΣΙ 
ϑίορδθις 61. ρΡ. 856. 

᾿Ανδρὸς δ᾽ ὁρῶντος εἰς Κύπριν νεανίου 

ἀφύλακτος ἡ τήρησις" ἣν γὰρ φαῦλος ἦ 
τἄλλ᾽, εἰς ἔρωτα πᾶς ἀνὴρ σοφώτερος" 
ΞᾺ Ε δὰ - ’ ε » 
ἢν δ᾽ αὖ προσῆται Κύπρις, ἥδιστον λαβεῖν. 

ὙΠ 

ΒίΟΡδθιβ 62. Ρ. 398. Ῥ]υΐδυομα 5 ἀρπα ϑιοΡθάθαμπ ἰδ". 

Ρ. ὅ03. 

Ἤρων" τὸ μαίνεσθαι δ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἔρως βροτοῖς. 
ΨΠΙ 

ΒΙΌΡδοθαβ Θὅ. ῃ. 411. 

Ζευχϑεὶς γάμοισιν οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἐλεύϑερος, 
ἀλλ᾽ ἕν γ᾽ ἔχει τι χρηστόν " ἐν κήδει γὰρ ὧν 
ἐσθλῷ δέδοικε μηδὲν ἐξαμαρτάνειν. 

Ῥυΐηλ5 ὙΘΥ515 {Ἰδαῖον ἩΠΡΡΟΙΒΟΟ ἃραα ϑίορθαθιυμι 60. 

Ρ. 421. 
ΙΧ 

ΟἸΘι. ΑΙΘχ. δίθομ. Ψ]. Ρ. 741. ϑίοθδθιβ 76. ρ. 452. 

Ὀνόματι μεμπτὸν τὸ νόϑον., ἡ φύσις δ᾽ ἴση. 

πρρου ΒΙΌΡαθιβ 85. ρΡ. 496. 

Ἡ γὰρ δόκησις πατράσι παῖδας εἰχέναι 
τὰ πολλὰ ταύτη γίγνεται τέκνων πέρι. 

ΧΙ 
ΘΙΌΡαθια 88. ρ. δ0Ό. 

Τὸ μῶρον αὐτῷ τοῦ πατρὸς νόσημ᾽ ἔνι" 
φιλεῖ γὰρ οὕτως ἐχ χαχῶν εἶναι χαχούς. 

ΧΗ 
ΒΙΌΡδΘα5 91. Ρ. 607. 

ἀνδρὸς φίλου δὲ χρυσὸς ἀμαϑίας μέτα 
ἄχρηστος, εἰ μὴ κἀρετὴν ἔχων τύχοι. 

ΧΙΊΠ 
ΒΙΌΡαθας 102. ρ. 558. 

Ἐπ᾿ ἄκραν ἥχομεν γραμμὴν καχῶν. 
ΧΙν 

δίορδθι» 106. ρΡ. 567. 

Μη νυν ϑέλε "ΝΣ 
λυπεῖν σεαυτὸν, εἰδὼς ὅτι 

πολλάκις τὸ λυποῦν ὕστερον χαοὰν ἄγει, 

χαὶ τὸ χαχὸν ἀγαϑοῦ γίγνεται παραίτιον. 
ΧΥν ] 

ΘΙΌΡαθις 106. ρ. ὅ68. 

Ὅστις δὲ πρὸς τὸ πῖπτον εὐλόγως «ρέρει 
τὸν δαίμον᾽, οὗτος ἧσσόν ἐστ᾽ ἀνόλβιος. 

ΠΝ 
11 



-ττεΞ τε σε πε το - Ξε ---ΞΞΞΞΞΕΞΙΞΞΞΞΞ  ΞΞΞΞ ΞΞΕ ΣΞΞΞΕΞ πτετο  πτς ππρπτοτ τ στ ----- τς τς ὅς  ἀ- σσσο 

532 ἘΠΕ ΎΝ ΡΒ ΤΥ ΔῊ ΘυυῪς 

ΧΥΙ 

ΘιοΡθαρὶ Αρροπᾶ. 6 οοᾶ. ΕἸοΙ. δριιᾶ Οαϊοῖ. νοἱ]. ΕΥ̓͂. 

᾿ Ῥ- 28. 

ἤχουσον" οὐ γὰρ οἱ κακῶς πεπραγότες 
σὺν ταῖς τύχαισι τοὺς λόγους ἀπώλεσαν. 

ΧΥΠ 
ΒΌΡαΘις 124, ἡ. 619. 

Θάνατος γὰρ ἀνϑρώποισι γειχέων τέλος 
ἔχει" τί γὰρ τοῦδ᾽ ἐστὶ μεῖζον ἐν βροτοῖς ; 

᾿ς τίς γὰρ πετραῖον σχόπελον οὐτάζων δορὶ 
ὀδύναισι δώσει; τίς δ᾽ ἀτιμάζων νέκυς, 

εἰ μηδὲν αἰσϑάγοιντο τῶν παϑημάτωγ; 

ΧΥΠ 

ΒΌΠΟΙ. Ῥίηδατὶ Ῥγίμ. 8, 1706. Θυώνη τῇ Σεμέλη 

᾿ φησί" διωνυμίᾳ γὰρ ἐχέχρητο. εἰσὶ δὲ οἱ χαὶ τὴν 

αὖ εὐτὴν “Ἰιώνην λέγουσιν, ὥσπερ Εὐριπίδης ἐν ᾽Ἅντι- 

γόνῃ 
Ὦ παῖ “ιώνης, ὡς ἔφυς μέγας ϑεὸς, 

“«Ἰιόνυσε, ϑνητοῖς τ᾽ οὐδαμῶς ὑπόστατος. 

ΧΙΧ 

56101. Ἐπτυὶρ. Ῥβοοπ. 1180. ᾿Εν τῇ ᾿Δἀντιγόνη ., Ἐπὶ 
᾿χουσεόνωτον ἀσπίδα τὰν Καπαγέως.“5 ΟἿ. Ἑξκίαϊμῖαο 
Ρ-. 07, 600. (011. 678, 28. 

ΧΧ 

ΘΙΟΡΑΘΙ Αρροπῆ. δᾶ. Θαϊκίονα. υο]. ΤΥ. ρ. 20. 

ΜΝέοι νέοισι συνγοσοῦσι τἀφαγῆ. 

ΑΝΊΙ0Ο ΠΗ. 

Τ 

Εἴγπιοὶ. Μ. γΡ. 411, 11. (0011. Οπάϊΐδπο ψ. 280. 

57.) Ζῆϑος --- εἴρηται --- ὅτι ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐζήτει 
εὐμαρῶς τεχεῖν αὐτὸν, ὥς φησιν Εὐριπίδης 

Τὸν μὲν χιχλήσχει Ζῆϑον" ἐζήτησε γὰρ 
τόχοισιν εὐμάρειαν ἡ τεχοῦσά γιν. 

1 

ἘΓγτιΟ]. ΜΙ. Ρ. 92, 4. “έγει Εὐριπίδης ὁ τραγε- 

χὸς ἐτυμολόγος (ἐτυμολογῶν ὙΜΑοΚοπ.) τὸ ““μῳίων, 
δτι᾿μφίων ἐκλήϑη παρὰ τὴν ἄμφοδον, ἤγουν παρὰ 
τὸ παρὰ τὴν ὁδὸν γεγνηϑῆναι- 

Π͵Ι 

ϑίθρμδη. ΒυΖ. νυ. Ὑρία. χώρα πλησίον «Αὐλίδος, --- 
Ἡσίοδος δὲ ἐν Ὑρίᾳ τὴν ᾿Δντιόπην φησὶ γενέσϑαι, 
Εὐριπίδης δ᾽ ἐν “Ὑσίᾳφ. Ἡατροονδίίοη, Ὑσίαι, --- τῆς 

Βοιωτίας πόλις, ἧς μνημονεύει Εὐριπίδης ἐν ᾽4γν- 
τιθπῇ. 

ΤΥ 

Ἐπιδίδιἶυς Ρ. 1799, ὅ4. “4λον δ᾽ ὅτι χύειν χαὶ 
τὸ ἔγχυον εἶναι δηλοῖ, ὃ διαφέρει τοῦ τίστειν χα- 
ϑότι αὐτὸ ἀπαλλάττει τοῦ χύειν. χαὶ φέρεται εἷς 
τοῦτο χρῆσις ἐξ ᾿Δντιόπης τὸ ., Κύουσα τίχτον ““ 
37 4 Α ΄ αν 2» 

ἤγουν χατὰ γαστρὸς φέρουσα εἶτα ἔτεχον. 
πἷαβ Ρ. 86. Κύειν μὲν τὸ ἔγκυον εἶναι, τίχτειν δὲ 
τὸ ἀπαλλάττεσϑαι τοῦ χύειν. Εὐριπίδης ἐν ᾿Αντιόπη 
», Κύουσα τίχτω ““ εἶπεν... ἡνίκ᾽ ἠγόμην πάλιν.““ πα- 
46 ὙῖοΚοπ. οἴη χη 

Κύουσα, τίχτω 9᾽ ἡνίχ᾽ ἠγόμην πάλιν. 

ν 

Ὁ μὲν Ευριπίδης τὸν Δία φη- 
σὶν εἷς σάτυρον μεταβληθέντα τὴν ̓ Αντιόπην φϑεῖραι. 

ΑἸπιο- 

Οοάγοπις Ρ. 22 ὁ. 
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ΥΙ 

ΟἸΘπιθπ5. ΑἸοχ, Βσομπι. Ὑ. ρ. 716. 1. Οὔχουν» ἔτει! 

κατὰ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν περὶ τοῦ ϑεοῦ ὑπο- 
ληπτέον 

Οὐδὲ γὰρ λάϑρα δοκῶ 
φωτὸς χαχούργου σχήματ᾽ ἐχμιμούμενον 
σοὺ τήνδ᾽ ἐς εὐνὴν, ὥσπερ ἄνϑρωπον, μολεῖν. 

᾿Αμφίων λέγει τῇ ᾿Αντιόπη. ἘΪπο κιπηροῖς Ἐπ56Ρ. Ῥ. 

ἘΠ ν. 679 ἃ. δα. ὙΊρον. ἴθ ψάρι ρτὸ τήνδ᾽ βουίθθη-- 
ἅππιὶ 6556 Ζῆ»᾽ πιοπιῖξ ὙΆ]0Κ. Ὠϊδίυ. ῥ. 69. 

ΥΠ 
ΘΌΡ οι. 97. Ρ. 588. 

ΨῬρονῶ δ᾽ ἃ πάσχω" καὶ τόδ᾽ οὐ σμιχρὸν κακόν" 
τὸ μὴ εἰδέναι γὰρ ἡδονὴν ἔχει τινὰ 
γοσοῦντα " χέρδος δ᾽ ἕν χαχοῖς ἀγνωσία. 

Ὑ. 1. 651 ἀρὰ Ἐροίδϑηππι μ᾿. 210. ο΄. Ετδηξ. ὉΡῚ 1661- 

ταν μιχούγ. 
ΥΙΠ 

ΒΙΌΡαθι5 72. ν. 439. 

Οὐ σώιρροχίζειν, ἔμαϑον., αἰδεῖσϑαι δὲ χρὴ, 
γύναι, τὸ λίαν χαὶ φυλάσσεσϑαι φϑόνον. 

ΙΧ 

ΘΠ01. Π. λ, 774. Χύρτοι δὲ οἱ τριγχοὶ (5. τρο- 
χαλοί) ὡς χαὶ τ δ ἐν ᾿Αντιόπη. 

Οἰνόη 

σύγχορτα ναίω πεδία ταῖς τ᾽ ᾿Ελευϑεραῖς.. 
καὶ ἐν ᾿Ανδοομάχη (τ. 17.) ὁμοίως. Οἴζας ϑίναθο 
ὙΠΙ. Ρ. 577 ἃ. 

Χ 
ΘΙΌΡαθας ΘΌ. Ρ. 388. 

Οὐ χρή ποτ᾽ ἄγδρα δοῦλον ὄντ᾽ ἐλευϑέρας 

γνώμας διώκειν, οὐδ᾽ ἐς ἀργίαν βλέπειν. 

Τῃ οοἄ. Ῥανῖ5. ἃ. οχ Δηϊϑοπα οἰΐαζαν, 

ΧΙ 
ΘΙΌΡαΘπ5. 116 61. 

Τὸ δοῦλον οὐχ ὁρᾷς ὅσον χαχόν; 

ΧΙ 
ΘΙΟΡαΘι 5 θά ἢ. 884. οχίτ. 

. Φεῦ φεῦ, τὸ δοῦλον ὡς ἁπανταχῆ γένος 
πρὸς τὴν ἐλάσσω μοῖραν ὥρισεν ϑεός. 

ΧΙ 

ΟἸομηθη5 ΑἸΙθχ. ϑίνομι. ἴ. ρ. 418. 

᾿Αντιόπῃ φησὶν 
Ἔνδον δὲ ϑαλάμοις βουχόλου 

χομῶντα πισσῷ στῦλον Εὐίου ϑεοῦ. 

Χ͵Ιν 

Τιοπρίπ. 5. ΧΙ, Ἐπὶ δὲ τῆς συρομένης ὑπὸ τοῦ 

ταύρου 4ίρχης ( Εὐριπίδης) 
Εἰ δέ που τύχοι 

πέοιξ ἑλίξας, εἷλχ᾽ ὁμοῦ λαβὼν 
γυγναῖχα, πέτραν, δρῦν, μεταλλάσσων ἀεί, 

ΧΥ 

ΘΙΌΡΔΘΙΣ 60]. ΡΗγΥ5. γο]. 1. ἢ. 118, Ηροτ, 

“ίχα τοι δίχα χρόνιος" ἀλλ᾽ ὅμως 
ὑποπεσοῦσ᾽ ἔλαϑεν, ὅταν ἔχη 

32 2 “Ὁ ᾿ - 

τιν ἀσεβὴ βροτῶν. 

Εὐριπίδης ἐν 

«ΧΥΓ 

ΘΙΌΡ δ 5. 60]. ΡΗΥ 5. το]. 1. τ. 1232. Ἡ Θου, 

Τήν τοι Δίχην λέγουσι παῖδ᾽ εἶναι Χρόνου, 

δείχνυσι δ᾽ ἡμῶν ὅστις ἔστ᾽ ἢ μὴ χαχός. 
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ΧΥΠ 
ϑίοθαθιν 68. Ρ. 426. 

Πᾶσι δ᾽ ἀγγέλλω βροτοῖς, 
ἐσθλῶν ἀπ᾿ ἀνδρῶν εὐγενῆ σπείρειν τέχνα. 

ΧΎΥΠΙ 

ΒΙΟΡάθι5 ᾿διάθαι Ρ. 42ὅ. 

ἈΚῆδος χαϑ' αὑτὸν τὸν σοφὸν χτᾶσϑαι χρεών, 
ΧΙΣΧ : 

ΘΙΌΡδοας 70. γν. 430. 

Εἰ νοῦς ἔνεστιν" εἰ δὲ μὴ, τί δεῖ καλῆς 
γυναικὸς, εἰ μὴ τὰς φρένας χρηστὰς ἔχοι; 

ΧΧ 

ΡῬΙαίο αοτρ. Ρ. 484 6. Συμιβαίνει γὰρ τὸ τοῦ Εὐ- 
ριπίδου, λαμπρός τ᾽ ἐστὶν ἕχαστος ἐν τούτῳ 

Ξ Ἀἀπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται, 
γέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος, 
ἕν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνῃ βέλτιστος ὧν. 

ἘΠῚ 5080]. ἐστὶν ἐξ ἩΙντιόπης τοῦ 

δράματος Εὐριπίδου ἐκ τῆς Ζήϑου δήσεως πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν ᾿μφίονα. Υ΄. 8. χράτιστος Ῥ]αίο ΑἸΟ1». Π, 
Ῥ». 146 4. ῬΙπίαγοι. ΔΊΟΥ]. Ρ. 514 ἃ. 680 ". 

ΧΧΙ ΧΧΠ 

ῬΙαίο ἱδίαθπι ρ. 485 6. ΚΑινδυνεύω οὖν πεπον- 
ϑέγαι ὅπερ ὁ Ζῆϑος πρὸς τὸν ᾿“μφίονα ὃ Ἑυριπί- 

δου, οὗπερ Πρ οϑ,ηΝ- χαὶ γὰρ ἐμοὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα 

ἐπέρχεται πρὸς σὲ λέγειν, οἰάπερ ἐχεῖνος πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν, ὅτι ἀμελεῖς, ὦ Σώχρατες, ὧν δεῖ σε ἐπι- 
μελεῖσϑαι, χαὶ φύσιν ψυχῆς ὧδε γενναίαν μειρα- 

χιώδει τινὶ διαπρέπεις μορφώματι, καὶ οὔτ᾿ ἂν 

δίχης βουλαῖσι προϑεῖο ἂν ὀρϑῶς λόγον, οὔτ᾽ εἰχὸς 
χαὶ πιϑανὸν ἂν λάβοις, οὔϑ᾽ ὑπὲρ ἄλλων νεαγιχὸν 
βούλευμα βουλεύσαιο. αϑὶ ΟἸγπιρίοάοτις, ὁρᾷς πῶς, 
Εὐριπίδου γυναιχώδει εἰρηκότος, αὐτὸς μειρακιώδει 

εἰπε. ῬΕΙΟΚσίν. υὙἱΐ. ΑΡΟ]Ιοη. ΠΥ, 21. ρ. 160. οὗ (ἔφη- 

βοι) --- νῦν ἴσως ὀμοῦνται --- χόρυν μὲν οὐδεμίαν 

φέρειν, γυναιχομίμῳ δὲ μορφώματι χατὰ τὸν Εὐ-- 
ριπέδην. Δα 5644. ΟἸγπιρίοα. Εὐριπίδης εἶπεν" χαὶ 

οὐκ ἂν ἀσπίδος χύτει προσομιλήσης. οὗτος δέ φησι, 
δίχαις σχολάζει, ὦ Σώχρατες. 

᾿ ΧΧΠΙ 
ΒΊΌΡαθυς 80. Ρ. 209. 

» ᾿ ι εἶ "3 , ἘΝ , 
-νὴη0 γάρ ὅστις, εὖ βίον χεχτημένγος, 

Α ͵ - 

τὰ μὲν χατ᾽ οἴχους ἀμελίᾳ παρεὶς ἐᾷ, 

τ 9 δι- -- 2 
το ἐχμβεξια ταυτ 

μολπαῖσι δ᾽ ἡσϑεὶς τοῦτ᾽ ἀεὶ ϑηρεύεται, 
ἀργὸς μὲν οἴχοις χαὶ πόλει γενήσεται, 
φίλοισι δ᾽ οὐδείς" ἡ φύσις γὰρ οἴχεται, 
ὅταν γλυχείας ἡδονῆς ἥσσων τις ἡ. 

Ὗ. 8- -Ο6. αἴΐοντε ϑαοχῆι πρὶν. Ρ. 3638. 

| ; ΧΧΙΥ 

Ῥονρὶς ΡΙαίο Ρ. 486 ». Καίτοι πῶς σοιρὸν τοῦτ᾽ 
ἐστὶν, ὦ Σώχρατες, εἴ τις εὐφυῶ λαβοῦσα τέχνη 
φῶτα ἔϑηχε χείρονα, μήτε αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον 
βοηϑεῖν μήτ᾽ ἐχσῶσαι ψ, τ. λ. 

β χχν 
᾿ς Ριίδίο ᾿ρίᾶοπι ο.Ψ ἀν}: ὠγαϑὲ, ἐμοὶ πείϑου, παῦ- 

σαι δ᾽ ἐλέγγων, πραγμάτων δ᾽ εὐμουσίαν ἄσχει, 

χαὶ ἄσχει ὁπόϑεν δόξεις φρονεῖν, ἄλλοις τὰ χομψὰ 
ταῦτ᾽ ἀφεὶς εἴτε ληρήματα χοὴ φάναι εἶναι εἴτε 
| φλυαρίας, 

ἐξ ὧν χεγνοῖσιν ἐγχατοιχήσεις δόμοις. 

.- 

ΗΙς ἱπίθυϑουϊδ ΒίΟΡαριις ὅ4. ρ. 8369. 

τοιαῦτ᾽ ἄειδε, παὶ δόξεις φρονεῖν 
σχάπτων, ἀρῶν γῆν, ποιμνίων ἐπιστατῶν, 
ἄλλοις τὰ χομιψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς σοφίσματα. 

ΟἸπιρὶ οἀοΥι5 , ἐχεῖνος εἶπ τῷ ᾿μφίονι, ὅτι πολέ- 

μων δὲ εὐμουσίαν ἄσκει, οὗτος δέ φησι πραγμάτων. 
ΧΧΥ, 

ΟἸγπρίοἄοτιι5 οἱ βοβο]αδία Ῥ]αίοηΐς Ὁ. 116. Ζῆ- 
ϑός φησι τῷ ᾿μφίονι, μουσικῷ ὅντι, Ῥῖψον τὴν 
λύραν, κέχρησο δὲ ὅπλοις (ΟἸγπιρ. καὶ χέχρησο ὅ.). 

ΧΧΥΠ 

Ὅϊο ΟΠνυϑβοσῖ. οὐ. 78. ρ. 685 ο.. Ὡς ἐχεῖνος (Ζο- 

ἴπις) ἐνουθέτει τὸν ἀδελφὸν, οὐχ ἀξιῶν φιλοσοφεῖν 

αὐτὸν οὐδὲ περὶ μουσικὴν διατρίβειν, ἐάσαντα τὴν 
τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν" ἔφη δὲ αὐτὸν ἄτοπόν τινα 
χαὶ ἀσύμφορον μοῦσαν εἰσάγειν, ὥσπερ ἂν τυχὸν 
εἴποι τις καὶ σὲ τοιαύτην προειρῆσϑαι πρᾶξιν, οὐκ 

ἀργὸν οὐδὲ φίλοινον οὐδαμῶς, χρημάτων μέντοι 
τῶν αὐτοῦ ἀτημελὴῆ ἴσως. καὶ νὴ “]α λέγοι ἂν καὶ 
τόδε τὸ ἔπος 

ἘΞ ὧν χενοῖσιν ἐγχατοικήσεις δόμοις. 
Βοχίας Επηρῖν. δᾶν. Μίδιμ. ΥἹ, 27. ρ. 3862, λέγομεν" 

τοὐναντίον αὐτὴν ἀσύμφορον εἶναι. καὶ ἀργὴν, φί- 
λοινον, χρημάτων ἀτημελῆ. .. 146 Ῥούβοπ. δὰ Ἐπιτίρ. 
Μίοα, 139. ὙΠ]. 

ΤΙοῦσαν τιν᾽ ἑ 
ἀργὸν, φίλοινον, χρημάτων ἀτημελῆ. 

ἄτοπον εἰσάγεις, ἀσύμφορον, 

ῬΥΙΟΥῚ5 ἸΟΘοτπὶ ἰονίασθθ 6 ποθδί σϑυϑιι5 οἱΐαίπι ἃ Ῥουύβοπο, 

6Χ Δίμοπαθο ΧΙΥ͂, ρ. 616 ο. ῬΙπίδγοϊ. δῖον]. Ρ. 634 ε 

Καχῶν χατάρχεις τήνδε ῆΙοῦσαν εἰσάγων, 
ΔΡΙ 1105 ἰνυυϊοϑιοπβ οᾶτθα τ ἀοῆθχυϑ τήνδ᾽ ἐμοῦσαν 
εἰσάγων.“ παττηῖλε. 

ΧΧΥΙΙ 

ΒΙΟΡΔΘΙ Ἀρρϑηῆ, δρια Οαϊβίονα, υο]. ΤΥ, γ. 11. 

Ὃς δ᾽ εὐγλωσσίᾳ 

σοφὸς μὲν, ἀλλὰ γὰρ τὰ πράγματα 
σσον νομίζω τῶν λόγων ἀεί ποτε. 

ΧΧΙΧ 
ΘΊΌΡδΘις 80. ᾿. 472. 

Ἔκ παντὸς ἄν τις πράγματος δισσῶν λόγων 
ἀγῶνα ϑεῖτ᾽ ἂν, εἰ λέγειν εἴη σοφός. 

ΧΧΧ 

γν 
οεῖσ 

ΘΙΌΡαΘπ5 3. γ. 36. 

Τὸ δ᾽ ἀσϑενές μου χαὶ τὸ ϑῆλυ σώματος 
χαχῶς ἐμέμφϑης " χαὶ γὰρ εἰ φρονεῖν ἔχω, 
χρεῖσσον τόδ᾽ ἐστὶ χαρτεροῦ βραχίονος. 

ΧΧΧΙ 
ΒΙΌΡ οι ὅ2, νυ. 8659. 

᾿ 

Τνώμῃ γὰρ ἀνδρὸς εὖ μὲν οἱχοῦνται πόλεις, 
εὖ δ᾽ οἶχος, εἴς τ᾽ αὖ πόλεμον ἰσχύει μέγα; 
σοφὸν γὰρ ἕν βούλευμα τὰς πολλὰς χέρας 

γιχᾷ " σὺν ὄχλῳ δ᾽ ἀμαϑία μεῖζον χαπόν. 
Ψ. 3. 4. ϑδοχί. ᾿πηρῖν. δᾶν. Ναί, Ἱ, 279. ῃ. 277. 

Οδ]θη. Ῥγοίνδρί, 1. Ρ. 3ὅ. οα, Κίβη, ῬΙπίαγοι. Νονα].. 

Ρ- 790 4. Επρσίαιπ. ἢ. 182, 42, «0801. 1]. β, 372. οἱ, 

ὙΘίτις. 1Π5ΟΡΡΠΟ ΟΟΠΙΠΊΘΙη οΙΑία ὙἹΠ]Οσοπ. Απθοα. Ὅν, 1Π,᾿ 

ν. 144, . 4. Ῥτο πλέον ϑοχί. Ἐπιρῖν. 1. ὁ. Θ( 508}0]. 

Ὕοη. Πμαροπΐ πλεῖστον, Οαδίθηις σὺν ὕπιλοις δ᾽ ἀμαθία, 
χεῖρον ἢ χαχόν, ' 

ΧΧΧΙΗῈῃῈ ] 
ΘΙΌΡ θα 16, ᾿. 152. 
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Εὶ δ᾽ εὐτυχῶν τις καὶ βίον κεκτημένος 
μηδὲν δόμοισι τῶν καλῶν πειράσεται, 

ἐγὼ μὲν οὔποτ᾽ αὐτὸν ὄλβιον χαλῶ, 
φύλαχα δὲ μᾶλλον χρημάτων εὐδαίμονα. 

ΧΧΧΙ 
δΙΌΡδοΠπ5 6. Ρ. 79. 

Καὶ μὴν ὅσοι μὲν σαρκὸς εἰς εὐεξίαν 
ἀσχοῦσι βίοτον, ἢν σφαλῶσι χρημάτων, 
χαχοὶ πολῖται" δεῖ γὰρ ἄνδρ᾽ εἰϑισμένον 
ἀκόλαστον ἤϑος γαστρὸς ἐν ταὐτῷ μένειν. 

ΧΧΧΙΥν 
ΘΙΌΡαΘι5 8. Ρ. 88. 

Ἐγὼ μὲν οὖν ζδοιμι καὶ λέγοιμί τε 

σοφὸν, ταράσσων μηδὲν ὧν πόλις νοσεῖς 
᾿ ΧΧΧΥ 

δίοθαθι5 ὅδ. Ρ. 874. 

Ὅστις δὲ πράσσει πολλὰ, μὴ πράσσειν παρὸν, 
μῶρος, παρὸν ζῆν ἡδέως ἀπράγμονα. 

ΧΧΧΥΙ 
ΘΊΌΡδΘι5 4θ. ῃ. 825. 

Ὁ δ᾽ ἥσυχος φίλοισί τ᾽ ἀσφαλὴς φίλος 
πόλει τ᾽ ἄριστος. μὴ τὰ κινδυνεύματα 
αἰνεῖτ᾽ " ἐγὼ γὰρ οὔτε ναυτίλον φιλῶ 
τολμῶντα λίαν οὔτε προστάτην χϑογός. 

ΧΧΧΥΠΙ 

ῬΗΠοσῖν. ὙΠ. Βόρῆ. 11. 27, 4. Ρ. 618. Μελέτης 

δὲ ὁ Ἱππόδρομος οὔτε ἐν ἀγρῷ διαιτώμενος ἠμέλει 
οὔτε ὁδοιπορῶν, οὔτε ἐν Θετταλίᾳ, ἀλλὰ χαὶ κρεῖτ- 
τον ὄλβου χτῆμα ἐχάλει αὐτὴν ἐκ τῶν Εὐριπίδου 
τε ὕμνων χαὶ ᾿Δμῳίονος. 

ΧΧΧΥΠΙΙ 
ΘΟΡαθας 1. Ῥ. 1. 

Τρεῖς εἶσιν ἀρεταὶ, τὰς χρεὼν σ᾽ ἀσχεῖν, τέχνον, 
ϑεούς τε τιμᾶν, τούς τε φύσαντας γονεῖς, 
γόμους τε χοινοὺς λλαδος. χαὶ ταῦτα δοῶν. 
χάλλιστον ἕξεις στέφανον εὐχλείας ἀεί. 

ΧΧΧΙΧ 
δΌΡϑθι5 80. Ρ. 210. 

Πολλοὶ δὲ ϑνητῶν τοῦτο πάσχουσιν καχὸν" 
γνα μη φρονοῦντες οὐ ϑέλουσ᾽ ὑπηρετεῖν 
ψυχῆ, τὰ πολλὰ πρὸς φίλων γιχώμενοι. 

ΧΙ, 
ΒΙΌΡαθιι5. 86. Ρ. 217. 

Κόσμος δὲ σιγῆς στέφανος ἀνδρὸς οὐ χαχοῦ. 
τὸ δ᾽ ἐχλαλοῦν τοῦϑ᾽ ἡδονῆς μὲν ἅπτεται, 
χαχὸν δ᾽ ὁμίλημ᾽, ἀσϑενὲς δὲ χαὶ πόλει. 

ΧΙ 
ΘΊΌΡαοα5 96. τ. 521. 

«Ῥεῦ φεῦ, βρότειαι πημάτων ὅσαι τύχαι 
ὅσαι τε μορφαί" τέρμα δ᾽ οὐχ εἴποι τις ἄν. 

ΟἸθηι. ΑἸοχ. ϑποπι. ΠῚ. Ρ. 485 ο. βροτείων. 

ΧΙ 

ΦΌΡΟΙ 5. 1ΡΙ66 πὶ 

110λλ᾽ ἐστὶν ἀνθρώποισιν, ὦ ξέγοι, χαχά. 

! ΧΙ 

ΒιΟΡθαθα5. Ἰθ:άσθπι Ρ. 409. Οτοί. 
Μ ΄ Ἢ - - - - 

ἔχει λόγον χαὶ τοῦτο τῶν πολλῶν βοοτῶν " 

δεῖ τοὺς μὲν εἶναι δυστυχεῖς, τοὺς δ᾽ εὐτυχεῖς. 
ΧΙ 

] ΘΊΌΡ σα. 102. Ρ. 660. 
ἢ , - - ΄ 2 

Τοιοσδε ϑνητῶν τῶν ταλαιπώρων βίος " 
ΡΥ Ξ᾿ ᾿ ΄ γ7 Ξ 

| οὔτ᾽ εὐτυχεῖ τὸ πάμπαν οὔτε δυστυχεῖ, 

ΔΙ ΟΎ.:- 

εὐδαιμονεῖ τε καῦϑις οὐκ εὐδαιμονεῖ. 
τί δῆτ᾽ ἐν ὄλβῳ μὴ σαφεῖ. βεβηπότες 
οὐ ζῶμεν ὡς ἥδιστα, μὴ λυποίμενοι; 

Υ. 4. ΟΙοπι. ΑΙοχ. ϑέϊομι. ΨΙ. ρ. 628. 571}. οἰΐαι τέ 
δή ποτ᾽ ὄλβῳ. 

͵ 

Χιν 

ΘΟΡαθυ5 61]. ψΡ. 386. 

Κόρος δὲ πάντων" χαὶ γὰρ ἐκ καλλιόνων 

λέχτροις ἐν αἰσχροῖς εἶδον ἐχπεπληγμένους " 
δαιτὸς δὲ πληρωϑείς τις ἄσμενος πάλιν 
φαύλῃ διαίτῃ προσβαλὼν ἥσϑη στόμα. 

Ὑ. 4. Αἰμθη. Χ. ρ. 421 ἔν υνἱ οεἱ ἤσϑην. 

ΧΗΥΙ , 

Ῥμοίϊπς, Εὕὔχρας: εὔκρατος. Εὐριπίδης 

Βροοτοῖσιν εὔχκρας οὐ γένοιτ᾽ ἂν ἡδέως. 
ἐν ᾿Αντιόπῃ. 6801. ΡΙαί. Ρ. 211. Βυμηκ. Εὔκρας, 
εὔκρατος, ἢ εὐχέφαλος, ὡς Εὐριπίδης ᾿Αντιόπῃ. 

ΧΙΥΙ 

Ηθργομίαβ, Εὐθϑυδήμονα: ἁπλοῦν δημότην. 
Εὐριπίδης ᾿Αντιόπη. 

ΧΗΥΠΙ 

ΒΕΚΚ. Απθοά, ρ. 109, 17. οὲ Ῥμοίϊπα, όσον 
ἔχειν: ἀντὶὲ τοῦ φαῦλον ἔϑος ἔχειν. Εὐριπίδης. 
᾿Αντιόπῃ- 

ΑΡΧΗΕΜ“ΑΆΑ͂ΟΣ. 

Ι 

ΑὐἹδοραπος Ἐδη. 1257. 

«Ἵἴγυπτος, ὡς ὁ πλεῖστος ἔσπαοται λόγος, 
σὺν παισὶ πεντήχοντα γαυτίλῳ πλάτη ᾿ 
᾿άργος χατασχών. 

ΡῚ 5080]. ἡΠρχελάου αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρχή. 
1Π ᾿ 

Ἀποηγπι. 46 ΝΙΠ ἱπούθπι. ροσέ ΑἸΠθπδοὶ Πρσυπτα ΤΊ. 

Ρ- 164. 64. Ὠἰπάουῖ. ρορὲ Ἡδιοαοί. Ὑγ65561. ῥ. 788. 
ϑίσαρο Ὗ. ρ. 889 ἃ. ΥὙΠ|Ι. ρ. 570 οα: 

“αναὸς, ὁ πεντήχοντα ϑυγατέρων πατὴρ, 
Νείλου λιπὼν κάλλιστον ἐκ γαίας ὕδωρ, 
ὃς ἐκ μελαμβρότοιο πληροῦται ῥοὰς 
«Τἰϑιοπίδος γῆς, ἡνίκ᾽ ἂν ταχῆ χιὼν, 

ὅ τεϑριτιπεύοντος ἡλίου χατὰ χϑόνγα, 
ἐλθὼν ἐς “ἅργος ᾧχκισ᾽ Ἰνάχου πόλιν, 
Πελασγιώτας δ᾽ ὠνομασμέγους τὸ πρὶν 
Ζαναοὺς καλεῖσθαι νόμον ἔϑηχ᾽ ἀν᾽ Ἕλλάδα. 

Ἐχ Αποπύπιο σπηΐ τ. 1--ὅ. 6 ϑίγαβθοπθ 1. 6. 7. 8. 

ῬΥΐπη5 ὙΘΥδ15 Θϑὲ. δἃρπὰ ῬΙπίασομ. Μίοναὶ. ἡ. 497 Ρ. 

887 6. Ψ. 2. 8. 4. οἶκαι Πἱοά. 510. 1, 838. Ψ. 2. Τὶ- 
βουπιβ 46 ἔραν. Ρ. 70. Παρϑὶ εὐχταίης ὕδωρ. Υ͂. 8. 
Ῥτο δοὰς Αποι. μαροὲ ϑέρει. Ὑ, 4. Βίοθρμδη. Βγυζ. νυ. 

ἰϑέοψ. 
ΠῚ 

ΠΊοπΥ5. Π4]. ἀθ σοπροσ. υϑῦΡ. 2ὅ. Ρ. 894. ϑομδοῖ. 

Τὸ δὲ ἐπὶ τούτῳ λαμβανόμενον χῶλον ἐξ ἀναπαΐ- 
στων σύγχειται ῥυϑμῶν, καὶ προάγει μέχρι ποδῶν] 
ὀκτὼ, τὸ αὐτὸ σχῆμα διασῶζον --- ὅμοιον τῷ παρ᾽ 
Εὐριπίδη 

Βασιλεῦ χώρας τῆς πολυβώλου, 

κισσεῦ, πεδίον πυρὶ μαρμαίρει- 

ιν 
ΒΉΌΡαθηα 94. ρ. 517. 
᾿ ; ς - ΄ 37) 

Οὐ γὰρ ὑπερϑεῖν χυμᾶτος ἀχραν 



δυνάμεσϑ᾽ " ἔτι γὰρ ϑάλλει πενία, 
κακὸν ἔχϑιστον, φεύγει δ᾽ ὄλβος. 

Υ 

1 64. ὙΥγείθη}.) 

Ἡμῶν τί δῆτα τυγχάνεις χρείαν ἔχων; 
πατέρων γὰρ ἐσϑλῶν ἐλπίδας δίδως γεγώς. 
Πένης γὰρ οὐκ ἐχεῖν᾽ ἀπώλεσεν, 

τὸ τοῦ πατρὸς γενναῖον. 
ΥΙ 

ΘΙΌΒδοπς 1θ]άθι ἢ. 498. 

Ἔν τοῖς τέχνοις γὰρ ἁρετὴ τῶν εὐγενῶν 
ἕν ἔλαβε κρείσσων τ᾽ ἐστὶ πλουσίου γάμου. 

ῖ : ΥΠ 
ΒΙΌΡαΘΗ5 8. Ρ. 97. 

Ὁ δ᾽ ἡδὺς αἰὼν ἡ καχή τ᾽ ἀνανδρία 
οὔτ᾽ οἶκον οὔτε πόλιν ἀνορϑώσειεν ἂν. 

ΥΠΙ 
ΒΊΌΡαθις 49. ῃ. 358. 

Νεανίαν γὰρ ἄνδρα χρὴ τολμᾶν ἀεί" 
οὐδεὶς γὰρ ὧν ῥάϑυμος εὐχλεὴς ἀνὴρ, 
ἀλλ᾽ οἱ πόνοι τίχτουσι τὴν εὐδοξίαν. 

ΙΧ 
ΘΈΟΡδΘας 49. ρ. 835ὅ. 

Ἐμὲ δ᾽ ἄρ᾽ οὐ 

μοχϑεῖν δίχαιον; τίς δ᾽ ἄμοχϑος εὐχλεής ; 

τίς τῶν μεγίστων δειλὸς ὧν ὠρέξατο; 

πῴος 
ΒΙΌΡαΘας 29. Ρ. 199. 

Οὐχ ἔστιν ὅστις ἡδέως ζητῶν βιοῦν 
εὔχλειαν εἰσεχκτήσατ᾽, ἀλλὰ χρὴ πονεῖν. 

ΧΙ 

ΘΙΌΡΆΘτ5 ἸΡΙ6πὶ Ρ. 198. 

ϑηρᾶν" ὁρᾷ γὰρ σὸν πατέρα τιμώμενον. 
ΧΗ 

ΒΙΟΡαθα5 29. ρ. 290. 

Σὺν μυρίοισι τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις. 
ΧΠῚ 

ΒΙΟΡδθι5 52. μ. 860. 

᾿ Ὀλίγον ἄλκιμον δόρυ 
χρεῖσσον στρατηγοῦ μυρίου στρατεύματος. 

ΧΙΥ 
ΘΊΌΡδοι. 49. Ρ. 855. 

Ὀλίγοι γὰρ ἐσϑλοὶ κρείσσονες πολλῶν χακῶν. 

χν 
ΒΈΟΡαΘα5 52. τ. 860. 86. ρΡ. 497. 

Ἔχει δὲ χαὶ τοῦτ᾽ οὐχὶ μικρὸν, εὐγενὴς 

ἀνὴρ στρατηγῶν εὐχλεῶ τ᾿ ἔχων φάτιν. 
Τοο0 Δ]ΐθτο ρτὸ ἔχει δϑΐ φέρει. 

ΧΥΙ 

ΘΞΟΠΟΙ, Επτρ. ῬΒοοη. 1159. 

Ἐγὼ δὲ τὸν σὸν πρᾶτ᾽ ἀναστέψαι ϑέλω, 

ΧΥΠ 

ΒΊΟΡδοης 89. ρΡ. 502. 

Τί δ᾽ οὐκ ἂν εἴη χρηστὸς ὄλβιος γεγώς; 

ΧΎΠΙ 

ΘΊΌΟΡαΘτα. 1θ]146Π|. 

͵ηὴ πλούσιον ϑῆς " ἐνδεέστερος γὰρ ὧν 

ταπεινὸς ἔσται. χεῖνο δ᾽ ἰσχύει μέγα, 
πλοῦτος, λαβών τε τοῦτον εὐγενὴς ἀγήρ. 

Βιοβαθας 86. Ρ. 497. (ΡΙυΐατοι. το]. , γ. 968. 

5: .ἢ - - ΄ 

Σοὶ δ᾽ εἶπον, ὦ παῖ, τὰς τύχας ἐκ τῶν πόνων 

τὰ Ν ΧΎΙ κῶν Ὁ. Ἔ 85 

ΧΙΥΧ 
ΦΙΟΡδοις ἱθ16 πη). 

Οὐχ ἔστι πενίας ἱρὸν, αἱσχίστης ϑεοῦ. 
Μισῶ γὰρ ὄντως οἵτινες φρονοῦσι μὲν, 
φρονοῦσι δ᾽ οὐδενός γε χρημάτων ὕπερ. 

ΧΧ 
ΘΙΌΡδΘις 60. ρΡ. 8357. 

ΜΝεανίας τε καὶ πένης σοφός ϑ᾽ ἅμα" 
ταῦτ᾽ εἰς ἕν ἐλϑόντ᾽ ἄξι᾽ ἐνθυμήσεως. 

ΧΧΙ 
ΘΙΌΡδΘια 60. ἡ. 357. 

Κρεῖσσον γὰρ οὔτε δοῦλον οὔτ᾽ ἐλεύϑερον 
τρέφειν ἐν οἴχοις ἀσφαλὲς τοῖς σώφροσι. 

ΧΧΠ 
ΘΙΌΡδΘι5 20. ῥ. 171. 

Ὀργὴ δὲ φαύλῃ πόλλ᾽ ἔνεστ᾽ ἀσχήμονα. 
Πὸόλλ᾽ ἐστὶν ὀργῆς ἐξ ἀπαιδεύτου καχά. 

ΧΧῚΠ 
ΘΙΌΡδΘι5 20, Ρ. 172. 

Τῷ γὰρ βιαίῳ χαἀγρίῳ τὸ μαλθακὸν 
εἰς ταυτὸν ἐλϑὸν τοῦ λίαν παρείλετο. 

ΧΧΙΥ͂ 

ῬΙυΐίανοῦτι5 ΜῆΟΡα]. ἢ. 20 ἃ. 

α. Πόλλ᾽, ὦ τέχνον, σφάλλουσιν ἀνθρώπους ϑεοί. 
β. τὸ ῥᾷστον εἶπας, αἰτιάσασθαι ϑεούς. 

99 ΒΥΟΥΘΠΙ ὙΘΙΒΙΠῚ Οἰΐαί οχ πα σἼ 1419 ΑΥΟΒΘΙ͂ΔΟ Ππϑῃ. 

Ἰϊαντί. 46 πιοηϑιομ. Ὁ. 108 6. δἰίθυτπι πα 1418. ΠΟΙ ΪηΘ 

πιθπιογαΐ ῬΙπίΆγοΒ, Ρ. 1049 6.“ ὙΓΥΤΤΕΝΕ. , 

χΧΧΥν 

ΒΙΟΡαθι5 60]. ΡΗγΥ5. το]. 1, Ὁ. 124, 

Τὰ γὰρ οὐκ ὀρϑῶς πρασσόμεν᾽ ὀρϑῶς 
τοῖς πράσσουσιν καχὸν ἦλϑεν. 

ΧΧΥΙ 

ΒΊΟΡδοι5 103. Ρ. 5662. 

Πάλαι σχοποῦμαι τὰς τύχας τὰς τῶν βροτῶν, 

ὡς. εὖ μεταλλάσσουσιν " ὃς γὰρ ἂν σφαλῇ, 
εἷς ὀρθὸν ἔστη χω πρὶν εὐτυχῶν πίτνει. 

ΧΧΥΙ 

δΟΡδοπβ 121. Ρ. 619. 

Ἔστιν καὶ παρὰ δάχρυσι ξΣείμενον 
ἡδὺ βροτοῖς. ὅταν ΐ 
ἄνδρα φίλον στενάχη τις ἐν οἴχτῳ. 

ΧΧΥΠΙ 
ΘΊΌΡδΘας 7. Ρ. 86. 

Ἕν δέ σοι μόνον προφωνῶ, μὴ ᾽πὶ δουλείαν ποτὲ 
ζῶν ἑκὼν ἔλθης, παρόν σοι κατϑαγεῖν ἐλευϑέρως. 

ΧΧΙΣ 

ΘΙΌΡδΘι5 84. Ρ. 218. 

ἁπλοῦς ὃ μῦϑος, μὴ λέγ᾽ εὖ" τὸ γὰρ λέγειν 
εὖ δεινόν ἔστιν, εἰ φέροι τινα βλάβην. 

ΧΧΧ 
ΠΙΟΡΔΘι5 4σ, Ρ. 322. 

Τυραννίδ᾽, ἢ ϑεῶν δευτέρα νομίζεται " 
τὸ μὴ ϑανεῖν γὰρ οὐχ ἔχει, τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἔχει. 

ΧΧΧΙ 
ΘΊΌΡΔΘυ5 60. Ρ. 3683. 

Ἔσωσα δούλην οὖσαν οἱ γὰρ ἥσσονες 
τοῖς χρείσσοσιν φιλοῦσι δουλεύειν βροτῶν. 

--.. Ἀμ.ὄ . ........ . 



ἘΠ ΎΡ 

ΧΧΧΗ 

ΒΙΌΡαΘια 77. τ: Δἀδο. 

ΤΠΙΟατρὸς δ᾽ ἀνάγκη παισὶ πείϑεσϑαι λόγῳ. 

ΧΧΧΤΙΠ͵ηΈᾶῈ 

ΘΌΡδους 91. Ρ. 607. 

]Π]λουτεῖς ; ὁ πλοῦτος δ᾽ ἀμαϑίέα δειλόν 8. 

ΧΧΧΤΥΥ 

Κ0Β0]. Ῥιπᾶ. Ῥγῆι. Π, ὅ4. Πηειρατὰς τοὺς χατὰ 

πέλαγος ληστὰς λέγομεν, πυρίως δὲ τοὺς ἐν ὁδῷ 

χαχουργοῦντας. παρ᾽ 

[χὲ 

(0. 

ει ι τ « ᾿ Ψ ᾿ ᾿" 

ὁ δὴ χαὶ ὁδουροὺς αὐτοὺς λέ- 

γουσιν. Εὐριπίδης ἐν ᾿Ἰρχελάῳ 
Ἔπαυσ᾽ ὁδουροὺς λυμεῶνας. 

ΧΧΧΥ 
ΒΊΌΡαΘις 29. ῥ. 198. 

Τὸ συνεχὲς ἔργου παντὸς εὑρίσχει τέλος. 

ΧΧΧΥΙ 

ΊΌΡδθας 20, Ρῥ. 171. 

ἸΟολλοὺς δ᾽ ὁ ϑυμὸς ὃ μέγας ὦλεσεν βοοτῶν 
ἢ τ᾽ ἀξυνεσία, δύο χκαχὼ τῷ χρωμένῳ. 

| 7 ΠΗ 
| ΞΟΒΟΙ]. ΔΥ]ΒΟΡ. Ῥὰπ. 1112, πππὶ ΘΟ Ύ1α5 46 

Ἐπυϊριαθ. αἸχίοοοί, οὐ 

χαὶ τιχτούσας ἐν τοῖς 
προαγωγοὺς χατέδειξ᾽ οὗτος 

ἱεροῖς, δηποίδί, ἔγραιψγε γὰρ 

δύραθο ΧΊ, τ. 

910 ». Εὐριπίδης δ᾽ ὑπὸ ᾿4“λέου φησὶ τοῦ τῆς «Αὖγ ης 
; πατρὺς εἰς λάρναχα τὴν “4ὕγην χατατεϑεῖσαν ἅμα 

27 -Ὃὕ »- 

'τὴν 4υγην ὠδίνουσαν ἕν τῷ ἱερῷ. 

τῷ παιδὶ Τηλέφῳ χαταποντωϑῆναι, ᾿2“ϑηνᾶς δὲ προ- 

ἱψοίᾳ τὴν λόάρναχα περαιωϑεῖσαν ἐχπεσεῖν εἷς τὸ 
στόμα τοῦ Καΐχου" τὸν δὲ Τεύϑοαντα ἀναλαβόντα 

τῇ μὲν ὡς γαμετῆ χρήσασϑαι, τῷ δὲ 
᾿ὡς ἑαυτοῦ παιδί. 

ἷ 

τὰ σώματα. 

1 
ΝΙΟΡαΘυς 18, ψ. 164. 

Νῦν δ᾽ οἶνος ἔξέστησέ μι " ὁμολογῶ δέ σε 

ἀδικεῖν " τὸ δ᾽ ἀδίχημ᾽ ἐγένετ᾽ οὐχ ἑχούσιον. 

1: 
τς ἴσαι. ΑΙθοχ. ϑθομ. ΥΠ,. ρ. 712. δᾶ, 5.1». Εὐ δὲ 
᾿χαὶ ἡ «Δὔγη δικαιολογουμένη πρὸς τὴν ᾿“ϑηνᾶν ἐπὶ 

τῷ χαλεπαίνειν αὐτῇ τετοχυίᾳ ἐν τῷ ἱερῷ λέγει 

Σχῦλα μὲν βροτοφϑόύρα 

ὙΌΣ ὁρῶσα  χαὶ γεχοῶν ἐρείπια, 

᾿ χοῦ μιαρά σοι ταῦτ᾽ ἔστιν, εἰ δ᾽ ἐγὼ ᾿τεχον, 
δεινὸν τόδ᾽ ἡγεῖ. 

Ἠλυοὸ ΨΆΙΟΚθη. τίου σ]οϑοαπι ΗρουοΝ, “πεγήσω: 

ἀπέβαλες. Εὐριπίδης Δὕγη. 

11 
ΒΊΌΟΡΆΘις 61. Ρ. 887, 

με ͵ ᾿ κ , Ἔρωτα δ᾽ ὅστις μὴ ϑεὸν χρίνει μέγαν 
᾿ Χαὶ τῶν ἁπάντων δαιμόνων ὑπέρτατον, 

ἢ σχαιός ἐστιν, ἢ χαλῶν ἄπειρος ὧν 
οὐχ οἶδε τὸν μέγιστον ἀνθρώποις ϑεύν. 

γ. 1, 8. 4, Αἴῃεπδοις ΧΠΙ͂, ρμ. 600 ἡ. 

Ἔρωτα μὴ μόνον χοίγει ϑεόν. 

ΤΥ 

Ὁ} 1 Ὅστις 
ἱ 

᾿ 

᾿ 

ΘΙΌΡαΘας 71. γ, 433. 

.ι 7υναϊχές ἐσμεν" τὰ μὲν ὄχνῳ γικώμεϑιι, 
ι ) Χ «ε - ΄ «ς ΄ 'κ 

τὰ δ᾽ οὐκ ἂν ἡμῶν ὕρασος ὑπερβάλλοιτό τὶς. 

- κα’ τΤΤτσστστ““«ἕᾳἕΨψτ͵σἜἘΠΠ.-ὌοὕνἥρππΦἔἌΠΨΦᾳΠΨΦ περ...“ “..............».ὉὕΠΘΠΠἷῸῸΘὃἕ 

ΤΉ ΤΑ ΘΞ α: 

Υ 
ΘΌΡαθις 22. Ὁ. 187. 

Ποῖ; πῶς δὲ λήσει; τίς δὲ νῷν πιστὸς φίλος; 
ζητῶμεν" ἡ δόχησις ἀνθρώποις χαχὸν, 
καὶ τοὐπιχειρεῖν ἐξαμαρτάνειν φιλεῖ. 

ΥΙ 
ΒΙΌΟΡαθις 76. Ρ. 459. 

Τίς δ᾽ οὐχὶ χαίρει νηπίοις ἀϑύρμασιν; 

ΥΠ 
ΒίοΡαθις 37. Ρ. 220, 

Τὸ γὰρ ἐπιειχὲς ὠφελεῖ τὰς συμφορᾶς. 

ΥΠῚΙ 
δΙΌΡδοις 44. ψ.. 307. 

Οὐ τῶν καχούργων οἶχτος, ἀλλὰ τῆς δίκης, 

ΙΧ 
ΘΙΌΡαθας 98. Ρ. 661. 

Πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισιν, οὐχ ἡμῖν μόνον, 
ν 2 ..3 9) ΒΝ ’ ΄ , ἢ χαὶ παραυτίχ᾽, ἡ χρόνῳ δαίμων βίον 

ἔσφηλε, χοὐδεὶς διὰ τέλους εὐδαιμονεῖ. 

Χ 

ΘΙΌΡαρΘιι 47. ν. 843. ῬΗΠΟ πᾶ. ῃ. 607. 

Καχῶς δ᾽ ὅλοιντο πάντες, οἱ τυραννίδι 

χαίρουσιν ὀλίγη τ᾿ ἐν πόλει μοναρχίᾳ" 

τοὐλεύϑεοον γὰρ ὄνομα παντὸς ἄξιον, 
κἂν σιιέχο᾽ ἔχη τις, μεγάλ᾽ ἔχειν νομίζεται. 

γ΄. 3. 4. οἰϊζαπίαι: ἃ ῬΆΙΟΩΘ Πιά. Ρ. 886 ο. οα. Ηοο- 

5006}. 

ΧΙ 
ἈΡΟΙΠοπῖς Ὥγ5ο. πὰ ΒΟΚΚ. Αποοά. γῥ. 5614, 10. 

ἐν «“ὕγη 

Καὶ) 

Καὶ βουϑυτεῖν γὰρ ἠξίους ἐμὴν χάριν. 

ΧΙ 

Ἡρογομῖις, ΖΦ ιέφϑειρες 

«4ὐὔγη. διέφερε Καυπέθειο. 

ΧΙΠ 

Ἡοογομίι5, Κέρας ὄρϑιον; ἢ γευρά. Ἐύρι- 

πίδης ἐν «Δὔγη. 

διῆγεν, Εὐριπίδης 

Χ͵ΙΥ 

ΒΘΚΚ. Απροᾶ. ρ. 116,2. «ιλοτραφῆής: 
συγήϑεια φιλότροφον λέγει, Εὐριπίδης «Αὔγῃ. 

.-ι.τ- -τττττττσς,-----τα 

ΦΔΎΥΤΟΛΜΧΥΚΟ Σ. 

Ι 

ΑΙἰβοπδομς Χ. ρ. 413 ὁ. (6 αϊθη. 11. Ρ. 10. Ομανγῖ.) 
Εὐριπίδης ἐν τῷ πρώτῳ «αΑὐτολύχῳ λέγει 

Καχῶν γὰρ ὄντων μυρίων χαϑ'᾽ Ἑλλάδα, 
οὐδὲν χαάχιόν ἔστιν ἀϑλητῶν γένους" 

οἱ πρῶτα μὲν ζῆν οὔτε μανϑάνουσι» εὖ 
οὔτ᾽ ἂν δύναιντο" πῶς γὰο, ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ 

ὅγνάϑου τε δοῦλος νηδύος ϑ᾽ ἡσσημένος, 
χτήσαιτ᾽ ὧν ὕλβον εἰς ὑπερβολὴν πατρός; 
οὐδ᾽ αὖ πένεσθαι χἀξυπηοετεῖν τύχαις 

οἷοί τ᾽ " ἔϑη γὰρ οὐχ ἐϑισϑέντες χαλὰ, 
σχληρῶς μεταλλάσαουσιν εἰς τἀμήχανα. 

10 λαμπροὶ δ᾽ ἐν ἥβη καὶ πόλεως ἀγάλματα" 

φοιτῶσ᾽ " ὅταν δὲ προσπέση γῆρας πικρὸν, 
τρίβωνες ἐχβαλόντες ὅδ χρόχας. 

ἐμεινάμην δὲ χαὶ τὸν “Ελλήνων νόμον, 

: ἘΣΘ το 00.......00τ0΄. τ ὃ ποθ Ὁ ὃ ὃ ὃ ὃ Φ ΦἝὋὃ 



οἱ τῶνδ᾽ ἕχατι σύλλογον ποιούμενοι 
16 τιμῶσ᾽ ἀχρείους ἡδονὰς δαιτὸς χάριν. 

τίς γὰρ παλαίσας εὖ, τίς ὠκύπους ἀνὴρ, 

ἢ δίσκον ἄρας, ἢ γνάϑον παίσας καλῶς, 
πόλει πατρῴᾳ στέφανον ἤρχεσεν λαβών; 
πότερα μαχοῦνται πολεμέοισιν ἐν χεροῖν 

20 δίσχους ἔχοντες, ἢ δι᾽ ἀσπίδων ποσὶ 

ϑείνοντες ἐχβαλοῦσι πολεμίους πάτρας; 
οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα μωραίνει πέλας 
στάς. ἄνδρας οὖν ἐχρὴν σοφούς τε χἀγαϑοὺς 

φύλλοις στέφεσϑαι, χὥστις ἡγεῖται πόλει 

2ὅ κάλλιστα, σώφρων καὶ δίχαιος ὧν ἀνὴρ, 
ὅστις γε μύϑοις ἔργ᾽ ἀπαλλάσσει χαχὰ, 
μάχας τ᾿ ἀφαιρῶν καὶ στάσεις" τοιαῦτα γὰρ 
πόλει τε πάση πῶσέ ϑ᾽ Ἕλλησιν καλά. 

Ὗ. 1. 2. Ἐπρίαίμιιβ Ρ. 1299, 20. Υ͂. 7. 

χαὶ ξυνηρετμεῖν. Ὑ. 12. τρίβωνας ἐχλείποντες Ὦϊο- 

δδπος Γαθυῖ, 1, ὅθ, Υ, 22. ῬΙθίάτομι5 Δοχα]. Ρ. ὅ51 ἢ. 

808 ". ᾿ 

ΑἸΠ ΟΠ δι 

: Π 

ῬΟΠῸχ Χ, 111. Εὐριπίδης μὲν εἴρηχεν ἐν Αὖτο- 

λύχῳ σατυριχῷ τοὺς ὄνους τοὺς λαρχαγωγοὺς οἴσειν 
ἐξ ὄρους ξύλα. 

ΠῚ 

ῬοΠαχ Χ, 178. Καὶ Εὐριπίδου ἐν «Φὐτολύχῳ εἰ- 
πόντος .,; Σχοιγίνας γὰρ ἵπποισι φλοΐνας ἡνίας πλέ- 
ζει ς 

ΒΕ Ζ4ΖΕΡΟΦΩΝ. 

Δ) 8 δυσῃπιθηίο ἔαθι]αθ 508Π01. ΑὐἹβίορῃ. ἄομπαιπ. 42. 

Ῥδο. 185. 140. Βδη. 870. 

β Τ 
ῬΙυΐανομι5 ΝΙΟΓΆ]. Ρ. ὅ29 6. Οὐδὲ δεῖ τοῖς ἔπαί- 

γοις χηλούμενον ἥδεσθαι -- μηδ᾽ ὥσπερ ὁ Εὐριπί- 
δου Πηήγασος 

Ἑπτησσ᾽ ὑπείχων μᾶλλον ἢ ϑέλοι 

τῷ Βελλεροφόντη, τοῖς δεομένοις ἑαυτὸν ἐχδιδόναι 
χαὶ συνεχταπεινοῦν. Τάριπ Ρ. 807 6. ᾿Ζγησίλαος σειερὶ 

τὰς τῶν (φίλων σπουδὰς αὐτὸς αὑτοῦ γιγόμεγος 
ἀσϑενέστατος χαὶ ταπειγότατος, ὥσπερ ὃ Εὐριπίδου 
Πήγασος 

Ἕπτηξ᾽ ὑπείχων μᾶλλον ἢ μᾶλλον ϑέλοι. 

καὶ ταῖς ἀτυχίαις προϑυμότερον βοηϑῶν τοῦ δέο»- 
τος ἐδόκει συγεξομοιοῦσϑαι ταῖς ἀδικίαις. 

Π 

50801. Ἑπτιῖρ. Οτοϑῖ. (872.) 859- 861. Χῶμα, οὗ 
παμράμα τοὺς ᾿“ργείους δικάζειν. τάχα δ᾽ ἂν τού- 
του χαὶ ἐν Βελλεροφόντῃ μνημονεύοι εἰπὼν 

χαὶ ξεστὸν ὄχϑον “Ἰαναϊδῶν ἑδοασμάτων. 

᾿ἑδοάσματα Ἡρυμιαππα5. 
| ΠΙ 

ΒΙΌΡδοις 10, τ. 127. 

Ὡς ἔμφυτος μὲν πᾶσιν ἀνθρώποις χάχη" 
᾿ ὅστις δὲ πλεῖστον μισϑὸν εἰς χεῖρας λαβὼν 
Ι χαχὸς γένηται, τῷδε συγγνώμη μὲν οὔ, 
᾿ πλείω δὲ μισϑὸν μείζονος τόλμης ἔχων 

᾿ς τὸν τῶν λεγόντων δᾷον ὧν φέροι ψόγον. 

ἘΝ ΡΥΙ Δ Θτς: 87 

: ΤΥ 
ΘΙΌΡασας 8. γΡ. 96. 
’ Α Α 

“ολοι δὲ καὶ σχοτεινὰ μηχανήματα 
» ᾿ , τ, - 

χϑείας ἀνάνδρου φάρμαχ᾽ εὕρηται βροτοῖς. 

ν 
ΒΙΌΡδοας 38. ῃ. 222. 

Φϑονοῦσιν αὐτοὶ χείρονες περυχότες " 
εἷς τἀπίσημα δ᾽ ὁ φϑόνος πηδᾶν φιλεῖ. 

ΥΙ 
ΘΙΌΡ δου 38. Ρ. 222. 

’ὕ ἼΠδη γὰρ εἶδον καὶ δίκης παραστάτας 
ἐσθϑλοὺς πονηρῷ τῷ φϑόνῳ γιχωμέγους. 

ΥΠ 
ΒΙΌΡαΘι5 104, Ρ. ὅ65. 

α. Τιμή σ᾽ ἐπαίρει τῶν πέλας μᾶλλον φοονεῖν. 
, ΣΥΝ ἸΣῚ ΕῚ ι 37 αὶ ’ , 

β. ϑνησχοιμ᾽ ἂν" οὐ γὰρ ἄξιον λεύσσειν φάος 

χαχοὺς ὁρῶντας ἐχδίχως τιμωμένους. 

ὙΠ 

ΘΙΌΡΔΘΙ Αρρθμᾶ. ἀρια Οαἰδίοντα. νο]. ΤΕΥ ψ. 20. 

᾿Ανὴρ δὲ χρηστὸς χρηστὸν οὐ μισεῖ ποτε, 
» ’ ᾿) ς - 

καχῷ χαχοὸς τὲ συντέτηχεν ἡδοναῖς" 
-» κ 3 ἰ Ἷ Ε] ΄ 327 

φιλεῖ δὲ ϑοὐυύμόφυλον ἀνθρώπους ἀγειν. 

Ἄγ οΥθι 2. δα οὐδίϊοπμθπι “πᾶ ὩΟΟΘΟΙ ΠΟ δίο πἰίι! Αὐ]- 

5610 9 δίαρῃ. Δῖον). 11, 11. Το. πάθῃ. ΨΠΙ, 2. 

ΙΧ 
ΘΙΌΡ Θιις. 52 ρ. 800. 
“2 κ »-»ο'οὦΨ ;᾽ [ - 

Νείχη γὰρ ἀνδρῶν φόνια χαὶ μάχας χερῶν 
᾽ὔ ΄ - , ς 

δόλοισι χλέπτειν " τῆς δ᾽ ἀληϑείας ὁδὸς 
’ " , 

φαύλη τίς ἔστι, ψεύδεσιν δ᾽ “Ἵρης φίλος. 

Χ 
Θιοθαθυς 1016 ΘΙ. 

᾿1εὶ γὰρ ἄνδοα σχαιὸν ᾿σχυρὸ ἥ ει. γάρ αἀϑόρὰ οζαιον τόχυροὸν φύυσξι 
τι 7) 7 “ - 

σσο» δέδοιχα τασϑεγνοῦς τὲ χαὶ σοφοῖ. 
ΧΙ 

ϑίΉΡδοις 8δ. Ρ. 501. 

Οὐχ ἂν γένοιτο τραύματ᾽, ἤν τις ἃ 
ϑάμνοις ἑλείοις, οὐδ᾽ ἂν ἐκ μητρὸς χα 
ἐσϑλοὺὶ γένοιντο παῖδες εἷς ἀλχὴν δορός. 

ΧΙΠ 
ΘΙΌΡδΘις 71. ρΡ. 432. 

Ἐν ’ ’ ’ " ’ 

42) παγκακίστη χαὶ γυνὴ" τί γὰρ λέγων 
»“-" “Ὁ 32} “ 2) 

μεῖζόν σὲ τοῦδ᾽ ογειδοὸς ἐξείποι τις ἂν; 
ΧΗ 

δΌΡάθις 114. Ρ. ὅϑὅ. 
ΞῸ - ΄ - ι - , 
4) παῖ, νέων τι δρᾶν μὲν ἔγντογοι χέρες, 

γνῶμαι δ᾽ ἀμείνους εἰσὶ τῶν γεραιτέρων " 
ς : , ’ 

Ο γὰρ χρόνος δίδαγμα ποικιλώτατον. 
Ῥανπιῖις 46 Ν. Ὦ. Ῥ-. 222. 6. (416. Ὡς γὰρ νέων 

τι δοῶν εὐτονώτεραι αἵ χεῖρες, οὕτω ψυχαὶ ἀκιεί- 
- 2 , 

γους τῶν γεραιτέρων πολὺυ- 

ΧΙΥ 

» 

ΘΙΟΡδθὰ5 7. ρΡ. 86. 
΄ ν} Α Ἁ , ’᾿ ᾿ 

Θάρσος δὲ πρὸς τὰς συμφορὰς μέγα σϑέγει. 

ΧΥ 

ΘΈΟΡδΘι5. Θοῖ. Ρῆγ 5. Ὑ0]. ἴ. Ρ. 154. 

Πρὸς τὴν ἀνάγχην πάντα τἄλλ᾽ ἔστ᾽ ἀσϑεγῆ. 

ΧΥΙ 
ΘΌΠΟΙ, ΑΥὐἱδί. Ψ 90. 7654. Πάρες, ὦ σχιεράς: 

παρὰ τὰ ἔχ Βελλεροφόντου παίζει ταῦτα 
Ἴ72 ἯΣ 3 ι ; ε - 
[ἄρες, ὦ σχιερὰ φυλλᾶς; ὑπερβῶ 

χρηναῖα γάπη" τὸν ὑπὲρ χεφαλῆς 

' πόσιν 90 ρου ῶξρτ 0 ὠνωωἱ 



88 

αἰϑέρ᾽ ἰδέσϑαι σπεύδω τίν᾽ ἔχει 
στάσιν Εἰνοδίας. 

ΧΥΠ 
Ὦ Πηγάσιόν οε, φη- 

ΠῚ 9010]. παρὲ τὸ ἐκ 

Αὐἱδίορῃ. Ῥας. 75. 

σὶ, γενναῖον πτερόγε 
Βελλεροφόντου. ἐκεῖνος γὰρ διὰ τοῦ Πηγάσου τοῦ 
ἜΤ ΟτΝ ἐπεϑύμει χαὶ εἷς τὸν οὐρανὸν ἀνελϑεῖν 

"γ᾽ ὦ φίλον μοι Πηγάσου πτερόν " 

Εδάθιπι ϑ'1185 τ. ἐώρημα, πΡῚ ΡΓῸ πτερὸν Βαροὶ τα- 

χύπτερον. τί δ᾽ ἣν ἐς 
ὑγρὸν πόντιον πέσῃ βάϑος; ὁχ ἙΕυχϊριαἷ5 ΒΟΙΙΘτο- 

ῬΟΥΒΟΠΟ ὙΘΥΘ5 4ποηπὸ 189. 

Ρμοπέθ ἀθϑιρία5. 6556. ὙΠ ΘΙ δίατ. 

ι ΧΥΠῚ 
5060]. Αὐῖοῖ. Ῥαο. 116. Καὶ τάδε ἔκ Βελλεροφόν- 

του 
ἴ1ϑι χουσοχάλιν᾽ αἴρων πτέρυγας, 

τὸν χάνϑαρον τῷ Πηγάσῳ ἐπεικάζων. 

ΧΙΧ 
Αὐἱοῖ. Εἶπ, 1246. 

Κυλίνϑετ᾽ εἴσω τόνδε τὸν δυσδαίμονα. 

}] 5601. ταῦτα δὲ ἐκ ΔΒελλεροφόντου Εὐριπέδου. 
τὸ δὲ χυλίνδετ᾽ ἀντὶ τοῦ κομίζετε. 

ΧΧ 
Βιόραθας θὅ. Ρ. 519. 

᾿Εγὰ τὸ μὲν δὴ πανταχοῦ ϑρυλούμενον 
χράτιστον εἰναί φημι, μὴ φῦναι βροτῷ" 

τ ι - ἌΡ ΤοΣ - »ΞΞ " 
τρισσῶν δὲ μοιρῶν ἐγχρινῶ γιχᾶν μέαν, 

΄ 27 ὔ - - 

πλούτου τε, γωτῷ σπέρμα γενναῖον προσὴῆ, 

ὁ πενίας τ᾽ " ἀριϑμὸν γὰρ τοσόνδε προὐϑέμην. 
’ 2 ᾿ 

ὃ μὲν ζάπλουτος;, εἷς γένος δ᾽ οὐκ εὐτυχὴς, 
2 - » 2 Ὁ , 2 2.4 ’ 

ἀλγεῖ μὲν ἀλγεῖ, παγχαάλως δ᾽ ἀλγύνεται, 
2) (5,-. 7 Ἷ εἰ , 
ὄλβου διοίγων ϑαάλαμον ἥδιστον χερί. 
-» , “"»κῷ δ ’ ’ 

ἔξω δὲ βαίνων τοῦδε, τὸν παᾶρος χρογνον 

10 πλουτῶν, ὑπ᾽ ἅτης ζεῦγμ᾽ ἂν ἀσχάλλοι πεσῶν. 

ὅστις δὲ γαῦρον σπέρμα γενναῖόν τ᾿ ἔχων 
βίου σπανίζει, τῷ γένει μὲν εὐτυχεῖ, 
πενίᾳ δ᾽ ἐλάσσων ἐστὶν, ὃν δ᾽ ἀλγύνεται, 

- 5 ΕΔ 5 ΕΥ ν ,ὕ » 2 ο.,--. - 
φρενῶν δ᾽ ὑπ᾽ αἰδοῦς ἔογ᾽ ἀπωϑεῖται χεροῖν. 

15 ὃ δ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς, διὰ τέλους δὲ δυστυχῶν, 
“- » - ᾿ ὋΣ 

τοσῷδε νιχᾷ" τοῦ γὰρ εὖ τητώμενος 

οὐκ οἶδεν, ἀεὶ δυστυχῶν χαχῶς τ᾽ 

οὕτως ἄμεινον μὴ πεπειρᾶσϑαι καλῶν. 
ἐχεῖνο γὰρ μεμνήμεϑ'᾽ " οἷος ἣν ποτὲ 

20 χἀγὼ, μετ᾽ ἀνδοῶν ἡνίχ᾽ εὐτύχουν ποτέ. 
77 

Υ. 1. 2. Βίορδοιβ 96. Ρ. 531. Ψ, 8. σλβου] πλούτου 
ῬΙπίδνομι ῖοτα]. Ρ. 1069 ἃ. Υ΄. 11] --- 14, ϑίοβρδθιις 

θά. Ρ. 517. 

ἔχων. 

ΧΧΙἅ 

Τυρίΐη. δῆαγευσ. 66. τ᾿ηῦῃδΡ0}}. ἢ. 108 ο. 64. Οο]οη. 

«Ῥησίν τις εἶναι δῆτ᾽ ἐν οὐρανῷ ϑεούς; 
3) κ » ΦΎ Ξ 10) » 2 { , , 

οὐχ εἰσὶν οὐχ εἴσ᾽. εἴ τις ἀανϑρωπων λέγει, 

μὴ τῷ παλαιῷ μῶρος ὧν χοήσϑω λόγῳ. 
σκέψασθε δ᾽ αὐτὰ, μὴ ᾽πὶ τοῖς ἐμοῖς λόγοις 

δ᾽ γνώμην ἔχοντες. φήμ᾽ ἐγὼ τυραννίδα 
χτείνειν τὲ πλείστους χτημάτων τ᾿ ἀποστερεῖν, 

ὅρχους τε παραβαίνοντας ἔχπορϑεῖν πόλεις. 

καὶ ταῦτα δοῶντες μᾶλλόν εἶσ᾽ εὐδαίμονες 
τῶν εὐσεβούντων ἡσυχὴ χαϑ' ἡμέραν " 

΄ Ὶ ΜῸ ’ ν 

10 πόλεις τε μιχρὰς οἶδα τιμωσας ϑεοὺς, 

20. 

ἘΞ ΉἩ͵Ψ [ Ὁ ἼΉΠ ΤᾺ ΉΌ 
δὶ τα πο ρς ςςςς δ ν 

αὐ μειζόνων κλύουσι δυσσεβεστέρων, 
λόγχης ἀριθμῷ πλείονος χρατούμεναι. 
οἶμαι δ᾽ ἂν ὑμᾶς, εἴ τις ἀργὸς ὧν ϑεοῖ. ᾿ 
εὔχοιτο, χαὶ μὴ ἀξιοῦν: συλλέγοι, βέον, 

16 τὰ ϑεῖα ἘΘΌΡΘΣΘΗ . αἱ χαχαΐ τε συμφοραί. 
Χ ΧΙ ; 

ὌΗΟΝΑ 98. ν. 89. 

Πρὸς τὴν νόσον τοι χαὶ τὸν ἰατρὸν χρεὼν 
ἰδόντ᾽ ἡύσόων, μὴ ̓ πιταχτὰ φάρμαχα 
διδόντ᾽, ἐὰν μὴ ταῦτα τῇ νόσῳ πρέπη. 

ΧΧΠΗΠΙ 
ΒΙΌΡδΘι5 1 ̓άθιμι. 

Νόσοι δὲ ϑνητῶν αἱ μέν εἰσ᾽ αὐϑαίρετοι, 
αἱ δ᾽ ἐκ ϑεῶν πάρεισιν, ἀλλὰ τῷ γόμῳ 
ἐώμεϑ'᾽ αὐτάς. ἀλλά σοι λέξαι ϑέλω, 
εἰ ϑεοί τι δρῶσιν αἰσχρὸν, οὐχ εἰσὶν ϑεοί. 

Ὑ. 8. ΡιΙπίανομ. Μοτα]. ρ. 21, ἃ 1049 6. φυὶ ρῥυΐοτθ 
1000 Ῥτὸ αἰσχρὸν Βαροὶ φαῦλον. αἱ ἴυδη. Μ' μ. 108. 

ΧΧΙΥν 

ῬΙπίανοι. Μονα]. ἢ. 475 ο. Ὀϊορθπθα ἔιδϑυῖ. ἵν, 
δύ] 4 85. ἰὰ οἴμιοι, ἘΓΘΟ Ομ, ΜΠ65. ᾿. 28. 

Οἴμοι, τί δ᾽ οἴμοι; ϑνητά τοι πεπόγϑαμεν. 

Χχν 
Θίορδοαβ 110, ρ. ὅ81]1. 

Ὁρᾷς δ᾽ ἀέλπτων μυρίων ἀναστροφᾶς. 
πολλοὶ μὲν οἶδμα διέφυγον ϑαλάσσιον, 
πολλοὶ δὲ λόγχαις πολεμίων ἀμείνονες 
ἥσσους γεγῶτες χρείσσον᾽ ἦλϑον εἰς τύχη». 

ΧΧΥ͂Ι 
ΒΙΟΡΔΘα5 2. Ρ. 80. ΤΠΘΟΡΙ. δὰ Αὐΐοϊγο. ρ. 115. 

θα, Ῥδ115. ; 
Οὐδέποτ᾽ εὐτυχίαν καχοῦ ἀνδρὸς ὑπέρφρονά τ᾿ 

: ύλβον 
βέβαιον εἰκάσαι χρεὼν, 
οὐδ᾽ ἀδίκων γενεάν" ὁ γὰρ οὐδενὸς ἐχφὺς 
χοόνος δικαίους ἐπάγων κανόνας 

στον ἀνϑρώπων χακχότητας ἐμοί. 

ΧΧΥΗ 
Βτοθαθας 108. Ρ. 5860. 

]ΠΠῈοῦ δὴ τὸ σαφὲς ϑνατοῖσι βιοτᾶς; 

ϑοαῖσι μὲν ναυσὶ πόρον πνοαὶ κατὰ 
βένθος ἅλιον ᾿ἰϑύνουσι- τύχας δὲ ϑνητῶν 
τὸ μὲν μέγ᾽ εἷς οὐδὲν ὃ πολὺς χρόνος 
μεϑίστησι, τὸ δὲ μεῖον αὔξων. 

ΧΧΥΤΗΙ 

δίοραθιβ ὅ2, ρ. 860. 106. ρν. 468. ῬΙπίοανος. 
ον. Ρ. 467 ἃ. 46 υἱία δθοπι. ρ. 1194. οἁ. γΥγίίρη, 
Αὐτνίδη. ἀ 1556. Πρίειρος 1. ὃ. 

Τοῖς πράγμασιν γὰρ οὐχὶ ϑυμοησθ ει χρεών" 

μέλει γὰρ αὐτοῖς οὐδέν " ἀλλ᾽ οὐντυγχάνων, 
τὰ πράγματ᾽ ὀρϑῶς ἢν τιϑῇ, πράσσει χαλῶς. 

ΧΧΙ͂Χ 

Ἀο]απ. Ν. ΑΟὟ, 84. Τοιοῦτόν τινα χαὶ τὸν Βελ- 
λεροφόντην ἡρωιχῶς καὶ μεγαλοψύχως εἰς ϑάνατον 
παρεσχευασμένον ὑμνεῖ ὁ Εὐριπίδης " πεποίηχε γοῦν 
πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν λέγοντα αὐτὸν 

ἘΣΤΙ ΕΣ ΕῚ . ..«. . Π ΣΝ ᾽ ΠΙσϑ' εἰς ϑεοὺς μὲν εὐσεβὴς, ὅτ᾽ ἡσϑ'᾽, ἀεὶ 
ξένοις τ᾽ ἐπήρχεις, οὐδ᾽ ἔχαμινες εἰς φίλους. 

ἥ ΧΧΧ 
ΑΑΥ̓ἸΘΙΌΡΗ. Ῥδο. 721. 

---- --'------ο----ο-ος---ο-----ἡ.-ςος.ο:.:...-.ε::.:ςςςς-ς--  οο οτυω ύπῖ ι΄. 
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Υφ᾽ ἀρματ᾽ ἔλθων Ζηνὸς ἀστραπηφορεῖ. 
. ς , , 2 ΠῚ 5601. ὁ στίχος ἐχ Βελλεροφόντου Εὐριπίδου. 

9 ΕΟ τοξθυθθαπ5. 6556 νἱδοίυντ 0075 ἀρ 5080]. Ατὶ- 

5[ΟΡββῃ. Ῥβδο. 96. Καὶ Εὐριπίδης ἐρχεσϑιι ὀλολύζετ᾽ 

ω Ὁ οἴτες ὡς ἐλέχϑη ϑεὰ ἡ χρυσὸν ἔχουσα γορ- 

γόνα ἐπίχουρος πόλει. αᾳυλθ Βοὲθίθνια 5ἷο ϑπιθπᾶδυϊ, 

Ὀλολύζειν ἀντὶ τοῦ εὔχεσϑαι. χαὶ Εὐριπίδης 

Ὀλολύζετ᾽, ὦ γυναῖχες, ὡς ἔλθη ϑεὰ 

χουσὴν ἔχουσα Γοργόν ὠπίχουρος πόλει. 
Ναμ 4086 800 δηΐθ οχ ΕπουρΙ6. ΘΟμπυτηθ που ΐα 51} 

θὰ 6 ΒοΙ θΡορΒοηίθ σεπιρία 6556 ϑηροίξ. τ, ΤΑΤΗΙΑΕ. 

ὙΣ τ ν ΞΘΌΤΟΣ: 

ε 
ΒΙΌΡδους 60. ρΡ. 884. 

“Ἰούλῳ γὰρ οὐχ οἷόν τε τἀληϑὴ λέγει", 
εἰ δεσπόταισι μὴ πρέποντα τυγχάνοι. 

ΤΠ 

Ἡοβγορίυς, “γνέίσαι: ἀποϑῦσαι, Βουσίριδι. 

981 Εὐριπίδης ΘΧοϊ᾽.56. 66 Π56 1ἴ. 

1 

Ἡδογορίαα, “το εχήσασα: ἀχριβωσαμίγη. Εὐ- 
ριπίδης Βουσίρισι. 

“ἴ ΑΝ... . 

ῬΟΙΠΙΧ ΤΥ͂, 111. Τῶν δὲ γοριχῶν ἀσμάτων τῶν 
χωμιχῶν ἕν τι χαὶ ἡ παράβασις, ὅταν ἃ ὃ ποιητὴς 
πρὺς τὸ ϑέατρον βούλεται λέγειν, ὃ χορὸς παρελϑὼν 
λέγῃ ταῦτα. ἐπιειχῶς δὲ αὐτὸ ποιοῦσιν οἱ χωμῳδο-- 

ποιταί, τραγιχὸν δὲ οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ Εὐριπίδης ́ 
αὐτὸ πεποίηχεν ἐν πολλοῖς δράμασιγ». ὃν μέν γε 
“Ιανάῃ (οοῆϊοος “αναΐδι) τὸν χορὸν τὰς γυναῖχας 
ὑπὲρ αὐτοῦ τι ποιήσας πορειπεῖν, ἐχλοϑόμενος ὡς 
ἄνδρας λέγειν ἐποίησε τῷ σχήματι τῆς λέξεως τὰς 
γυναῖχας. 

Ι 
ϑίοθδθι 76. ῃ. 458. 

Τάχ᾽ ἂν πρὸς ἀγχάλαισι χαὶ στέρνοις ἐμοῖς 
πηδῶν ἀϑύροι χαὶ φιλημάτων ὄχλῳ 
ψυχὴν ἐμὴν χτήσαιτο" τοῦτα γὰρ βροτοῖς 
φίλτρον μέγιστον, αἱ ξυνουσίαι, πάτερ. 

1 

ΘΌΡαοις 69. Ρ. 429, 

Καὶ νῦν παραινῶ πᾶσι τοῖς νεωτέροις 
μὴ πρὸς τὸ γῆρας τοὺς γάμους ποιουμένους 
σχολῇ τεχνοῦσθϑαι παῖδας" --- οὐ γὰρ ἡδονὴ, 
γυναιχί τ᾿ ἐχϑρὸν γρῆμα πρεσβύτης ἀνὴρ --’ 
ἀλλ᾽ ὡς τύχιστα " χαὶ γὰρ ἐχτροφαὶ χαλαὶ 
χαὶ συνγνεάζων ἡδὲ παῖς νέῳ πατρ΄. 

ΠῚ 
ΒΊΌΡθοι5. 79, Ρ. 448. 

Γύναι, φίλον μὲν φέγγος ἡλίου τόδε, 
χαλὸν δὲ πόντου γεῦμ᾽ ἰδεῖν εὐήνεμον, 
γῆ τ᾽ ἠρινὸν ϑάλλουσα πλούσιόν ϑ᾽ ὕδωρ, 
πολλῶν τ᾽ ἔπαινον ἐστί μοι λέξαι χαλῶν" 

ἀλλ᾽ οὐδὲν οὕτω λαμπρὸν οὐδ᾽ ἰδεῖν καλὸν, 
« - 27 Α κω ΄ 

ως τοῖς ἀπαισι χαὶ πόϑῳ δεδηγμένοις 

παίδων νεογγῶν ἐν δόμοις ᾿ἰδεῖν (άος. 

ἘΒΑΘΜΕΝΤᾺΑς 

Ιν 

ΒΌΡαθι5. Θ0105. ΡΗΥ5. Ὑ0]. 1. Ρ. 216. 

Ἐς ταυτὸν ἥκειν φημὶ τὰς βοοτῶν τύχα: 

τόνδ᾽ ὃν χαλοῦσιν αἰϑέρ᾽, ᾧ τάδ᾽ ἔστι δῆ. 

οὗτος ἔθους τε ἥ ἐχλάμπει σἕλας, 

χειμῶνά τ᾽ αὔξει συντιϑεὶς πυχνὸν γέφος, 
ϑάλλειν τε χαὶ μὴ. ζὴν τε χαὶ ον τῶν ποιξῖ. 

οὕτω δὲ ϑνητῶν σπέρμα τῶν μὲν εὐτυχεῖ 

λαμπρᾷ γαλήνῃ, τῶν δὲ συνγειρεῖ πάλιν, 

ζῶσίν τε σὺν χαχοῖσιν, οἱ δ᾽ ὄλβου μέτα 

φϑίγουσ᾽ ἐτείοις προσφερεῖς μεταλλαγαῖς. 

Υ 
δΙΟΡαΘυ5 7. Ρ. 86. 

«Ῥεῦ, τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἁπανταγοῦ 
πρέπει χαραχτὴρ χρηςτὸς εἷς εὐψυχίαν. 

ΥΙ 
ΘΊΌΡαθις 10. Ρ. 127. 

Κρείσσων γὰρ οὔτις χρημάτων πέφυ;»" ἀνὴρ, 

πλὴ, εἴ τις" ὅστις δ᾽ οὗτός ἐστιν, οὐχ ὁρῶ. 

ὙΠ 
ΘΙΌΡΘΘιις 16. Ρ. 153. 

Ὅστις δόμους μὲν ἥδεται πληρουμέγους, 
γαστρὸς δ᾽ ἀφαιρῶν σῶμα δύστηνον χαχοῖ, 
τοῦτον νομίζω καὶ ϑεῶν συλῶν βρέτη, 

τοῖς φιλτάτοις τὲ πολέμιον πεφυχέναι.- 

ὙΠΙ 
ϑΙΌΒΡδθι5 62. Ρ. 8398. 

Ἔ Σὰ 3 δ ἊΝ 2 « - 32 «- » . ρως γὰρ ἀργὸν χἀπὶ τοῖς ἀργοῖς ἔφυ 
φιλεῖ κάτοπτρα καὶ κόμης ξανϑίσματα, 
φεύγει δὲ μόχϑους. ἕν δέ μοι τεκμήριον" 

2 »- ὔ Ὁ) ’ -7΄ 

οὐδεὶς προσαιτῶν βίοτον ἠἡράσϑη βροτῶν, 
ἐν τοῖς δ᾽ ἔχουσιν ἡβητὴς πέφυχ᾽ ὅδε. 

Υ. 1. ἀργοῖς Ῥίδουβοπυθ. ϑίοβαθιις ἔργοις. χἀπὶ τοιού- 
τοις ῬΙαΐατγομυ5 ΜΟΙ]. Ρ. 757 ἃ. (9011. 760 ἃ.) 

ΙΧ 
ΒΙΌΡδθι 75. Ρ. 452. 

Τυνὴ γὰρ ἐξελθοῦσα πατρῴων δόμων 
οὐ τῶν τεχόντων ἐστὶν, ἀλλὰ τοῦ λέχους " 

κ ΕῚ 27 [“ 2 ΄ ᾿ κῶν ν ᾽ 

τὸ ὃ ἄρσεν ἕστηκ ἐν δόμοις ἀεὶ γένος 
ϑεῶν πατρῴων καὶ τάφων τιμάορον. 

Υ. 1. 2. ϑιίορᾶθιις 71. ρ. 432. υὴ᾽ γυνὴ μὲν. 

Χ 
ΒΙΟΡαΘα5 71. Ρ. 432. 

Ἦν γά νος ὦ ξὺ μὲν τέ » γάρ τις αἶνος ὡς γυναιξὶ μὲν τέχναι 
μέλουσι, λόγχη δ᾽ ἀνδρες εὐστοχώτεροι. 
εἰ γὰρ δόλοισιν ἦν τὸ νικητήριον, 

ἡμεῖς ἂν ἀνδρῶν εἴχομεν τυραγνίϑα. 

ΧΙ 
ΘΙΌΡ δου ἸΡΊ 6 πι. 

Συμμαρτυρῶ σοι" πανταχοῦ λελείμμεϑα 
πᾶσαι γυναῖχες ἀρσένων ἀεὶ δίχα. 

ΧἼῚ 
ΒΈΌΡαΘια 9ὅ. Ρ. 5819. 

«ιλοῦσι γάρ τοι τῶν μὲν ὀλβίων βροτοὶ 
σοφοὺς τίϑεσϑαι τοὺς λόγους, ὅταν δέ τις 
λεπτῶν ἀπ᾽ οἴχων εὖ λέγη πένης ἀνὴρ, 
γελᾶν. ἐγὼ δὲ πολλάκις σοφωτέρους 
πένητας ἄνδρας εἰσορῶ τῶν πλουσίων, 
χαὶ ϑεοῖσι μιχρὰ χειρὶ ϑύοντας τέλη 
τῶν βουϑυτούντων ὄντας εὐσεβεστέρους. 

12 



90 ΕΟ ΥΡΑΙ ΤΙΠΤ ΙΔ Οκ ὙΣ 

Ὑ. 6.7. Απιθηδθις Εἰ, μ᾿. 49 ὁ. ΘΧϑουρία5. ἃ» Ἐπισίδίη]0 ν 
'Ῥ. 892, 89. ΘΊΟΡΆθις ὅ0. Ρ. 357. 

᾿ ΧΠΠΙ Νέος, πόνοις δέ γ᾽ οὐκ ἀγύμναστος φρένας. 
ΒΙΌΡασι ΠΧ ΧΎΨ,, 18. ΟΘδ1-:. πόγοισι δ᾽ οὐκ Μίμποστανἧις. 

Οὐχ ἔστιν οὔτε τεῖχος οὔτε χρήματα, Ἧι ΥΙ 
οὔτ᾽ ἄλλο δυσφύλακτον οὐδὲν ὡς γυνή. οΡθαθας 62. Ρ. 899. 

'φαι γουδ5 ΠΧ ΧΉΣ, 42, ΑἸοχΙαὶ τ θαπιπιν. Κύπρις 7 ὰρ οὐδὲ νουϑετουμένη χαλᾷ, 
ΧΙ ἤν τ᾽ αὖ βιάζη, μᾶλλον ἐντείγνειν φιλεῖ, 

Απιοα, ΤΥ, Ρ. 159 ». 5ἴορβδοιι 89. γ». 601. ῖαχι- κἄπειτα τίχτει πόλεμον" εἷς δ᾽ ἀνάστασιν 
πὰς ἐμ αθϑι. δα. 510}. ρ. 759. δόμων περαίνει πολλάχις τὰ τοιάδε. 

Ν. 1. 2. ᾿Θαίοθπιις. . ρ. 149. Ομαγίου. (Ὁ. μ. 411. 
Καμα.) αὶ ν. 2. ἂν γὰρ. 

ΝΗ 
 ΙΌΡαΘιΣ 81. ρ. 474. 

1ΠΠῈᾺατέρα τε παισὶν ἡδέως συνεχφέρειν 
«ίλους ἔρωτας ἐκβαλόντ᾽ αὐθαδίαν, 

παῖδας τὲ πατρί" χαὶ γὰρ οὐκ αὐϑαίρετοι 
βροτοῖς ἔρωτες, οὐδ᾽ ἑκουσία νόσος. 
σχαιόν τι δὴ τὸ χρῆμα γίγνεσθαι φιλεῖ, 
ϑεῶν ἀνάγχας ὅστις ᾿ἰῶσϑαι ϑέλει. 

ΨΕΗ 

ΒΙΌΡᾶΘιια. ΘΟ]Οσ. ΡΒΥ5. 0]. 1. Ρ. 272. 

«Ῥίλος γὰρ ἦν μοι" καί μ᾽ ἔρως ἕλοι ποτὲ 

οὐκ εἷς τὸ μῶρον, οὐδέ μ᾽ εἰς Κύπριν τρέπων. 

Ὦ χρυσὲ, δεξίωμα κάλλιστον βροτοῖς, 
ὡς οὔτε μήτηρ ἡδονὰς τοιάσδ᾽ ἔχει, 
οὐ παῖδες ἀνθρώποισιν, οὐ φίλος πατὴρ, 
οἵας σὺ χοὶ σὲ δώμασιν κεχτημέροι. 
εἰ δ᾽ ἡ Κύπρις τοιοῦτον ὀφϑαλμοῖς ὁρῷ, 
οὐ ϑαῦμ᾽ ἔρωτας μυρίους αὐτὴν τρέφειν. 

Ὑ.1. δοχίι ἔριν. δᾶν, Ονὐδηληι. ΧΙ], 122. ῃ. 718. 

᾿Τριοίδηνι5. ΟΔ11. γ0]. 1. νυ. 168. Ὑ.1 --- 4. ϑοχία Επηρ. 

1» Ι, 279. ρΡ. 277. Ατμθηβο. 800]. Ρ. 117. Ε Βε]οῖο- 

᾿ῬΒομίθ ρϑίϊος 6558 ὅθηθοα ἱπαϊοανῖ 6Ρ. 116. τηθιηο νὰ 

ΕΘΡΡΟΙΘ,, αἱ τἱάθί. Υ. 8. ἐν δόμοισιν Αἰμοπδθι5. 

| ΧΥ 
δίοραθι ΧΟΙ, 22. ΧΟΙΪ, 6. Θαϊςῖ, 

᾿4ρ᾽ οἶσϑ'᾽ ὁϑούνεχ᾽ οἱ μὲν εὐγενεῖς βροτῶν ἀλλ᾽ ἔστι δή τις ἄλλος ἐν βοοτοῖς ἔρως 
, 3 γφὰ 2 ΄ ΟΣ Ν Ν υ 

πένητες οντὲς οὐδὲν ἐμιραίνουσ᾽ ἔτι, ψυχῆς ϑιχαίας σώφρονός τε κἀγαϑῆς. 

οἱ δ᾽ οὐδὲν ἦσαν πρόσϑεν, ὄλβιοι δὲ νῦν, καὶ χρῆν δὲ τοῖς βροτοῖσι. τόνδ᾽ εἶναι νόμον, 

δόξαν φέρονται τοῦ νομίσματος χάριν, τῶν εὐσεβούντων οἵτινές γε σώφρονες 
χαὶ συμπλέχοντες σπέρμα καὶ γάμους τέκνων; ἐρᾶν, Κύπριν δὲ τὴν «Τιὸς χαίρειν ἐᾶν. 

δοῦναι. δὲ μᾶλλον πλουσίῳ πᾶς τις χαχῷ Υ. 8. 4. ῬΙαίανοῖαα δέοναι. ρ0..11 6. οἵ οχ Ευγιρίαϊς 

πρόϑυμός ἔστιν ἢ πένητι κἀγαϑῷ, Ι Τδοσοθο ϑιοράθυς ὅ. μ᾿. 68. πο] Ιοσιις ἀδθοῖ ἱπ Ῥαγὶ. ἃ. 
καχὸς δ᾽ ὁ μὴ χων, οἱ δ᾽ ἔχοντες Ὀλβιοι. ΙΧ 

,Ὑ.2. Οοάοχ Ῥανΐ5. Δ, ρῥυΐουθ 1000 ἐμῳφαίνουσ᾽, αἰίονο ΟΡ δοτς 101646ηι. 

᾿ ἀναφαίνουσ᾽. ᾿ς Ὄντων δὲ παίδων χαὶ πεφυκότος γένους, 
χαινοὺς (φυτεῦσαι παῖδας ἐν δόμοις ϑέλεις, 

4 ΓΚΎΤΥΣ. ἔχϑρων μεγίστην σοῖσι συμβάλλων τέχνοις. 

1 χ 

ῬΙπίδτγομι ΔΙΟνα]. υ. 106. Ὁ δὲ παραμυϑούμενος πρααταπα ἥρηεθτη: 

τὴν “Ἰανάην δυσπενϑοῦσαν “Τχτυς φησὶ ς΄ Ἐγὼ νυμίζω πατοὶ φίλτατον τέχνον, 

“1οκεῖς τὸν “1ιἰδὴν σῶν τι φροντίζειν γόων σικισίν τε τοὺς τεχύντας, οὐδὲ συμμάχους 

καὶ παῖδ᾽ ἀνήσειν τὸν σὸν, εἶ ϑέλοις στένειν; ἄλλους γενέσθαι φήμ᾽ ἂν ἐνδικωτέρους. 
παῦσαι" βλέπουσα δ᾽ εἰς τὰ τῶν πέλας χαχὰ Ἷ ΧΙ : 

ὁζων γένοι᾽ ἂν, εἰ λογίζεσθαι ϑέλοις, Ἶ ἐνῷ 2, 
ὅσοι τε δεσμοῖς ἐχμεμόχϑηνται βροτῶν, τ ἃ: ΕΣ ἔχω φράσαι καλά" 

ὅσοι τε πον ΟΥ ν ῬΕ τον, ὁ μὲν γὰρ ἐσϑλὸς εὐγενὴς ϑιμως ἀνὴρ, 
τούς τ᾿ ἐκ μεγίστης ὀλβίας τυραννίδος ὃ δ᾽ οὐ δίχαιος, κἂν ἀμείνονος πατρὸς 
τὸ μηδὲν ὄντας" ταῦτά σὲ σχοπεῖν χρεών. 

Υ. 7. μέγιστον ἘΠΙΙ51611:5. 

ΠΠ 

Ζηνὸς πεηύχη, δυσγενὴς εἶναι δοκεῖ. ' 

- ΧΗ 

ΘΙΌΡαθι9 13. ῥ. 14ὅ. ΒΙΟΡαΘα 91. γν. ὅ07. 92. μ. 611]. 

Θάρσει" τὸ τοι δίκαιον ἰσχύει μέγα. ΜΙή μιοί ποτ᾽ εἴη χρημάτων γικωμένῳ 

1Π χαχῷ γενέσϑιωι, μηδ᾽ ὑμιλοίην χακοῖς. 

Β0ΒΟΙ. 5ορῃ. Αἰ. 787. Τί μ᾽ αὖ τάλαιναν: ΧΙ 
ΝΉΡαθι» 37. Ρ. 220. 

ἘΠῚ 2 . ΄ Ὕ »ἊῈᾺ , 

᾿ς Ηὶ δ᾽ ησϑᾳ μὴ κάκιστος, οὐποτ ὧν πολιν 
πρὸς τὸ Εὐριπίδου ἐν Δίχτυϊ ., Τί μ᾽ ἄρτι πημά- 
των λελησμένην ὀρϑοῖς; “ 

1 τὴν σὴν ἀτίζων τήνϑ᾽ ἂν εὐλόγεις πάτραν. 

ΚΙΟΡΔΘις 81. νυ. 474. παν 

Εἰς γάρ τις ἐστὶ “οινὸς ἀνϑρώποις νόμος, ΟΡ Θα» ᾿θΙ1 6. 

χαὶ ϑεοῖσι τοῦτο δόξαν, ὡς σαφῶς λέγω, Ὡς ἔν γ᾽ ἐμοὶ χρίνοιτ᾽ ὧν οὐ καλῶς φρονεῖν 

ϑηοσίν τε πᾶσι, τέχνα τίχτουσιν φιλεῖν" ὅστις πατρῴας γῆς ἀτιμάζων ὕρους 

τὰ δ᾽ ἄλλα χωρὶς χρώμεϑ᾽ ἀλλήλων νόμοις. ᾿ ἄλλην ἐπιανεῖ καὶ τρόποισιν ἥδεται. 

ππποὦὦ τεσ 0 {νυν νν νυν νι σον ΘποΣΞ Ὁ“ -ΞΠΠ -- - -- - 



| 

Ὸ 
Βιόθαοτς. ὃ8. ρ. 5600. 

«Ῥεῦ φεῦ, παλαιὸς αἶνος ὡς χαλῶς ἔχει" 
οὐχ ἂν γένοιτο γοηστὸς ἐξ χαχοῦ πατούς. 

ἜΧΥΝΕ 
ΒΊΌΡ θα. 1053. Ρν. ὅθ5. 

ΤΙολλοῖς παρέστην χάφ ϑόνησα δὴ βοοτῶν 

ὅστις χαχοῖσιν ἐσθλὸς ὧν ὅποιος ἢ, 
δὴ 

᾿ ᾿: - ΠΩ δ των 
λογὼν ματαίων “λλαν ἐξιο)". 

ι ΠΣ τρί οἱ Ὕ . ν ΣΉ Κ ᾿ 
τὸ δ᾽ η» αο᾿ οὐχ ἀχουστὺὸν οὐδ᾽ ἀνασγέετον, 

ΘΙΌΡΆΘπΣ. 30, νυ». 21 

Τυραννιχὸν τι τιὐλλ ἐπίστασθαι λέγειν. 

ΧΎΥΤΕΣΙ 

ΘΤΌΡδΘας 42, 

χοιρέγοις τίϑου, 
3, - ΄ 

' - - “ " γ»ταὰς ἀρχαῖος γόμος. 

ΤΎΧΗΝ ΘΙ ΕΣΥΣ. 

ν». 810 ἃ. . Τρεγϑεὺς πρὸς 
ΕΝ . - γ7 - ν ν 

Ευμολπὸν πολεέμιῶν ἔμείε γιχῆσαι, ἐὰν τὴν ϑυγα- 

Ῥιιΐανοῖ δου]. 

τέρα ποοϑύση" χαὶ σιγχοιωγνήσος τῇ γυναικὶ Πρα-- 

ξιϑές ποοέϑυσε τὴν παῖδ. μέμνηται Πυριπίδης ἐν 
Ἐρεχϑεῖ. 

ε 

ΟἸοα. ΔἸΟχ, 5ίτοι. Ὗ ἢ, Ρ. 619 ἃ. Ἐπιβταίθῖι5. Ρ. 

106, 4, 
Ε] ἰ- , 

Ἐν ἀστρώτῳ πέδῳ 
ε’ τῷ ὟΣ) γ ς , , 

εὐδουσι, πηγαῖς δ᾽ οὐχ ὑγραίνουοιν πόδας. 

6. ὅς, οὐαοι! Ποδοπαθὶ 5δοου 0 Π}15, φ ἀγιστό- 
ποῦὲες, χαμαιεῦναι νοσδηΐην {1 π, 224, Πᾶθο δϊοΐδ. 

[Π ἡκΞ πᾶ ἔαθη]αθ. ραγΡίθ ὑθυδι5 ΘσΓ 80 Ἐποίδι 0 τ. 

23, ΒΘΥΥ ΔΈ 

Τοὐνθένδ᾽ ἀπίχϑυς βαρβάρους οἱχεῖν δοχῶ. 

{ποθὴ ΑνὶΙΟΡ δ η1 πὸη φτοοΐθ {γ]θιι1 Οϑίθμαϊ! 84] οομϊοὶ 

ἔγα σιηθηΐα. ἢ. 8. 6. ΘΙΝΘΟΒΕ. 

ΙΠ 
Αφρεπᾶ. ψαῆο. 11. 67. ν. 292. ΤΠίασμα δουός: 

παρ᾿ Πὺὐριπίδη ἐν Ἐρεχϑεῖ αἰνιττόμενον τὸ Θη- 
βαῖον παρανόμημα εἰς τὸ ἐν “Ιωδώνη μαντεῖον. --- 

ἠσέβησαν γὰρ εἷς τὴν ἱέρειαν εἰσβαλόντες αὐτὴν εἷς 

τὸν ἐν “ωδώνη λέβητα ζέοντα ἐρωτιχῶς διατεϑεῖσαν 
εἰς ἕνα τῶν ϑεωρῶν. 

Ἶ ΤΠ 
Ἡδεγοΐας, Ζεῦγος τοιπάρϑενον: Εὐριπί- 

δης Ποεχϑεῖ. ΤΉΘοΙ 56Π0]. ἴῃ Αταί. 169. Εὐριπίδης μὲν 
Ἂ » ΄ ͵ ’ 

οὐν ἐν Ἐρεχϑεῖ τὰς Ἐρεχγϑέως ϑυγατέρας “Ὑάδας φησὶ 
᾿) »" 27 

γενέσϑαι τοεῖς οὐυσας. 

ν 
ΘΊΌΡ δου, 62. Ρ. 8360. 
ΕῚ Η͂ ΄ 2) »" τ ΄ 

Οὐδεὶς στρατεύσας αδ}ὸᾷχα σῶς ἡλϑεν πάλιν. 
ἐχνβαος Ὁ 

ΘΊΟΡαΘαα 49. Ρ. 3805. 
3 ͵΄7 ΕῚ - “-.“.-. ἋἊ ἈἉ ΄ 

Ολίγους ἐπιινῶ μᾶλλον ἡ πολλοὺς χαχοῦς. 

ΤΙ 
Ῥ- 300. 

σὺν ϑεοῖσι τοὺς σοφοὺς χινεῖν δόου 

ΘΊΌΡΔΟΙς 52. 
Ὁ ᾿ 

--ν 

στρατηλάτας χοὴ, τῶν ϑεῶν δὲ μὴ βίᾳ. 

ΔῈ: 
ΘΙΌΡαΘυ 67. ρ. 878. 

Ναὺς ἡ μεγίστη χρεῖσσον ἢ μιχρὸν σχάφος. 

ἘΕΥΣΡΕΙΣΠΓΠΙ ΔΈΟΙ ῪΣ 

ἑ 

ἑ 

᾿ 

ΥΠῚ 
ΘΊΌΡαΘα5 ὅ2. Ρ. 360. 

η - 5} [᾿ Ἔ 4 δας Ἁ ᾿ 

Μισῶ ὃ ὅταν τις καὶ χϑονὸς στρατηλάτης 

μὴ πᾶσι πάντων προσιρέρῃ μειλίγματα. 

“ ΙΧ 
Θίόθᾶθις 29, Ρ. 109, 

3 Σ - ’ ᾿ ΕῚ ’ Σ 323) “Ὁ. - 

ΓΙ τῶν πόνων τοῖ τὰὠγαϑ' αὔξεται βοοτοῖς " 
ς 2 τον ᾿ ε ΄ ΕῚ 

ὁ δ᾽ ηδὺς αἴὼν ἡ χαχή τ᾽ ἀτολιιίᾳ 
2᾽ 2 ν 2) ,ὔ Ὕ κ᾿ Ν - 

οὔτ᾽ οἶχον οὔτε βίοτον οὐδὲν ὠτςρελεῖ. 

Αρπ οιππάθηῃ ὃ. ἢ. 97, δα Ατομοϊαι τοϊουπηΐατν, 

Χ- 
ΒΙΤΟΡΆΘΗης 92, ᾿. ὅ12. 
ΝῚ 2) ν᾿ - ὉᾺ ΙΝ Ἷ 

Τιςς οὐσίας γάν μᾶλλον ἢ τὰς «οπαγὰς 
- ͵΄)΄ 27 ᾿ - ’ 

τι» δίχαιον " οὔτε γάρ πλοῦτος ποτε 
΄ 2 ᾿ 

βέβαιος κὗδιχος --ς 
ΧΙ 

ΊΌθαΘυ». 1239. νη. 0θῦ. 

᾿ΒΠγὼ δὲ τοὺς χαλῶς τεϑγνηχότας 
ζὴν φημι μᾶλλον τοῦ βλέπειν τοὺς μὴ καλῶς. 

Χ͵Ὶ 
ΟἿοπι. Αἴοχ, δίνουι. Ὑ1. ». 891 Ρ. 

«ἀϊδοὺς δὲ καὐτὸς δυσχοίτως ἔχω πέρι" 

χαὶ δεῖ γὰρ αὐτῆς χίίστιν οὗ χαχὸν μέγα. 

ΧΊΠΙ 

ΘΙΌΡαθες ὅ8. τ. 357. 

Κείσθω δόου κοι μίτον ἀμιιπλέχειν 
ὠράχναις, μετὰ δ᾽ ἡσυχίας πολιῷ 
γήος συνοιχοίην " 
2 , δ ᾿ ’ 

ἀείδοιμι δὲ στε νοις κάρα , 

πολιὸν στε αὐ"ώσας, 
Θροηίχιον πέλταν ποὸς ᾿“ϑάνας 

σπεριχίοσιν ἀγχρεμόώσεις θαλάμοις, 

δέλτων τ᾿ ἀνετπιτύσσοιμι γῆουν 
: ϊ Ν 3 

ο , 

αν σοφοὶ χλέονται. 

Υ. 1. ΡΙπίαγομπα Ὑ1ΐ. Ρ. 529 ἃ. 

ΧΙ 

ἘΠΠμΙΟΙ. Μ,, Ρ. 158, 81. ᾿“σιᾶτις : ̓Ασιάδος χρού- 
ματα τῆς κιϑάρας. οὕτως ᾿«Δριστος ἄγης (Τ θ5. 126.) 

εἶπε, παρῳδῶν τὸ ἐξ ᾿Πρεχϑέως Εὐριπίδου. ἡ τρί- 
χορδος χιϑάρα οὕτω καλεῖται. | 

ΧΥ 

δυιϊᾷας, “γάστατοις πλαχούντων εἶδος. --- 
αἱ δὲ σελῆναι πέμματα εἶσι πλατέα χυχλοτερῆ" πέ- 
λανοι δὲ τὰ εἷς ϑεοὺς πέμματα. --- χαὶ ἐν Ἐρεχϑεῖ 

τὰς σελήνας πελάνους εἴρηχεν Πὐριπίδης 

Καί μοι, πολὺν γὰρ πέλανον ἐχπέιπεις δόμων, 
φοάσον σελήνεας τάσδε πιρίμου χλόης. 

Ἐδάθη Ἰοϑιιηΐαν 5. γΥ. σελῆγναι. Υ. 2. 

ΧΥΙ 

Θὰ, Βοῦς ἕβδοιιος:Σ 

πυρίνου Τουρίπ8. 

πέμματα χέρατα 
“ κ , - » , 

ἔχοντα χατὰ μίμησιν τῆς πρωτοφαοῦς σελήνης. 
ἐκάλουν δὲ αὐτὸν βοῦν προστιϑέντες χαὶ τὸ ἕβδο- 

Α Σ - ’ ᾿ Γ 

μον»... ἐπεὶ ἐπὶ ἕξ ταῖς σεληναις ἐπεϑύετο οὗτος 
ἕβδομος. ὁμοίως δὲ αἱ σελῆναι πέμματα πλατέα 

. - ει ;. »Ὦ ᾿ χυχλοτερῆ, ὥ χαὶ οὕτως ἐχάλουν. ἔοτι δὲ παρὰ 
΄, - Α - Ἅ 

Εὐριπίδη ἐν Ἐρεχϑεῖ χαὶ παρ᾽ ᾿Δἀχαιῷ ἐν Ιριδι. 
Ἂ ε Ἂ ᾽ Ν ν , ΝἾ 

ΧΥΠΙ ' 

ΤσοιΡστς δαν, Τιϑοοταΐ. ρ. 160, 9. οἀ. ΤΊ, 5ΊΘΡΆ. 
Ἁ ΕΥ 

Υ01, 11. ρ. 261. --- 264. οα, Βοκκου. «Ῥασὶν Εὐ- 

μολπον τὸν Ποσειδῶνος χαὶ Χιόνης μετὰ Θρᾳχῶν 
ἐλϑεῖν τῆς χώρας ταύτης ἀμιισβητοῦντα,, τυχεῖν δὲ 

------- 
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κατ᾽ ἐχείγους τοὺς χρόνους βασιλεύοντα ᾿Πρεχϑέα, 
γυναῖκα ἔχοντα Πραξιϑέαν τὴν Κηφισοῦ ϑυγατέρα, 
μεγάλου δὲ στρατοπέδου μέλλοντος αὐτοῖς εἴἰσβάλ- 

λειν εἷς τὴν χώραν, εἰς «Ἰελφοὺς Ἰὼν ἠρώτα τὸν 
ϑεὸν, τέ ποιῶν ἂν νίχην λάβοι παρὰ τῶν πολε- 
μίων. χρήσαντος δ᾽ αὐτῷ τοῦ ϑεοῦ, τὴν ϑυγατέρα 
εἰ ϑύσειε πρὸ τοῦ συμβαλεῖν τὼ στρατοπέδω, χρα- 
τήσειν τῶν πολεμίων, ὃ δὲ τῷ ϑεῷ πειϑόμενος 
τοῦτ᾽ ἔπραξε χαὶ τοὺς ἐπιστρατευομένους ἔχ τῆς 

χώρας ἐξέβαλε. διὸ καὶ δικαίως ἂν τις Εὐριπίδην 

ἐπαινέσειεν, ὅτι τά τε ἄλλ᾽ ὧν ἀγαϑὸς ποιητὴς καὶ 
τοῦτον τὸν μῦϑον προείλετο ποιῆσαι, ἡγούμενος 
χάλλιστον ἂν γενέσθαι τοῖς πολίταις παράδειγμα 

τὰς ἐχείνων πράξεις, πρὸς ἃς ἀποβλέποντας καὶ 
ϑεωροῦντας συνεϑίζεσθαι ταῖς ψυχαῖς τὸ τὴν πα- 

τρίδα φιλεῖν. ἄξιον δὲ χαὶ τῶν Ἰαμβείων ἀκοῦσαι, 

ἃ πεποίηχε λέγουσαν τὴν μητέρα τῆς παιδὸς" 
ὄψεσϑε γὰρ ἐν αὐτοῖς μεγαλοψυχίαν χαὶ γενναιό-- 
τητα ἀξίαν χαὶ τῆς πόλεως χαὶ τοῦ γενέσϑαι Κηφι- 
σοῦ ϑυγατέρα 

Τὰς χάριτας ὅστις εὐγενῶς χαρίζεται, 

ἥδιον ἐν βροτοῖσιν" οἱ δὲ δοῶσι μὲν, 
χοόνῳ δὲ δρῶσι, δυσγενέστερον. 

ἐγὼ δὲ δώσω τὴν ἐμὴν παῖδα χτανεῖν " 
ὅ λογίζομαι δὲ πολλὰ, πρῶτα μὲν πόλιν 
οὐχ ἂν τιν’ ἄλλην τῆσδε βελτίω λαβεῖν, 

ἣ πρῶτα μὲν λεὼς οὐκ ἐπαχτὸς ἄλλοϑεν, 
αὐτόχϑονες δ᾽ ἔφυμεν" αἱ δ᾽ ἄλλαι πόλεις, 
πεσσῶν ὁμοίως διαφοραῖς ἐχτισμέναι, 

10 ἄλλαι παρ᾽ ἄλλων εἰσὶν εἰσαγώγιμοι. 
ὅστις δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλης πόλεος οἰχίζει πόλιν, 
ἁρμὸς πονηρὸς ὥσπερ ἐν ξύλῳ παγεὶς, 

λόγῳ πολίτης ἐστὶ, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 

ἔπειτα τέχνα τοῦδ᾽ ἕκατι τίχτομεν, 
16 ὡς ϑεῶν τὲ βωμοὺς πατρίδα τε ῥυώμεϑα. 

πόλεως δ᾽ ἁπάσης τοὔνομ᾽ ἕν, πολλοὶ δέ νιν 
γαίουσι" τούτους πῶς διαφϑεῖραί μὲ χρὴ, 
ἐξὸν πρὸ πάντων μίαν ὑπερδοῦναι θανεῖν; 
εἴπερ γὰρ ἀριϑμὸν οἶδα χαὶ τοὐλάσσονος 

20τὸ μεῖζον, οὑμὸς οἶχος οὐ πλεῖον σϑένει ἡ 
πταίσας ἁπάσης πόλεος οὐδ᾽ ἴσον φέρει. 
εἰ δ᾽ ἦν ἐν οἴχοις ἀντὶ ϑηλέων στάχυς 

ἄρσην, πόλιν δὲ πολεμία χατεῖχε φλὸξ, 
οὐχ ὧν νιν ἐξέπεμπον εἰς μάχην δορὸς 

26 ϑάνατον προταρβοῦσ᾽; ἀλλ᾽ ἐμοί γ᾽ εἴη τέχνα, 
ὡ χαὶ μάχοιτο καὶ μετ᾽ ἀνδράσιν πρέποι, 
μὴ σχήματ᾽ ἄλλως ἐν πόλει πεφυκότα. 
τὰ μητέρων δὲ δάχρυ᾽ ὅταν πέμπη τέχνα, 
πολλοὺς ἐϑήλυν᾽ εἰς μάχην ὁρμωμένους. 

80 μισῶ γυναῖχας, αἵτινες πρὸ τοῦ καλοῦ 
εἵλοντο παῖδας χαὶ παρήνεσαν χαχά. 

χαὶ μὴν ϑαγνόντες γ᾽ ἐν μάχη πολλῶν μέτα 
τύμβον τε χοινὸν ἔλαχον εὔχλειάν τ᾽ ἴσην. 
τήμῆ δὲ παιδὶ στέφανος εἷς μιᾷ μόνῃ 

8ὅ πόλεως ϑανούση τῆσδ᾽ ὕπερ δοϑήσεται, 
καὶ τὴν τεκοῦσαν χαὶ σὲ δύο ϑ᾽ ὁμοσπόρω 
σώσει" τί τούτων οὐχὶ δέξασθαι καλόν; 

τὴν οὐχ ἐμὴν Ἐ πλὴν φύσει δώσω χόρην 
θῦσαι πρὸ γαίας. εἰ γὰρ αἱρεϑήσεται 

40 πόλις, τί παίδων τῶν ἐμῶν μέτεστί μοι; 

οὐχοῦν ἅπαντα γοῦν ἐμοὶ σωθήσεται" 
ἄρξουσιν ἄλλοι, τήνδ᾽ ἐγὼ σώσω πόλιν. 
ἐχεῖνο δ᾽, οὗ τὸ πλεῖστον ἐν χοινῷ μέρος, 
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οὐχ ἔσϑ' ἑχούσης τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἄτερ (ἄνερ ὙᾺ16Κ.) 

45 προγόνων παλαιὰ ϑέσμι᾽ ὅστις ἐχβαλεῖ. 
οὐδ᾽ ἀντ᾽ ἐλάας χρυσέας τε Γοργό χξῷ 5 οὐοχῶνος. 

2 ΕΣ ᾿ “ , 
τρίαιναν ὀρϑὴν στᾶσαν ἐν πόλεως βάϑροις 
Εὐὔμολπος οὐδὲ Θρὰξ ἀναστέψει λεὼς 

στεφάνοισι, Παλλὰς δ᾽ οὐδαμοῦ τιμήσεται. 
50 χρῆσϑ᾽, ὦ πολῖται, τοῖς ἐμοῖς λοχεύμασιν, 

σώζεσϑε, νικᾶτ᾽" ἀντὶ γὰρ ψυχῆς μιᾶς 
οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ τήνδ᾽ ἐγὼ σώσω πόλιν.- 
ὦ πατρὶς, εἴϑε πάντες οἱ ναίουσί σὲ 
οὕτω φιλοῖεν ὡς ἐγώ" χαὶ ῥᾳδίως 

ὅ6 οἰκοῖμεν ἄν σε, χοὐδὲν ἂν πάσχοις κακόν. 
ῬΙαΐανομι5. Μονα]. υ». 604 4. Τίς γὰρ εἴρηχε 

τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος ἐγκώμιον τοιοῦτον οἷον Εὐ- 
ριπίδης ; 

ὑπι πρῶτα μὲν λεὼς οὐκ ἐπακτὸς ἄλλοϑεν, 

αὐτόχϑονες δ᾽ ἔφυμεν" αἱ δ᾽ ἄλλαι πόλεις 
πεσσῶν ὁμοίως διαφορηϑεῖσαι βολαῖς 
2) 2 27 ΕΥ ἃ “ ΄ 

αλλαι παρ᾽ αἀλλων εἰσὶν ἐξαγωώγιμοι. 

Εἰ δὲ πάρεργον χρή τι χομπάσαι, γύναι, 
οὐρανὸν ὑπὲρ γῆς ἔχομεν εὖ χεχραμένον, 
ἵν᾽ οὔτ᾽ ἄγαν πῦρ οὔτε χεῖμα συμπίτνει. 
ὃ δ᾽ Ἑλλὰς ᾿Ἱσία τε τρέφει κάλλιστα 
τῆς γε δέλεαρ ἔχοντες συνθηρεύομεν. 

ΧΥΠΙΙ 
ϑΙΌΡαθι 5 74. Ρ. 451. 

Θετῶν δὲ παίδων ποῦ χράτος; τὰ φύντα γὰρ 
΄ ᾿ - ( ’ 

χρείσσω νομίζειν τῶν δοχημάτων χρεων. 

ΧΙΧ 
ΘΙΌΡθιι5 77. ρΡ. 4δά. 

Οὐχ ἔστιν οὐδὲν μητρὸς ἥδιον τέχνοις. 

ἐρᾶτε μητρὸς παῖδες" ὡς οὐκ ἔστ ἔρως 
τὸ 27 Ξ «ον -» 

τοιοῦτος ἄλλος, οἷος ἡδίων ἐρᾶν. 

ΧΧ, 
δίοραθρις 8. γ. 36. 

ρϑῶς μ᾽ ἐπήρου, βούλομαι δέ σοι, τέκνον, --- 
-» 2) ὦ ᾽ ΒΝ ᾿ 

φρονεῖς γὰρ δὴ χἀποσώσαι᾽ ἂν πατρὸς 

γνώμας φράσαντος, ἣν ϑάνω, --- παραινέσαε. 
χειμήλι᾽ ἐσϑλὰ χαὶ νέοισι χρήσιμα, 

ὅ βοαχεῖ δὲ μύϑῳ πολλὰ συλλαβὼν ἐρῶ. 
“Ὁ ,’ , » ᾿; πρῶτον φρένας μὲν ἠπίους ἔχειν χρεών " 

τῷ πλουσίῳ τε μὴ διδοὺς μεῖζον μέρος 
ἴσον σεαυτὸν εὐσεβεῖν πᾶσιν δίδου. 

δυοῖν παρόντοιν πραγμάτοιν πρὸς ϑάτερον 
΄ ; ) ἢ 10 γνώμην προσάπτων τὴν ἐναντίαν μίσει. 

ἀδίχως δὲ μὴ κτῶ χτήματ᾽, ἣν βούλῃ πολὺν 
χρόνον μελάϑροις ἐμμένειν " τὰ γὰρ χαχῶς 

οἴχους ἐσελθόντ᾽ οὐχ ἔχει σωτηρίαν. 
ἔχειν δὲ πειρῶ" τοῦτο γὰρ τό τ᾽ εὐγενὲς 

1ὅ χαὶ τοὺς γάμους δίδωσι τοὺς πρώτους ἔχειν. 
ἐν τῷ πένεσθαι δ᾽ ἐστὶν ἢ τ᾽ ἀδοξία, 
χἂν ἡ σοφός τις, ἥ τ' ἀτιμία βίου. 

κ ᾿ ᾿ - " 

φίλους δὲ τοὺς μὲν. μὴ χαλῶντας ἐν λόγοις 
χέχτησο, τοὺς δὲ πρὸς χάριν σὺν ἡδονῇ 

- - ν ᾿ “ Ω. ΡῚ Φ͵ 20τῇ σὴ πονηροὺς κλῆϑρον εἰογέτω στέἕγης- 

ὁμιλίας τε τὰς γεραιτέρας φίλει, 
᾿ ὲν 3 ; - ι} 

ἀκόλαστα δ᾽ ἤϑη, λαμπρὰ συγγελᾶν μόνον, 
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μίσει" βραχεῖα τέρψις ἡδονῆς καξῆς. 
ἐξουσίᾳ δὲ μήποτ᾽ ἐντυχὼν. τέχνον, 

25 αἰσχοοὺς ἔρωτας δημοτῶν διωχαϑεῖν, 
ὃ χαὶ σίδηρον ἀγχόνας τ᾽ ἐφέλχεται, 

χρηστῶν πενήτων ἤν τις αἰσχύνῃ τέχνα. 
χαὶ τοὺς πονηροὺς μή ποτ᾽ αὔξειν ἐν πόλει" 

χαχοὶ γὰρ ἐμπλησϑέντες ἢ νομίσματος, 
80ἢ πόλεος ἐιμιπεσόντες εἷς ἀρχήν τινα, 

σχιοτῶσιν, ἀδόχητ᾽ εὐτυχησάντων δόμων. 

ἀλλ᾽ ὦ τέκνον μοι δὸς χέρ᾽, ὡς ϑίγη πατὴρ, 

χαὶ χαῖρ᾽" ὑπ᾽ αἰδοῦς δ᾽ οὐ λίαν ἀσπάζομαι" 
γυναικόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδρὸς οὐ σοφοῦ. 
Ψ, 11. 12. 18. ϑἴομαθυς 92. ρ, ὅ11. Υ. 14 --- 17. 

ΘΙΌΡδοιις 89. Ρ. ὅ03. Υ. 18. 19. 20. 5΄ΟΡδθιιβ 14. ῃ. 

148. ῬιΙυΐζάντοθυς ΝΜΟΡΔ]. Ρ. 68 ἃ. Υ. 21. 22. 22. 

ΒΙΟΡαθιις 114. Ρ. ὅδό. Υ. 24, 25. 26. 27. ϑΒίορϑθιι5 

17. Ρ. 156. Υ. 28. 29. 80. 81. ίοβδθιι5 42. ῃ. 276. 

Ὑ. 10. μίσει] στύγει Βοϊδδοπαάϊι5. Υ. 18 --- 20. 
ῬΙαΐϑυομυ5 Τ᾿ πιΟΥΪ8 6. ΘΡΓΟΤΘ, τπἰ νἱἀοίυν, Νίθρορδθ {εἰ- 

μυεΐ, “Ὅϑεν ἡ τραγικὴ Μῆίερόπη παραιγεῖ, «Βίλους ---- 
ππᾶρ Βαθο ἱπίθυ {τασιηθηΐα Οὐοορμοπίδθ χοαΐα βπηΐ. 

ΧΧΙ 

ΒίθρΕ. ΒΥΖ. υ. “Ζ2Ἰϑέοιν. 

Αἰϑιοπίαν νιν ἐξέσωσ᾽ ἐπὶ χϑόνα. 

ΕΥ̓ΡΥΣΘΕΎΣ. 

Ι 

ῬοΠαχ Χ, 108. Σχεῦος δὲ μαγειριχὸν χαὶ 
ἠϑμὸς Εὐριπίδου ἐν Εὐρυσϑεῖ σατυριχῷ εἰπόντος 

3 ; Ἃ , 

ΠῚ χυαϑον. ἢ γαλχήηλατον 

ἡϑμὸν προσίσχων τοῖσδε τοῖς ὑπωπίοις. 
1] 

ῬΟΙχ Χ, 145. Ὅτι δὲ χαὶ τὴν σπάϑην ἐπὶ τοῦ 

ξίφους εἰρήχασιν εὕροις ἂν ἐν Εὐριπίδου Ἐὐρυσϑεῖ 
σατυριπῷ 

Πᾶς δ᾽ ἐξεϑέρισεν, ὥστε πύρινον στάχυν 
σπάϑη χολούων φασγάνου μελανδέτου. 

1Π 

Ἐτοίΐδπι5 Ρ. 866. Τέρϑρον ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὸ 

ἔσχατον» καὶ ἐπὶ τέλει, ὡς χαὶ Εὐριπίδης ἐν Εὐρυ- 
σϑεῖ ποιεῖ τὸν ᾿Ηραχλέα λέγοντα οὕτως 

Πέμινεις δ᾽ ἐς ἯΔιδου ζῶντα χοὐ τεϑνηχύότα, 
χαΐ μοι τὸ τέρϑοον δῆλον εἰσπορεύομαι. 

ΙΥ 
ΘΊΌΡδοις. 60, Ρ. 384. 

Πιστὸν μὲν οὖν εἶναι χρὴ τὸν διάκονον 
τοιοῦτον εἶναι, χαὶ στέγειν τὰ δεσποτῶν. 

ΟΜΙΝΙ εἶναι 6 βϑθοῦπάο συ5. ἔυο τοίγδοίαπι οἱ ἱπ ἢπὸ 

Ια ἃ Θχοϊἶ556. τἱάθίαν : πιστὸν μὲν οὖν χρὴ τὸν 

διάχονον Ἐ “(, ΜΑΥΤΗΙΑΕ. 
Υ 

ΒΙΌΡαΘας 75. Ρ. 452. 

Ἀϊάτην δὲ ϑνητοὶ τοὺς νόϑους φεύγουσ᾽ ἄρα 
παῖδας φυτεύειν " ὃς γὰρ ἂν χρηστὸς «ρυῆ, 
οὐ τοὔνομ᾽ αὐτοῦ τὴν φύσιν διαφϑερεῖ. 

ΥΙ 
 ΙΟΡδους 90. ἢ. ὅ05. 

Νὺῦν δ᾽ ἥν τις οἴχων πλουσίαν ἔχη φάτνην, 
πρῶτος γέγραπται τῶν χαχιόνων χράτεε, 
τὰ δ᾽ ἔργ᾽ ἐλάσσω χρημάτων νομίζομεν. 

" 

ὙΠ 
ΒΙΌΡδοιι5. 96. Ῥ. 531. 

Οὐχ οἶδ᾽ ὅτῳ χρὴ κανόνι τὰς βροτῶν τύχις 
ὀρϑῶς ἀϑρήσαντ᾽ εἰδέναι τὸ δραστέον. 

ὙΠΙ 

5080]. Εατίρ. Η6οι}. 821. Τὸν “Ζ]΄αίδαλον φασὶ ποιεῖν 
εἴδωλα, καὶ μετὰ τὸ πληροῦν (ἀποπληροῦν) αὐτὰ 
ποιεῖν ταῦτα χκινεῖσϑαι χαὶ φϑέγγεσϑαι. ὅτι δὲ ἔχι- 

γνεῖτο χαὶ προΐει φωνὴν αὐτὸς τε Εὐριπίδης ἐν Εὐ- 
ρυσϑεῖ λέγει 

Οὐκ ἔστιν, ὦ γεραιὲ, μὴ δείσης τάδε" 

τὰ Δαιδάλεια πάντα κινεῖσθαι δοκεῖ 
βλέπει τ᾽ ἀγάλμαϑ'᾽" ὧδ᾽ ἀνὴρ κεῖνος σοφός. 

ΤΖοίζ. ΟΒΠΠ14α,., 1, 518. δϑθουπηάιμπη οἱ {θυίζα πη ὙΘ σὴ 

αἴΐουιὶ, Ῥ]δίοηϊ οομιΐοο 605 {ΠΡ 65. 

ΙΧ 

Αἰμδπαθας ΧΙ. ρ. 498 6. Εὐριπίδης δ᾽ Εὐρυσϑεῖ 
ἀρσενικῶς ἔφη ,,Σχύφος τε μαχρός “. Ηϊΐπο Ἐυπίαϊῃ. 
Ρ- 1778. 19. 

Χ 

ϑίθρῃ. ΒΥΖ. συ. Τάρταρος. --- Ὁ οἰχήτωρ Ταρ- 

τάριος, καὶ διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου Εὐριπίδης ἐν Εὐ- 

ρυσϑεῖ σατυρικῷ. 

ΘΙΣ Ε Ὺ Σ. 

Ι 

Β6Π0]. Αὐῖοί. Βαπη, 4706. Ὁ τόπος οὗτος παρὰ τὰ 

ἐν Θησεῖ Εὐριπίδου 
Καρα τὲ γάρ σου συγχεῶ χόμαις ὁμοῦ" 
ῥανῶ τε πεδόσ᾽ ἐγκέφαλον, ὀμμάτων δ᾽ ἄπο 
αἱμοσταγεῖ πρηστῆρε ῥεύσονται χάτω. 

1 
ΚΟΒΟΙ. Αὐἱδί, μδη.478. Τ᾽ χρτησίαᾳχ μύραινα: 

μύραινα δαίμων φοβερὰ, παρὰ τὸ μύρεσϑαι. παρὰ 

τὰ ἐν Θησεῖ Εὐριπίδου. οἵ ραυϊο ροσί, ἔστι δὲ τὰ 

ἐν Θησεῖ πεποιημένα Εὐριπίδη. ἐχεῖ γὰρ το.οὔτός 
ἔστιν Εὐριπίδης, οἷος ἐνταῦϑα παίζων. Ὅοφύϑδιις δαπί 

ΑὐἹδίορμϑηΐα 470. 544. 6χ Ἐπ ρΙ 46. σαμπρίς 

ΠῚ 
5080]. Αὐἱϑί. 7165Ρ.812. Πράγματα γόσχειν: 

ὁ λόγος ἐκ Θησέως Εὐριπίδου. ἐχεῖ γὰρ ταῦτα λέ- 
γουσιν οἱ ταττόμενοι παῖδες εἰς βορὰν τῷ Μινωκεν- 
ταύρῳ. τὸ δὲ ἑξῆς τὸ, ᾿Ανόνητον ἄρα, ᾿Ἱππόλυτος 
ὁ λέγων ἐκεῖ 

᾿Ἱνόνητον ἄγαλμα, πάτερ, 
οἴχοισι τεχν. 

Οὐυοῦ γυΐϊπιο Ἰοὺ οπὶ ΤΉΘ560 ΟΟΠΙΡΑΓΔΙΌΓ 5 

Ῥου ΠΘΓΘ δα Ὑρθύδιπιὶ 91]. 

Τί μὲ δῆτ᾽, ὦ μελέα μῆτερ, ἔτικτες. 
ἈΥ 

ῬΙαίδτομις Μον]. Ρ. 112 ἃ. Οδ]θπας ν0]. Ὗ΄. γ. 418. 
οα, Κύμη. Ὁ παρὰ τῷ Εὐριπίδη Θησεὺς --- φησιν 

Ἐγὼ δὲ τοῦτο παρὰ σοφοῦ τινὸς μαϑὼν 
εἰς φοοντίδας νοῦν συμφοράς τ᾽ ἐβαλλόμην, 
φυγάς τ᾽ ἐμαυτῷ προστιϑεὶς πάτρας ἐμῆς, 
θανάτους τ᾽ ἀώρους χαὶ χαχῶν ἄλλας ὁδοὺς, 

υἱάοίαν 

ἵν᾽, εἴ τι πάσχοιμ᾽ ὧν ἐδόξαζον φρενὶ, 
μή μοι νεωρὲς προσπεσὸν μᾶλλον δάχοι. 

Τοεῦτι τοῦς ΟἸοοτο Τασου]. 150. ΠΠ, 14, 

ΥΙ 
ῬΙαίΐδτομας Ὑιϊ. Τμος. Ρ. 6 ἃ. (ς. 15.) Τοὺς Φὲ 
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παῖδας εἷς Κρήτην χομιζομένους ὁ μὲν τραγιχώτατος πρήσειεν (ὦν τις, καὶ πρὸς ἄνδρ᾽ εἰπὼν ἕνα 
εἰὖϑος ἀποφαίνει τὸν ΜΠινώταυρον ἐν τῷ “αβυρίνϑῳ πύϑοιντ᾽ ὧν ἀστοὶ πάντες ἃ κρύπτειν χρεών. 
διαφθείρειν, ἢ πλανωμέγους αὐτοὺς καὶ τυχεῖν ἐξό- 1Π ὦ 

δου μὴ δυναμένους ἐκεῖ χαταϑνήσχειν, τὸν δὲ Π1ι- διοΡθαθι9. 87. ν. ὅ00. 

γώταυρον, ὥσπερ Εὐριπίδης φησὶ, Ἐπίσταμαι δὲ πεάνϑ"", ὅσ᾽ εὐγενῆ χρεὼν, 

Σύμμιχτον εἶδος κἀποφώλιον βρέφος σωψν ϑ᾽ ὅπου δεῖ χεὼ λέγειν ἵγ᾽ ἀσιραλὲς, 
γεγονέναι, χαὶ ὁρᾶν ϑ᾽ ἃ δεῖ μὲ, κοὐχ ὁρῶν ἃ μὴ χοεὼν, 

Ταύρου μεμίχϑαι χαὶ βροτοῦ διπλὴ φύσει. γαστρὸς χρατεῖν δέ" χαὶ γὰρ ἐν χακοῖσιν ὧν 
ῬΡΙΟΥΘΩΣ ὙΘΙΒΊΤΙ 510. ΟΙταί Ῥ]παΡοἶπις ΔΙΌΡΔ]. μ. 520 ὁ. ἐλευϑέροισιν ἐμ πεπαίδευμαι. τρόποις. 

Σύμμικτον εἶδος χαὶ ἀποφώλιον τέρας. Υ, 2. ῬΙΝαΡοΝι5. ΔΙΌΤΆ]. Ρ. ὅ06 ὁ. 006 ἃ. 
: ὙΠ ΧΠΙ, 1. 

Αἰβθηδθις Χ. Ρν. 4δά ». Εὐριπίδης δὲ τὴν ἐν τῷ 
Θησεῖ τὴν ἐγγράμματον ἔοικε ποιῆσαι δῆσιν. βοτὴρ 

δ᾽ ἐστὶν ἀγρίμματος αὐτόϑι δηλῶν τοὔνομα τὸ Θη- 
σέως ἐπιγεγραμμένον οὕτως 

Ἠγὼ πέφυχα γραμμάτων μὲν οὐ» ἴδρις, 
μορφὰς δὲ γέξω χαὶ σαφῆ τεχμήρια. 
κύχλος τις ὡς τόρνοισιν ἐχμετρούμεγος " 

οὗτος δ᾽ ἔχει σημεῖον ἐν μέσῳ σαφές. Τὸ τ᾿ εὐγενὲς 
ὅ τὸ δεύτερον δὲ πρῶτα μὲν γραμμαὶ δύο" πολλὴν δίδωσιν ἐλπίδ᾽, ὡς ἄρξουσι γῆς. 

ταύτας διείργει, δ᾽ ἐν μέσαις ἄλλη μία. ἢ} ὙΠ ἵ 

τρίτον δὲ βόστρυχός τις ὡς εἱλιγμένος. δίοβαθια ᾿ρβάθσῃ. 
τὸ δ᾽ αὖ τέταρτον ἦν μὲν εἰς ὀρϑὴν μία, 
λοξεὺ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς τρεῖς κατεστηριγμέναι 

10 εἰσίν. τὸ πέμπτον δ᾽ οὐχ ἐν εὐμαρεῖ φράσαι" 
γοαμμαὶ γάρ εἶσιν ὃ διεστώτων δύο, 
αὗται δὲ συγντρέχουσιν εἰς μίαν βάσιν. 
τὸ λοίσϑιον δὲ τῷ τρίτῳ προσεμφερές. 

ὙΠ 
ϑίορ. Βγζ. νυν. Πὐρώπη. λέγεταν δὲ χαὶ --- διὰ 

τοῦ ε Εὐρωπία. --- Πυὐριπίδης ἐν. Θησεῖ 
σχεδὸν παρ᾽ αὐτοῖς χρασπέδοις Ἑὐρωπίας. 

᾿Αὐϊδάθο. γ01]. ἯΙ]. Ὁ. 886, 46 ΑἸθχαπᾶνία : καίτοι χρά- 
σπεδον Ἐὐριπίδου φωνῆ μάλιστ᾽ ἄν τις αὐτὴν «4]- 
“ὕπτου προσείποι. 

ΟοΙΠ1πὶς 

Υ 
ΘΊΟΡαθης ὅ8, ἡ. 488, 

Τοιώνδε χοὴ γυναιχὶ πρόσπολον ἐῶν, 
ἥτις τὸ μὲν ὀίχαιον οὐ σιγήσεται, 
τὰ ὁ αἰσχοὰ ὑπ6 χαὶ χατ᾽ ὀφϑαλμοὺς ἔ ἔχει. 

Ὑ. 1. πρόσπολόν σ᾽ ἑλεῖν ΤΟ ΘΟΚΙμ5. 
γ. 

ΤΟΡαΘι5. 86. Ρ. 498, 

Τὴν εὐγένειαν, χῶν ἄμορφος ἢ γάμος, 

τιμῶσι πολλοὶ πρὸς τέχγων χάριν λαβεῖν, 
τὸ τ᾿ ἀξίωμα μῶλλον ἢ τὰ χρήματα. 

ΜΠ 
ΙΌΡαθυ 9. ἢ. 99. 92, ρ. 511. ᾿ 

Κέστησο (δ᾽ ὀρϑῶς ὧν ἔχης ἄνευ ιγνόγου 

καὶ μικρὼ σώζου τῇ δίκη ξυνοῦσ᾽ ἀεί, 

μηδ᾽ ὡς χαχκὸς ναύχληρος εὖ ποάξας ποτὲ 
ζητῶν τὰ πλείον᾽ εἶτα πάντ᾽ 

ΨΠῚ 

ΒΙΟΡαρι 18. ἢ. 145. ῬΙπίανοϊηις ΔΊΟνα], ῃ. 683 8. 

Ἐμοὶ γὰρ εἴη πτωχὸς, εἰ δὲ βούλεται 

πτωχοῦ “πίων, ὕστις ὧν εὔνους ἐμοὶ. 
ΣΧ φόβὸν παρελθὼν τἀπὸ χαρδίας ἐρεῖ. 

δίοθαθα» 9. Ρ. 100. ΤΧ 

ἀπώλεσεν. 

Ῥυδοίθρρα ἃ 5ίόορδθο ὅ, ρ. θῶ. 

ὙΘΙΡΘΊΙΑ 

8115. δἡ )1οση γο θεπητ1}. 

5080]. Ῥιηθαν. 

ἈΚρεῖσσον δὲ πλούτου παὺ πολυχρύσου χλιδῆς 

ἀνδοῶν διχαίων χἀγαϑῶν παρουσίαι. 

Ἃ. 
ἰοῦαθις 4. γν. 302, 

᾿ἄγὴρ γὰρ ὕστις χρημάτων μὲν ἐνδεὴς, 
δοΐσαι δὲ χειοὶ δυνατὸς, οὐκ ἀνέξεται, 

τὰ τῶν δ᾽ ἐχόντων χοήμαϑ᾽ ἁοπάζειν (φιλεῖ. 

8 ἼΠοσθο. οἱέαππι! ὅππ|ὸ 

Ῥῆγ». οὐ “αϊπῆπο 

ὙΠῚ, 8. 4. 
4π| δὮ ϑοάθῃ ἷἰῃ Θο]ος. 

γι, Ὁ1οῖ, ἔν. 

τυ Ὁ. 

6. δυριθηίο ἔα θι]αο 5010]. Δνοέορ!. ὟοοΡ. 1Δθ4, 

Ι 
6101, ῬΙπα, Ιοίῃτη. 41, 89, .Χ1}.λ᾽ ἀνεγειρο- 

͵ - ΄ -“ - ’ ᾿} 

ένα χοῶτα λάμπει: τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ Ἐύ-- 
τ “ἢ “ἈΞ, ριπίδης χέχοηται 

δοῦσα δ᾽ νοῦς συμφορὰν πολὺν γρόγον 
γῦν μ΄ ἐγείρει, 

1Π 
ΘΈΌΡδοι. ὅ9.. Ρ. 287. ῬΙπίανονι “ΔΊΟΡαΙ, Ρ. 507 Ρ. 

Ῥγίῃ, ὃ, 66. 
27 - « - ’ 

ἰστω δὲ μηδεὶς ταῦϑ'. ἃ σιγᾶσϑαι γοεώνγ " 
ἢ “ 2 ΄ Ζζί 

᾿ - ᾿ ΠΣ ἢ - ) Ψ “2 
μιχοοῦ γάρ ἐκ λαμπτῆρος ἰδαῖον λέπας 

---τ-.---------------.Ξ.ο.--.-........ 

ΦΊΌΡαρηρ 7]. 

«Ρεῦ, 

ὅσῳ τὸ ϑῆλυ δυστυχέσ » ι θῆλυ δυστυχέστερον γένος. 

ἔν τε τοῖσι γὰρ καλοῖς 
πολλῷ λέλειτιτει χἀπὶ τοῖς αἰσχροῖς πλέον. 

Χ 

Ῥ. 492, 

πέφυχεν ἀνδοῶν" 

ΘΙΟΒΡΔΘΙΙ5 1 θη. 
Ἐ72) ᾿ ᾿ , ΕἸ δ τ - ’ 

4 ϑνητὰ πράγματ, ὦ γυναικεῖαι (ρένες, 

ὅσον νόσημα τὴν Κύπριν χεχτήμεϑα, 
ΧΙ 

δος 28. Ρ. 222. 

1|ς ἄρα μήτηρ ἢ πατὴρ χαχὸν μέγω 

βοοτοῖς ἔφυσε τὸν δυσώνυμον φϑόνον; 
ποῦ χαί ποτ᾽ οἱχεῖ σώματος λαχὼν μέρος; 
ἐν χερσὶν, ἢ σπλάγχνοϊσιν, ἢ παρ᾽ ὄμματα 
ἔσθ᾽ ἡμίν; ὡς ἦν μόχϑος Ἰατροῖς μέγας 

τομαῖς ἀφαιρεῖν ἢ ποτοῖς ἢ «φαομάχοις 
πασῶν μεγίστην τῶν ἐν ἀνϑοώποις νόσων. 

ΧΙ 

διορδους 4. Ὁ. ὅ2.. 

71ολλοί γε ϑνητῶν τῷ ϑράσει τὰς συμφορὰς 
ζητοῦσ᾽ ἀμκυροῦν κἀποχρύπτεσϑαι χαχά. 

ΧῊΠ 

ΘΙΟΒαΘι5. 10. ν. 127. 91, Ρ. 507. 

δ ὧν 



Βίᾳ νυν ἕλχετ᾽, ὦ χαχοὶ, τιμὰς, βροτοὶ, 
χαὶ χτᾶσϑε πλοῦτον, πάντοϑεν ϑηρώμενγοι 

ΕΗ σύμμιχτα, μὴ δίκαια καὶ δίχαι᾽ ὁμοῦ " 
ΗΕ ἔπειτ᾽ ἀμᾶσϑε τῶνδε δύστηνον ϑέρος. 

Ὕ. 1. δἰΐθυο ἴοοὸ χαὶ νῦν ἐφέλχετ᾽. Ὑ. 4, Ῥουβοπὰς 
ἐπεὶ τόδ᾽ ἐξαμᾶσϑε δύστηνον ϑέρος. 

Ι ΧΙ 
ΘΙΌΡδθι 66. Ρ. 420. 

ΒΕ δ ύμοι γυναιχῶν οὐ χαλῶς χεῖνται πέρι" 
ΠΕ χοῆν γὰρ τὸν εὐτυχοῦνϑ᾽ ὅτι πλείστας ἔχειν 
Ε γυναῖχας, εἴπερ δὴ τροφὴ δόμοις παρῆν, 

ὡς τὴν χαχὴν μὲν ἐξέβαλλε δωμάτων, 
ΗΕ τὴν. δ᾽ οὖσαν ἐσϑλὴν ἡδέως ἐσώζετο. 
ΗΕ υῦὖν δ᾽ εἰς μίαν βλέπουσι, κίνδυνον μέγαν 

ῥίπτοντες" οὐ γὰρ τῶν τρόπων πειρώμενοι 
γύμφας ἐς οἴχους ἑρματίζονται βροτοί. 

ΧΥν 
ΒΙΟΡαΘα 111. Ρ. ὅ82. 

ΜΙ σχυϑρωπὸς ἴσϑ᾽ ἄγαν 
πρὸς τοὺς χαχῶς πράσσοντας ἄνϑρωπος γεγώς. 

ΧΥΙ 
ἈΙΌΡΘΘπ5 16. Ρ. 158. 

᾿Δμουσία τοι μηδ᾽ ἐπ᾽ οἰχτροῖσιν δάχου 
στάζειν" καχὸν δὲ, χρημάτων ὄντων ἅλις, 
φειδοὶ πονηρᾷ μηδέν᾽ εὖ ποιεῖν βροτῶν. 

γερὰ ἀμουσία --- στάζειν 112. τ. δὅ88. 
ΧΥΠ 

ῬΡΟΠχ ὙΠ, 178. Εὐριπίδης ἐν Ινοῖ 

Κοίλοις ἐν ἄντροις ἄλυχνος, ὥστε ϑὴρ μόνος. 
ΧΥΠῚ 

ῬΙπαγομτ. Νῖοτα]. τ. ὅ66 ἃ. Τῆς Ιψοῦς ἐν τοῖς ϑεά- 

'τροῖς λεγούσης ἀχούοιμιεν ἐφ᾽ οἷς ἔδρασε μεταμελομένης, 
«Ῥίλαι γυναῖχες, πῶς ἂν ἐξ ἀρχῆς δόμους 
᾿ἀϑώμαντος οἰχήσαιμι, τῶν πεπραγμένων 
δράσασα μηϑέν. 

ΧΙΧ 
ϑίοΡ οι 103, Ρ. 661. 

ἄνασσα, πολλοῖς ἐστιν ἀνθρώπων χαχὰ, 

τοῖς δ᾽ ἄρτι λήγει, τοῖς δὲ χίνδυνος μολεῖν. 

χύχλος γὰρ αὑτὸς χαρπέμοις τε γῆς φυτοῖς 
Ξ -- Σὰ κι 2) 5 Ὄ 

ϑνητων τε γένεί( " τοῖς μὲν αὐξετωι βίος, 

τῶν δὲ φϑίνει τε χαὶ ϑεοίζεται πάλιν. 

χύκλῳ γὰρ ἕρπει. 
ΧΧ 

ΒΙΌΡδθις 109. μ. ὅ80. 

Ἔν ἐλπίσιν χοὴ τοὺς σοφοὺς ἔχειν βίον. 
ΧΧΙ 

ΒΙΟΡδΘι5. 1014 611. 

ΜΙητ᾽ εὐτυχοῦσε: πᾶσαν ἡνίαν χάλα, 

χαχῶς τὲ πράσσουσ᾽ ἐλπίδος χεδνῆς ἔχου. 

ΧΧΙἧ 
ΒΙΌΡαοις 128. τ. 61ὅ. 

Γίγνωσχε τἀνθρώπεια, μηδ᾽ ὑπερμέτρως 
ἐλγει" χαχοῖς γὰρ οὐ σὺ πρόσκεισαι μόνη. 

ΧΧΠΗΠΙ 
ΒΊΌΡ ΑΘ 108. ρ. ὅ5ὅ9. 

Ὁρᾷς, τυράννους διὰ μαχρῶν ηὐξημένους 
ὡς μικρὰ τὰ σφάλλοντα, καὶ μί᾽ ἡμέρα 
τὸν μὲν χαϑεῖλεν ὑψόϑεν, τὸν δ᾽ ἦρ᾽ ἄνω. 
ὑπόπτερος δ᾽ ὁ πλοῦτος" οἷς γὰρ ἦν ποτε, 
ἐξ ἐλπίδων πέπτοντας ὑπτέους ὁρῶ. 

"ἘΜΧΤΎΥΟΡ ΑΙ ὙΠ ἸΔΈ ΟΣ Ὑ3 

“πονοτσυκσυν ιν. ................Ψ 

ἑ 

ἑ 
ἑ 
ἑ 

9ῦ 

Ὑ.1. ῬΗΙΟΚίτ. υήϊ. ΑΡΟΙ]. ΨΙΙ, 4. Ὁ ὑποχριτὴς ἤδη ἐπέ- 
θαιψεὲ τὰ Ἰωμβεῖα (ἐπὶ τῇ Ινοῖ τῷ δράματι), ἐν οἷς δ, 
Εὐριπίδης διὰ μαχρῶν αὐξηϑέντας τοὺς τυράννους 

ἁλίσκεσϑαί φησιν ὑπὸ μικρῶν. 5ίοθαδας ἠσχημένους. 
Ὑ. 2. 8. ῬΙαυίΐάτομπς ΔῖοναΙ. Ρ. 105 ἃ. Υ. ὃ. ῬΗΠΟ ρ. 

ὅδ88 ο. Ἢ μία γὰρ, ὡς ἔφη τις, ἡμέρα τὸν μὲν 
χκαϑεῖλεν ὑψόϑεν, τὸν δ᾽ ἦρ᾽ ἄνω. ἴΙο. ΤΠ γᾶμς ἀ6 
ΙΏΘΙ ΡῈ ἢ. 61]. 6οα. οβονν. 

ΧΧτΥν 
δΙΌΡδΘαΝ δ. ρ. 498. 

«ειδώμεϑ᾽ ἀνδοῶν εὐγενῶν, φειδώμεϑα, 
καχοὺς δ᾽ ἀποπτύωμεν, ὥσπερ ἄξιοι. 

Χχν 

ΑἸΙΘπαρΌτας ΙΘσ. ὑτὸ ΟΕτσί. ὁ. 26. ρΡ. 33. 6ἀ, 

ΟοΙοη. Καὶ Ἰνὼ μετὰ τὴν μαγίαν --- ϑεὸν δοξάζουσι 
γεγονέναι 

Πόντου πλάνητες «Τευχοϑέαν ἐπώγυμιον, 
χαὶ τὸν παῖδα αὐτῆς 

Σεμγνὸς Παλαίμων γναυτίλοις χεχλήσεται. 

ἘΞ ΟΝΕ 

ΡΙαΙΆΡοΒι. ΜΟτα]. ρ. 19 6. Ὁ Εὐριπίδης ΠΕ 

λέγεται πρὸς τοὺς τὸν ᾿Ιξίονα λοιδοροῦντας ὡς ἀσεβῆ 
καὶ μιαρὸν, Οὐ μέντοι πρότερην αὐτὸν ἐς τῆς σχὴη- 

γῆς ἐξήγαγον ἢ τῷ τροχῷ προσηλῶσαι. 

1 

ῬΙαίανομι ΔῖοναΙ]. Ρ. 18 6. ϑῖοΡθαθι» 2. μ. 80. 

Τοῦ μὲν διχαίου τὴν δόκησιν ἄονυσο, 

τὰ δ᾽ ἔργα τοῦ πᾶν δοῶντος ἔνϑα κεοδαγεῖς. 

1Π 
ΘΙΌΡδΘα5 49. Ρ. 355. 

Τά τοι μέγιστα πάντ᾽ ἀπεργάζεται βροτοῖς 

τόλμ᾽ ὥστε νιχᾶν" οὔτε γὰρ τυραννίδες 
χωρὶς πόνου γένοιντ᾽ ἂν οὔτ᾽ οἶχος μέγας. 

Ὑ. 1. ἀπείργασται Ἐθαίλῖιι5. 

ΠῚ 
5080]. ΑΡΟΙ]. ΠῚ, 62. «ῥλεγύου δὲ παῖς καὶ Ἰξίων, 

ὡς χαὶ Εὐριπίδης 

«Ῥλεγύωντος υἱὲ, δέσποτ᾽ ᾿Γξῖον Ἔ Ἔ, 

[ν 
ΘΊΌΡ θυ 10. ἢ. 126. 

Ὅστις γὰρ ἐπὶ τὸ πλέον ἔχειν πέφυκ᾽ ἀνὴρ, 
οὐδὲν φρονεῖ δίχαιον, οὐδὲ βούλεται, 
φίλοις τ᾽ ἀμιχτός ἔστι καὶ πάσῃ πόλει. 

. 1. 8. ϑομᾶδθιι» 22. ῃ. 187. υνὲ ὕστις γὰρ ἀστῶν 
πλέον. 

ν 

Ὠΐοροι. ἵ,. ΙΧ, ὅδ. «Ρησὶ δὲ «Φιλόχορος πλέοντος 
αὐτοῦ (Πρωταγόρου) ἐς «Σικελίαν τὴν ναῦν χκατα- 
ποντισϑῆναι, χαὶ τοῦτο αἰνίττεσθαι Εὐριπίδην ἐν 
3γ.- 

ἴοι ξέογι.- 

ἹΠΠΟΧΖΥΤΟΣ ΚΑ ΧΥΠΤΟΜΕΝΟΣ 

Π6 δυρπιιθηΐο [Ὁ ΒΡθι]186 "0801. ΤΏΘοον, 11, 10. Ταῖς 

ἔρωτι χατεχομέναις τὴν σελήνην μετακαλεῖσϑαι σύν- 

ηϑὲς, ὡς χαὶ Πὐριπίδης ποιεῖ «Ῥαίδραν πράττουσαν 

ἐν τῷ χαταχαλυπτομένῳ ᾿ππολύτῳ. ῬΙπίατομις Μο- 

ΤῸ]. Ρ. 28 ἃ. Καὶ ὁ σίσχηνος αὐτοῦ («Σοφοκλέους) 

πάλιν ὁρῷς ὅτι τήν γε «φαίδραν προσεγκαλοῦσαν τῷ 



ϑ6 

Θησεῖ πεποίηκεν, ὡς διὰ τὰς ἐχείνου παρανομίας 
ἐρασϑεῖσαν τοῦ Ἱππολύτου. 

1 
ΒΙΌΡαΘις 12, Ρ. 140. 

ΕΥ͂ 2 Α ᾿ ᾿ 
Εγωγέ φημι χαὶ νόμον γε μὴ σέβειν 

ἐν τοῖσι δεινοῖς τῶν ἀναγχαίωγν πλέον. 
1 

ΒΙΌΡαΘας 49. ᾿. 855. 

Οὐ γὰρ χατ᾽ εὐσέβειαν αἵ ϑνητῶν τύχαι, 
τολμήμασιν δὲ καὶ χερῶν ὑπερβολαῖς 
ἀλίσχεταί τε πάντα καὶ ϑηρεύεται. 

ΠΙ 
ΘΙΌΡαθας 61]. τ. 888. 

Ἔχω δὲ τόλμης καὶ ϑοάσους διδάσκαλον 
ἐν τοῖς ἀμηχάνοισιν εὐπορώτατον, 
Ἔρωτα, πάντων δυσμαχώτατον ϑεῶν. 

ν 
ΒΙΌΡδΘις 851. Ρ. 211. 

ὃς ΄ ι , μὰ - Ἄ 
Ω πότνι᾽ Αἰδὼς. εἴϑε τοῖς πᾶσιν βοοτοὶ: 

ξυνοῦσα τἀναίσχυντον ἐξήρου φρεγῶν. 
- 

Αὐἱδίορη. 660. 748. 

Μή μοι τούτων μηδὲν ὑπισχνοῦ, 

ὉΡῚ 50801. ἐξ Ἱππολύτου Εὐριπίδου. 
ΥΙ 

ῬΙπίδτοδις ΜΌΓΑ]. Ὁ. 778 Β. ΒΙοΡδθας 61. νΡ. 386. 

Οἱ γὰρ Κύπριν φεύγοντες ἀνθρώπων ἄγαν 
γοσοῦσ᾽ ὁμοίως τοῖς ἄγαν ϑηρωμένοις. 

ΨῈ 
16. ΑΙοχ, ϑίθοπι. ΥἹ. μυ. 622 ". 

'. 432. 

ΘΙΌΡδΘες 71. 

᾿Αντὶ γὰρ πυρὸς 
πῦρ ἄλλο μεῖζον ἠδὲ δυσμαχώτερον 

᾿ ἔβλαστον αἕ γυγαῖχες. 
ΥΙΠΙ 

ΒΙΌΡαΘπς 118, γ᾿. 601. 
7 ᾿ 5ὼὴ ὃ αὐτὸ 5. τίς 4 ᾿ 
4, λαμπρὸς αἰϑὴρ ἡμέρας ϑ' ΑὙΡΟΡ φαος, 

ὡς ηδὺ λευσσειν τοῖς τε πρασσουσιν χαλῶς 

καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν, ὧν πέφυχ᾽ ἐγώ. 
ΙΧ 

ΘΊΌΡαρας 91. Ρ. 507. Αροβίοϊπις ΧΙ͂Χ, 82. 

βριν τὲ τίχτει πλοῦτος, ἢ φειδὼ βίου. 
Χ 

ΒίοΡδθις 103. ν. 662. 

Ὁρῶ δὲ τοῖς πολλοῖσιν ἀγϑρώποις ἐγὼ 

τίχτουσαν ὕβριν τὴν πάροιϑ᾽ εὐπραξίαν. 
ΧΙἪ͵ 

ΒΙΌΡαΘπς 71]. Ρ. 484, 

Θησεῦ, παραινῶ σοι τὸ λῷστον. εἰ φρονεῖς, 
γυναιχὶ πείϑου μηδὲ τἀληϑῆ χλύωνγ. 

ΧΗ 
ΦΊΌΡδΘι5 80. Ρ. 472. 

«Ῥεῦ φεῦ, τὸ μὴ τὰ πράγματ᾽ ἀνϑρώποις ἔχειν 
φωνὴν, ἵν᾽ ἦσαν μηδὲν οὗ δεινοὶ λέγειν. 
νῦν δ᾽ εὐρόοισι στόμασι τἀληϑέστατα 
χλέπτουσιν, ὥστε μὴ δοχεῖν ἃ χοὴ δοχεῖν. 

Υ.1. 2. ῬΡιπίανομι. Νέον 8]. μ. 802 ἃ. ὙΥΚΥῦἹ. 8. 4. 6Ιο- 

ΠΘ 5 ΑΙΘΧ. ϑίτοιι. 1. ρ. 290. 5.1». ὙΥ͂. 8. ΞιόΡδοις 
εὐρύϑιμοισι. 

ΧΠΠ 

Ἐνούϊδπυς ῃ. 120ϑ. “ι,εβληϑησαν: παρελογί- 
σϑησαν, ὡς καὶ Εὐριπίδης ἐν ᾿Ιππολύτῳ φησὶ 

Τί δ᾽ ἣν λυϑείς μὲ διαβάλης, παϑεῖν σε δεῖ; 

ἘΓΥΡΔΙ ἘΠῚ ἃ ΘΟ ὝΥ͵Ἱ- 

Χιν 

Ταδίΐη. Δατε. 46 πιοπατοῖ. ᾿. 107. 

᾿Αλλ᾽ οὐ γὰρ ὀρϑῶς ταῦτα χροίνουσιν ϑεοί, 
ΧΥ 

ΘΈΟΡάθι5. 661. ΡΒ γ5. Ὁ. 143. ν0]. 1. γ. 236. 

Χρόνος διέρπων πάντ᾽ ἀληϑεύειν φιλεῖ. 

ΧΥΙ 

ῬοΙπχ ΕΧ, 60. Καὶ στάσις ἵππων, ὡς Εὐριπίδης 
ἐν Ἱππολύτῳ χαλυπτομένῳ 

Πρὸς ἵππων εὐθὺς ὁρμήσας στάσιν. 

ΧΥΠ 
ΘΊΟΒ  οὺ5 ὅ. τ. 68. 

Ὦ μάχαρ,, οἵας ἔλαχες τιμὰς, 
Ἱππόλυϑ᾽ ἥρως, διὰ σωφροσύνην " 
οὕποτε ϑνητοῖς ἀρετῆς ἄλλη 

ϑύναμις μείζων" ἤλϑε γὰρ ἢ πρόσϑ᾽ 
ἢ μετόπισϑεν 

τῆς εὐσεβίας χάρις ἐσϑλή. 

ΧΥΙΠ 

Ἐνοίίαπαβ Ρ. 118. “εόπῳ: τῷ τῆς νηὸς ἐπιμε- 
λητὴῇ παρὰ τὸ διοπτεύειν. ᾿Δττιχὴ δὲ ἡ λέξις κει- 
μένη χαὶ παρ᾽ ““ριστο(άνει ἐν ᾿Αττιχαῖς λέξεσι χαὶ 

παρ᾽ «Αϊσχύλῳ, ἐν Σισύφῳ καὶ Εὐρισιίϑῃ ἐν᾿Ιππολύτῳ. 

Ἐπ ἘΠΡΡΟΙσίΟ ρυΐουθ διπηρίος 6556 ςριοϑίιν ΜΟΠΚ. 

δα ἨΠρΡΡΟΙ]. 1249, γϑύϑις ἃ ϑίοραθο 86. ψ. 498. Ξδυναΐος 

Τὸν σὸν δὲ παῖδα σωφρονοῦντ᾽ ἐπίσταμαι 
χρηστοῖς 8 ὁμιλοῦντ᾽ εὐσεβεῖν τ᾽ ἠσχηχότα. 
πῶς οὖν ἂν ἐχ τοιοῦδε σώματος χαχὸς 

εν ΔΝ ΕῚ « ἀνῇ ΕῚ Ὰ " 

γένοιτ᾽ ἂν; οὐδεὶς τοῦτο μ᾽ ὧν πέϑοι ποτέ. 

ΚΑΖΔΖΜΜΟΣ. 

Ὁ αδπς ἰτοροθάϊα ΠῸΠ ηἶ51 ῬΙΌΒΙ δὲ Ψίνρ, ἘΣ]. 

ΨΙ, 81. διοίουϊίαίθ εἰ τὰν 4αϊ, “3 οἴρονο ἀοδοησες ΟΥ̓, 

ἰαχαΐέ, φιοηι Ἐινίρίο5 ἐμ Οαάριο χάος ἀρροϊαυΐξ, φἷο 

Οὐρανὸς ὑπὲρ ἡμᾶς χαινῶς φοιτῶν ἔδος δαιμόνιον, 

τὸ δ᾽. ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ τε καὶ χϑονὸς οὗ μὲν 
ὀνομάζουσι χάος. Αὰ πᾶπο {ταφοράϊδηι Ὑ 8 Ιοκθα. τϑξθυε 
πᾶ νοῦ Ἐπ ρ 468 σουναυῖ Ἠδιπορθηθς Ρ. 226, 227. 

Οἴμοι, δράχων μου γίγνεται τό γ᾽ ἥμισυ, 
τέχνον. περιπλάχηϑι τῷ λοιπῷ πατρί." 

ἩΑΤΊΤΗΙΑΕ. 

ΚΡΕΣΦΟΝΤΉΗΣ. 

Ἑυδίρδε5. 5. Αϑραϑῖιθ δά ἀὐίδίοί. ΕΠΗϊς. ἘΠ, 1. 

Καὶ ἔστι παρ᾽ Εὐριπίδη ἐν τῷ Κρεσφόντῃ ἐπιβου-- 
λεύουσα ἈΚρεσφόντῃ τῷ υἱῷ, ὡς πολεμίῳ, δι᾿ 
- : ἀγνοιαν. ὦ 

Ι- ὙΠ 

Θίγαθο ὙΙΠΗ. ρ. ὅ68. Περὶ δὲ τῆς φύσεως τῶν 
τόπων χαὶ τούτων καὶ τῶν Πἥεσσηνιακῶν ταῦτα 

μὲν ἀποδεχτέον λέγοντος Εὐριπίδου" τὴν γὰρ «1α- 

χωνιχήν φησιν ἔχειν 
Πολλὴν μὲν ἄροτον, ἐχπογεῖν δ᾽ οὐ ῥάδιον" 
κοίλη γὰρ, ὄρεσι περίδρομος τραχεῖά τὲ 
δυσείσβολός τε πολεμίοις " 

τὴν δὲ ΜΙΊεσσηνιαχὴν χαλλίχαρπον 
κατάρρυτόν τε μυρίοισι, νάμασι 
χαὶ βουσὶ καὶ ποίμναισιν εὐβοτωτάτην, 
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οὔτ᾽ ἐν πνοαῖσι χείματος δυσχείμερον 
ΕΣ. 5 ᾽Σ ΄ τα ἃ ι 27 

οὔτ᾽ αὖ τεϑοίπποις ἡλίου ϑερμὴν ἄγαν. 

χαὶ ὑποβὰς τῶν πάλων φησὶν ὧν οἱ ᾿Πρακλεῖδαι 
Η τὰ , ’ ἢ κι , 

περὶ τῆς χώρας ἐποιήσαντο τὸν μὲν πρότερον γε- 
γέσθαι 

’΄ ’ ; ΄ ; 

γαίης “αχαίνης κύριον. φαύλου χϑογος, 

τὸν δὲ δεύτερον ΠἹ]εσσήνης 
ἀρετὴν ἐχούσης μείζον᾽ ἢ λόγῳ φράσαι. 

Α κ ᾿Ὶ , ς 7 3 - 

τὴν δὲ “αχωνισὴν καὶ τὴν ΠῆΊεσσηνίαν ὁρίζειν αὐτοῦ 

φήσαντος 

Πάμισον εἰς ϑάλασσαν ἐξορμώμεγον 
οὐ συγχωρητέον ---- οὐκ εὖ δὲ οὐδ᾽ ὅτι τῆς Μῆεσση-- 
γίας ὁμοίως ἐπιϑαλαττίας οὔσης τὴ «“ακωνιχῆ φησιν 

αὐτὴν 
πρόσω ναυτίλοισιν 

4 . Ξ . - 
εἶναι. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν λιν εὖ διορίζει, 

ΤΙρόσω δὲ βαντὶ ποταμὸν ᾿Πλις ἡ «ιὸς 

γείτων χάϑηται. ᾿ 
ΓΙ 

ΥΠῚ 
ΒίοΡδθιι 92. ἢ. 511. 

Ἀέρδη τοιαῦτα χρή τινὰ χτῶσϑαι βροτῶν. 
ἐφ᾽ οἷσι μέλλει μή ποϑ᾽ ὕστερον στέγειν. 

ΙΧ 

ΞΌΒΟΙ. Ἐπτίρ. Μοα, 86. Τὴ δὲ διανοίᾳ ταύτη χαὶ 
ἐν Κρεσφόντη χέχροηται οὕτως 

᾿Εχεῖνο γὰρ πέπονθ᾽ ὅπερ ἅπαντες βροτοὶ, 
φιλῶν μάλιστ᾽ ἐμαυτὸν οὐχ αἰσχύνομαι. 

' “ὖ Χ 
ῬΙΠαΐΆΡΟμ. ΜΟΙ. Ρ. 110 ἃ. (Ἢ δὲ Π͵]ερόπη λό- 

γους ἀνδρώδεις προφερομένη κινεῖ τὰ ϑέατρα λέ- 
γουσα τοιαῦτα 

Τεϑνᾶσι παῖδες οὐχ ἐμοὶ μόνη βροτῶν, 
οὐδ᾽ ἀνδοὸς ἐστερημεϑ᾽", ἀλλὰ μυρίαι 

τὸν αὐτὸν ἐξήντλησαν ὡς ἐγὼ βίον. 
ΧΙ 

5680]. Επτὶρ. ῬΒοοη. 169. Περὶ δὲ τοῦ πλήϑους 
τῶν Νιοβιδῶν αὐτὸς Εὐριπίδης ἐν Κρεσφόντῃ λέγει 

Καὶ δὶς ἕπτ᾽ αὐτῆς τέχνα 

Νιόβης ϑαγνόντα «1Ζοξίου τοξεύμασιν. 

ΧΙ 

ΡΙυΐδτομι5 ΜΊΟταΙ, Ρ. 90 ἃ. Ἢ Π͵ερόπη φησὶν 

«Αἱ τύχαι δέ με 

μισϑὸν λαβοῦσαι τῶν ἐμῶν τὰ φίλτατα 
σοφὴν ἔϑηχαν. 

ΧΠΙ 

ϑοχίμς Ἐτηρν. ῬΎνΡΝ, πγροί. ΠΙ. 22, 280. νυ. 186. 

ΟΙΘπι. ἌΑΙοχ. 5'ΠῸμ. 1ΕΠ|. Ρ. 492. Ξ5Ξ'κγἱ". 5100. 119. 

Ῥ- 603. 

᾿Εχρῆν γὰρ ἡμᾶς σύλλογον ποιουμένους 
τὸν φύντα ϑρηνεῖν, εἰς ὅσ᾽ ἔρχεται χαχὰ, 

τὸν δ᾽ αὖ ϑανόντα χαὶ πόνων πεπαυμένον 
χαίροντας εὐφημοῦντας ἐχπέμπειν δόμων. 

ΟὟ, 2 -- 4. αἴουιπε δέγαθο ΧῚ, Ρ. 790. ἃ. ῬΙμίαρομιιϑ 

᾿Δοταὶ. ρ. 860 6. 10 Ομγγϑβοσί. 29. ρ. 276. οχ ραιίθ 

58Π|6Ππὶ|, ὈΥΠΠΠ1ΠΠῚ οἵ δοοππήθππι, ΔΡΙ5Π4. ἘΠ. 11. γῥ. 199. 

᾿5ϑοισπάπιπι Αθϑομίη, Αχίοοβο ᾧ. 10. Ἐκ Επιρι6]5 Ογθ5- 

ῬΒΟπίθ ρϑῆϊος 6556 υϑύδιις ἀοοθί Οἴσοῦο Ἴπ50. αἶπ0. 1 

48. «1 οεΐαπ νους. Ὑ. 1. ΟἸθμ. Αὐίϑί. ἔδει γάρ. 

ΒΙΟΡαθι9. ἐχρῆν μέν. γάρ Θοχρυθϑοῖε Οἴσθιο. Υ͂. 2. 
᾿ΒΙΌΡδους τὸν ζῶντα. Ὑ. 8. ϑοχί. χαὶ χαχῶν πεπ."" 

ἩΓΑΤΎΗΙΛΔΕ. 

γαυτιτταν-α..........ὕνὕ......-----------α--ς---.«--ς---ς-ςς-ς-ς---- “---- ---α-----  ---- “5πὉΛπ“π-π- ως 

ἘΒΆΑΘΟΜΈΕΝΤ ΑΔ. 

Χιν 
ΟΘΙΠπ5 ὙΙΕ, 8, Πδοίο ἤος υἱδίο ἀαὲ Γιεοϊϊίις }οσίαο 

Ἐπνίριαθ, πιοί. σιιης Ῥοϊῃρλοηίος τὸν Ῥγορέογοδω 86 
ἐπέεη οοῖθδθ 7 αίνοην αἸΐσογοε, ἡιοα ἔρδο αριίθ οοριϑίζίιηε 
εἶδ γι606 οἷμβ φορίδδοί. ΠΊρΥορο Κγαΐγἴθ τιχοῦ ἤΐδοθ οἰ: 
υογδιθ οἰμδβογῖε 

Εἰ γάρ σ᾽ ἔμελλεν, ὡς σὺ φὴς, χτείνειν πόσις, 
χφὴ καὶ σὲ μέλλειν, ὡς χρόνος δῆϑεν παρῆν. 

Χν 

ΒΙΟΡαΘα5 ὅϑ, Ρ. 867. ῬΟΙΥΡ. ΧΙ. γ0], ΠΙ. Ρ- 

ἀ8δά, οφα. Βομυγ Ισἢ. 

Εἰρήνα βαϑύπλουτε χαὶ 
χαλλίστα μαχάρων ϑεῶν, 
ζῆλός μοι σέϑεν, ὡς χρονγίζεις, 
δέδοικα δὲ μὴ πρὶν πόνοις 

ὅ ὑπερβάλῃ με γῆρας, 
πρὶν σὰν χαρίεσσαν προσιδεῖν ὥραν 
καὶ καλλιχόρους ἀοιδὰς 
φιλοστεφάνους τε χώμους. 
ἴϑι μοι, πότνια, πόλιν 

10 τάνδ᾽ ἐχϑοὰν στάσιν εἴογ᾽ ἀπ᾽ οἴχων 
τὰν μαινομέναν τ᾿ ἔριν, 
ϑηχτῷ τερπομέναν σιδάρῳ. 

ΧΥΙ 

ῬΙπίατομι5 ΔΙΌΤΙ. Ὁ. 110». Ὁ Κρεσφόντης δέ 

που ὁ παρὰ τῷ Εὐριπίδη περὶ τοῦ “Ηραχλέους. 
λέγων 

Εἰ μὲν γὰρ οἱκεῖ (φησὶ) νερτέρας ὑπὸ χϑογὸς, 
ἐν τοῖσιν οὐκέτ᾽ οὐσιν, οὐδὲν ἂν σϑένοι. 

ΧΥΠ 

ῬΙπίδτ μια ΝΙΟΡ]. Ρ. 998 6, Σ,χόπει δὲ χαὶ τὴν 
ἐν τῇ τραγῳδίᾳ ΜΙηερόπην ἐπὶ τὸν υἱὸν αὐτὸν (αὐτῆς 
ὡς φονέα τοῦ υἱοῦ πέλεχυν ἀραμένην χαὶ λέγουσαν 
Ὁσιωτέραν δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ δίδωμέ σοι 

πληγήν, 
ὅσον ἐν τῷ ϑεάτρῳ κίνημα ποιεῖ, συνεξορϑιάζουσα 
φόβῳ, χαὶ δέος μὴ φϑάσῃ τὸν ἐπιλαμβανόμενον 
γέροντα, καὶ τρώσῃ τὸ μειράκιον. 

ΧΎΥΠΙῚ 

Βίοραθιϑ 31. Ρ. 212. 

«Αἰδὼς ἐν ὀφϑαλμοῖσι γίγνεται τέχνον. 

.....Πῦὖᾷϑνϑ.. Πρ... ἧς -. 

ἢ Ρ ΤΠΣΟΣ Ζ5.01. 

! 

Ι 

6 δυριιπιθπίο {ὰ θη]8 6 5080]. ΒΌΡΠΟΟΙ. Αἴδο. 1297. 

᾿ Αὐϊδίορῃ. Βδη. 878. Δοβάνη. 432. 

1 
Αὐδίορη. 680. 799. 

Τοῦτο δὲ 
] “ ὃ ὃ Υ̓ -“ , ς Ρο οὐρα ν᾿ ͵΄ 

“Διδης διακρινεῖ πρότερον ἢ γω σιείσομαι. 

ὉΠῚ 5680]. Ἔν Κρησσαις Εὐριπίδου ὁ ᾿Δτρεὺς πρὸς 

τὴν ᾿Περόπην χρινεῖ ταῦτα. αὶ Τουρῖπς. ΟΘΟΥΡΙ ΟῚ, 
Π ᾿ 2 , κ «“ -- --. 

, πρὸς τὴν ᾿Δερόπην φησὶν, “Διδης διαχρινεῖ ταῦτα. 

| ΒΙΟΡασι5 72. Ρ. 437. 

᾿ Οὐ γάρ ποτ᾽ ἄνδρα τὸν σοιςὸν γυνγαιχὶ χρὴ 
᾿ς δοῦναι χαλινοὺς, οὐδ᾽ ἀφέντ᾽ ἐᾶν χρατεῖν" 
| πιστὸν γὰρ οὐδέν ἔστιν" εἰ δέ τις χυρεὶ 

γυγαικὸς ἐσϑλῆς, εὐτυχεῖ κακὸν λαβων. 

] 1Π 
] ΘΙΌΡδοις 70. ν. 480. 
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Γαμεῖτε νῦν γαμεῖτε, κᾷτα ϑνήσχετε 
ἢ φαρμάκοισιν ἐκ γυναικὸς ἢ δόλοις. 

Ιν 
ϑίορασις 107. Ρν. 579. 

«“Τ“ὑπη μὲν ἄτη περιπεσεῖν αἰσχρᾷ τινί, 

εἰ δ᾽ οὖν γένοιτο, χρὴ περιστεῖλαι καλῶς 
κρύπτοντα χαὶ μὴ πῶσι κηρύσσειν τάδε" 
γέλως γὰρ ἐχϑροῖς γίγνεται τὰ τοιάδε. 

ΔῊ 

Εισπιοϊ. Μ.ο γ. 796, 10. Εὐριπίδης παράγωγον 
- 2 ᾿Ὶ ΄ ΄ κ᾿ ’ 

ῥῆμα ἀπὸ τούτου ποιήσας φησὶν ἐν Κρησσαις 

Πρὶν ἂν ἐχφλῆναί μὲ καὶ μαϑεῖν λόγον. 

πρὶν γὰρ 5. 16ὈὰνΕ. 
ὶ ΥΙ 

δίορθδοις 29, Ρ. 199. 

Οὐχ ἂν δύναιο μὴ χαμὼν εὐδαιμονεῖν, 
αἰσχούν τε μοχϑεῖν μὴ ϑέλειν νεανίαν. 

ὙΠ 

ΘΙΌΡδρΘις 96. ρΡ. ὅ30. 
Τὶ δ᾽ 

δοχεῖς ἔσεσθαι, μῶρος εἶ, ϑνητὸς γεγῶως. 

ὙΠΙ 
ΒίοΡδοις 89. ῃ. 802. οἱ νυ. 2. 90. γν. ὅ0ὅ. 

Ἐπίσταμαι δὲ χαὶ πεπείραμαι λίαν 

ὡς τῶν ἐχόντων πάντες ἄγϑρωποι φίλοι. 
ΙΧ 

ΘίόΡδθις 90. γΡ. ὅθ. 

ἸΠλούτου δ᾽ ἀπορρυέντος ἀσϑενεῖς γάμοι" 

τὴν μὲν γὰρ εὐγένειαν αἰνοῦσιν βοοτοὶ, 
μᾶλλον δὲ χηδεύουσι τοῖς εὐδαίμοσιν. 

Χ 
ΑἸ Βοπδοις ΠΠ|. ἡ. 97 ἃ. 

Νόμος δὲ λείψαν᾽ ἐχβάλλειν κυσίν 
ἐν Κρήσσαις ὁ Πὐριπίδης ἔφη. 

ΧΙ 

ἈΡΟΊΙοη. Ὥγθο. ἱπ Δπρϑοᾶ, Βοκκ. ῃ. ὅ14, ὅ. Ἔτι 

μέντοι. φησὶν ὁ Τρύφων, ὡς παρὰ [ Εὐριπίδη καὶ 
ἔτι ἄλλοις ποιηταῖς ὀνοματικῆς συντάξεως ἔτυχεν. ἐν 

μὲν γὰρ Κρήσσαις 
Ἐγὼ χάριν σὴν παῖδας οἱ χαταχτενώ. 

ΧΙΗΠ 

Αἰβοπδθις ΧΙ. Ρ. ὅ04 Ρν. Πὐριπίδης ἐν Κροήσσαις 
Τὰ δ᾽ ἄλλα χαῖρε, κύλικος ἑρπούσης κύκλῳ. 

ΧΠΙ 
Αἰδοπᾶθυς ΧΙΡ. γ. 640 ἃ. Πολλάχις οὖν. 

ἔφην, τῶν τοιούτων ἡμῖν παρατιϑεμένων ἐπιδοορπι-- 

3) ’ 
ατὲρ σπ ον ὼΐ 

ς 

ως 

σμάτων,, ἔφη τις τῶν παρόντων 

«(ἱ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι. 

τί γὰρ ποϑεῖ τράπεζα; τῷ δ᾽ οὐ βρίϑεται; 
πλήρης μὲν ὄψων ποντίων, πάρεισι δὲ 
μόσχων τὲ σὰρξ τέρεινα χηνεία τε δαὶς 
χαὶ πεπτὰ χαὶ χροτητὰ, τῆς ξουϑοπτέρου 
πελάνῳ μελίσσης ἀφϑόνως δεδευμένα. 

Υ. ὅ. 6. ῬΙυίΐαγοῖι5 ΜΟΓΆ]. Ρ. 1097 ἃ. 

ΧΙΥ 

ἈΟΒΠΠΟς. Τ αἴΐας περὶ σφαίρας ἴπ ῬοίανΙ Ἰὐνδηοῖοσ. 

Ρ. 122. 140. 

Ζείξας γὰρ ἄστρων τὴν ἐναντίαν ὁδὸν 

δήμους τ᾿ ἔσωσα χαὶ τύραννος ἱζόμην. 

ΟΥΆ Μίναβο Τ. ἡ. 49 ἃ. 

-- 

ΧΥ 
Αὐἱϊκίοί. Ποῖ. ΤΠ, 28. 

.«Α4λλ᾽ εἴπερ ἐστὶν ἐν βροτοῖς ψευδηγοορεῖν 
πιϑανὸν, νομίζειν χρή γε καὶ τοὐναντίον, 
ἀπιστ᾽ ἀληϑῆ πολλὰ συμβαίνειν βροτοῖς. 

ὉΡῚ “οποία θα. Ῥαγίβ. 1539. 10]. 43. σουβ. 27, 17ὑ- 
ριπίδου ταῦτα φησὶ πρὸς τὸν Θυέστην" ὃς ταῦτά 
φησι πρὸς τὸν ᾿τρέα, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 

Ξυ-- 

| ΚΡ ΤΟΌΒΕΣ, 

6 δτριπηθπίο [αι] 86 50 }}01. ΑὐἹδίορῃ. Ῥδῃ, δ72. 

Ι 

5ΟΒΟΙ. Δυϊίορη. Ἄδη. 1898, 

Κρῆτες, 

ἀπηοίαί, Ταῦτα δὲ παρὰ τὰ ἐκ Κρητῶν Εὐριπίδου. 
1Π 

ῬοΥΡΠγτΐα5 ἀ6 ροποπῆα ΤΥ, 19. ν. 172. 

με παρῆλθε χαὶ τὸ Εὐριπίδειον παραϑέσϑαι, 

τοὺς ἐν Κρήτῃ τοῦ “:ὸς προφήτας ἀπέχεσϑαί φησι! 
διὰ τούτων. λέγουσι. δὲ οἱ χατὰ τὸν χορὸν πρὸς Δηίνω 

«Ῥοινιχογεγοῦς παῖ τῆς Τυρίας 

ἐπ 
δὰ σγοῦρα .21λλ᾽ 

Ψ γ“. γ 

Ιδὴς τέχνα, τὰ τόξα λαβόντες ἐπαμύνατε, 

- 

)ιχο οὐ 
᾿κχ 

ος 

τέχγνον Πύὐρώπας χαὶ τοῦ μεγάλου 
Ζανὸς. ἀνάσσων 

Κρήτης ἑχατομπτολιέϑρου, 
ὄγχω ζαϑέους ναοὺς προλιπὼν, 
οὺς αὐϑιγενὴς τμηϑεῖσα δοχοὺς 
στεγανοὺς παρέχει Χαλύβῳ πελέχει 
χαὶ ταυροδέτῳ κόλλῃ χραϑεῖσ᾽ 
ἀτρεχεῖς ἁρμοὺς κυπάρισσος. 

10 ἁγγὸν δὲ βίον τείνομεν, ἐξ οὗ 

“Τιὸς ᾿Ιδαίου μύστης γενόμην, 

καὶ νυχτιπόλου Ζαγρέως βιοτὰς 
τάς τ᾽ ὠμοφάγους δαῖτας τελέσας, 
μητρί τ᾿ ὀοείᾳ δᾷδας ἀνασχὼν, 

16 χαὶ Κουρήτων 

Βάχχος ἐχλήϑην ὁσιωϑείς. 
πάλλευχα δ᾽ ἔχων εἵματα φεύγω 
γένεσίν τε βοοτῶν χαὶ νεχοοϑήχης 

οὐ χοιμιπτόμενος, τήν τ᾿ ἐμψύχων 
20 βρῶσιν ἐδεστῶν πεφύλαγμαι. 

ΟΥ͂, δ --- 9. Ἑπκοίίαπι5 Ρ. 86. Ψ. 12. Οοὔθχ Μίοπδο. 

Ι βροντάς. 
᾿ 

“Φ.. 4 7 ΤΟΣ 

ΒΟΒΟΙ σία ῬΙαίοπὶς Ρ. 61. Ἀὰμπηκ. Ζ΄ευτέρα δὲ (Σι- 

βυλλα) «Τίβυσσα, ἧς μνήμην ἐποιήσατο ἐν τῷ τῆς 

«Ἱαμίας προλόγῳ Τὐριπίδης. ΤιἈοίαπίῖας Τπ511{. ἄν. 1, 
0. αὶ 6χ δοᾶθιηιν [οπίο [ναιιϑῖ! : ϑοσιρμείηι ( ΒΙΡ. Πδπ) 

1δυοδαηι, οί ηιοηεΐμῖ! ἘΠμνἰρίο5 τα Τμαηεΐτο »»οΐορο. 

ΑΔ παπς ξαβα]απι τοΐθυπης φιοᾶ ΠΙιοᾶου. 516. 6χ Ἐπι1- 

Ρίὰο οἷαι ΧΧ,41. Ὅτι δὲ χατὰ τὴν «Ζιβύην γέγονεν 

αὕτη (ἡ «Τάμια) χαὶ τὸν Εὐριπίδην δείξαι τις ἂν 

μαρτυροῦντα. λέγει γὰρ 
Τίς τοὔνομα τὸ ἐπονείδιστον βροτοῖς 
οὐχ οἶδε “αμίας τῆς .Τιβυστιχῆς γένος; 

-«. 

ΔΙΚΎΛΙΝΙΟ Σ. 

Κ0ΠΟΙ. Αὐἱδίορι. ἂν. 1242. “ιχυμνίαις βο- 

ὁ μὲν Καλλίμαχος γράφων οὕτως" «Αιχυ- λαῖς: 
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ἱνίοις βολαῖς, φησὶ, ταύτης τῆς διδϑασχαλίας οὐ 
μέμνηται. ἂν δὲ ἐνίοις τῶν σχολικῶν ὑπομνημάτων 
ταυτὲ γέγραπται" ἴσως ὁ «Τικύμνιος ἐνεπύρισε τινῶν 
οἰχίας. ἐν τοῖς ἐπιγεγραμμέγοις ᾿᾿πολλωνίου ταῦτα 

᾿ γέγραπται, ὅτε ἡμίφλεχτόν τινα εἰσάγει εἰς τοιοῦτό 
τι χεχεραυνωμένον ἀπὸ τῆς περιστάσεως ἐκείνης. 

εἴη δ᾽ ἂν τοῦ Εὐριπίδου μεμνημένος ἀγγέλου τοῦ 
ἐν τῷ «ΖΠιχκυμνίῳ. λέγει γὰρ ἐπὶ τελευτῆς ἐκεῖνος. 
ἐν “Ζικυμνίῳ δὲ δοάματι Εὐριπίδου εἰσήχϑη τις 
κεραυνοβολούμενος. ἐπι  τἰπυδν -Ζιχυμνίοις βο- 
λαῖς: τῶν ἐν τῷ Πὐριπίδου .Ζιχυμνίῳ μνημονεύοι 
ἂν ἴσως. χατὰ τὸν ἐχεῖ 
λόγον, οὐχ ὡς αὐτοῦ τοῦ «Τιχυμγίου τῆς «Ῥωχίδος 
χατεσχεμμέγνου. 

- ι « - 

χεραυνουται γακ0 ῃ »ναὺς 

Ι 

Ὀίορθη. 1.. ΠῚ, 68. Ὁ γοῦν φαῦλος λέγεται παρ᾿ 
αὐτῷ (Πλάτωνι) καὶ ἐπὶ τοῦ ἁπλοῦ, ὡς χαὶ παρὰ 
Εὐριπίδη ἐν ̓ «Πιχυμνίῳ φέρεται ἐπὶ τοῦ Ἡρακλέους 

οὑτωσὶ 

«Ῥαῦλον, ἄχομινον, τὰ μέγιστ᾽ 
πᾶσαν ἐν ἔργῳ παρατεμνόμενον 

σοφίαν, λέσχης ἀτρίβωνα. 

Υ. 1. Ἐπρίβιίμτις Ρ. 1192, 28, Ετγπιοῖ. ΜΝ. γν. 789, 34. 

Ῥποίδις οἱ δια συ. φαῦλον. 5080]. Ρ]αίοηϊς. μ᾿. 84. 

ΡΊαΐΑτομι 5 ὙΠ. ᾿. 3510 ο. 

1 
ΒΙΌΡαρΘις 29. ρΡ. 198, 

Πόνος γὰρ, ὡς λέγουσιν, εὐχλείας πατήρ. 
Οἵ. Αροϑῖο!. ΧΥ͂Ι, 29. 

ἀγαϑὸν, 

ΘΌΡΒΟΟΙΙ Ὑϑυδι {1} 1 5080]. 

τρία Ρ- 377. ἀρῃᾷὰ ἈΌΠηΚ. δα Χορ. Δῖοπι. 1Π, 

20. 1, 

ΠΙ 

Βίθρμαπν. ΒγΖ. υ. 7Τευϑραγνία. 

ϑοάντιος. Εὐριπίδης “Τκυμνίῳ 

Τευϑοάντιον δὲ σχῆμα Μῖ]υσίας χϑονός. 

Ιν 

λέγεται καὶ Τευ- 

ΔΙΔΟΙΌΡ 5 ϑαπινη, 1, 18, ΚῈ γ6 φιΐϑ ορύιοίμν αἐ- 

υδτδὶϑ εἰϊίδ Ῥαγτιεϑϑιέης τπορέθην αϊσαίπηι, τάοης Επνίρταοϑ 

ἦι Πιἰσυηηρῖο Αροϊιίποηε Γι δου τε6 τερετεῦε Θπ7)1.]ογῖ τε 6 

ἄδξιιηε 6556 58ἰϑγιξίοαη5 δογίδίε,, “έσποτα φιλόϑαφνε 

Βάχχε, Παιὰν Ἄπολλον εὔλυρε."“ 

Ύ 

ΞΙΌΒαΘιια. 601. ΡἢΥ5. Ὑ0]. 1. Ρ. 156. 

Τὸ τῆς ἀνάγχης οὐ λέγειν ὅσον ζυγόν. 

ΥΙ 

Ἡρογομῖι5, Θροεάζεεν: φυλλολογεῖν, ἐνθουσιῶν, 

᾿ἐνθουσιάζειν. ἘΠ οιπίϑης “ΖἹιχυμνίῳ χαὶ ΖΣοφοχλῆς 
᾿Οϑυσσεῖ μαινομένῳ. 

ἹΖΕ Ζ5.ΖΩΥἥΝΙΥΓΙΓΗΙ. ΗΠ ὩΣ Θ ΦΉ. 

Ῥαγυίθπι δυστιπηθηί! Παροί Ὠϊοηγδῖις ΑΙ σανπ. τέχν. 

ἰῥητορ. ο. 9. το]. Υ͂. Ρ. 8364. ΒοΙ5Κ. 111 Π7Ιελανίππη 

ἢ σοφὴ, τὸ δρᾶμα Εὐριπίδου, ἐπιγέγραπται μὲν 

σοφὴ, ὅτι φιλοσοφεῖ χαὶ διὰ τοῦτο τοιαύτης μητρός 
ἐστιν, ἵνα μὴ ἀπίϑανος ἢ ἡ φιλοσοφία. --- ἡ δὲ 

τα αγνίππη ἐπαιδεύϑη (ἐπλήσϑη γαἹεκ ϑπδεῖμ) μὲν 

ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος, γέγονε δὲ ταύτη παιδία, ἐξέ- 
'ϑηχὲ δ᾽ αὐτὰ εὶς τὰ τοῦ πατρὸς βουφόρβια. ὁ δὲ 

99. 

πατὴρ ἡγεῖται ἐκ βοὸς εἶναι χαὶ ὡς τέρεις βούλεται 
! 

καταχαῦσαι. ρον: αὕτη ἡ Πελανίππη ἀποφ αί- 
»έσϑαι πειρᾶται, ὅτι τέρας οὐδέν ἔστιν χ. τ. Δ. ΟἹ. 
ἀθ146πὶ Ρ. 8300. 

; Ι 

ῬΠΆΡΟμι5 Μοτ]. ᾿. 766 Ρ". ᾿χούεις δὲ ϑήπου τὸν 
Εὐριπίδην ὡς ἐϑορυβύήϑη ποιησάμενος ἀρχὴν τῆς 

Π]ελανίππης » Ζεὺς, οὐ γὰρ οἶδα πλὴν λόγῳ ““ ἤλλαξε 
τὸν στίχον, ὡς νῦν γέγραπται, 

Ζεὺς, ὡς λέλεκται τῆς ἀληϑείας ὕπο. 

Ῥυΐουθηι συϑύϑιπι οἷϊαί Τπιοΐαη. ἴον. ἱταρ. 4, 

Ζεὺς, ὅστις ὁ Ζεύς" οὐ γὰρ οἶδα πλὴν λόγῳ 
χλύων. 

οἱ Διμοπασ ἢ. 23. Τιβίΐπ, Μι Ρ. 41 6. Ὑοῦθα οου- 

γϑοΐο υὐἱτι! ΔΥδίορη. Βα. 1275. ὉΡῚ 5080]. Π7ελανγέτσι- 

πὴς τῆς σοφῆς ἡ ἀρχή. ῬΙδηΐοτοπι Ιοσιπὶ Βαρθοὲ ὅτο- 
δον. ΟοΥ. οομηπι. ἱπ Ηθυμοσ. ἴῃ ΠΘΙ5Κ. Οταΐί. συ, ΧἼΙΠ., 

Ρ- 949θ. ἐν δὲ τῇ ΠΙελανίππῃ παρεισάγει ταύτην 
προοιμιαζομένην " 

Ζεὺς, ὡς λέλεχται τῆς ἀληϑείας ὕπο, 
Ἕλλην᾽ ἔτικτε. 

Ιάοπι σὑϑῦϑ5 δϑέ ἴθ ΡῬΙΡΠΟΟ απο πιοπαϊέ ΟΥΘΡΟΥΙ5 

Ρ. 948, 
1Π 

ϑίθρμαμιβ ΒΥΖ, νυ. Βοιωτίᾳ 46 Βοθοίο, Μιχκοχρά-, 

της δέ φησιν ὅτι Π]οσειδῶνος καὶ ἔάρνης ἦν παῖς. 
Εὐφορίων" --- καὶ Εὐριπίδης 

Τὸν δ᾽ ἀμφὶ βοῦν διφέντα Βοιωτὸν καλεῖν. 
᾿Αὰ ΔοΙαπρρ απ τοί] ΔΊ οΥαΥ, 

1Π 

ΟἸοπθπ. ΔΙΘχΧ. ϑένομι. 1. Ρ. 800 Ρ. (Ογιη]. ὁ. Τὰ- 

Ιΐδη. ΤΥ. Ρ. 184 "».) Ἱππὼ δὲ, ἡ ϑυγάτηρ τοῦ Κεν- 
συνοιχήσασα ΑἸϊόλῳ ἐδιδάξατο 

αὐτὸν τὴν φυσικὴν ϑεωρίαν, τὴν πάτριον ἐπιστή- 
“μαρτυρεῖ δὲ Εὐριπίδης περὶ τῆς ᾿Πιποῦς ὧδέ, 

ταύρου ( ΟΒίτομῖα), 

μην. 
πως 

« - , - 3 ᾿ 

ἢ πρῶτα μὲν τὰ ϑεῖα προὐμαντεύσατο 

χρησμοῖσι σκφέσιν ἀστέρων ἐπ᾽ ἀντολαῖς. 

Ιν 

Ἐταιοδίμθπθο Οδίαβίοι, ο. 18. Εὐριπίδης δέ φησι͵ 
ΠΠΙελανίππην εἶνκε (φησὶν ἐν Μιελανίππῃ, Ἵππην] 
εἶναι αϊοκοπαῦῖι5.) τὴν τοῦ Χείρωνος ϑυγατέρα, 

ὑπ᾽ Αἰόλου δὲ ἀπατηϑεῖσαν φϑαρῆναι καὶ διὰ τὸν 
ὕγκον τῆς γαστρὸς φυγεῖν εἰς τὰ ὄρη" χκἀχεῖ ὠδι-᾿ 
γούσης αὐτῆς τὸν πατέρα ἐλϑεῖν χατὰ ζήτησιν, τὴν" 
δ᾽ εὔξασϑαι καταλαμιβανομένην πρὸς τὸ μὴ γνωσϑῆ-) 

ναι μεταμοριρωϑῆναι χαὶ γενέσϑαι ἵππον. διὰ γοῦν᾽ 
τὴν εὐσέβειαν αὐτῆς τε χαὶ τοῦ πατρὸς ὑπ᾽ ᾿ἈἌἄρτέ- 

μιδος εἰς τὰ ἄστρα τεϑήναι, ὅϑεν τῷ Κενταύρῳ οὐχ, 

Εδάθπι ΤΙγείη. Ῥοοϑί. Δβίνοπ. Π|,.18, ᾿ 

Υ 
Πίοηγοῖι5. Ηα]ο. τέχν. ῥητ. ρ. 801. δα. Βοΐδκ. ὍΝ 

δὲ τῆς Μελανίππης (σχηματισμός) » Τίς τὰ παιδίω' 
( ρέῃ. 856.͵ 

αὐτὰ εἰς τὰ, 

ὁρατὴ ἐστιν. 
Ὶ 

ἐξέϑηχεν εἷς τὰ τοῦ πατρὸς βουφόρβια; 

ἐξέ ἔϑηχε δ᾽ 

τοῦ πατρὸς βουφύρβια. ὃ δὲ πατὴρ ἡγεῖται ἐξ βοὸς! 
βδηθουσαὶ ̓ 

ΜοΙαπίρραθ γέγονε παιδία" 

εἶνε χαὶ ὡς τέρας βούλεται χαταχαῦσαι. 

αὕτη ἡ Πῆελανίππη ἀποφαίνεσθαι πειρᾶται, ὅτι τέ-᾿ 

οας οὐδέν ἐστιν ---. περιεοχομέγη γὰρ πάσας αἰτίας 
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τοῦ σῶσαι τὰ παιδία, λέγει... Εἰ δὲ παρϑένος φϑα- 

ρεῖσα ἐξέϑηχε τὰ παιδία, καὶ φοβουμένη τὸν πατέ- 
ρα, σὺ φόνον δράσεις ; ““ 

ΥΙ 

ΠΙοπυβῖπ5. ΠΔ110. γ0]. Ψ΄. ν. 8599. (Π[οα. 516. 1. ὁ. 

7. Ἐπ56}. Ῥ. Ε΄ 1. ν. 20 ἃ.) ᾿ἀναξαγόρᾳ προσεφοί- 

τησεν Εὐριπίδης. ᾿Δἀναξαγόρου δὲ λόγος ἐστὶν, ὅτι 
πάντα ὃν πᾶσιν, εἶτα ὕστερον διεχρίϑη. μετὼ ταῦ- 
τα ὡμίλησε χαὶ Σωκράτει, καὶ ἐπὶ τὸ ἀπορώτερον 
ἤγαγε τὸν λόγον. ὁδιιολογεῖ οὖν τὴν διδασχαλίαν τὴν 
ἀρχαίαν διὰ τῆς Μελανίππης 

Κοὺχ ἐμὸς ὁ μῦϑος, ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὸς πάρα, 

ὡς οὐρανός τε γαῖά τ᾽ ἦν μορφὴ μία" 
ἐπεὶ δ᾽ ἐχωρίσϑησαν ἀλλήλων δίχα, 

τίχτουσι πάντα κἀνέδωκαν εἰς φάος 
δένδροη. πετεινὰ, ϑῆρας, οὕς ϑ᾽ ἅλμη τρέφει, 

γένος τε ϑνητῶνγ. 

Ῥυϊπηππι ὙΘ ΘΠ) 5015 Προ ΠΙΟμΥβῖμ5 564. δαπιποῖο 

Βθοιηο. Τΐδμο Μοϊδῖρρος ῥῆσιν ἴδηζαπᾶπι παρά- 

δειγμα τοῦ ἀπρεποῦς χαὶ μὴ ἀρμόττοντος νἱπιρθυδὶ 
᾿Αὐἱδίοί. μοοϑί. ο. 1ὅ, ὅ. 

ΨῈ 
ΘΌΒΟΙ. Αὐἱϑίορμδηῖς Βδη. 100. (0011. σ14ὰ 1π πα- 

ραχεχιγδυνευμένον) «ἰϑέρα “τὸς δωμάτιον: 
ἐχ Π͵ελανίππης σοφῆς 

Ὄμινυμι δ᾽ ἱρὸν αἰϑέρ᾽, οἴχησιν Ζιός. 

411 σϑῦϑια [6 οπι ἀρπα Αὐἱδίορῃ. ΤΉΘσπι. 279, 

ΠΕΖΜΑΝΙΠΠΗ͂ ΠΕΣΠῺΩ ΤΙΣ. 

ΨΗΙ 
ΦΙΌΡαΘις 123. ἢ. 610. 

τί τοὺς ϑανόντας οὐκ ἐᾷς τεϑγνηχέγαι 

χαὶ τἀχχυϑέντα συλλέγεις ἀλγήματα; 
ἵχ 

ΒΙΌΡαΘυ5 74. Ρ. 451. 

ἔστω δ᾽ ἄφρων ὧν, ὅστις ἄτεχνος ὧν τὸ πρὶν 
παῖδας ϑυραίους εἰς δόμους ἐχτήσατο, 

τὴν μοῖραν εἷς τὸ μὴ χρεὼν παραστρέφωνγ. 
ᾧ γὰρ ϑεὸς δίδωσι μὴ φῦναι τέχνα, 

οὐ χρὴ ᾿γχαλεῖσϑαι πρὸς τὸ ϑεῖον,, ἀλλ᾽ ἐᾶν. 
Χ 

ΘΙΌΡαΘαα 60. ν. 384, 

“Ἰοὔλον γὰρ ἐσϑλὸν τοὔνομ᾽ οὐ διαφϑερεῖ, 
πολλοὶ δ᾽ ἀμείνους εἰσὶ τῶν ἐλευϑέρων. 

ΧΙ 
ΘΊΌΡαθις δά, νυ. 493. 

Ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ οἶδ᾽ ὅπως σχοπεῖν χρεὼν 
τὴν εὐγένειαν" τοὺς γὰρ ἀγϑρείους φύσιν 
χαὶ τοὺς διχαίους τῶν χενῶν δοξασμάτων, 
κἂν ὦσι δούλων, εὐγενεστέρους λέγω. 

ΧΙ 
ΘΙΌΡδοπς Θοῖοσ. Ρἢγ5. γ0]. ἴ. ν». 106. 

α΄. Ζοχεῖτε πηδᾶν τἀδιχήματ᾽ εἰς ϑεοὺς 
κὦ ΕΥ ΕῚ ᾿ " , -" 

στεροῖσι, καπειτ᾽ ἕν Ζιὸς δέλτου πτυχαῖς 

γράφειν τιν᾽ αὐτὰ, Ζῆνα δ᾽ εἰσορῶντα νιν 
Ω -Ὁ ,ὔ Ξὶ ΟῚ « "υ ΒῚ 2 Ὶ 

ϑνητοῖς διχάζειν; οὐδ᾽ ὁ πᾶς ἂν οὐραγὸς 

“Διὸς γράφοντος τὰς βοοτῶν ἁμαρτίας 

ἐξαρχέσειεν, οὐδ᾽ ἐχεῖνος ἂν σχοπῶν 

πέμπειν ἕχάστῳ ζημίαν" ἀλλ᾽ ἡ 4 ίχη 

ἐνταῦϑαά πού στιν ἐγγὺς, εἰ βούλεσϑ'᾽ ὁρᾶν. 
β. ταύτας μὲν ἀνθρώποισιν, ὦ γύναι, ϑεοὶ 

τίσεις διδοῦσιν, οὺς ἄν ἐχϑαίρωσ᾽, ἐπεὶ 
οὔ σφιν πονηρόν ἔστιν. 

ΧῊΠΪ 

ΙΌΡ θυ 9. 601. Ργ5. 00]. 1. Ρ. 232, 

Οὐχ ἔστι πράττοντάς τι μοχϑηρὸν λαϑεῖν" 
ὀξὺ βλέπει γὰρ ὁ χρόνος, ὃς τὰ πάνϑ'᾽ ὁρᾷ. 

ΧΙΥ 

ΒΙΟΡάθιια 67. Ρ. 428. Τακαρπις Ῥ, Ἐς Χ.. γ. 466. 

Τῆς μὲν χακῆς χάχιον οὐδὲν γίγνεται 
γυναικὸς, ἐσϑλῆς δ᾽ οὐδὲν εἷς ὑπερβολὴν 
πέφρυκ᾽ ἄμεινον, διαφέρουσι δ᾽ αἱ φύσεις. 

ΧΥ 
ΒΙΌΡδθις 68, Ρ. 425. 

Τάμους δ᾽ ὅσοι σπεύδουσι μὴ πεπρωμέργους, 
Ιλ “- “ « Α - ᾿Ὶ [4 

ματὴν ΟΣ Ο ΟΣ ῃ δὲ τῷ χρεῶν πόσει 
, 2 Ψ 

μένουσα χαἀσπούδαστος ἡλϑὲν εἷς δόμους. 
ΧΥΙ 

ΘΙΉΟΡδοπς 1θ]1Ὰ}6η]. 

Ὅσοι γαμοῦσι δ᾽ ἢ γένει χρείσσους γάμους, 
ἢ πολλὰ χρήματ᾽, οὐκ ἐπίστανται γαμεῖν. 
τὰ τῆς γυναιχὸς γὰρ χρατοῦντ᾽ ἐν δώμασιν 
δουλοῖ τὸν ἄνδρα, χοὐχέτ᾽ ἔστ᾽ ἐλεύϑερος. 
πλοῦτος δ᾽ ἐπαχτὸς ἐκ γυγαιχείων γάμων 
ἀνόνητος" αἷ γὰρ διαλύσεις οὐ δῴδιαι. 

ΧΥΙ 
ΒΙΌΡάθιια. 72. ρ. 431. 

ΠΠ͵ετρίων λέκτρων, μετρίων δὲ γάμων 
μετὰ σωφροσύνης 
κῦρσαι ϑνητοῖσιν ἄριστον. 

ΧΎΤΙΙ 
ϑίοβδοιι5 67. Ρ. 424. 

᾿Δλγιστόν ἔστι ϑῆλυ μισηϑὲν γέγος " 
αἱ γὰρ σφαλεῖσαι ταῖσιν οὐκ ἐσφαλμέναις 

αἶσχος γυναιξὶ, χαὶ χεχοίγψωγται ψόγον 
ταῖς οὐ χαχαῖσιν αἱ χαχαΐ" τὰ δ᾽ εἰς γάμους 

οὐδὲν δοκοῦσιν ὑγιὲς ἀνδράσιν φρογεῖν. 
: ΧΙΧΝ 
ΟΡ Θι5 71. ρ. 432. 

Ἡλὴν τῆς τεχούσης ϑῆλυ πᾶν μισῶ γέγος. 

ΧΧ 
ΟΡ θα 72. Ρ. 497. 

Τίσασϑε τήνδε. χαὶ γὰρ ἐντεῦϑεν νοσεῖ 

τὰ τῶν γυναικῶν " οἵ μὲν ἢ παίδων πέρι 
ἢ συγγενείας οὕνεχ᾽ οὐκ ἀπάλεσαν 

) 4 ΔΩ ΕῚ « 323 

χαχὴν λαβόντες " εἶτα δ᾽ οὕτω ταῦδιχον 
πολλαῖς ὑπερρύηχε χαὶ χωρεῖ πρόσω, 
“ Ε σὰ « ᾿ ; 
ὥστ᾽ ἐξίτηλος ἀρετὴ χαϑίσταται. 

Χ ΧΙ 
ΟΡ αθας 830. Ρ. 21ῶ. 

᾿Ἱργὸς πολίτης κεῖνος ὡς χαχός γ᾽ ἀνήρ. 

ἈΧΤΙ 
ΘΙΟΡαθαα ὅ0. Ρ. 357. 

Παπαῖ, νέος χαὶ σχαιὸς οἷός ἐστ᾽ ἄνηρ. 

ΧΧΙΠΠΟῈΠ 
ΒΙΌΡαριι5 114. Ρ. ὅδ8. 

ἸΠαλαιὸς αἶνος " ἔργα μὲν νεωτέρων, 

βουλαὶ δ᾽ ἔχουσι τῶν γεραιτέρων χρᾶτος. 

ΧΧΙΥν 

ϑίοθδρις 81. Ρ. 478. 

Ὅστις δ᾽ ἄμικτον πατέρ᾽ ἔχει νεανίας 
στυγνόν τ᾽, ἐν οἴχοις μεγάλα χέχτηται χαξπα. 
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ΧΧΥν 
Βίορθαριις 92. Ρ. 511. 

Ῥ Ὃ, τέχνον, ἀνθρώποισιν ἔστιν οἷς βίος 

ὃ μιχρὸς εὐχρὰς ἐγένεϑ᾽, οἷς δ᾽ ὄγχος καχόν. 
ΧΧΥ, 

ῬΠάνομτς ΔΊΟΥ]. Ρ. 116 ἔ. δίοραθιι5 106. ρ. ὅ68. 

Τὰ προσπεσόντα δ᾽ ὅστις εὖ φέρει βροτῶν, 
σοφὸν γομίζω, σωφρονεῖν τέ μοι δοχεῖ. 

Ὑ. 1. τὰ τυγχάνοντα ϑἴοβαθιια. 
ΧΧΥΙ 

ΘΙΌΡ ἀθι5 .11ὅ. Ρ. 590. 

Τί δ᾽ ἄλλο, φωνὴ χαὶ σκιὰ γέρων ἀνήρ. 
ΧΧΥΠΙ 

Ἑτοίίαπις Ρ. 62. Βαχχεῖος μὲν ἐν πρώτῳ φονεῖς 
᾿ φησὶν (ἀλάστορας) ἐκ τῆς Εὐριπίδου Μελανίππης 

Ι τ σῶς ἀλάστορ᾽ οὐκ ἐτόλμησε χταγνεῖν. 

ΧΧΙΧ 
ΑἸΒοπδοις ΧΙΥ͂. Ρ. 614 4. Καὶ Εὐριπίδης δὲ ἐγ 

τὴ δεσμωώτιδι ΠΙελανίππη ἔφη. 
᾿Δνδοῶν δὲ πολλοὶ τοῦ γέλωτος οὕνεχα 
ἀσχοῦσι χάριτας χερτόμους" ἐγὼ δέ πως 

μισῶ γελοίους, οἵτινες μὲν ἐπὶ σοφῶν 
ἀχάλιν᾽ ἔχουσι στόματα, χεῖς ἀνδρῶν μὲν οὔ 
τελοῦσ᾽ ἀριϑμὸν, ἐν γέλωτι δ᾽ 
οἰχοῦσι δ᾽ οἴχους χαὶ τὰ γναυστολούμενα 

᾿ς ἔσω δόμων σωζουσι. 

'. 1. 2. Επρίαιϊαα Ρ. 1857. 

ΧΧΧ 
᾽ ΄ ΕῚ ε " 

Αἰμοπαόι ΧΙ, Ρ. ὅ28 6. ᾿ΩὩγομιάσϑη δ᾽ ἡ Σίρις, 

Ϊ 

] 

εὐπρεπεῖς. 

᾿ὡς μὲν Τίμαιός φησι καὶ Εὐριπίδης ἐν «Ἰεσμώτιδι 
ἢ Πελανίππῃ ἀπὸ γυνγαιχὸς τινος Σίριδος. 
] ΧΧΧΙ 

' ΞΌΒΟΙ. ῬΕαίοηΐς Ρ. 68. ὰπμηκ. “δώγιδος χή- 
'πους: ᾿ἀδώνιδος χῆποι ἐπὶ τῶν ἀώρων χαὶ ὀλιγο- 

᾿ χρονίων καὶ μὴ ἐροιζωμένων. ἐμνήσϑη δὲ αὐτῆς καὶ 

᾿ Εὐριπίδης Πῆελανίππῃ καὶ ἐνταῦϑα Πλάτων. 

Τ ] 

Ῥξρισο - ῬΙπίατομι5 Δῖον]. Ρ. 912 ἃ. ᾿ἥρης λϑαίῳ ᾿ 

᾿συνῆλϑε χαὶ δῆελέαγρον ποιήσας, ὡς Εὐριπίδης ἐν ᾿ 

ἱ ΠΙ]ελεάγρῳ. 
ῃ 

1 
4 

᾿ 

β 7 2. ἘΕ ΒΥΘΌΣ: 

Ἱ 

᾿ Καλυδὼν μὲν ἥδε γαῖα, Πελοπίας χϑονὸς ' 
' ἐν ἀντιπόρϑμοις πεδί᾽ ἔχουσ᾽ εὐδαίμογα. 
ἱ Οἰνεὺς δ᾽ ἀνάσσει τῆσδε γῆς «Αἰτωλίας, | 

' 1ΠΙῈῸορϑάονος παῖς, ὅς ποτ᾽ ᾿Δἀλϑαίαν γαμεῖ, | 
“1ήηδας ὅμαιμον, Θεστίου δὲ παρϑένον. | 

'. 1. 2. Ῥομιοίρ. ῬΠΑ]ου. ἀ6. οἱοο. ὅ8. Ἱλπιοΐδη. οοη- 

᾿ τίν. 256. Υ. 1. Αὐϊφίοτ. Ἐποίον. ΠῚ, 9, ἅ. 5010}. Αὐἱδί. 
᾿ Βδη. 1269. Υ΄. 8. 50 )ο αοία Αὐ!ϑίοί 6115. 

' ΤΠ ] 
! Αὐϑέορη. ἤδη. 1269. | 

Οἱνεύς ποτ᾽ ἐκ γῆς πολύμετρον λαβὼν στάχυν, Ι 

Ϊ ϑύων ἀπαρχάς. 

ὉΡῚ 5080. Ἔστι μὲν ἔχ ΠΙελεάγρου μετὰ ἱχαγνὰ τῆς 
ἀρχῆς" ἡ δὲ ἀρχὴ τοῦ δοάματος .. Καλυδὼν μὲν δε 

τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ στίχου 
γορα ϑύων ἀπαρχάς οἷϊαῖ 

γαῖα Πελοπίας χϑονός."" 

ἔϑυσεν ᾿ἀρτέμιδι."" 

Επκίδιη 5 Ρ. 770, 2 

τ᾿ 

ποὺς 

' πα πο στον τ τ'ἝὯδῤῤ ᾿Ξ 0 Ο....ϑ.....:....0. κ.κ.ὼ Ἐς οι πεὸνς:......ὄ.--.------.- τος ςῸς.ὕ 

Εν 
Δέδουοθῖις ϑαθασπ. Κ, 185. 7ι Ἐπτὶριαϊς ἐναροράϊα, 

γα ἤ]οίοω, ον" ὑγηδονεὀτει", γυιέ 5 ἐμαιεοτίτιν" α΄65ον- 

ὁοθη15 9. φιέο φιΐδιιο ἤαδτξν Τμονὶξ οχ αποίδιια., ιεὶ «ὦ 

αρταίν σερίοηεζιορ: σογιυοπον αι; ἠμ Θὸ ἠὲ υογδιι5 διιδς Ὁ 

Τελαμὼν δὲ χρυσοῦν αἰετὸν πέλτης ἔπι 
πρόβλημα ϑηρὸς, βότρυσι δ᾽ ἔστεψεν χάρα, 
Σαλαμῖνα χοσμῶν πατρίδα τὴν εὐδαίμονα. 

Κύπριδος δὲ μίσημ᾽ 

ἔχουσα" πελέχεως δὲ δίστομον 
γκαῖος, οἱ δὲ Θεστίου 

ἀρχὰς ταλάντη χύνας 

χαὶ τόξ᾽ 

γένυν ἔπαλλ᾽ 4 

κόροι τὸ λαιὸν ἴχνος ἀνάρβυλοι ποδὸς, 
τὸν δ᾽ ἐν πεδίλοις, ὡς ἐλαφοίζον γόνυ 
ἔχοιεν, ὃς δὴ πᾶσιν «ἀϊτωλοῖς γόμος. 

τ 
Αὐδίορη. Βδη. 1419. 

Σιδηροβοιϑές τ᾿ ἔλαβε δεξιᾷ ξύλον. 

τὸ δὲ σιδηροβριϑὲς ἐχ Μελεάγρου. 
ΥΙ 

Ἑΐσπιοι. ΝΜ. μ. 576, 80. 
Εὐριπίδης 

ΜΙελέαγρε, μελέαν γάρ ποτ᾽ 
ἘΞοάθπι τϑοριοῖέ ϑυδιμπιδί, ἴῃ ΒΘΟΚΚΘΡΙ ἀπροῦ. Ρ. 1169. 

ΥΙΣ 

ἘΠΡῚ 5010]. 

Μελέαγρος. ἐτυμολογεῖ 

» 3) 

ἀγρεύεις αγραν.- 

ΒΙΌΡδθιις δ. ρ. 96. 
ν 7 ’ 

“ειλοὺ γὰρ ἄνδρες οὐκ ἔχουσιν ἐν μάχῃ 
27 ὉᾺ - « 

ἄπεισι χἂν παρῶσ᾽ ὕμως. 
ΨΠΠ1 

ΘΊΌΡ θις 68, ἡ. 425. 
5 ε κ ’ 

Ἑὶ δ᾽ εὶς γάμους ἔλθοιμ', ὁ μὴ τύχοι ποτὲ, 

τῶν ἐν πόνοισιν ἡμερευουσῶν ἀεὶ 
ἂν τέχοιμι δώμασιν τέχνα. 

. 2 

ἀριϑμὸν, ἀλλ 

βελτίον" 
ἐχ γὰο πατρὸς χαὶ μητρὸς ὅστις ἔχπογεῖ 

σχληρὰς διαίτας οἱ γόγοι βελτίονες. 

γ΄. 4. 5. ΟΙομπιθης Αἴοχ. βίοι. Ὑ1. ρ. 020. οἱ ἴοδῃπθϑ 

Τθαιπᾶθο. ἴῃ Θαϊοίοναϊ ἀρροπά. δᾷ ϑδίοθαθιπι Ὑ0]. ΑΥ̓͂. 

Ῥ- 90. δὰ 

Βίοραθιβ 70. Ρ. 451. 

“Πγησόμην οὖν, εἰ παραζεύξειέ 

γοηστῷ 7 πονηρὸν λέχτρον, οὐκ ἂν εὐτεχνεῖν, 

ἐσθλοῖν δ᾽ ἀπ᾿ ἀμφοῖν ἐσϑλὸν ἂν φῦναι γόνον. 
Χ 

ΘΙΌΡαθι5 72. Ρ. 499. 

Ἔνδον μένουσαν τὴν γυναῖχ᾽ 

ἐσθλὴν, ϑύρασι δ᾽ ἀξίαν τοῦ μηδενός. 

ΝΙ 

τις 

εἰναι χοεὼ ὡν 

ΘΙΟΡαθη5. 7. Ρ. 652. 

Τὶ χερκίδων μὲν ἀνδράσιν μέλοι πόγος, 

γυναιξὶ δ᾽ ὅπλων ἐμπέσοιεν ἡδοναί. 

γὰρ ἐχπεπτωχότες 
ἡμεῖς ἔτι. 

1 τῆς ἐπιστήμης 

χεῖνοί τ᾽ ἂν οὐδὲν εἶεν οὐϑ' 
ΧΙ͵ 

ΟΡ οι5 78. Ρ. 448. 

ὦ τεχοῦσα. χάλλιστον τοδε, Καὶ χτῆμα δ᾽, 

πλούτου δὲ χρεῖσσον " τοῦ μὲν ὠχεῖα πτέουξ, 

παῖδες δὲ χρηστοὶ, κἂν ν ϑάνωσι, δωμκμιασι 

χαλὸν τὸ ϑησαύρισμο,, τοῖς τεχοῦσί τε 

ἀνάϑημα βιότου, χοὐποτ᾽ ἐκλείπει δόμους 

ΧΗ 

5ΙΊΌΡαρις 86, Ρ. 497. 

Μόνον δ᾽ ἂν αὐτὰ χρημάτων οὐκ ὧν λάβοις, 

---...-..-..--.--....-.- 
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γενναιότητα χἀρετήν" χαλὸς δέ τις Π : 

κἂν ἐκ πονηρῶν σωμάτων γένοιτο παῖς. ΞΌΒΟΙ. Ἐπερ. ῬΒοοπ. 61, Ἐν δὲ τῷ Οἰδίποδι οἱ 
ΧΙΥ «Ταΐου θεράποντες ἐτύφλωσαν αὐτόν. 

δίοθαθια ΟΧΙ͂Χ, 9. Θαϊοῖ. Ἡμεῖς δὲ Πολύβου παῖδ᾽ ἐρείσαντες πέδῳ 

Τερπινὸν τὸ φῶς μοι, τὸ δ᾽ ὑπὸ γῆν «Αϊδου Ξομματοῦμεν καὶ διόλλυμεν κόρας. 
σχότος ΤΠ 

οὐδ᾽ εἰς ὄνειρον οὐδεὶς ἀνθρώπους μολεῖν. δοΡδθιις 601. ῬΒΥ5. Ὑ0], 1. ν. 270. 
ἐγὼ μὲν οὖν γεγῶσα τηλικήδ᾽ ὅμως Ἑνὸς δ᾽ ἔρωτος ὄντος οὐ μί᾽ ἡδονὴ " 
ἀπέπτυσ᾽ αὐτὸ, κοὔποτ᾽ εὔχομαι ϑαγεῖν. οἱ μὲν κακῶν ἐρῶσιν, οἱ δὲ τῶν καλῶν. 

χΥ ὃ δ᾽ εἰς τὸ σῶφρον ἐπ᾽ ἀρετὴν τ᾽ ἄγων ἔρως 

Εἴγιιο]. ΜΙ. ν. 808, 46. «δῷ ἀντὶ τοῦ «τωτὶ σὺν ζηλωτὸς ἀνϑρώποισιν " ὧν εἴην ἔγω. 
τῷ τ. Εὐριπίδης Μελεάγρῳ Υ, ὃ. 4. Δοϑοβῖπος σομίγα ΤΥ ῸΙ. ᾿. 21. ΠΗ ΒΈΘρΙι. 

Τὸ μὲν ἐν φῷ, τὸ δὲ χάτω σχότος χακχόν. ἐδ 
δίοραθις 67. Ρ. 424. 

ΧΥΙ 71 , ὃ 12 " Γ 2 ὃ ᾿ « ΄ ἴ- 3 

ἄσα γὰρ δούλη πέφυχεν ἀνδρὸς ἡ σώφρων γυνὴ, 
Ϊ Ἷ 2 ὺ με ψϑἷ " ξ ͵ ε κ᾿ ν ,, ΕῚ ᾿ ΄ ’ 2 ς - ΘῸΠΟΙ. ῬΙπᾶ. Νδπι. 10, 13, Τυδεὺς --- ἀπεγεύσατο ᾿ ἡ δὲ μὴ σώφρων ἀνοίᾳ τὸν ξυνόνϑ᾽ ὑπεριρθονεῖ. 

Βοηΐϊθηίαπι ΒΟΥ ΠῚ ὙΘΡϑι πὶ μαροί ΟἸθιηθης ΑἸθχ. ϑίγοπι. 

ΓΥ. γν. 499. 64. 5.159. Ὑ, 1. δ5ὲ δριᾶ ϑιίοθαθιμι Θ6ὅ. 

Ρ- 411, 

τῶν Μιελανιπιπείων χρεῶν, ὡς χαὶ Εὐριπίδης ἐν τῷ 

Μελεάγρῳ φηὶ : 
Ψ ε ᾿ ᾿ 

Εἰς ἀνδροβρῶτας ἡδονὰς ἀφίξεται 

κάρηνα Τυδεὺς γένυσι Μελανίππου σπάσας, ᾿ γψ 
ΧΥΠ ΟἸοπθη5 ΑΙΟχ. ϑδένοηι. ΤΥ. Ρ. 499, Βίοβραθης 71. 

ϑιϊᾶας νυ. γῦν δή οἱ Ῥμοιία5. Ῥ.- 452. 

Ὁρῷς σὺ γῦν δή μ᾽ ὡς ἐπράῦνας, τύχη, πῖον; γὰρ ἀνδρὸς καχίων ἄλοχος, 

ΧΎΠΙ χαν 0 πε δίστο: ᾿ 

Αὐϑίοριι. Ἄδη. 1349, Είλίσσετε δακτύλοις (ἀλαγ- 1: 4 Ὁ" εὐδοχιμοῦσαν. 
ΥΙ 

Βίοραθας θά. ψ. 409. 

Νοῦν χρὴ ϑεάσασϑαι" τί τῆς εὐμορφίας 
ὔὕφελος, ὅταν τις μὴ φρένας ᾿χαλὰς ἔχη. 

ΧΙΧ ΥΗ 
δίορθαθας 60. ρΡ. 882. ΒΙΟΡάθι9 θὅ. ρ. 411. 

γὲς ἱστότονα πηνίσματα χαὶ 

χερχίδος ἀοιδοῦ μελέτας. 

αὶ 50}01, τὸ δὲ χερχίδος ἐκ Π]ελεάγροου Εὐριπίδου. 
“΄ 

Ὥς ἡδὺ δούλοις δεσπότας χρηστοὺς λαβεῖν, λΙεγάλη τυραννὶς ἀνδοὶ τέχνα καὶ γυνή" 
“αὶ δεσποταισε δοῦλον εὐμενῆ δόμοις. ἴσην γὰρ ἀνδοὺὶ συμφορὰν εἶναι λέγω 

ΧΧ τέχνων ϑ᾽ ἁμαρτεῖν καὶ πάτρας χαὶ χρημάτων 
, 2 2 ΣΝ 5 ΣΟΝ ΠΣ 7 ῦ , | δίοθδθας 96. Ρ- 527. οἱ 120. γ. 609. ἄλοχου τε χεδνῆς" ὡς μόνων» τῶν ΧΟΡ ΤΗΝ 

᾿ Π - ΕῚ -» ᾿ ι - δὴ τ “αι , ΕῚ κι » 2 ΒΩ 

᾿ Τοὺς ζῶντας εὖ δοᾶν" χατϑανὼν δὲ πῶς ἄνηρ ἢ χρεῖσσον ἐστι τἀνδρὶ, σωίφρον ἂν λαβῆ, 
γῆ καὶ σχιά" τὸ μηδὲν εἰς οὐδὲν ῥέπει. Ϊ ΥΠΙ : 

ΧΧΙ ΒΙΌΡᾳΘις 71. ψν. 431. 
Ϊ 2 τὶ , ν , ΄, 

Βίορδθιις 108. Ρ. 568. ᾿λλως δὲ πάντων δυσμαχωτατον γυνὴ, 

Φεῦ, τὰ τῶν εὐδαιμονούνγτων ὡς τύχα στρέφει, : δ 
τς } ΘΙΌΡ θιι5. {1{.- 1. 

3 γ) , ᾿ ΕΣ , 
᾿ ΧΧΙ Οὑτοι νομισμα λευχὸς ἄργυρος μόνον 

κ᾿ ’, 3 }Ὶ δ - 

ΘΙΌΡδΘι5 62. ρΡ. 8399. χαὶ χουσός ἐστιν, ἀλλὰ χἀρετὴ βροτοῖς 
ς ι , " - ’ ᾿ ΄ -- - Ὁ - , 
Π γὰρ Κύπρις πέρυχε τῷ σχότῳ φίλη, γομισμα χεῖται πᾶσιν, ἡ χρῆσϑαι χρξων. 

τὸ φῶς δ᾽ ἀνάγχην προστίϑησι σωφρονεῖν. Υ. 8. Ἡδαῖμ, χἠρετὴ, υοά τοοορῖὶξ Οᾳίσίοτα. ΟἸοπιθηβ 

[ ΧΧΙΠ ΑἸΟΧ.  ϑίθοπι. ΕΥ̓͂. νυ. 4Ὧδά ἃ. 6. 5γ1|}. Οὔκουν μόνον 

Θιοράθις 71. ρ. 434. τοῦτο νόμισμα λευχὸς ἄργυρος ἢ χρυσός ἔστιν, ἀλλὰ 

ΜΠισῶ γυναῖχας, ἐκ πασῶν δὲ σὲ χαὶ ἡ ἀρετὴ βροτοῖς, ὡς (φησιν ὁ «Σοφοχλῆς. 

ἥτις πονηρὰ τἄργ᾽ ἔχουσ᾽ εἶτ᾽ εὐ λέγεις. Χ 
ΘΙΌΡᾶθια 38. Ρ. 222. 

ΧΧΙν ΄ 2. κῆξ - , ᾿ ’ πον 

᾿ ΗΝ ΠΕ ἘΠΕ ΡΝ ἘΝ Ν «Ῥϑόνος δ᾽ ὁ πολλῶν φρένα διαφρϑείρων βροτῶν 
Ἡρογομίυς, γτηλιοι ϑεοί: οἱ πρὸ τῶν πρ- Ἔες ἡ 5.4 Ὁ ρῖϑον Δ ἢ ,) 

ἢ δ ἐδένας ἀπ Ὁ ἡ ἢ ᾿ ᾿ , ἀπωλεσ᾽ αὐτὸν κἀμὲ συνϑιωλεσεν. 
λῶν ἱδρυμένοι. Εὐριπίδης ΠΠελεάγρῳ. ΧΙ 

. ΒΘ γοϊδυ, Καϑωσίωσες; χοατέϑυσε, Πότερα γενέσθαι δῆτα χρησιμώτερον 

συνετὸν ἄτολμον, ἢ ϑοασύν τὲ χἀμαϑῆ. 
, ι « ᾽ - ᾿ ΕῚ 9... ἃ Ψ 

τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν σκαιὸν, αλλ᾽ ἀμύνεται, 

ΟΙΔΦΙΠΟΎΥΣ. τὸ δ᾽ ἡσυχαῖον ἀργόν" ἐν δ᾽ ἀμφοῖν νόσος. 
Ι ΧΙ 

Δε]δη. Ν. Α, ΧΗ, 7. Ἐτνοίδη. Ρ. 878. 46 ϑρβίησθ Βίορθαθας 108. Ρ. 562. 

Οὐρὰν δ ὑπίλασ᾽ ὑπὸ λεοντόπουν βάσιν ] 11ολλάς γ᾽ ὃ δαίμων τοῦ βίου μεταστάσεις 
Α ΟΣ ᾿) 

» « -" τῇ , χαϑέζετ᾽. ἔδωχεν ἡμῖν μεταβολάς τὲ τῆς τυχῆς.- 
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ΧΠΙ 

ΘΙΟΡαθιις 1166 πὶ 

᾿4λλ᾽ ἡμέρα τοι μεταβολὰς πολλὰς ἔχει. 

Χιν 
Βίόραθις 106. 1: 579. 

᾿Εχμαρτυρεῖν γὰρ ἄνδρα τὰς αὑτοῖ τύχας 

εἰς πάντας ἀμαϑὲς, τὸ δ᾽ ἐπιχρύπτεσϑαι σοφόν. 

ΧΥ 
ΒΙΌΡαΘις 110. Ρ. ὅ8]. 

Ἔχ τῶν ἀέλπτων ἡ χάρις μείζων βοοτοῖς 

πεν. Ἴ ρά ἢ τὸ προσδοκώμενον. 

Ἢ ΧΥΙ 
ΘΙΌΡαθτις ΘΟ]0 5. ΡΒγ5. Ὑ0]. 1. Ρ. 108. 

Ὁρῶ γὰρ ἐν χρόνῳ 

δίχην ἅπαντ᾽ ἄγουσαν εἷς φάος βροτοῖς. 

ΧΥΗ 

Ἡ ΘΕ ΟἾἶι5. Ἄναρϑοος: ἄτονος, ἀσϑεγνής. Εὐ- 

[" ιπίδης Οἰδίποδι. 

' 

ΟΙΝΕῪ Σ. 

ΒΟ] αϑία Αἱ φορῃ. Αὐμάσπ, 417. Γέγραπται τῷ 
τ δρᾶμα Οἱνεύς. μετὰ δὲ τὸν ϑάνατον Τὺυ- 

᾿δέως χαὶ ἐπιστράτευσιν “Ἰομήδους χατὰ Θηβαίων 

᾿ς ηρέθη. ὙὴΡ ὑπθ ϑ Οἰνεὺς ὑπὸ τῶν ᾿Τγρίου 

παίδων, χαὶ περιήει ταπεινὸς, ἄχρις οὗ ἐπανελθὼν 

᾿ “ἹΠιομήδης Ἄγριον μὲν ἀγεῖλε, τὴν βασιλείαν δὲ 

Οἰνεῖ παρέδωχε. 
Ι 

ΘΟΠοΙαϑέα Αὐϊδίοί, ΒΠοῖ, ΠΙ, 16. 

Ὦ γῆς πατρῴας χαῖρε ἜΣ ἢ πέδον 

 Χαλ υϑῶνος, ἔνϑεν αἷμα συγγενὲς φυγὼν 
Τυδεὺς, τόχος μὲν Οἰνέως, πατὴρ δ᾽ ἐμὸς 

Ι ᾧχησεν ΄ἄργος, παῖδα δ᾽ ἀϑράστου λαβὼν 

συνῆψε γένναν. 
ΤΙ 

ΒΙΊΌΡαΘις 104, Ρ. ὅ05. 

Ὅταν χκαχοὶ πράξωσιν, ὦ ξένοι. χαλῶς 

ἄγαν χρατοῦντες χοὺ πον οἴ δίχην 
δώσειν. ἔδρασαν πάντ᾽ ἐφέντες ἡδονγῆ. 

ΠῚ 

ΚΟΒΟΙ. Ἐῶ Ἀδη. 72. 

Εὐριπίδου ἐξ Οἰνέως 

Σὺ δ ὧδ᾽ ἔρημος ξυμμάχων ἀπόλλυσαι; 
β. οἵ μὲν γὰρ οὐκέτ᾽ εἰσὶν, οἱ δ᾽ ὄντες χαχοί. 

! ΤΥ. 

Ἐνοίδππς ῃ. 362. Τιμωρέουσα., βοηϑοῦσα, ὡς 

ε Πὐριπίδης ἐν Οἰνεῖ φησιν 

᾿ 

Οἱ μὲν γὰρ οὐχέτ᾽: 

᾿Εγὼ δὲ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτιμωρησάμην 

σὺν τοῖς ἐρηβήσαοὶ τῶν ὀλωλότων. 
" 

Βαϊᾶας, ᾿ἸΠΠραχλείαν λίϑον τινὲς τὴν Πῆαγνησίαν 

᾿ ἀπέδοσαν ἡιῶν τὸ τὴν Ἡραχλείαν τῆς Πυγνησίας 

οἱ δὲ ὅτι ἡ μὲν ἐπισπωμένη τὸν σίδηρον 
“Πραχλειῶτις, ἡ δὲ ΜΜίαγνῆτις ἀργύρῳ ὁμοία ἐστὶν, 

᾿ ὡς Εὐριπίδης ἐν Οἰγνεῖ,, Τὰς βροτῶν γνώμας σχο- 

πῶν, ὥστε μηῆτιξ λίϑος τὴν δόξαν ἕλχει καὶ με- 

ΠῚ τ σι; πάλιν.“ οὐ λέγει νῦν ὑπὸ τῆς Μαγνήτι- 

δὸς λίϑου τὸν σίδηρον, ἀλλὰ τὴν τῶν ϑεωμένων 

δόχησιν ἕλχεσϑαι πλανωμένων ὡς ἐπὶ ἀργύρῳ. 

εἶγντιι. 

ῬΙαίο Ἰοπθ Ρ. ὅ833 ἃ. ἔστι γὰρ τοῦτο τέχνη μὲν οὐκ 

ὃν παρὰ σοὶ περὶ Ὁμήρου εὖ λέγειν, ὃ νῦν δὴ ἔλε- 
70»; ϑεία δὲ ϑύναμις ἢ ἣ σε χιγεῖ, ὥσπερ ἐν τῇ λίϑῳ, 

ἣν Εὐριπίδης μὲν {7 ὠνόμασεν, οἱ δὲ πολ- 

λοὺ “Πράχλειαν. χαὶ γὰρ αὕτη ἢ λίϑος οὐ μόνον 

αὐτοὺς τοὺς δακτυλίους ἄγει τοὺς σιδηροῦς, ἀλλὰ 

ΟΣ ΨΚ: 1 ἢ: 
ΥΙ 

ἘΠΠ τὴς 112. νυ. ὅ88. 

Σ,ολὴ {ιῦ; οὐχί" τῷ δὲ δυστυχοῦντί πως 
τερπνὸν τὸ λέξαι χἀποκλαύσασϑαι πάλιν. 

᾿Αρπά Οδίθπαπι το]. Ὗ. Ρ. 158. Ομανΐί. νοἱ]. Υ. ῃ. 428. 

Κιίμη. τοῖς δὲ δυστυχοῦσι, πως τερπγὸν τὸ χλαῦσαι 

χἀποδύρασϑαι τύχας » 88 ΑΝ Ν ἢ Ῥτγοιηθίῃ. ν᾿ 632. 

ΔΡΟΥΓΔΠ 5. 
ΥΠ 

ΒΙΌΡαοις 72. Ρ. 448. 

Ὡς οὐδὲν ἀνδοὶ πιστὸν ἄλλο, πλὴν τέκνων" 

χέρδους δ᾽ ἕχατι χαὶ τὸ συγγενὲς νοσεῖ. 

ὙΠΙ 

ΟἸΘπιθπς ΑἸΟχ. 5ίγτομι. Ὑ]. Ρ. 610 54. δα, 501}. 

Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Οἱνεῖ φησιν 
᾿Αλλ᾽ ἄλλος ἄλλοις μᾶλλον ἥδεται τρόποις. 

ΙΧ 

Αἰμβοπαοθις ΧΥ͂. ρ. 666 ο. Κύτταβος δ᾽ 
(τὴ τὸ τιϑέμενον ἀϑλον τοῖς νικῶσιν ἐν τῷ πότῳ, 

ὡς Εὐριπίδης παρίστησιν ἐν Οἷνεῖ λέγων οὕτως 

ΠΟυχνοῖς δ᾽ ἔβαλλον Βαχχίου τοξεύμασιν 

χάρα γέροντος, τὸν βαλόντα δὲ στέφειν 
γῶν τετάγμην ἔϑλα κόσσαβον διδούς. 

Χ 

ῬΕΙΠΠοσ Δίπι5 ΠῚ ΘΡΟΪο. Ὁ. 6603. ΟἸΘδγῃ. Ρ. 12 

Νυνὶ δέ μοι ἐχεῖνο εἰπὲ. οἰχεῖα χεῶργ εἴς ταῦτα, 
ἢ δεσπότης μὲν αὐτῶν ἕτερος. σὺ δὲ τρέφοντα 

τοῦτον» τρέφεις, ὥσπερ τὸν τοῦ Εὐριπίδου Οἰνέα. 

ΧΙ 

Ηδογοβῖι5, Δ“ χρίζων: ἄχροις ποσὶν ἐπιπορευό- 

μεγος. Εὐριπίδης Οἱγεῖ. 

ΧΙ 
Αὐἱδίορε. ΑΒ. 471. Καὶ γάρ εἶμ᾽ ἄγαν ᾿Οὐχληρὸς 

οὖν δοχῶν γε κοιράνους στυγεῖν. τὶ 50801. Τοῦτο 
πεπαρῴδηται ἀσήμως ἐξ Οἰνέως Εὐριπίδου. ὁ δὲ 

Σύμμαχος χαὶ ἐκ Τηλέφου φησὶν αὐτό. 

ἐχαλεῖτο 

. ΒοΙ5501. 

ΟΙΝΟΠΜΙ .Ζ0Ο  Σ. 

Ι 

ΒΙΌΡδοις ὅ6. Ρ.- 874. 

Ὁ πλεῖστα πράσσων πλεῖσϑ᾽ ἁμαρτάνει βοοτῶν. 

1Π 
ΒίΟΡαοι5 74. ἡ. 451. 

ἀμηχανῶ δ᾽ ἔγωγε χοὺκ ἔχω μαϑεῖν 

εἴτ᾽ οὖν ἄμεινόν ἔστι γίγνεσϑαι τέχνα 

ϑνητοῖσιν εἴτ᾽ ἄπαιδα χαρποῦσϑαι βίον. 
ὁρῶ γὰρ οἷς μὲν οὐκ ἔφυσαν ἀϑλίους, 

ὅσοισι δ᾽ εἰσὶν οὐδὲν εὐτυχεστέρους. 

χαὶ γὰρ χαχοὶ γεγῶτες ἐχϑίστη νόσος, 
χἂν αὖ ΡΣ ΤῸ σώφρονες, χαχὸν μέγα" 

λυποῦσι τὸν φύσαντα, μὴ πάϑωσί τι. 

ΠΠ 

ΒΊΌΡαΘι5 97, Ρ. ὅ38. 



ἧ 
Ἷ 
Ἷ 

ἐ 

ἤ 
κα 

ἵ 

! 
! 

͵ 

| 

Ι 
| 

| 

104 ἘΠῚ ΒΗ ΠῚ ΔΘ. 

Ἕν ἔστι πάντων πρῶτον εἰδέναι τάδε, 
φέρειν τὰ συμπίπτοντα μὴ παλιγκότως. 
χοὐτός γ᾽ ἀνὴρ ἄριστος, αἵ τε συμφοραὶ 

ἧσσον δάχνουσιν. ἀλλὰ ταῦτα γὰρ λέγειν 
ἐπιστάμεσϑα, δρῶν δ᾽ ἀμηχάνως ἔχει. 

ΤΥ 
Βίοραρις 115. ρΡ. δὅ90. 

Ὅστις δὲ ϑνητῶν βούλεται δυσώνυμον 
εἷς γῆρας ἐλϑεῖν, οὐ λογίζεται χαλῶς" 

μαχρὸς γὰρ αἰὼν μυρίους τίχτει πόνους. 

ν 
Θιοθαθυθ 121. Ρ. 618. 

.4λλ᾽ ἔστι γὰρ δὴ χὰν χακοῖσιν ἡδονὴ 
ϑνητοῖς, ὀδυομοὶ δαχρύων τ᾽ ἐπιρροαί. 
ἀλγηδόνας δὲ ταῦτα χουφίζει φρενῶν 
καὶ χαρδίας ἔλυσε τοὺς ἄγαν πόνους. 

νὶ 

ΟἸδηιθης ΑἸοχ. ϑθοπι. ΨΊ. ᾿. 625 ἃ. θα. ϑγΎΠθανα. 

Τεχμαιρόμεσθϑα τοῖς παροῦσι τὰἀφανγῆ. 

1221 1 ΜΠ ΠΗΖΊΗΣ. 

Ἴ 
δίοραθας ὅ9. ρΡ. 02. 

γάμεμνον, ἀνθρώποισι πᾶσιν αἱ τύχαι 
μορφὴν ἔχουσι" φυγντρέχει. δ᾽ εἰς χοήματα;, 

τούτων δὲ πάντες, οἵ τε μουσιχῆς φίλοι, 
ὅσοι τὲ χωρὶς ζῶσι. χρημάτων ὕπερ 

μοχϑοῦαιν, ὃς δ᾽ ἂν πλεῖστ᾽ ἔχη, σοφώτατος. 

Π 
ΙΌΡαθας 79. Ρ. 469. 

Τὰ τῆς γε λήϑης φάρμακ᾽ ὀρϑώσας μόνος 
ἄφωνα χαὶ φωγοῦντα, συλλαβάς τε ϑεὶς 

ἐξεῦρον ἀνθρώποισι γράμματ᾽ εἰδέναι, 
ὥστ᾽ οὐ παρόντι ποντίας ὑπὲρ πλαχὸς 
ταχεῖ χατ᾿ οἴχους πάντ᾽ ἐπίστασθαι χαλῶς, 

παισίν τ᾽ ἀποθϑνήσχοντα γρημάτων» μέτοον 
γράψαντας εἰπεῖν, τὸν λαβόντα δ᾽ εἰδέναι. 
ἃ δ᾽ εἰς ἔριν πίπτουσιν ἀνθρώποις χαχὰς 
δέλτος διαιρεῖ χοὺχ ἐᾷ ψευδῆ λέγειν. 

Αὐβίορι. ΤΉ θοπι. 768. Βν. φέρε, τίν᾽ ἂν, τίν᾽ ἄγ- 
γελον Πέμιαιμ᾽ ἐπ᾿ αὐτόν; οἶδ᾽ ἐγὼ χαὶ δὴ πόρον 
ἐχ τοῦ Παλαμήδους. ὡς ἐχεῖγος, τὰς πλάτας ῥίψω 

γράφων. πϑὶ 5.801. Ὁ γὰρ Εὐριπίδης ἐν τῷ Πᾶαλα- 

μήδει ἐποίησε τὸν Οἴαχα τὸν ἀδελφὸν Παλαμήδους 
ἐπιγράινναι εἷς τὰς ναῦς τὸν ϑάνατον αὐτοῦ, ἵνα 
φερόμεναι ἑαυταῖς ἔλϑωσιν εἷς Ναύπλιον τὸν πατέ- 

ρα αὐτοῦ καὶ ἀπαγγείλωσι τὸν ϑάνατον αὐτοῦ. ἀλ- 
λως. ὥσπερ Οἴαξ τῷ ΜΝαυπλίῳ γράφει ἐν τῷ Πκλα- 

μήδει Εὐριπίδου. ὃ γὰρ Οἴαξ ἐγχαράττει πολλαῖς 
πλάταις τὰ περὶ τὸν Παλαμήδη, χαὶ ἀφίησιν εἰς 

ϑάλασσαν, ὥστε μιᾷ γέ τινι τὸν Ναύπλιον περιπε- 
σεῖν., οἱ δὰ νυ. 778. πίναχες γὰρ ἦσαν ἂν τῷ ἱερῷ 

χαὶ ἀπὸ τούτων λαβὼν γράφει χαὶ ῥίπτει αὐτὰς 
λέγων, ἀπέλθετε, σημάνατε Πύριπ. ΟἿ. ϑυίάας. ν-. 

Παλαμήδης. [ἸΡ14. ν. 487. Τί δῆτ᾽ ἂν εἴη τοὐμπο- 
δών; οὐχ ἔσθ᾽ ὅπως οὐ τὸν Παλαμήδην ψυχρὸν ὄντ᾽ 

᾿ αἰσχύνεται. 1}}} 561)01. α΄... ( ἀστείως 3) ἐχρῆτο τῇ 
ἐχ Παλαμήδους ἐπινοίᾳ. α. ϑΙΝ ΘΟΕ. 

ἙΛΥ ΡΠ. 6 Ῥδδπιθθ ρμοῆϊος οθηϑοΐ Ἐπ ΔΠΠ15 

ὙΘΥΘ5. ρα ΘΓΌΡαΘπη) ἘΠ]. ΡΠΥ5. 1. ο. 2. τ. 4. οα. 

Ἠδου. «πὶ ΑΘΘΟΠΥΗ ψουϑῖρι5. 6 Ῥιοιηθίμοο 464. 5“1}-" 

1601 ἸΘρτιπίμ: ς | 

Ἔπειτα πάσης Ἕλλάδος χαὶ ξυμμάχων 

βίον διῴχησ᾽ ὄντα πρὶν πεφυρμένον 
ϑηρσίν ϑ᾽ ὅμοιον. πρῶτα μὲν τὸν πάγσοφον 
ἀριϑμὸν εὕρηχ᾽ ἔξοχον σοφισμάτων. 

1 
δίορδθπς ὅ2. τ. ϑ0ύ. 

Στρατηλάται τὰν μυρίοι γενοίμεϑα, 
σοφὸς δ᾽ ἂν εἰς τις ἢ δύ᾽ ἐν μακρῷ χρόνῳ. 

ΤΥ 

ἘΠπιοίδι 9 ἢ. 179, «Σολοικοφανγὴ, οἷον τοῦ Εὐρι- 

πίδου τὸ 
Πάλαι δέ σ᾽ ἐξερωτῆσαι ϑέλων, 

σχολή μ᾽ ἀπεῖργε. ! 
ἘΠ᾿ Ῥαϊαπιθάθ ἤδθὸ ροίϊΐα 6556 ἱπᾶάϊοαι βομοϊίοη Π. β΄, 

8ὅ8. ἀστράπτων: ὅτι ἀχαταλλήλως εἴρηται ( ἔδει 
γὰρ ἀστράπτοντα χαὶ φαίγοντα ) ὡς καὶ Εὐριπίδης 
ἐν Παλαμήθει 

«1αϊε, πάλαι δή σ᾽ ἐξερωτῆσαι ϑέλων, 
σχολή μ᾽ ἀπεῖργε. : 

Ῥτο «Ζατ1ε Ὕά]οΚοπ. «41» νοὶ «4ἴας. 
Υ 

ΘΟ αθας 9. ν. 101]. 

Ἑϊς τοι δίχαιος μυρίων οὐχ ἐνδίχων 

κρατεῖ, τὸ ϑεῖον τὴν δίκην τὲ συλλαβών. 

Δ: 
Τοδπηθ5 Πδπιᾶδο. πὰ Οεἰδίον αι ἀρροπᾶ, δᾶ Θιοθαθαα 

γ01. ΕΥ̓. ρ. 1]. 

Ὅστις λέγει μὲν εὖ, τὰ δ᾽ ἔργ᾽ ἐφ᾽ οἷς λέγει 
αἴσχο᾽ ἐστὶν αὐτοῦ. τοῦτον οὐχ αἱνῶ ποτέ. 

ὙΠ 

Θίγσαρο Χι. Ρ. 720 ο. ΑἸπιθῖονυ. 71ὴ» χοινωγίαν τῶν 
περὶ τὸν «Τιόνυσον ἀποδειχϑέντων ἱερῶν νομίμων 
παρὰ τοῖς “Ἥλλησι χαὶ τῶν παρὰ τοῖς «Φρυξὶ περὶ 
τὴν μητέρα τῶν ϑεῶν συνοιχειῶν ἀλλήλοις Εὐριπί- 

δης τὲ ἐν ταῖς Βάχχαις τὰ παραπλήσια ποιεῖ .. Οὐ] 
σὺν «“ἸΙιονύσῳ χωμῶν ὃς ἀν᾽ Ἴδαν τέρπεται σὺν μει- 
τρὶ φίλᾳ τυμπάνων ἰάκχοις."" ᾿ 

ὙΠ 
ῬμΠοο μα 5. ἩΡοΐο. ἢ. 718, ΟἸθαν. Ρ. 1608. Βοϊό- 

50η. “Ὅϑεν καὶ τὸν ϑρῆνον τὸν παρ᾽ Εὐριπίδη ἔπαι- 

γεῖ, ὁπότε Εὐριπίδης ἐν Παλαμήδους μέλεσιν, 

᾿Ἐχάνετε (φησὶν) ἔχάνετε τὰν πάνσοφον, ὦ «“1α- 
ψαοὶ, 

τὰν οὐδὲν ἀλγύνουσαν ἀηδόνα Πουσᾶν. 
καὶ τὰ ἐφεξῆς μᾶλλον, ἕν οἷς φησι χαὶ ὅτε πεισϑέν- 
τες ἀνθρώπῳ δεινῷ χαὶ ἀναιδεῖ λόγῳ ταῦτα δρά- 
σεξιαγ». ., Πάοπὶ Ὑθυδι5 ΟἸΤαπίπι ἃ ἸΤΖοίζο δα 1, γοορἧν. ἢ 

884. οχοσ. ἰπ 18. Ρ. 44. ον. 1,.ὄ 11, 44. Αποῖουν ' 

αὐραπι. ἴϑ0οι. υσῖν, πᾶθὸ παροῖ, ἐχάγετε, ἐχάνετεὶ 

τῶν Ἑλλήνων τὸν ἄριστον. Θιοᾶ δάδπηΐ Ὠϊοβθηθ5 
δὲ διοίου. ἄὐρῖων, ἔθυσῖν. ὅτε τὸ ϑέατρον ἅπαν ἐϑά- 
χουσε, διότι περὶ Σωχράτους ἡνίττετο, τρξαϊανίϊ 
ὝΔΙ0Κ. ]αίν. Ρ. 190 6. ΜΑΥΤΗΪΑΕ, 

«ὩΣ 
ῬοΠακ Χ, 146. Καὶ Εὐριπίδης μὲν ἐν Παλαμή- 

δει λέγει χώπην χρουσόκχολλον. 
ΝΧ 

Ἡδανροοναίῖο, ΦΖιεχωδώνιεσες --- ἡ δὲ μετα- 
] 
Ι 



φορὰ ἤτοι ἀπὸ τῶν περιπολούντων σὺν κωδωσι νυ- 
Ἢ " ’ ὉΧ ᾿ 

χτὸς τὰς φυλαχὰς, Εὐριπίδης Παλαμήδει,. ἢ ἀπὸ 
Ἔ " 2, ἌΝ ἘΝ, 

ον δοχιμαζόνγτων τὰς μαχίμους ὁρτυγας τῷ ἤχῳ 
τοῦ χώδωγος, ὡς ᾿Δρίσταρχος. 

ΧΙ 

Ἡοογομῖας, Ἔ μβολα: Εὐριπίδης Παλαμήδη χο 

Σ χί, ΘΩΨ!- 

Ὗ ΔΙΟΚοπαυΐ δὲ ῬΠοοθη. 1391. δ Ῥδ]δηη 6 η) 

{τοέοτε μῸ5 σϑύβ5. δρπα ῬΙ]πίανοίπιπι Δίουαὶ. Ρ. 20 ἅ. 

Τί δῆτα δεῖ σε χάμνειν; χατϑαγεῖν 
ἄμεινον " οὐδεὶς χάματος εὐσεβεῖν ϑεούς. 

ΤΠ ΠΡ ΘΙ Ὁ ὩΣ: 

Ὀυθίίαίπιτη 6556 πίλιπὶ ἘπιρΙ 615. ἂἃπ Οὐδθ ἴαθπῖδ 

ο55θέ οδίθησίς Αἰμθηδοις ΧΙ, Ρ. 4960 ΡΒ. οἱ ϑυδΠΙ ΔΊ]Ο115 

ΒΡ ἘΠΠΙΞΙΘΙΟ δα σϑίοθπι δ. Βαοοβασαπι οαξίις., αὶ ῬΠ- 

ἐποῦπι ἱπίο τὰ γοθϑευόμενα τοῖον. 
1 

Ατπδπαθας ΧἼ. ᾿. 496}. Πνημονεύει δὲ αὐτῶν (τῶν 
πλημοχοῶν) χαὶ ὃ τὸν Πειρίϑουν γράψας, εἴτε Κρι- 
τίέας ἐστὶν ὁ τύραννος ἢ Εὐριπίδης, λέγων οὕτως 

Ἵνα πλημοχοὰᾶς τάσδ᾽ εἷς χϑόγιον 
χάσμ᾽ εὐφήμως προχέωμεν. 

1 

ΟἸδιηθης Αἴθχ. ϑίσοπι. . ρ. 608 ο. ᾽ν δὲ τῷ 
Πειρίϑῳ δοάματι ὃ αὐτὸς χαὶ τάδε τραγῳδεῖ 

Σὲ τὸν αὐτοφυῆ, τὸν ἐν αἰϑερίῳ 
δύμβῳ πάντων φυσιν ἐμιπλέξανϑ', 
ὃν περὶ μὲν φῶς, περὶ δ᾽ ὀοφναία 
γὺξ αἰολόχρως ἄχριτός τ᾽ ἄστρων 
ὄχλος ἐνδελεχῶς ἀμιφιχορεύει. 

Ἐλοϑάθπι ὙΘυβ 5. 6. ΟἸοπιθηΐθ ϑιιηϑὴ: Επποθπις Ῥ, ἘΣ. ΧΊΙΠ, 

Ρ- 681 Ρ. θπο5 ῥυΐοῦοα Ὑϑῦϑι5. οἰΐδηΐ 50801. Ἐπτρ. Οὗ. 

970 -- 970. 5010}. Αρο]ΐοπ. ΒΠ. ΤΥ, 144. σϑὺρὰ αἶϑε-- 

οίῳ δύμβῳ Ἐπρίαια. 1π Ῥίοηγβ. Ῥοιυΐθα. 1184, οἱ Ηδ- 

5768. τ, «4ἰϑέρος δύμβος. 

: 1 

ΟἸΘπιθη5 ΑἸοχ. ϑ'πΌμ. Ψ, Ρ. ὅ68 ἃ. Περὶ τούτων, 
οἶμαι, χαὶ ἡ τραγῳδία φυσιολογοῦσά φησιν 

᾿ἀχάμας τὲ χοόγνος περί γ᾽ ἀενγάῳ 
ῥεύματι πλήρει φοιτᾷ, τίχτων 

αὐτὸς ἑαυτὸν, δίδυμοί τ᾿ ἄοχτοι 
τοῖς ὠχυπλάνοις πτερύγων διπαῖς 

τὸν ᾿ἀτλάντειον τηροῦσι πόλον. 

ἘΞ ῬΙΓΙΠΟΟ παροὺ ροίϊα 6556. ἱπίθ ΠῚ πηι’ 6. 5080]. Δυῖ- 

βἴοριι. ἅν. 179. οἱ δι14α σ᾿ πόλος, «πὶ σϑύϑιιπι ὅ. 1δπ- 
ἄδηι χαὶ τὸν ᾿Δἀτλάντιον φρουρῶν πόλον. 

Γν 

ῬΙπέδτ οι 5 ΜΟΥ]. Ρ. 96 ο. 

ϑυγατρὸς οὐδὲν ὁ χρυσὸς οὐδὲ ὃ πλοῦτος ὠφελεῖ, τὸ 
δὲ πῦο ἀναφϑὲν αἰφνιδίως προσδραμόντα καὶ περι- 

οὕτως ἔγιοι 

Ὡς τὸν Κρέοντα τῆς 

πτύξαντα χατέχαυσε χαὶ συναπώλεσεν, 
τῶν φίλων οὐδὲν ἀπολαύσαντες εὐτυχούντων συνα- 

πόλλυνται δυστυχοῦσιν. χαὶ τοῦτο μάλιστα πάσχου- 
σιν οἱ φιλόσοφοι χαὶ χαρίεντες, ὡς Θησεὺς τῷ Πει- 
ρίϑῳ χολαζομένῳ χαὶ δεδεμένῳ 

πέδαις ἀχαλκεύτοισιν ἔζευχκται πόϑας. 
ΑΠ Βπποὸ Ὑϑυβιπ) τοϑροχὶς ΡΙαίαν οι. ᾿ῖον]. ἢ. 482 ἃ. 

5833 ἃ. 7698 1. 

ἘΒΆΑΘΜΕΝΤΆΑς 
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ατλθϑου. Οου. ἴῃ Ἡουτορθη, ἐπ Ποῖο κι οταΐ. συ. ὙΠ. 
Ρ- 918. Ἔν μὲν τῷ Πειρίϑῳ παρεισάγεται “Ἡραχλῆς 
ἐν “Διδου χατελϑὼν χατὰ ΠΕ. Πατα; Εἰ ράσο ΒΌΠη, χαὶ 
ὑπὸ τοῦ «Αϊακοῦ ἐρωτώμενος ὅστις ἐστὶ καὶ ἀποχρι- 
γόμιεγος 
μοὶ πατρὶς μὲν Ἴργος, ὄνομα δ᾽ ᾿Πραχλῆς" 
ϑεῶν δὲ πάντων πατρὸς ἐξέφυν ΖΊιός. 

ἐμῆ γὰρ ἤλϑε μητοὺὶ χεδνῇ πρὸς λέχος 

Ζεὺς, ὡς λέλεχται τῆς ἀληϑείας ὕπο. 

ἥκω δὲ δεῦρο πρὸς βίαν Εὐρυσϑέως. 

ΥΙ 

Βίοθαθι5. 601. ΘΠ. γ0}]. 11. ᾿. 886. 

Ὁ πρῶτος εἰπὼν οὐχ ἀγυμνάστῳ φοενὶ 
ἔρριψεν ὅστις τόνδ᾽ ἐχαίγνισεν λόγον, 

ὡς τοῖσιν εὖ φοογοῦσι συμμαχεῖ τύχη. 

ΔΕ 
δίοθαθις 87. Ρ. 220. 

Ξ , ΝΥ κι ᾿ 3 
Τρόπος ἐστὶ χρηστὸς ἀσφαλέστερος νόμου. 

᾿ Χ ν 2 Ὰ ,) 

τὸν μὲν γὰρ οὐδεὶς ἂν διαστρένψαι ποτὲ 
[4 ’ [Ὰ 

ὅητωρ δύγαιτο, τὸν δ᾽ ἄνω τε χαὶ χάτω 
λόγοις ταράσσων πολλάκις λυμαίγεται. 

᾿ 
Ϊ 

᾿ Ι 

] 

ὙΠῚ 
ΘΙΟΡαθι5 120, τ. 608. 
32 “ Ὶ -Ὁ - “,.“ “« Οὐχοῦν τὲ μὴ ζὴν χρεῖττόν ἐστ᾽ ἢ ζὴν χαχῶς. 

ὙΠ 2.1.5. 2..ἘΠΣῚ 

[6 δυραπιθηΐο Βαΐπ5 ἴαμα] 6 Ἰοοιπ ἰποῖσηθηι ΘΧ 
Δίοοῖς ΟΒοΥΘηθπϑῖς ῬΡΟΘῪΠιηδ5Π|81}5 οαΐαϊ Α. Δαϊις, 

6. ΘΙΝΘΟΒΕ.]} 

1 τ΄ 

δὰ ἔπκοθίπμη τ. 4, 

ΒἘπτρ. θα, 688. 

ΤΊ χρῆμα δράσας; φράζε μοι σαφέστερον. 
ἈΒΡ1 5080]. ὉΠ τ ΤΠ ττν ὁ στίχος, ὅτι χαὶ ἐν Πελιά-" 

σιν ἐστὶν, ὧν ἢ ἀρχὴ 

ἡϊήϑεια, πρὸς μὲν δώμασιν τυρανγγικοῖς. 

1 

ΒΙΟΡάθυα. 60]. ΘΠ. νο]. 11, ν. 386. 

Οὐκ ἔστι τὰ ϑεῶν ἀδικ᾽, ἐν ἀνθρώποισι δὲ 
χαχοῖς νοσοῦντα σύγχυσιν πολλὴν ἔχει. 

ιν 
δίΟΡ θα ὃ. Ρ. 37. βοιο αδία Ῥίπααν: Ῥγίι. 2, 178. 

᾿ , κ ’ Ψ Ἂ 

Πρὸς χέντρα μὴ λακτιζε τοῖς χρατοῦσί σου. 

ν 
ΘΙΌΡδοια 47. Ρ. 848. 

Τὸ δ᾽ ἔσχατον δὴ τοῦτο ϑαυμαστὸν βροτοῖς, 
Υ Χ ’, 

οὐχ εὕροις ἂν ἀϑλιώτερον. τυραγγίς " 

(φίλους τε πορϑεῖν χαὶ καταχτανεῖν χρεών" 

πλεῖστος φόβος πρόσεστι μὴ δοάσωσί τι. 

ΥΙ 
ΙΟΡαΘα5 72. Ρ. 4410. 

«ἀϊνῶ " διδάξαι δ᾽, ὦ τέχνον, σὲ βούλομαι, 

ὅταν μὲν ἧς παῖς, μὴ πδὸν παιδὸς φοογεῖν, 

ἐν Ἐπλ τς δὲ παοϑένου τρόπους ἔχειν, 

ὅταν δ᾽ ὑπ᾿ ἀνδρὸς χλαῖναν εὐγενοῦς πέσης, 
Ἂ Ἔ Ἂ Ἔ Ἂ Ἀ 

. 5. ΟΞ 3... 3 » “ 3. 9 , 
τὰ δ᾽ αλλ᾽ ἀφεῖναι μηχανήματ᾽ ἀνδράσιν. 

Δ! 
ΟΡ δος 90. Ρ. ὅ0ὅ. 

Ὁρῶσι δ᾽ οἱ διδόντες εἰς τὰ χρήματα. 

-σ-ς-.ὄ..-τὸθ...-τ.ςὄὄ-.---ὄὈὉὈὌ ͵ 



ὙΓ1Π 1 ΕΠ Σὲ 

Ι 

Αὐἱβίορι. ΝΡ. 11969885.. Βοάσομ᾽ ἄρα τὰν 

ὙΠ 

᾿Αο]ΐαπες Ν. Α. ΨΙΣ, 47. Τῶν ὑστρίχω»ν --- τὰ ἔχγονα 
ὕβρια καλεῖται" καὶ μέμνηται Εὐριπίδης ἐν Πελιάσι 

τοῦ ὀνόματος, χαὶ «Αϊσχύλος ἐν ᾿Δγαμέμνονι χαὶ 
ΖΙικτυουλχοῖς. ., Δᾶ ἱπαϊοῖπιπι ΑΘΘΟΒΎΥΙ σου 1}Ὰ6 0116 

Ροίποτας ὀβοίχαλα χαλεῖται. «Αϊσχύλος ὀβοίχαλα χα- 
λεῖ τοὺς λεοντιδεῖς Ἐπιδίαια. ἰπ 11. γ. Ρ. 288..“ Ὑα1ο- 
Κρη. Ὠϊαίν. Ρ. 200. 

ΙΧ 

Ἰοδπηθ5 Πδπια50. ἵἱπ Οαϊδῖ. ἀρραπᾶ. δὲ ϑιοθάθυπι 

γ0]. ΤΥ. Ρν. 12. Εὐριπίδου Πελιάσι 

«Ῥϑείρου" τὸ γὰρ δρᾶν οὐκ ἔχων λόγους ἔχεις. 
Χ 

Τριάθηι νυ. 20. οἱ Ρ. 89. 

Ὁ γὰρ ξυνὼν, χαχὸς μὲν ἣν τύχη γεγὼς, 
τοιούσδε τοὺς ξυνόντας ἐχπαιδεύεται, 
χοηστοὺς δ᾽ ὁ χρηστός" ἀλλὰ τὰς ὁμιλίας 

ἐσϑλὰς διώχειν, ὦ νέοι, σπουδάζετε. 
ΧΙ 

ΤΡΙάθπι Ρῥ. 31. 

Ἔν τοῖσι μὲν δεινοῖσιν ὡς φίλοι φίλων, 
[ κ ,φ 2 ξ᾽ - , 
ὅταν δὲ πραξωσ᾽ εὑ, διωθϑοῦνται χαριν, 

αὐτοὶ δι᾿ αὐτοὺς εὐτυχεῖν ἡγούμενοι. 

Ἄ ΧΙ 

Ἡροδγοβίυα, “ρταμεῖν: καταχόπτειν. Ἑύὺριπί- 
δης Πελιάσιν. Τάρι, ἀντεμμάσσασϑαις ἀντα- 
ποδοῦναι, ἐπιπλῆξαι. Εὐριπίδης Πελιάσιν.. 

ΧΙΠ 

ΒΕΚΚοῦ Αποϑοᾶ. Ρ. 9ὅ, 28. Εὐστόχως: Ἐὐρι- 

πίδης Πελιάσιν. 
Χ͵ΙΥ 

ΤρΙάθπι Ρ. 106, 27. “ύσιμον ϑηλυκῶς λέγει Εὐρι- 
πέδης Πελιάσιν. 

ΧΥ 

50Π0]. Ῥ]δίοπα Ρ. 187. Πυμηκ. Κατηβολὴ, τὸ ἐπι- 
βάλλον. Εὐριπίδης Τημένῳ καὶ Πελιάσι. Ἑδάθρι 
ΤἩΘΡΥΟΒΙ5. 

ὑπέρτονον βοάν: παρὰ τὰ ἐκ Πηλέως Εὐοιπί- 
δου. ἐπιφέρει γὰρ 

᾿Ιὼ πύλαισιν ἥτις ἐν δόμοις. 

1 

ΘΙΌΟΡδΘι5. 60]. Ρἢγ5. το]. 1. ρΡ. 170. 

Κλύετ᾽ ὦ Μοῖραι, “ιὸς αἵτε παρὰ 
ϑρόνον ἀγχόταται ϑεῶν ἑζόμεγαι. 

ΠΙ 
ΘΈΟΡδου5 88. Ρ. 8500. 

Οὐχ ἔστιν ἀνθρώποισι τοιοῦτο σχότος, 
οὐ δῶμα γαίας χλειστὸν, ἔνϑα τὴν φύσιν 

ὁ δυσγενὴς σρύψας ἂν Ἔ εἴη σοφός. 

ν 
ΘΙΌΡδΘι 91. ν. 807. 

Τὸν ὄλβον οὐδὲν οὐδαμοῦ χρίνω βροτοῖς, 
ει . ᾿) ς. ΒῚ 

ὃν γ᾽ ἐξαλείφει ὅζον ἢ γράφει ϑεός. 

γ 
ΒΙΟΡδοας 114. Ρ, ὅδ. 

ὸ γῆρας, ὦ παῖ, τῶν νεωτέρων φρενῶν 

ΕἘΥΡΙΠΙΔΟΎ. 

σοφώτερον πέφυκε χἀσφαλέστερον, 
ἐμιπειορία τὲ τῆς ἀπειρίας χρατεῖς. 

ὙΙ 

οι. Τιγήυς 46 τπαριϑίθαί. 1Π|, 2ὅ, γ. 192. 

Τὰ δ᾽ ἔνϑεν οὐχέτ᾽ ἂν φράσαι λόγῳ 
δαχρύων δυναίμην χωρίς, 

χατὼ τὸν Εὐριπίδου Πηλέα. 

ΠΙΕΙΣΘΕΝῊ Σ. 

1 
ΚΌΒΟΙ. ΤΠΟπιουὶ Π. ὃ, 819. 

Οὐ τὸν σὸν ἔκταν πατέρα πολέμιόν γε μήν. 
1 

ΘΙΌΡαρι 46. ρΡ. 32ὅ. 

“ήμῳ δὲ μήτε πᾶν ἀναρτήσῃς χράτος 
μήτ᾽ αὖ χαχώσης, πλοῦτον ἔντιμον τιϑείς “ 

μηδ᾽ ἄνδρα δήμῳ πιστὸν ἐχβάλης ποτὲ, 
μηδ᾽ αὖξε χαιροῦ μεῖζον " οὐ γὰρ ἀσφαλὲς, 
μὴ σοι τύραννος λαμπρὸς ἐξ αὐτοῦ φανῇ. 

χώλυε δ᾽ ἄνδρα παρὰ δίχην τιμώμενον " 
πόλει γὰρ εὐτυχοῦντες οἱ κακοὶ γόσος. 

ΠΙ| 
ΘΊΌΡΘΘι5 91. Ρ. 807. 

Ὦ, πλοῦϑ᾽, ὅσῳ μὲν δᾷστον εἰ βάρος φέρειν. 
πόνοι δὲ χὰν σοὶ χαὶ φϑοραὶ πολλαὶ βίου 
ἔνεισ᾽ " ὁ γὰρ πᾶς ἀσϑενὴς αἰὼν βροτοῖς. 

Υ. 1. 89. ρΡ. ὅ02. εχ Εὐυ]ρια!]ς ῬΠΟΘπῖοΘ οἰξαίαι. 

ΙΥ 

Απιπιοη. τ. βωμός. ΤΠΙαρὰ Εὐριπίδῃ ἐσχάρα ἀντὶ 
τοῦ βωμοῦ χεῖται ἕν Πλεισϑέν ει 

ΠΙηλοσφαγεῖτε δαιμόνων ἐπ᾽ ἐσχάραις. 
Ἐποίδι μίας Ρ. 1664, 80. .“Ζέγει δὲ χαὶ Εὐριπίδης μη- 

λοσφαγεῖ τε δαιμόνων ἐπ᾿ ἐσχάραις. 

Υ 

Βίορι. Βγ2. νυ. ζώργος. λέγεται καὶ ᾿4ργόλας. --- 
Εὐριπίδης ἐν Πλεισϑένει 

᾿Εγὼ δὲ Σαρδιανὸς, οὐ γὰρ οὐκέτ᾽ :ργόλας. 

ΥΙ 

ΑἸμοπδους ΧΥ͂. Ρ. 668 Ρ. Τῶν ἐρωμένων ἐμέμνην- 
το, ἀφιέντες ἐπ᾽ αὐτοῖς τοὺς λεγομένους χοσσάβους. 
διὸ καὶ Σοφοχλῆς ἐν ᾿Ινάχῳ ᾿Δφροδισίαν εἴρηχε τὴν 
λάταγα --- καὶ Εὐριπίδης ἐν Πλεισϑένει 

]1Ιολὺς δὲ χοσσάβων ἀραγμὸς 

Κύπριδος προσῳδὸν 
ἀχεῖ μέλος ἐν δόμοισιν. 

Ἡδογοβία5, Κότταβος: λάταξ. Εὐριπίδης Πλει- 
σϑένει. Ἑποιαϊμῖαν Ρ. 1170, ὅ8. Κότταβον, ὃν ὃ φι- 
λοσίγματος Εὐριπίδης ἐν δυσὶ σσ γράφει. οἱ δᾶ ΤΠ. 

ν, 57. χρῆσις δὲ κοσσάβου ἐν τῷ ., Πολὺς χοσσάβων 
᾿ 7. (( ἀραγμός. πὶ 

ΒΘΚΚου Αποοάᾶ, ῥ. 107,10. ἡόμφον: τὴν μέμ-. 
ψιν. Βὺὐριπίδης Πλεισϑένει. 

ΠΟΖΥΙΔΜΟΣ Ἡ ΤΓΛΖΑ,ΥΆΚΟΌΟΣ: 

Αοιΐαπυς Ν. Α. Υ͂, 2. Ἔοιχεν ὁ Εὐριπίδης ἀβα- 
σανίστως πεποιηκέναι τὸν Πολύϊδον ὁρῶντα (γλαῦ- 

χαὶὴ χαὶ ἐξ αὐτῆς τεχμηράμενον ὅτι εὑρήσει καὶ τὸν 
500}. 

| 

Τλαῦχον τὸν τεϑνεῶτα τοῦ Μιῖίνω τὸν υἱόν. 



ἘΛΕΕΡΑΙ ἩΒΕῊΝ ἀΠΉΜΣ ἈΥ. 

ΑΥοε14. το]. 11, Ρ. 807. 64.16}». Τ᾽ ραγιχῆς βούς: 

ἱ Πολύειδος πεποίηται δρᾶμα Εὐριπίδη, ἐν ᾧ βοῦν 

τρίχρωμον ποιεῖ εὑρῆσϑαΐξ τισι, περὶ οὗ γέγονεν 
Ν 

2 

αὑτοῖς φιλογειχία βασιλείας. 

Ι 

5680]. ἴη Ἡδνπῖοσ. Ρ. 416. οα. Τιδυτοπί. 11. ἡ. 254. 

δ. ϑτασμι. Τὸ Εὐριπίδου ἐν Πολυΐδῳ : οὕτως ἔχουσι 
τὰ τοῦ ΠΟολυΐδου ῥήματα 

2. ν 
Εα ἕξα. 
«ε - 2 Φ 2 - (ὁ [ἐ 

ὁρῶ γ᾽ ἐπ᾿ ἀχταῖς νομαδὰ χκυματοφρϑόρον 
Ν 

ε 
ἁλιαίετον " τὸν παῖδα χερσεύει μόρος. 
εἰ μὲν γὰρ ἐκ γῆς εἰς ϑάλασσαν ἔπτατο 

τον ΛΕ: ΑΑΣῈΣ : 
Ϊ .,8: χύματ᾽ οἰκῶν ὄρνις, ἡρμήνευσεν ἂν 
᾿ τὸν παῖδ᾽ ἐν ὑγροῖς χυμασιν τεθνηκέναι" 
᾿ γῦν δ᾽ ἐχλιπὼν ἤϑη τε καὶ νόμον βίου 

δεῦρ᾽ ἔπτατ᾽ - οὔχουν ἔσϑ᾽ ὁ παῖς ἐν οἴδιμασιν. 
| 1 

᾿ς Ἐγαδίοϑίῃ. ορ. 46 οπδὶ ἀπρησαῆοπθ δριᾶ Ἐίοοίτη 

᾿δοπῖπι. πὶ Ανομῖπι. ἀθ 5ρῃδθγᾶ δὲ οΥ]. ρ. 206. Τῶν ἀο- 

χαίων τινὰ τραγῳδοποιῶν φασὶν εἰσαγαγεῖν τὸν 
Μίνω τῷ Γλαύκῳ χκατασχευάζοντα τάφον" πυϑόμε- 
νον δὲ ὅτι πανταχοῦ ἑχατόμπεδος εἴη εἰπεῖν 

Μιχοόν γ᾽ ἔλεξας βασιλιχοῦ σηχὸν τάφου. 

διπλάσιος ἔστω" τοῦ κύβου δὲ μὴ σφαλῆς. 

11 
ΘΙΌΡΘΘις 8. Ρ. 86. 

Ὅστις νέμει χάλλιστα τὴν αὑτοῦ φύσιν, 
οὗτος σοφὸς πέφυχε πρὸς τὸ συμφέρον. 

᾿ ΤΥ 

5080]. ΠΠ. χ, ὅ6. 46 του. τέλος. ποτὲ δὲ τὸ δαπά- 

νημα. ὡς Εὐριπίδης ἐν Πολυείδῳ 

Μάτην γὰρ οἴχῳ σὸν τόδ᾽ ἐχβαίη τέλος. 

Οἰλῖθθο ἀγαπιδίϊ5 ΠΟΠΠΘ6 Ὑρύϑηι Οἱΐαί Ἐπ σ δ ἢ ἶπ5. Ῥ. 

189, 14. 
Υ 

ΘΙΌΡαΘας 122. ῥ. 618. 

᾿νϑρώπων δὲ μαίνονται φρένες, 
᾿ δαπάνας ὅταν ϑανοῦσι πέμπωσιν χεγάς. 

᾿ ΥΙ 
᾿ς Ριυτατομαβ ΜΓ]. Ρ. 1104 ἀ. Ἔχ δὲ τούτου παρα- 
ἱτροπῆς γενομένης καὶ ὅπλα χαὶ σχεύη χαὶ ἱμάτια 

᾿συνήϑη τοῖς τεϑνηχόσι, χαὶ ὡς ὁ Μήίνως τῷ Γλαύχῳ 

Κρητιχοὺς 

αὐλοὺς ϑανούσης χῶλα ποιχίλης γεβροῦ 

ἥδιον ἔχουσιν. 

Δ 61: 

5οχί. Ἐπιρῖν. Ῥγιγβοη. Βυροίγρ. ΠΙ͂, 229. ρ. 18ὅ. 

Ῥίοσ. Τϑονί. ΓΝ, 79. 50801. ΡΙαΐ. Ρ. 119. Ἀπμηκ. 

ΙΪ Τίς δ᾽ οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι χατϑαγεῖν, 

ἬΝ 

συνϑαπτοντὲς 

τὸ χατϑωνεῖν δὲ ζὴν χάτω νομίζεται. 

.. χάτω νομίζεται οδτῖαπι 50801. ΡΙαῖ, ῬιῸ 60 Πίος. ἵ,. 

'Βαθοὲ γομίζεται βοοτοῖς. ΘΙ αι, ὧὐ ΡΙαίο αοΥρ. Ρ. 

᾿492 6. (ἴδῃ. Αἴθχ. ϑίτοηι. Ρ. 432 ἃ. Οτίσθηθο ἰπ 
[δειξαω ὙΠ. ργΡ. 366. 56801. Επτ, ΗΠρΡΡ. 191. 5080]. 

᾿ΠΑὐῖσῖ, Βαπ. 1114. (νἱ4. ἔν. Ῥμνῖχ. ΧΕ.) ρυϊογοπι δὲ 
5080]. Βδη. 

{186 

Δἰου ἢ π5π 86] ζΥ», (Δ ηΠπιπιΠ]060 οἰΐβηΐ, 

[1626. ροβῖ ζῆν δάάϊι ὑπνοῦν δὲ τὸ χατϑανεῖν, 

᾿φοπιϊοὶ ΔΙΠΙΟμἼπ5. 6558 Υ6] ΠΙΘίθ πὶ Οσΐο πα τ.“ ΙΑΎΤΗΙΔΕ. 

ὙΠῚ 
ΒΙΌΡΑΘι5 ὅ9. Ρ. 382, 

ἱ 

] Οἱ τὰς τέχνας δ᾽ ἔχοντες ἀϑλιώτεροι 

τὴ φαυλότητος. τοιγὰρ ἐν κοινῷ ψέγειν 
β ἅπασι χεῖσϑαι δυστυχὲς χοὺχ εὐτυχές. 

ΙΧ 
δίοθαριϑ 89. ψ. 502. 

Οὐ γὰρ παρὰ χρατῆρα καὶ ϑοίνην μόνον 
τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισιν ἡδονὰς ἐ ἘΥῸν; 
ἀλλ᾽ ἐν χακχοῖσι δύναμιν οὐ μιχρὰν φέρει. 

Χ 
614. 
327 « -- “- αλλὰ μὴ δοχεῖς ξυνιέναι" 
φαυλότης ἔνεστί τις, 
ἔλαχε διὰ τὸ δυστυχές. 

ΘΊΌΒΡδΟι5 93. Ρ. 

ΤΠΊ,λουτεῖς" τὰ δ᾽ 

ἐν τῷ γὰρ ὄλβῳ 
σενία δὲ σοφίαν 

Ὑούδιι5 ἐθυπ5. ἴπ ῬΙΟΥΘΥΡίαπι ΡΠ: στἱᾶ, ΟἿθπ.. ΑἸοχ. 
δίνοπα, ΕΥ̓͂. ρ., 488 544. Ζδθπορ. Υ,, 72. Τὴ 6ο (Ἰοπι. 
διὰ τὸ συγγενές γρτο διὰ τὸ δυστυχές. 

ΧΙ 

ΒΙΌΡ θα. 22. Ρ. 187. Ε. Γλαύχῳ | 
Βαρὺ τὸ φόρημ᾽ οἴησις ἀνϑοώπου ἜΡΘΗ 
ὅστις γὰρ ἀστῶν πλέον ἔχειν πέφυχ᾽ ἀνὴρ, ' 

φίλοις τ᾽ ἀμιχτός ἐστι χαὶ πάση πόλει. 

ΧΗ 
ΒΊΌΡαθις 44. Ρ. 802. Ε΄. Τλαύχῳ ᾿ 

Ὅταν χαχός τις ἐν πόλει πράσσῃ καλῶς, ' 

γοσεῖν τίϑησε τῶν ἀμεινόνων φρένας, 
παράδειγμ᾽ ἔχοντας τῶν χαχῶν ἐξουσίαν. 

ΧΗ ἶ 
ΒΙΌΡδουβ 115. Ρ. ὅ90. ΚΕ. ΖΤλαύχῳ 

«Ῥεῦ φεῦ, τὸ γῆρας ὡς ἔχει πολλὰς γόσους. 
γέροντι δ᾽ οὐχ οἷόν τε μηχύνειν χρόνον" | 
μαχρὸς γὰρ αἰὼν συμφορὰς πολλὰς ἔχει. 

Χ͵ΙΥ 

Ἐνοτδηπ Ρ. 120. 7εεβλήϑησαν: -- Εὐριπίδης -- 

μέμνηται τῆς λέξεως καὶ ἐν Πολυείδῳ χαὶ ἐν Ορέστη. 

ΧΥ 
Οτοϑον. ον. Ρ. 17 5ᾳ. Εὐριπίδης ἐν ΠΙολυΐδῳ τῷ 

δράματι 

.,» Οἰσϑ'᾽ οὖν ὃ δρᾶσον ““ Ι 

ἀντὶ τοῦ δράσεις ἐξήνεγκε. 0801. Αὐίΐξί, Τμονπιορῖν, 
870. Σύνηϑες τὸ σχῆμα. “Μένανδρος »9. Οἶσϑ᾽ ὃ ποίη-! 

ΠΟ π᾿... Οὐ νου Ὁ δρᾶσον “Εὐριπίδης πο-! 

λυΐδῳ. 

--- --ττὩὥςς ὦ ὦ ὁ ὀΛ ἔ ΚΕ :ὅὃ ὃ 

Ϊ ὧν ὑμδ τἱ, ἐν 

ΧΕΡῸΣ ΠΕ ΣΓΟΖ Ζ ΘΣΣ: Ι 

5080]. Αὐἰϑε 14. το]. 11. Ρ. 228, θά. 160}. Ὁ Πρω-- 

τεσίλαος δοᾶμα ΤΉΝ τῷ Εὐριπίδη. ΠῚ: δὲ! 
εἰ ’ «ς , » 

οτι γαμησας χαὶ μίαν ἡμέραν μόνον συγγενόμενος 

τῇ γυναιχὶ ἠναγχάσϑηὴ μετὰ τῶν ἙἭ).:λλήνων χατὰ 
; ΄ 2 - κ - ι - , 

Τοοίας ἀπελθεῖν, χαὶ πρῶτος ἐπιβὰς τῆς Τροίας 

ἐτελεύτησε. καὶ (φασὶν ὅτι τοὺς χάτω δαίμονας ἠτή- 
: ὼ 2 ΄" ͵ «ε ΄ " “΄ 

σατο χαὶ ἀφείϑη μίαν ἡμέραν καὶ συνεγένετο τὴ 

ΟΙ. ὙΖοίΖ. ΟΕ]. ΠῚ, 760 ς({. 

Ι 

50Β0]. ὅόοριῃ, Οδά. Ὁ. 10. 

ὁ ἀχάϑαρτος χαὶ βατὸς πᾶσι. 

ἑαυτοῦ γυναιχί. 

Βέβηλος τόπος ἐστὶν 

χαὶ βέβηλος ἀνὴρ, ὁ 
Εὐριπίδης Πρωτεσιλάῳ μιαρός. 

Οὐ γὰρ ϑέμις βέβηλον ἅπτεσϑαι δόμων. 
Ἡΐηο δυϊάας τ. βέβηλος. 

ΗΠ 

ΡΙυΐΑγ Ομ 5 ΜΌΓΓΑ]. ᾿. 10 ἃ. 

᾿ γν. 108. 

ΘΙΌΡδοι5 ὅ. Ρ. 68. 19. 
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“Ἰυοῖν λεγόντοιν, ϑατέρου ϑυμουμέγου, 

ὁ μὴ ᾽ντιτείνων τοῖς λόγοις σοφώτερος. 
ΠῚ 

δίοθδθις 67. ν. 428, ἷ 

Ὅστις δὲ πάσας συντιϑεὶς ψέγει λόγῳ 

γυναῖχας ἑξῆς, σχαιὸς ἐστι χοὺ σοφός. 

πολλῶν γὰρ οὐσῶν τὴν μὲν εὑρήσεις κακὴν, 
Ἁ Ἴ ο! « - Ὁὕ᾿ ’ τὴν δ᾽, ὥσπερ αὕτη, λῆμ᾽ ἔχουσαν εὐγενές. 

ΓΥ 
ΒΙΌΡδθια 96. Ρ. ὅ82. 

Οὐ ϑαῦμ᾽ ἔλεξας, ϑνητὸν ὄντα δυστυχεῖν. 

ν 
Βδίοθαθιβ 128. γ. 616. 

Πέπονθϑεν, οἷα χαὶ σὲ χαὶ πάντας μέγει. 
ΣΙ 

ίΌΡδοις 110. Ρ. ὅ81. 

πόλλ᾽ ἐλπίδες ψεύδουσι καὶ λόγοι βροτούς. 
ἷ Δ! 

Ὁϊο Οἶυυ5. οὐ. 957. Ρ. 467 ". 

πίδου “αοδάμειαν 

οὐκ ἂν προδοίην καίπεο ἄψυχον φίλον. 
ΨΠΠ 

ῬΠοίϊις δὲ ϑι7ι5 ν. πεγϑερά, Πεγνϑερὰ, τῷ γυμ- 
φίῳ ἡ τῆς κόρης μήτηρ, χαὶ πενϑερὸς ὁ πατήρ. 
Εὐριπίδης δὲ γαμβρὸν αὐτὸν παρὰ τάξιν λέγει. --- 
χαὶ ὃ Πρωτεσίλαος τῷ ᾿Δλκάϑῳ φησὶν 

᾿“ἄξιος δ᾽ ἐμὸς 

ἔχλησαι. παῖδα μοι ξυγοικίσας. 
ΙΧ 

ΟἸομθπ5 ΑἸοκ. οι. ὙΙ. Ρ. 628 ἃ. Πλάτωγος 

ἐν Πολιτείᾳ εἰπόντος κοιγὰς εἶναι τὰς γυναῖχας, Εὐ- 
ριπίδης ἐν Πρωτεσιλάῳ γράφει 

Κοιγὸν γὰρ εἶναι καὶ γυναικεῖον λέχος. 

Χ' 

᾿Εγὼ δὲ τὴν Πὺρι- 

Α γαμβρὸς « 

----»-Ὄὐὸὦὴὦ. τ... ὄ:».. ..,, -ἾὮἾςἷὙἸὐὙὐἷἾ΄ Θὃ΄ὃὮὃὦὮὦἴὮ!Ἕ .. ας... ..ς.... . ΄΄΄΄“΄ὦ[ὃἧ........... ...ν...--΄΄΄΄’ὦ[ὃ[Π ..... 

δίρρθαθιβ 78. ρ. 448. 

Ὦ παῖδες, οἷον φίλτρον ἀνθρώποις φρενός. 

ΡΑΖΦΑΜΟΑΜΝΘΥΣ. 

Τΐδπο ἔαβιϊαπι γνοϑεύεσθϑαι αἰοῖξ σταπιπιδίΐοις δρπᾶ 

ΕἘΠῚπ|51. δὰ οδίοοθῃιν θα, δοομδιιπη. 

1 

Βιοθδθασ οὶ. οἵδ. υο]. ΕΠ, γῥ. 842. 

401. 
2). « - -“ 

ἔρωτες ἡμῖν εἶσι παντοῖοι βίου. 

ΕἸΟΥ, 02. Ρ. 

« Α ΝΥ 2 Ν, ς ’΄ “« 

0 μὲν γῦρ εὐγένειαν ἐμείρει λαβεῖν " 
“ὦ 3 Ἄν τὰ , « ΕΣ . , 

τῷ δ᾽ οὐχὶ τούτου φροντὶς, ἀλλὰ χρημάτων 

πολλῶν χεχλῆσϑαι βούλεται πατὴρ δόμοις" 
27 2 3 " " ς Χ 3 “ αλλῳ δ᾽ ἀρέσχει μηδὲν ὑγιὲς ἔχ φρεγῶν 
λέγοντι πείϑειν τοὺς πέλας τόλμη χακῇ " 

οἱ δ᾽ αἰσχρὰ χέρδη πρόσϑε τοῦ χαλοῦ βοοτῶν 
“- - οἹ » 3 , ’ 
ςητουσιν. οὕτω βίοτος ἀγνϑρώπων πλανγη. 

ἐγὼ δὲ τούτων οὐδενὸς χοήζω τυχεῖν, 
δόξαν δὲ βουλοίμην ἂν εὐχλείας ἔχειν. 

[81 

ϑίναθο ὙΠ. ν. 646 ἃ. Εὐριπίδης ἐν τυβομρηλο 

[ καλεῖ πόλιν τὴν χώραν] 

Οὲ γῆν ἔχουσ᾽ Εὐβοῖδα πρόσχωρον πόλιν. 
181} 

ΒοΚΚορὶ Αποοᾶ. Ρ. 98 54(. Ἐξαί 
ΕῚ ,͵ὔ 

Εὐριπίδης 

οειγς: ἀντὶ τοῦ 
δὲ Ῥαδοαμάνϑυι 

ἘΝ δ ΒΧ πὸ ὁ ΑΘ ἢ: 

Οὐδεὶς γὰρ ἡμᾶς . «- « « ἐξαιρήσεται 
αὐτὸν βυρρίου Ῥίθυβοη. : 

ΣΘΕΝΈΒΟΤΑ. 

1 

Αὐἱϑίορι. Ἐδη. 1250. (1217. Βν.) 

Οὐχ ἔστιν ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ" 

ἢ γὰρ πεφυκὼς ἐσϑλὸς οὐκ ἔχει βίον, 
ἢ δυσγενὴς ὧν 

ὉΠΡῚ 508|01. τὸ λοιπὸν τοῦ Ἰάμβου 

πλουσίαν ἀροῖ πλάχα. 

ἐχ Σϑενεβοίας δὲ ἡ ἀρχή. Ῥυεῖπιο σουϑι πιϑ5 656 Νὶ- 
οοσί δία. οΟπΐο5 ἀρυ6α δίοθδοιπη 108. Ρ. ὅ08. Ῥῆι- 

Τρρῖάθ5 10. 106. ρ. ὅθ8. ῬΙυίανοδα» ΜΟΥ]. ἡ 108 "ἢ. 

1 

ΘΌΠΟΙ, Αὐἱδί, 50. 111. Τοιαῦτ᾽ ἀλύει, νουϑε- 
τούμενος δ᾽ ἀεὶ μᾶλλον δικάζεις παρὰ τὰ Εὐριπί- 
δου ἔκ «Σϑενεβοίας 

Τοιαῦτ᾽ ἀλύει νουϑετούμενος ἔρως. 

ϑοπίοητίαπι Θχρθὲ ῬΙπίδτομις ΜΟνΔ]. Ρ. 71 ἃ. οὐ γὰρ 
ἁπλῶς νουϑετούμενος ἔρως μᾶλλον πιέζει χατ᾿ Εὐ-- 

ριπίδην ζ. τ. λ. οἱ Θαἴθπας γ0]. Ὑ΄. Ρ. 411. 66, Κύμη. 

γουϑετούμεγνος δ᾽ ἔρως μᾶλλον πιέζει. 

1Π| 

ῬΙαίδνομι5 ΜΟνα]. Ρ. 622 ο. Πῶς εἴρηται τὸ 
ΜΟουσικὸν δ᾽ ἄρα 

Ἔρως διδάσχει, χἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν. 

ἘΞαυΊρΡΙα15 Ἰοοῦμ 6556 1΄6πὶ τηοηϑίγαί ἢ. 405 ἔ. 762 Ν. 

ΟἹ. Αὐἱϑα. νο]. ἢ. Ρ. 30. οἵρ. 198. Ἐ ϑιβοπορθοθα ροέϊ- 

ΑὐἹϑίορι. ὕ8Ρ. 1069. 

Πᾶς 

γοῦν ποιητὴς γίγνεται, κἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρὶν, οὗ 
ἂν "Ἔρως ἅψηται. 

ἴ05 6556 τοῦτ ἀοσοί 90}0]. 

Ἐλιπηά 6πηι Ἰοοῖιη ΤΌ5ΡΙΟΙ ῬΙαίο ϑυπροσ. Ρ. 196 ὁ. 

ιν 

Αἰβοπδοια Χ. ἢ. 421 ς“4«. Ἐν ΣΣϑενεβοίᾳ δ᾽ ὃ Εὐ- 
οιπίδης περὶ εὐτελείας λέγων 

Βίος δὲ πορφυροῦς ϑαλάσσιος 
οὐχ εὐτράπεζος, ἀλλ᾽ ἐπάχτιοι φάτγαι" 
ὑγρὰ δὲ μήτηρ, οὐ πεδοστιβὴς τροφὸς, 
ϑάλασσα. τήνδ᾽ ἀροῦμεν, ἐκ ταύτης βίος 

βοόχοισι χαὶ πέδαισιν οἴχαδ᾽ ἔρχεται. 

ν 

Αἰμβοπαθας Χ. ρ. 427 6. Τοῖς δὲ τετελευτηχόσι 

τῶν φίλων ἀπένεμον τὰ πίπτοντα τῆς τροφῆς ἀπὸ 
τῶν τραπεζῶν. διὸ χαὺ Εὐριπίδης περὶ τῆς Σϑενε- 
βοίας φησὶν, ἐπειδὴ νομίζει τὸν Βελλεροφόντην 
εϑνάναι 

Πεσὸν δέ νιν λέληθεν οὐδὲν ἕχ χερὸς, 

β 
᾿ν 

ἀλλ᾽ εὐθὺς αὐδᾷ, τῷ Κορινϑίῳ ξένῳ. 
Ϊ 

2 

Τοσια υἱὲ το Τμθσπι. 408. ἀνὴρ ἐρωτῷ, Τῷ, 

χατέαγεν ἢ χύτρα; οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ τῷ Κορινθίῳ, 

ξένῳ. ὉΒ1 56801. ἐκ Σ'ϑενεβοίας Πυριπέδου. διαβάλ-. 

λει δὲ ὡς μοιχοὺς τοὺς Κορινθίους. ΟἹ, ἘΓΘου οὗ. το! 

Κορίγϑιος ξένος. τ 
νΙ 

ΘΙΌΒ θα. 89. Ρ. 488. 

Κομίζετ᾽ εἴσω τήνδε" 
γυναικὶ μηδὲν, ὅστις εἰ φρονεῖ βοοτῶν. 

᾿ 

πιστεύειν δὲ χρὴ 



ἘΝ ὙΦ ΡΧΕΤΤΙΣῚ ΠΑ ΠΟΙ͂ΣῪΣ: τὶ 

ΨΙΙ Καὶ τὰς μὲν ἔξει πῶλον ἂν δὲ δῷς ἕνα, ] 

ῬΒοῖπς, Ξεγαπάτας: ἰδίως ἐπὶ τῶν ὅταν τὰς δὲ ξυγωρίδ᾽, αἱ δὲ χἀπὶ τεσσάρων 

᾿μὴ τοιοῦτοι πγέωσιν ὄνεμοι ἐν τοῖς πελάγεσιν, ὑΠτη σον ἕππων ἀργυρῶν" φιλοῦσι δὲ Ι 
᾿ ὁποῖοι ἐν τοῖς λιμέσιν. Ἐϊριπίδης “ΣΣϑενεβοίᾳ τὰς ἐξ ̓ ϑηνῶν παρϑένους, ὅταν φέρης 

! 

ἱ 

51ῸΡ “Εὲ ἀρ ΥΠΙ ; ἐνεχεχάραχτο ᾿“ϑηνᾶς πρόσωπον (ἢ. 74. χόρη γνόμι- 

Ὁ ΤΩΣ ΤῊΣ οὔρεος ἘΠῊΝ ᾿ σμα παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις ἡν)}" ὅϑεν τὸ νόμισμα τοῦτ 
Πολλοὺς δὲ πλούτῳ χαὶ γένει γαυρουμένους 

γυνὴ χατήσχυν᾽ ἐν δόμοισι νηπία. 
; ιχ : ᾿ πωμέγογ.- 

ΒΊΌΡδοις 39. Ὁ. 199. ΠῚ 

“ἄνευ τύχης γὰρ, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
ΙΝ: ΄ ; ᾿ 

πόνος μονωθεὶς οὐχέτ᾽ ἀλγύγει. βροτούς. 
; Χ 

- ς ’ [κ᾿ ϑ 

5080]. οποί. Ατὶθί. Ῥδς. 128. ὁ λόγος ἔχαϑὲν ἕχ 2 5 ιὴ » ΠῚ 
δὲ οἴονται ἐχ Βελλε-- χράϑαις ἐριναῖς. ττ 

β 
, Εὐυβουλος ἐν ᾿“γχίση καλεῖ Παλλάδας" πῶλον δὲ τὸ; 

νόμισμα τὸ Κορίνϑιον, ὅτι Πήγασον εἶχεν ἔγτετυ-᾿ 

Αἴθηδοις ΠΠ1. Ρ. 76 ὁ. Ζίνημονεύει δὲ τῶν ἐοι-' 

γῶν σύχων Εὐριπίδης ἐν Σχίρωγι 

Ἢ προσπηγνύναι 
β 

Σϑενεβοίας Εὐριπίδου, τινὲς 
Ν 

ροφόντου παρῳϑδῆσϑαι. ἔστι. δὲ ἐν τῇ «Σϑενεβοίᾳ Αὐβοπαθας ΕΧ. Ρ. 368 4. Καὶ Εὐριπίδης, ἕν; Σ χεῖ-" 
- , »" ’; Χ ω 9 . . Δ π 75 ᾿, - 

παρὰ τραγιχῷ οὕτως. πέλας δὲ ταύτης δεινὸς ἵδου-- 
τ 

ται χρά ἔνϑηρος ἢ λῃστὴς φρουρεῖται κλύδωνι δεινῷ δὴ 

Ὁ) - - 

οωνι, .. Οὐδὲ κωλῆνες νεβρῶν." 

ΣῊ ΒΙΌΡάθιις 44, ρΡ. 307. ’ ᾽ ᾿ 

βοοτοστόνῳ βρέμει πτηνὸς πυρεύγει (04. Ὑοπθοί. 572 - “λ 

: : ᾿ ς : ἔστι τοῦ χαλογν 
475. πορεύξι). .» Ῥυΐπηυβ Ὑθυϑι5 ὙἹάθπιθ 6556. 1ΔΠΙ ΒΙΟΤΙα 

] 

ε τοὺς χαχοιὶς χολάζειγ. ] 
[Ἐ}ε} {π| τεὴν ΤΊ 

΄ κ᾿ [4 κ δ [ ᾿ ΧΟ » ν πέλας δὲ ταύτης δειγὸς ἵδουται χρᾶτος γε πεν Βαϊ πη, ΚΟ, | 

τὰ ἰδτη Ι οοττ τ πιὰ 6. ἰδοθναθ ' 

ἔνϑηρος ἢ ληστὴς ὁ φρουρεῖται υ -- | 

χλύϑωνι δεινῷ --- βοοτοστόνῳ βροέμιει 
κ ’ 

πτηνὸς πορξευξι.““ : 

ΙΑΥΤΤΗΙΑΕ.- Βοχίας Ἐτηρῖν. ἄν. ΔΙαιποτι. 1, 803, Ἢ τὸ παρὰ 

ΣΝ ΟΡ “1 1. 

[ 
τῷ Εὐριπίδη ἐπὶ τῇ «Ζυκομήδους ϑυγατοὶ το 

ΣΙΣΥΦΟΣ. μείᾳ λεγόμενον 
ΙΒΥΡΆΠπΙ, αθυαπι παΐγυϊοαπι, Ρ ἘΠ ρΙ 46 ἱπ 566- α. Ἢ παῖς νοσεῖ σοῦ χἀπικινδύνως ἔχει. 

πᾶπι Ῥνοδποίαπι 6556 Ὁ]. 91, 1. {οϑίαίαν Αρ]απι5 Υ. Ἡ, β. πρὸς τοῦ; τίς αὐτὴν πημονὴ δαμάζξεται; 
Π, 8. Θυὶ 8Ρ Ῥβϑιᾶο - ῬΙΠΓΆΤΟΒΟ ἴῃ Πἰρτὸ 468 Ῥ]Δοῖε1β μῶν χρυμὸς αὐτῆς πλευρὰ γυμνάζει χολῆς; 

ῬΒΠΟΘΟΡΒουαι ἀξξονγιιηίιμ' 6Χ ΙΒΥΡΙΟ ἘΠΗῚΡΙ 15. σθυβιδ, 1 πυγϑάνεται γὰρ μή τι πλευριτικὴ γέγονε διὰ τὸ 

ΠῸπ Μαῖα σηΐ, 5684 ΟΥΠα6. ἀρὰ ϑθχθιαι Ἐπιρῖ. Ρ. τοὺς πλευριτιχοὺς βήσσοντας ὑπόχολον ἀγάγειν. 
ὅ62. 6 «πιὸ ἀϊοΐσμῃη 40 Βδομῖο δὰ Οὐδ ἔνασιηθπία ΤΙ 

Ῥ.- ὅ6 κβᾷᾳ.- ϑίοθαθις 108. Ρ. 56]. 

οὐδαόθο ἡ τω «Ῥεῦ, τῶν βουτείων ὡς ἀνώμαλοι τύχαι. 
5ιῖᾶα5, Χαΐέρω: δοτιχῇ τὸ εὐφραίνομαι;, χαὶ 

Τίς ἄνδρα τιμᾷ ξεναπάτην. πολλάς. 
ΒΥ) ΜΝ «- ; Ε 3 ’ - ς ᾿- ϊ 

Ῥοῖπιχ ΠῚ, ὅ8. εἴρηται δὲ ξεναπαάτὴς παρ Εὐριπίδη. τὰς μὲν οὖν παρϑένους λέγοι ἂν τὰς κόρας, ΟἿΕ 

| 

ἃ ρὼῶ σὲ ἐληλυϑότα. ᾿Ὀρωπικοὶ οὕτω λέγουσιν. Εὐ- 
οἱ μὲν γὰρ εὺ πράσσουσ!, τοῖς δὲ συμφοραὶ 

' σχληραὶ πάρεισιν εὐσεβοῦσιν εἰς ϑεοὺς, 
“2 ριπίδης Σισύφῳ αὲ ἐαρὸὶ ν ᾿ χαὶ πάντ᾽ ἀχοιβῶς χἀπὶ φροντίδων βέον 

, 3 ᾽ ᾿) ον 

Χαίρω τε σ΄, ὦ βολεεο αι “Φλχμηνὴῆς τέχος, ] σὺν τῷ δικαίῳ ζῶσιν αἰσχύνης ἄτερ. 
ἘΔ ΣΕ Ὲ Υ ἐ ᾽ Ὲ ' 

τόν τὲ μια ρὸν ἐξολωλύτα. Ψ. 1-- 3. ἱοσπηΐον ἔπ ΔΏΣΠΟ). Ῥαϊαΐί. ΕἸ, ρΡ, 811. ρος- 
᾿Ῥυίΐοτα Χαέρω σὲ ἐλ. --- Σισύιῳ Βαιροῖ οείδπι ἘςσΟ,. “ρηι αἴίαυς ΤΟΝ ΤιΣάσ9 ἄθ πιϑη5. Ρ. 60. οἱ 108. «φιῖ, 

[Μ. Ῥ- 808, 4ᾳ Μ΄. 2. ἐλθόντα Ξπρρῖοῖ Ὑ δἱοκοπαυῦῖπ. : ᾿ » κ ΕῚ Υ ΕῚ 
ἀρ ἑχτὸς οὐδεὶς εὐτυχεῖ ΡυΪΟΤΘ 0600 Ῥτδθρομῖξ, Θεοῦ 7 

1} - , ; ] 
βοοτῶν (81. βοοτος Ὑ. 8. 108. γα. οὐ Αηΐμο9]. ! Α ε 5. ἢ-»- » , . εἰς . . ὦ: . . .“[ 

Ηδεγοδίας, Βλέσσων: πλέχων, ψευδόμενος, “Σ ᾿ Σ ) Σ 
! » αν ῖς τὰν λέ ᾽ Ξυρή -“Ῥ ΤΌΝ (δ -- ΄ ἥ εὔυσ. Ζσοος ϑξεους. 

᾿ οὐχ ἐπεὶ ευϑείας λέγων ἢ ξιγω». -πυριπίθης “ισυφῳ. ΠῚ 

᾿ ΒΙΟΡαΘας 108. ρΡ. 579. | 

τ ιν: “ΣΣοφοὶ δὲ συγχρύπτουσιν οἰχείας βλάβας. | 
᾿ 

" : ΤΥ 
Ϊ “" ἐπ “ΣΤ “ΓΙ. π᾿ γ ῬΈΞΕΣ . 4: , -““.ω 

-- Χ, 86. Τῶν ἀδοξοτέρων ἡ χαμεύνη καὶ Ἡρογομῖι5, Ζεύγλας: ζυγοὶ, ἢ μέρη τοῦ ζυ-, 
ι 5 εἀφδνεενι ᾿ ΣΡ » Ε 5 Ξ ς ΦΡΥΡΗΙΣ] τὸ χαμευνιογ. ὃ» γοὺν τῷ σατυριχῷ «Ξχίρωγι Πύρι- γοῦ. χαὶ ζευχτῆοες ἱμαντόδεσμοι. χαὶ τροπωτῆρες, 

πίδης φησὶ 

Σχεδὸν χαμεύνη σύμμετρος Κορινθίας 

| 
! 

ΣΙΝ » ΕΣ ΕΣ ΤΕΣ | μεταφοριχῶς. Τὐοιπίδης Σ χυρίαις. 

! 

Ἷ κ ’, . 2 Ὕ ες ͵ ; Ϊ 

παιδὸς, χναφαλλου δ΄ οὐχ υπερτείγεις σοδα.- 

] 

ΦΣ οὐ τ ΕΥ̓ ΝΣ, 

: 

ῬΏΠΟ Τα, Ρ. 98, οᾶ. Τ]οθθοῖι. Ρ. 537 4. 369 «.. 

880 ». Επδορίυς Ρ. Ἐ. ΥἹἱ. Ρ. 242. Αὐιοπα, ΕΥ̓͂, 59." 

1 
κ᾿ , ’ 

ῬΟΠΗΧ ΕΧ, 75. Τύγχα δ᾽ ἂν εἴη χύόοη, ὡς Εὐρι-- 3 ᾽ Ν ᾿] Ψ 

» ΄ ΄ ΄ κ πίδης ὠνόμασε παρϑένον ἐν ΖΣαίρωγι, λέγων περὶ 

τῶν ἐν Κοροίνϑῳ ἑταιρουσῶν 
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Ἀ ω ἐθ ἀν Χ τ ΒΥ κ ᾿ Πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦο, ἴτω δὲ φασγανα" 
2 [4 5 ΄ ᾽ 

πίιπρη., χαταιϑὲ σάρχας, ἐμπλησϑητέ μου 
(ς Ἁ ΄ 

προσὕε γὰρ χαάτω 
Ν Ν 
2 Ἅ ΕῚ , 

ανεισ᾽ εἷς αἰϑέρα, 

πίνων χελαινὸν αἷμα" 

γῆ δ᾽ 
πρὶν ἐξ ἐμοῦ σοι ϑῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον. 

ΠΡΏΠΟ γΡ. 537. ρυΐπιιπι ἰαπίππι Ὑθύϑιιηι ΠαΡθοί : ἢ. 880. 
[Βᾶθο Ῥυδθέδπιν οἷα παρ᾽ Εὐριπίδῃ φησὶν ὁ «Ηραχλῆς. 

Ἴάοπι Ἰθοῖταν ῬΉΟΘΠ. 521. Υγ.2. πίμπρη] ὄπτα Ατίο- 

τέμινε Ἐπ ΘΒ Ἶπ 5. 

Π 

| ῬΒΙΟ Τιᾶ. ν. 880 ο. οα. Ἠοοθϑο. 177Ὰλιν τὸν αὖ- 

τὸν σπουδαῖον οὐχ δρᾷς, ὅτι οὐδὲ πωλούμενος ϑερά- 
πων εἶναι δοχεῖ, χαταπλήττων τοὺς ὁρῶντας, ὡς 

ιοὐ μόνον ἐλεύϑερος ὧν, ἀλλὰ χαὶ δεσπότης ἑπόμε- 
ὃ γοῦν Ἑρμῆς πυνϑανομέγοις 

ἡμῖν ὡς τπαῦτιῆξ ἔστιν, ἀποχρίγνεται" 

Ἥχιστα φαῦλος, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον, 

πρόσχημα σεμνὸς χοὺ ταπεινὸς, οὐδ᾽ ἄγαν 

Ὁ δε 2, 
γὴς εἰσιν αστρα; 

Ι ΤᾺ ΠΟΙ. 

“»ὸς τοῦ πριαμένου; 

" « τς ς ᾽ 

εὐογχος, ὡς ἂν δοῦλος, ἀλλὰ χαὶ στολὴν 
».τ7 ι « εν} ΄ 
ἰδόντι λαμπρὸς καὶ ξύλῳ δραστήριος. 

1 Ὶ 
ῬοΥΡῚ ῬΏΠΟ πᾶ. 

Οὐδεὶς δ᾽ ἐς οἴχους δεσπότας ἀμείνονας 
ς - ᾿" ’ Α 2 5» » 

αὑτοῦ πρίασϑαι βούλεται" σὲ δ᾽ εἰσορῶν 
- ΄ 2 ᾿ - 

πᾶς τις δέδοιχεν" ὄμμα γὰρ πυρὸς γέμεις, 
-" ΄ [ο ΄ ν ΕῚ Ὥ 

ταῦρος λέοντος ὡς βλέπων πρὸς ἐιιβολήν. 
εἰτ᾽ 

τὸ ηϑὸς αὐτοῦ ὃ Ἔ οὗ χατηγορεῖ 
ἐπιλέγει 

-.-..-.-.ὌἨ-ὔὸὔὸ-»ς-..-.--.. .-...ὦὦὦὦὦὁ ὁὍὅ89πῃ᾽Ἢ,᾽᾽ . 

σιγῶντος, ὡς εἴης ἂν οὐχ ὑπήχοος, 
τάσσειν δὲ μᾶλλον ἢ ̓ ᾽πιτάσσεσϑαι ϑέλοις.. 

| ἷ ΤΥ͂ 
| ῬΏΠΟ Πυᾶ, 1914, 6. 1ὰ ρουϑὶς: ἐπεὶ δὲ καὶ πρια- 
“ “Συλέως εἷς ἀγρὸν ἐπέμφϑη, διέδειξεν ἔργοις 
τὸ τῆς φύσεως ἀδούλωτον" τὸν μὲν γὰρ ἄριστον 
τῶν ἐχεῖ ταύρων καταϑύσας “1ὸὲῈ πρόφασιν εὐωχεῖτο, 
πολὺν δ᾽ 

χλιϑεὶς ἡχρατίζετο. 

ἱνασχετοῦντι ἐπί τε τῇ βλάβῃ χαὶ τῇ τοῦ ϑεράπον- 

οἶνον ἐμφορήσας ἄϑρουν εὖ μάλα χατα-- 

Συλεῖ δὲ ἀφικομένῳ καὶ δυσα- 

ιτὸς θγ ναι, χαὶ ἐπὶ τὴ που τ τῇ καταφρονήσει, μη-- 

δὲν μήτε τῆς χούας μήτε ὧν ἔπραττε καταβαλὼν 

εὐτολμότατά φησι 
, ΄ ἈΚλίϑητι χαὶ πίωμεν " ἕν τούτῳ δέ μου | 

ϑ' Ἁ 2 . - ΄ , »᾿ ᾿ τὴν πεῖραν εὐθὺς λάμβαν᾽, εἰ χρείττων ἔσει. 
Ϊ ν 
] ϑίοθδοιι ἀξ, τ. 806. 

- ΄ », - δ χὶ ἊΝ 

Τοῖς μὲν διχαίοις ἔνδικος, τοῖς δ᾽ αὖ χαχοῖς 

πάντων μέγιστος πολέμιος χατὼ χϑόγα. 
ΥΙ 

ΒΟΚΚΟΥΙ Αποοά. Ρ. 8ὅ, 10, δαυβᾶγ: 

᾿ καϑεύδειν. Εὐριπίδης “Συλεῖ 

Βαυβῶμεν εἰσελθόντες " ἀπόμορξαι σέϑεν 

2 - 

ἀγ»τὶ τοῦ 

τὰ δάχρυα. 
Ι ΥΙΣ 
] Ἑυκίαῖιῖπ5. Ὁ. 107, 45. ἘΎγηΟΙ. 

᾿Αρο θη. σ. ἀντων. γν. 858. Ὁ. 

Εἴα δὴ, φίλον ξύλον 

Μ. γν. 294, 405. 

ἔγειρέ μοι σεαυτὸ, χαὶ γίγνου ϑρασύ. 

2, ἘΞ ΘΎΘΟῸ 6556 Ἰθοιπ 6Χ Ἐπιδίαεμϊο αἰ σοἴμμι5. 

Ϊ 

Ὶς δηΐα 

᾿ ξύλον «αααϊς φίλον, 006 ΔΡτα το ψιι05 αἰ 665. 

ἰ 
| 
᾿ 

ἔγειρε 
«το Βαροῖ ΒΕ Ἶγη,0]. 

[ἀρπᾶ Τοδη- 

δρια ΑροΠοη. ριῸ ἄγειρε, 

Αρυὰ Επείαῖα. οϑὲ ἔχτεινέ μοι σεαυτό. 
-----..»..-...-- πστ΄ τ-τἅῦϑὕὕ...- 

“πἷ“ἷΞΠ-ἕἷ“ἕ͵  ΄ - Ὁ τ ΄ὦΞ -- “πο τ “9 Ὁ 

ἘϊγῶΡ δι πτὴῖ ἃ ἡ: 

--ς-πιπιπτπ-.ι.. . ͵ ͵  ὉΌὉὈὉὈὉὈὉὈὉὈῸὉῸὉῸῤὉΦφΦΦέὼ͵ ΠΠΠΠΠΠΠΠῸῸΘῸΘῸΘῸ8ΙΘΞ: 

Π6. ΑἸ]αχ. τογιζ. ΤΠ ΟΠ. Ρ-. 28, ὅδ. “παξ που παρ᾽ 
Εὐριπίδη εἴρηται τὸ σεαυτὸ.,, Εἴα δὴ ξύλον ἐγεῖραί 
(ποι σξαυτο.ς ὅ. ῬΙΝΒΟΒΕ.] 

ὙΠ 
»» ΑΙΐππὶ Ἰοοῖπμ Ταπαιᾶπι 6 5υ166 αἴξουπηΐ Οτοῖπ 

οὐ Βαδυηθδίῃδ, 6 ῬΆΠΟΠΘ, ρῥπΐο, ἀΘΡΓΟΙΙρΡίππ ς 
Ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτοῦ καὶ κλύειν ἐπίσταμαι, 
ἄρχειν Ὅ- ὁμοίως, τἀρετῆ σταϑμώμενος 
τὰ πάντα." 

ΜΑΎΤΗΙΑΕ. 

ΤΕ ΝΡ Σῳ 

δΟΥΙΡΙΟΙ τα Ἐπιρίαϊς, {δι 6 οοὔϊοο Μοα!014- 
ΠΘΠ51 ΘΠ] ἘΠΠ)5]6ἱ. αὐ ΘΔ] ΘΟ 6 ΠῚ ΒδοοΒδυππι,, 416 ΠΠΠΠΘΓΟ 
Γαθιαυιπι ἘΓ αν ρ ας Ἰοχιθης, σώζεται δὲ σή. ἰἱπαιήξ. 
τούτων γοϑεύεται τρία, Τέγνγης, Ῥαδάμανϑυς, “- 
οίϑ ους.- 

ἴῃ ἔππ6 πομμῖηῖς ἔα θα]α6 Ἠείθνια. ἐν Τημένῳ ϑόβουν. 
οοαΠά. Β. (6. 

φεῦ, 
5 Χ ͵ ΄ - - οὐδὲν δίχαιόν ἔστιν ἐν τῷ γνῦν γένει. 

ΤῊ 7. Ὁ Ἐ:)ὈἘ ΩΣ 5: 

Ι 
ΑὐἹβίορ]ιαπο5 Δοβάνη. 439. 

“εἴ γάρ μὲ δόξαι πτωχὸν εἶναι τήμερον, 
εἶναι μὲν, ὅσπερ εἰμὶ, φαίνεσθαι δὲ μή. 

5001. οἱ δύο στίχοι οὗτοι ἂχ Πηλέφον Εὐριπίδου. 
Τιοοῦπ ἴον Θαϊ ας τ. εἶναι οἱ φαιγνόμεγα. 

1! 
Ποῦ 6 ὨΙορθη, Ερῖφέ. ὅ, ἴῃ Νοῖῖι, Μ5ῳ. Τ', 10, 

Ὡ- 241. Ἰηΐου' ἔν, “- τί Βοΐβοοη. 
τὰν ἀμφίβλ ἰητὰ σώματος λαβὼν δάχη 
ἀρχτήρια τύχης. 

ΗΠ 
τασπθοῦς Ρ. 10δ4, 2. 

πο ηκ᾽ ᾿Αχιλλεὺς δύο χύβω χαὶ τέτταρα. 
γουν δύω μονάδας χαὶ τέτταρα. ὃν στίχον Εὐρι- 
ἢ: ἐν Τηλέφῳ ϑεὶς, ὅπου χυβεύοντας ἥρωας 
εἰσήγαγε, χαὶ μαϑὼν ἐπ᾽ αὐτῷ χλευασϑῆναι ὡς εὐ-- 
τελεῖ, χαϑὰ σχώπτει χαὶ ὃ χωμιχὸς, αἰδεσϑεὶς πε- 
ριξῖλεν ὅλον τὸ ἐπεισόδιον. Ἑδάδπι ἔδγθ Βαροί ρ. 
997, 20. Οἵ. Ζεπορ. 11, 856. Αγρρ. Ψαι. 1, 29. ϑαυΐάας 

οἱ Ῥμοῖυβ. γν. τρὶς ἕξ ἢ τρεῖς χύβοι. 
Ἐπ τι ἤδη. 1447. Κυκί, 1400. Βν. πρὶ 5οβοὶ. “4ρ(- 
σταρχός φησιν ἀδεσπότως τοῦτο προιέρεσθϑαι. ὡς 
Εὐριπίδου πεποιηχότος χυβεύοντας ἐν τῷ Τηλέφῳ, 
οὺς καὶ περιεῖλε. μή ποτε οὖν ἐχεῖϑεν ἡ ην,, “ἀντ 
δὲ ΣΈ Σ᾿: ἂν εἴη “Ἱριστοφάνης. οὐδὲ γὰρ τὸν 
Εὐριπίδην τοῦτο προφερόμενον, ἀλλὰ τὸν “ιόνυσον 
χλευάζοντα. τινὲς δὲ ὅτι ἐν τῷ Φιλοχτήτη ἣν ὁ τό- 
πος, οἱ δὲ ἐν τῇ ᾿Ιριγενείᾳ τῇ ἐν Αὐλίδι. Βιπμτον 
2650}. οὲ ἅρρ. γαῖο. Τοῦτο Εὐριπίδου ἐστί. χαὶ 
᾿Πριστόξενος δέ φησιν ὅτε Εὐριπίδης διορϑῶν τὸν 
Τήλεφον ἐξεῖλε τὴν πεττείαν. 

ιν 
Αὐἱϑίορἤϑηθς Τ,γ5. 707. 

[ἄνασσα πράγους τοῦδε χαὶ βουλεύματος, 
τί μοι σχυϑρωπὸς ἐξελήλυϑας δόμων; 

ΒΙΌΡδρις 2. Ρ. 806. Τενῦ Ῥατίς. Α. ςδα κι 

Ἄγ ρῦδα ππππινὶ 

᾿ 
----- 



ἘΠΕ Ρ ΤΥ ΠΕΕΤῚ ἈΦ ΘΕΡΎ 

50Π0Ι. ἐχ Τηλέφου Εὐριπίδου. Ἑονίας56. οχ ϑϑάθπι 

506 πᾷ δϑΐ Ὑϑυθι5 ΑΥΙΌρΝ. 1». 714. ᾽,4λλ᾽ αἰσχοὸν εἴ- 
πεῖν, τὸ δὲ σιωπῆσαι βαρύ, ἀ0ὶ 5010]. ἐξ Εὐριπίδου 

οἱ ν. 717. Ἰὼ Ζεῦ. τί Ζῆν᾽ ἀαὑὐτεϊς; 

ΝῊ 
ΒΙΌΡαθις 18. Ρ. 148. 

᾿γάμεμνον, οὐδ᾽ εἰ πέλεχυν ἐν χεροῖν ἔ; (πε; ᾿ τυ χεροῖν ἔχων 
΄ ’ -" Χ 

μέλλοι τις εἷς τραχηλον ἐμβαλεῖν ἐμὸν, 
σιγήσομαι, δίχαιά γ᾽ ἀντειπεῖν ἔχων. 

ὶ ὙΙ 

Αὐἱοίορμαπος Αὐβάνη. 4720θ. Καὶ γάρ εἰμ᾽ ἄγαν 

ΠΟ]. 

τοῦτο πεπαρῴδηται ἀσήμως ἐξ Οἰνέως Εὐριπίδου. 

ὁ δὲ Σύμμαχος χαὶ ἐχ Τηλέφου φησὶν αὐτό. 

ΔΕῚ 

5080]. Αὐἱβίορῃ, Αοβάνη. 496. Ἔχ Τηλέφου Εὐρι- 

πίδου 
’ , 2. 7) ε ᾿ 327 

η μοι φϑονήσητ ανδρες Ελληνων ἄζροι, 

εἰ πτωχὸς ὧν τέτληχλ ἂν ἐσϑλοῖσιν λέγειν. 

ΨΠΠ 

Αὐἱοίορ μᾶπος όμάᾶτη. ὅ39. 

Ἔρεϊ τις, οὐ χρῆν" ἀλλὰ τί χρῆν; εἴπατε. 
-» Ὕ Ἁ ΟἹ, ὦ 2 ΄ 

ΞΟΠΟΙ]. χαὺ τοῦτο ἀπὸ Τηλέφου Εὐριπίδου. 

ΙΧ 

Αὐἱϑίορβαπθο σπδνη. ὅ42. 
- ΡΝ ΄ ἘΣ - - 

Καϑῆσϑ᾽ ἂν ἕν δόμοισιν; ἡ πολλοῦ γε δεῖ. 

ὀχληρὸς οὖν δοχῶν γε χοιράγους στυγεῖν. 

ΚΟΒΟΙ. ἀγτὶ τοῦ οὐδὲ ὅλως. 

ἊΣ 

χαὶ τοῦτο ἐκ Τηλέφου. 

Βίοραθας 29. Ρ. 200. 

Οὔ τἄρ᾽ Ὀδυσσεύς ἐστιν αἱμύλος μόνος" 
χρεία διδάσχει, κἂν βραδύς τις ἦ, σοφόν. 

ΧΙ 

ΑΥἱϑίορμδπος ἜΠοσπι. 517. Βι. ὅ24. Κυρί. Ταῦτ᾽ 

οὐ ποιοῦμεν τὰ χαχά; γὴ τὴν “ἄρτεμιν, ἡμεῖς γε. 
κάτ Εὐριπίδη ϑυμούμεϑα, οὐδὲν παϑοῦσαι μεῖζον 
ἢ δεδράχαμεν; ὅ0801. παρὰ τὰ ἔκ Τηλέφου Εὐρι- 

πίδου 
39 εἰ δὴ ϑυμούμεϑα 

παϑόντες οὐδὲν μᾶλλον ἢ δεδρακότες. 
» Ἐ. εἶτα δὴ ϑυμούμεϑα.““ ΑΥΤΗΙΑΕ. 

ΧΗ 

ΑΥἸ5 ΡΒ θη 5. σμαγη. ὅ54. 

Ταῦτ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ἂν ἐδρᾶτε. τὸν δὲ Τήλεφον 

οὐχ οἴόμεσθα; νοῦς ἄρ᾽ ὑμῖν οὐχ ἔνι. 

ΒΟΒΟΙ. τὸν δὲ Τήλεφον: καὶ ταῦτα ἔχ Τηλέ- 
φου Εὐριπίδου. Αὐἱοί!65. το]. ΠΠ. γν. 16. “Πμῖν δὲ 

φησὶν, ὡς ἐπ᾿ εὑ- 

τυχίᾳ τῇ μεγίστη παρὰ ϑεῶν ἡ τοιαύτη μανία δίδο-- 
ται. τὸν δὲ Τήλεφον οὐκ οἴει τὰ αὐτὰ ταῦτα; υϑὶ 
5080]. τὶς τῶν ποιητῶν εἰσάγει τὸν Τήλεφον ἐλέγχον- 
τα τὸν Ὀδυσσέα ἐχ τῶν αὐτοῦ λόγων, οὗς πρὸς τὸν 

ἀποδειχτέον αὖ τοὐναντίον, 

Τήλεφον εἶπε. 
ΧΗηΙ 

ΞΌΒΟΙ. ΑὐἹδίορι. Δομάγη. ὅ. Ἄξιον γ ὰρ Ἕλλ4- 

δε: τοῦτο παρῳδία χαλεῖται, ὅταν ἔχ τραγῳδίας 

μετενεχϑῆ. ἔστι δὲ τὸ ἡμιστίχιον ἐκ Τηλέφου Εὐρι- 
πίδου, ἔχον οὕτω 
Καχῶς ὕλοιτ᾽ ὥν" ἄξιον γὰρ Ἱλλάδσι. 

ΕἸπιςἸοἰας. ὀλοίτην. 

..-...-- 0. ΄-.- 
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Χ͵Ιν | 

ΒΌΒΟΙ͂. Αὐἱδίορῃ. ἔφα. 810. Ὦ πόλις Ἄργους, 
χλύεϑ᾽ οἷα λέγει: 

Ὦ πόλις ᾿ἄργους 

ἀπὸ Τηλέφου Εὐριπίδου" τὸ δὲ Κλύεϑ'᾽ οἷα τ 
ἀπὸ Μηδείας (ν. 170.). 

ἀθίαν ἘΠπιοΙ οἷο αὦ Μρα. 165. 564 οπιηῖα Π1ὰ σϑῦρα Ὁ) 

πόλις ἄργους, κλύεϑ᾽ οἷα λέγει, οχ Ἑπνρ! 49. Τ616- 

9 Πος ποη τϑοίθ ἀϊοίιπη υἱ-| 

ὍΠῸ σππΐα 6558: δίθηθΙαι δπΐθηι συ υθα 6556. ΘΘΡΙΟἷΟ, 

ἘΠη151611 σον δῖαν 50Β0110 δᾶ ῬΙαΐ. 601. 

γούδιηι τρϑῖξ Αὐἱοίορῃ. “Γαὔτα, φασὶν, ἐχ Τηλέφου 

ἘΒΡῚ τοΐμηϊ 

Εὐριπίδου τραγιχεύεται. μετείληπται δὲ ὁ στίχος ἔκ 
«Ῥοινισσῶν Εὐριπίδου, Πολυνείκους λέγοντος.“ 

ΜΑΤΎΤΗΙΔΕ. 
ΧΥν 

Αὐϊοίορη. Δομβατη. 458. Τί δ᾽ ὦ τάλας γε τοῦδ᾽ 
ἔχεις πλέχους χρέος; ϑ86|.01. χαὶ τοῦτο δὲ παρὰ τὰ 
ἐχ Τηλέφου Εὐριπίδου 

τί δ᾽, ὦ τάλας, σὺ τῷδε πείϑεσϑαι ϑέλεις; 
ϑέλεις 5οΥυιδὶ ἰπϑοῖ: Ὑ ΔΙΟΚΘι. ρτῸ μέλλεις. 

ΧΥΣ 

Αὐἱβίορῃ. Αομανπ. 445. Εὐδαιμονοίης, Τηλέφῳ δ᾽ 
ἀγὼ φρονῶ. 8101. παρὰ τὰ ἐχ Τηλέφου Εὐριπίδου 
Καλῶς ἔχοιμι, Τηλέφῳ δ᾽ ἀγὼ φρονῶ. 

ΑἸΒοη. Ὗ. Ρ. 186 ο. Εὐ σοι γένοιτο, Τηλέφῳ δ᾽ ἀγὼ 
γοῶ. 

ΧΥΙ 

ΟἸΘπιθη9 ΑΙἴοχ. ϑίγομι. 1. ρ. 624 ο. 5010. Καὶ 

μὴν ἐν Τηλέφῳ Εὐριπίδου εἰπόντος 
Ἕλληνες ὄντες βαρβάροις δουλείσομεν; 

Θρασύμαχος ἐν τῷ ὑπὲρ -Ταρισσαίων λέγει" ᾿άρχε- 
λάῳ δουλεύσομεν, Ἕλληνες ὄντες βαρβάρῳ; 

ΧΥΠΙΙ 

Απιπιοπίας, Πρόξεγος πόλεως χαὶ ἔϑνους, ὡς πα- 

ρὰ Θουχυδίδῃ, ξένος δὲ ὁ εἰς ἑνός" ὃ δὲ αὐτὸς χαὶ 

ἰδιόξενος. οὐκ ὀρϑῶς οὖν Εὐριπίδης ἐν Τηλέφῳ 

πρόξενον εἴρηκε τὸν ἰδιόξενον " 
Καχός τίς ἐστι προξένῳ σοι χρώμενος. 

ΧΙΧ 

5080]. Αὐἱϑίορῃ. Ῥαο. 527. ᾿Εσχημάτισται δὲ (τὸ 
πλέχος) ὡς ἀπὸ τοῦ βλέπω βλεπτὸς καὶ ᾿Δττικῶς 

βλέπος, χαὶ ὡς ἀπὸ τοῦ δέω ῥέος. ἔστι δὲ Εὐριπέ- 
δου ἐκ Τηλέφου ἢ Τληπολέμου τὸ 
᾿“πέπτυσ᾽ ἐχϑροῦ φωιὸς ἔχϑιστον τέχος. 

ΧΧ 

Αὐϊδίοι, Ἀποίου. ΠΠ,.2, 10. Τὸ δὲ, ὡς ὃ Τήλεφος 

Εὐριπίδου φησὶ, κώπας ἀνάσσειν χαὶ ἀποβὰς εἰς 

Μυσίαν, ἀπρεπὲς, ὅτι μεῖζον τὸ ἀνάσσειν, ἢ πατ᾽ 
ἀξίαν. Βοψαὰ σαρΡΙοὲ βομο σία 

Κώπης ἀνάσσει χἀποβὰς εἰς Μυσίαν 
ἐτραυματίσϑη πολεμίῳ βραχίονι. 

ΧΧΙ 
Αὐϊϑίορῃ. ἔα.α. 1287. 

Ὦ «ροῖβ᾽ πολλον «Ἅύχιε, τί ποτέ μ᾽ ἐργάσει; 
5601. ὁ στίχος ἐκ Τηλέφου Πυριπίδου. 

ΧΧΗ 

Β0ΠΟΙ. Ατἱδίορῃ. ΝῚ». 888. 1ϑ᾽ ὅποι χρήζεις:) 

τοῦτο ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου 

! 

.1ϑ᾽ ὅποι χοήζεις " οὐκ ἀπολοῦμαι 
τῆς σῆς Ἑλένης οὕνεχα. 



Ε12 ἘΠῚ ΟΣ ΤΙ ΤᾺ ΤΌΤ: 

Οὐκ ἔστι χρεῖττον ἄλλο πλὴν χρατεῖν δορί. 

ἈΧΠ τν 
ἐδιυβαξῆα ϑ,Ρ. 996. ' ΙΟθαθας 31. Ρ. 211. 
πάοτην ἔλαχες " κείνην κόσμει, «Αἰδὼς γὰρ ὀργῆς πλεῖον ὠφελεῖ βοοτούς. 

τὰς δὲ ἩΠυχήνας ἡμεῖς Ἰδίᾳ. Υ 

Ῥυΐϊουθῃνι Ὑϑύβιη 51Π6 πορμιῖηθ διοίουϊ οἷἕδέ ῬΙπίδυ μος ϑίοθαθιβ 57. ρ. 226, 

[πῦτϑι, Ρ- 602 ". «υὶ δου Σπάρταν, εἰ ταύτην ᾿ς Εἰκὸς δὲ παντὶ χαὶ λόγῳ καὶ μηχανῇ 

κόσμει, Ὀϊοσθηΐαπης ὙΠ, 18. Σπάρταν εἱ χεέψαν, ' πατρίδος ἐρῶντας ἐχπονεῖν σωτηρίαν. 
Ἐ2814. 48. ἣν ἕλ αγὲς Σπάρταν χόσμει. ὙΙ 

᾿ χχιν Ϊ ΘΊΟΡ οις 48, Ρ. 351. 

ΘΙΌΡαρις. 290. νυ. 173. «Ῥιλεῖ τοι πόλεμος οὐ πάντ᾽ εὐτυχεῖν " 

Ὥραᾳ σὲ ϑυμοῦ χρείσσονα γνώμην ἔχειν. ἐσθλῶν δὲ χαίρει πτώμασιν »εαγιῶν, 

ΧΧΥ | χαχοὺς δὲ μισεῖ, τῇ πόλει μὲν οὖν νόσος 

ΘΊΟΡαθιβ 22. Ρ. 189. | τόδ᾽ ἐστὶ, τοῖς δὲ χατϑανοῦσιν εὐχλεές. 
Σὺ δ᾽ εἶχ᾽ ἀνάγκη, καὶ ϑεοῖσι μὴ μάχου. Ι ΝΠ 

τόλμα δὲ προσβλέπειν μὲ, χαὶ φρονήματος ΒΙΌΡ θυ 49. Ρ. 854. Τημενίδων ᾿ 
Ἶ ! ΄ ’ ΄ 12 ᾿ 

χάλα. τὰ τοι μέγιστα πολλαᾶζχις ϑεὸς 

| 
Ϊ 

τιμὴν ἔχει τιν΄, ἀναμετρούμενος δέ πως 
τὸ τοῦ πατρὸς γενναῖον ὠφελεῖ τρόπῳ. 

Ἠΐπο βαπιδῖξ ΘΟΠΙΡΠαίου ΠΡΘΗΪ περὶ εὐγεγείας, «αΐ 
ἴηίθ᾽ ῬΙΌΓΑΓΡΟΒΘΟ5 Θδὲ υ0]. Ὑ. δα. Ὑγγει. ρ. 96ὅ. 

Χ͵ΙΡ 
ΞίοΡθαθας 10Έ. Ρ. δ6ὅ6, Τημεγίσε 

Πολλοὶ γεγῶτες ἄνδρες οὐχ ἔχουσ᾽ ὅπως 
δείξωσιν αὑτοὺς, τῶν χαχῶν ἐξουσέᾳ. 

ΧΥ 
Βίοθαθπβ 128. ῃ. 617. Τημεγΐσι 

Τοῖς πᾶσιν ἀνϑοώποισι χατϑανεῖν μέφει. 
χοιψὸν δ᾽ ἔχοντες αὐτὸ χοινὰ πάσχομιεν 
πάντες" τὸ γὰρ χρεὼν μεῖζον ἢ τὸ μὴ χοεών. 

ΧΥΙ 
ΘΙΌΡΘα5. 4, Ρ. ὅ2Ζ. Τημενίσιν 

2 ΄ ε' 3 , ἐλρήκας. 2 « «συνετος, ὅστις ἐν φόβῳ μὲν ἄσϑεγης, 
λαβὼν δὲ μιχρὸν τῆς τύ; ΕΞ . - . Επλν τ 7 ς τυχῆς φοονὲι μέγα. 

Ῥρίοῦ τοῦδ Οἰξαίαν ἃ 5ιΐθα ν. «4 ὐτὸς τι οἱ Σὺν πὰ νν τ ̓ ᾿ ᾿ 
3 ’ ᾿ τὔτλς ὡς ς δον - - ἘΞ ν᾽ 

.«4ϑήνη ϑιυιθπάαίθ βοιΐρίις, «4ὐτός τε γῦν δρῶν εἶτα ῬΟΠαχ ΤΧ, 27. Τοῖς γὰρ ποιηταῖς χαὶ τὰς χώ- 
΄ - "4 Α ᾿ Ξ - δαίμονας χαλει. ΑἸΐθυ Ὑθῦϑι αἴθυια ἃ Βέοθαθο 29. ἡ μας λέγουσι ἘΠῊΝ οὐ προσεχτέον, ὡς παρ᾽ Εὐρι- 

ΒΙΟΡθαθαβ 1. Εὐριπίδου Τημενίδων 

᾿Φρετὴ δὲ χἂν ϑάνῃ τις, οὐχ ἀπόλλυται, 

ταπείν᾽ ἔϑηχε καὶ συνέστειλεν πάλιν. ὙΠῚ 
ΧΧΥ,, ΘΒ αθα5. 1θ1άθμ. 

Ῥιπίδνομι5 ΜΟΤα]. ἡ. 46:1, Οὐ γὰρ μόνον, ὡς Τολμᾶν δὲ χρεών." ὁ γὰρ ἐν χαιρῷ 
Τὐριπίδης τρηοὶ» τὸ Τηλέφου τραῦμα μόχϑος πολλὴν ἘΠ ΤῸ; 

ΤΙριστοῖσι λόγχης ϑέλγεται δινήμασιν. τίχτει ϑγνητοῖσι τελευτῶν. κ- ] 

ΧΧΥΕΗ ΙΧ 
ΘΙΟΡ απ. 29. Ρ. 198. ΒΕΟΡαΘι5. ὅ2, ν. 889. Τημένῳ : 

Μοχϑεῖν ἀνάγκη τοὺς ϑέλοντας εὐτυχεῖν. Τὸ δὲ στρατηγεῖν τοῦτ᾽ ἐγὼ χρίνω, χαλῶς 
Ξ -- - Ἷ - Ν τος ᾿ τ ΄ ξ ΝΕ 
ΧΧΥΠΕ γγωναι τὸν ἔχϑοῦον, ἢ μάλισϑ'᾽ ἁλώσιμος. 

Ἑοχί, Ἐπηρῖν. δᾶν Ἐπ}. ψΡ. 702. Βιέοθδου 91. Ρ. ᾿ ἷΝ 
507. οἐ 98. Ῥ. 519. ΤΡέάθηι. ὃ τῷ αὐτῷ 

Τί γάρ μὲ πλοῦτος ὠφελεῖ γοσοῦντά γε; “έρξεις ἄρ᾽ οὕτω" χρὴ δὲ τὸν στρατηλάτην 

σμίχο᾽ ἂν ϑέλοιμι χαὶ χαϑ' ἡμέραν ἔχων ὁμῶς δίκαιον ὦ ὄντα ποιμαίνειν στρατόν. 
ἄλυπον οἰχεῖν βίοτον ἢ πλουτῶν γοσεῖν. ; , ΧΤῚ 

ΧΧΙΧ ΤΡΙά6μ). ΖΤ᾽ημεγίσι. 
-ΦΌΣ ε ΄ ΄ Σἀρὸν, ΞῚ ι Ἁ ι Βιοβαθας 49. Ρ. 865. Ῥωμη δέ γ᾽ ἀμαϑὴς πολλάκις τέχτει βλάβην. 

Τόλμα ἀεὶ, χἂν τι τρηχὺ νέμωσι ϑεοί. ΧΙ 
ἐεέσι Βίοθαθις ὅ4, Ρ. 869. Βουτημένῳ 

ς ὅτε: ᾿ : 'Αλλη πρὸς ἄλλ ; 
5080]. ῬΙαίοηῖΐα Ρ. ὅ0ὁ. Ψυχτήρ: σχεῦος, ἔνϑα Ι Ξ ο γαῖα χρησιμωτέρα. 

διανίζουσι τὰ ποτήρια, ἢ ποτηρίου εἶδος, ὡς Εὐρι- |Ψ ΕΠ 
ἐῆχας ; ΣΝ ΒΙοΡδθις 86. Ρ. 497. Τημενί 

πίδης Τηλέφῳ. ἐηνυ δ ν ὑν τ ν | 05 70. 
 ὐξδξεὶ τς «Φεῦ φεῦ, τὸ φῦναι πατρὸς εὐγενοῦς ἄπο 

εΙ 2 “2 2.“ [4 

Ξ Ξ Οοσὴν ἔχει (0 ξί ΤΗΜΕΝῸΣ. ΤΗΜΕΝΙΔ ΑΙ. ΤΣ 
| : χἂν γὰρ τος ὧν τυγχάνῃ χοηστὸς γεγὼς, 

ζῇ δ᾽ οὐχέτ᾽ ὄντος σώματος " χαχοῖσι δὲ 

ἅπαντα φροῦδα συνθανόνϑ᾽ ὑπὸ γχϑονός. 

Ῥυΐϊηπηι ὑϑυσπ οἷαί 5οξί. Ἐπηρῖν. δᾶν. γδμῃ. 271. 

51ηὴ6. ΠΟΡΉΪΠ6. ΔΙΙΟΙΟΥ 5. 
1 

ΟΡδοι 13, Ὁ. 1456. Ε, ΖΤ᾽ημενίσιν 

Καλὸν γ᾽ ἀληϑὴς κἀτενὴς παρρησία. 
ΠῈ|} 

ΟἸοιμθπ5 ΑΙοχ. ϑίνομι. ΨῈ. Ρ. 621 ο. 71}ἀλιν Εὐρι-- 
πίδου μὲν ἐν Κτιμένῳ (165. Τημένῳ) ..«Τῷ γὰρ 

'πογοῦντι χαὶ ϑεὸς συλλαμβάνει.“ «ᾳαρᾶ ἔνασπη. τη0 

γϑῦσι αποίμτι ΘΑ Ρθοὲ 56801. 1]. ὁ, 249, 
ΕῚ ’, - - 27 ΄ὕ ,. 

αὐτός τι νῦν δρᾶ, γούυτω δαίμονας χάλει" 
-.....»ὕ...»».“».».............Ἔ.»........». Ὅσὕ...................».-..........-.Ἅ»...-.. 

- ᾿ - »»- ἊΝ, 4 , ’ 

τῷ γὰρ πονοῦντι χῶ ϑεὸς συλλαμβαγει. 

Ρ- 199. ΘΕ ῈΣ ἘΠ ρίἸ95. ΕΠΡΡοϊσέο. Εκ ἘΛΙρΡΙΔ6 πίδη ΞΕ Τημεγνἔίδαις 

Ι Ἀροκτομας ΧΕΧ,, 76. 001 χαὶ ϑεὸς. “ἥπασα Πελοπόνγησος εὐτυχεῖ πόλις. 
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! 

᾿.-- ΧΥΠῚ 

ΑοΙδηις Ν. Α. ὙΠ, 39. Ἔν δὲ τοῖς Τημενί- 

'δαις τὸ Ἥραάκχλειον ολον ἔλαφον χέρατα ἔχειν ὁ 
αὐτὸς Εὐριπίδης φησὶ τὸν τρόπον τόνδε ζϑων 
Ὁ ηλϑὲ δ᾽ ἐπὶ χρυσόκερων ἔλαφον μεγάλων ἄϑλων 
ἵνα (πᾶνρ. 655. γρῆμα) δεινὸν ὑποστὰς χατ᾽ ἐναύ- 
λους ὀρέων ἀβάτους ἐπέτε λειμῶγας ποιμένιά τε ἄλση.“ 

ΧΙΧ 

Ἡδογομῖαα, 4 ϊ σέως: καλῶς, δεξιῶς, Εὐριπίδης 
Τημέγνῳ. . 

χχ 
Ἡδογομίπα, γανο μήν : ἀναδασμόν. ἀναγνέμειν 
- τὸ μερίζειν. Εὐριπίδης Τημένῳ. 

ΧΧΙ 

Ἡδογοβίυ5, ᾿Ἧπυργος: ἀτείχιστος. Εὐριπίδης 
Τημένῳ. 

ΧΧΗ 

ἨἩρογοβία5, Κατηβολή: τὸ ἐπιβάλλον. Εὐρι-- 

πίδης Τημένῳ χαὶ Πελιάσιν. ἘἙδάθπι Ιοσππίπ ἴπ 

50801115 Ρ]αίοι. ἢ. 197. 

ΡΣ Ἢἔ-. 

Ι 
ΑΥὐἱδίορι. ἤδη. 1242, ΝΔΟΙΌΡΠις ϑαίπνη, 1, 18. 

Ζιόνυσος, ὃς ϑύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς 
χαϑαπτὸς ἐν πεύχαισι Παρνασὸν χάται 

πηδᾷ χορεύων παρϑένοις σὺν “Τελᾳίσιν. 
πὶ 50801. Ὑνιπύλης ἡ ἀρχή. οἱ δὰ ν. 1244, τὸ δὲ 
λοιπὸν τοῦ Ἰάμβου παρϑένοις σὺν “Ιελφίσιν. Ἠᾶθο 
Θηΐπι ΟΠιϑέ ΔΥΙ ΟΡ. σοὶ ΝΙΔΟΤΟΡ τ 5. θα. ἘΟϑ 6 πὶ 

ὙΘΥσΠ5 Οἷζαξ 508}01. Ατιδίορι. Νὰ. 604. οἱ νυ. 2. ΕπΥ- 

101. Δί. Ρ. 1, 38. ΒΥ Ομ ἴῃ χαϑαπτός. 

1 11 

ΦΌΠΟΙ]. Αὐ οί. Βαη. 1355. Οἰνάνϑας γάνος ἄ “ι- 

πέλου: παρὰ τὰ ἐξ Ὑψιπύλης Εὐριπίδου ..ΟΪ-- 
γάνϑα φέρει τὸν ἱερὺν βότρυν.“ χαὶ τὸ ,ἸΠερίβαλ᾽, 
ὦ τέχνον ““ ἐξ Ὑνψιπύλης. Αρπᾶ Αὐἱδίορῃ. δα σγϑύρὰ 

᾿ ὦ τέχνον δἀάϊιαι ὠλένας. 
Εν 

Νίδουορ. ϑαίασπ. , 18. [Πισοέ αὖιριο δέω 417}1- 

οἷαπιέ αὐ ρηοδαίζογιοην τπονῖς αϑιψιῖ, ψιο τα ἰοηιιογαῖὶ 

τιδῖι5. ζπῖ{, πὸ ,“Ζολοίοιιδ ΠΟΤ 1116 ΟἾ 7118 αφία 6 2107167) 

λαδϑογοέτ,, ἐαγιθηι ἠιἐ5 φησι ἔὐεγριϊς τιοὐτἤδοίητὲ ἐγ α-- 

᾿οοαϊανιιοι δογρίοτῖς «(αι «ποίογτίαα, σιίαην ται 

᾿Ῥίάι μηῖε5 ΟΥ̓ οι. ἐπι ἤιΐ6 ζδνῖδ,), σχιιος τραγῳδου-- 

Ι μένης λέξεως βογίροίξε, ροδιεῖ! ᾿ϊΐ υογῦϊο: ᾿“χελῶον 

'πᾶν ὕδωρ Εὐριπίδης φησὶν ἐν “Ὑψισιύλῃ. λέγων 

"γὰρ περὶ ὕδατος ὄντος σφόδρα πόρρω τῆς ᾿χαρνα- 

'ψίας, ἐν ἢ ἐστὶ ποταμὸς ᾿Δχελῶος, φησὶ 
ἽΞ Εν εν σίονν ον ΠΟῸν Ζείξω μὲν ἀογεν"} ὩγευβίΝ ὅοον. 

ῬΙαπίανομυς9 Νοτα]. ρ. 93 ἃ. 664 [. ἡ 

“Ὑψισύλης τρόφιμος 

Ι “εἷς τὸν λειμῶνα χαϑίσας 

, .- 

Ὥσπερ ὃ τῆς 
Ἂ 

ἔδρεπεν ἕτερον ἐφ᾽ ἑτέρῳ αἱορόμενος 
Υ͂ ΄ ΄ -“ ἄγρευμ᾽ ἀνθέων ἡδομένᾳ ψυχῷ, 
τὸ νήπιον ἄπληστον ἔχων. 

ἡ 2 . ΥΥ» Σ 

Ψ, 4. απληστον)] ἀχοηστον 99. 

ΥΙ 
| ῬΙπίαγτομυ5 Νῖοναὶ. ρ. 110. ΟΙθπι. ΑΙοχ. Β.0ΌΠι. 

ἘΒΑΟΜΕΝΤΑς. 

ΤΥ. ν. 4άθὅ6. δίοραρις 106. τ. ὅ68. 

“πη ὙοΥθὰ ς 

ῬΙυΐδΥυΟΝ μᾶθο 

Οὐ φαύλως γὰρ ἂν δόξειεν ὁ παρὰ τῷ 
“- 2 ’ -Ὁ 

ποιητὴ «μφιάρεως παραμυϑεῖσϑαι τὴν ᾿ἀρχεμόρου 
μητέρα δυσχεραίνουσαν ὅτι γήπιος ὧν ὃ παῖς καὶ 
2) 2 ΄ ᾿ 

ἄγαν ἄωρος ἐτελεύτησε" φησὶ γὰρ οὕτως 
Ἔφυ μὲν οὐδεὶς ὅστις οὐ πονεῖ βροτῶν " 
᾿ “ »" 27 5 2 Στ τ βς ΄ τ 

ϑαπτέει τὲ τέχνα χατερ᾽ αὖ χτᾶται γέα, 

αὐτός τε ϑνήσχει. καὶ τάδ᾽ ἄχϑονται βροτοὶ 
εἰς γῆν φέροντες γῆν " ἀναγχαίως δ᾽ ἔχει 

2 72 [ως ᾽ 

βίον ϑερίζειν ὥστε χάρπιμον στάχυν, 
Ἁ δι , ἌΝ .) 

καὶ τὸν μὲν εἶναι, τὸν δὲ μή. τί ταῦτα δεῖ 
στένειν ἅπερ δεῖ χατὰ φύσιν διεχπερᾶν ; 
δεινὸν γὰρ οὐδὲν τῶν ἀναγκαίων βροτοῖς. 

ἩΠς βοΐις ΟἸΘπθπ 5. 1Π]Πππη} ρυδοροηἱέ 
“ ,)5 φ - --΄ δέξ ’ 

γ᾽ οὖν παραινῶ, ταῦτά μου δέξαι, γύναι. 
Ὑ. 1. ϑδιοβδθιις ὅστις οὐχ ἀεὶ πογεῖ. Οἴοθυο συϑυί 
Ἴπ50. Π|, 2ὅ. Π͵ογίαζίε πθηιο 65. 

(Ἰοῖον'" ΠΙογδιιδγιο. Ὗ. 2. ΟἸοπιθπ5 σπείρει ὕτὸ χτᾶται.- 

χιθης 7011 αἰξίη αὐ 

Οἴοσοιος ριξε δέ διρμαραὲ {Πδονὶ, Ππ διέ ογοαηεδε, 

Υ. 8. ΡΙυίατοι, Μίονδ]. ἢ. 117 ἃ. Οὐδὲν γὰρ δεινὸν 

τῶν ἀναγκαίων βροτοῖς. ΟἸοπιοι5. οὗ δεινὸν οὐδὲν 
τῶν ὧν. βρ. 

ὙΠ 

ΒίοΡαθιβ 10. γ. 127. 

Καχοῖς τὸ χέρδος τῆς δίκης ὑπέρτερον. 

ὙΠΙ 
ΒΙΌΡαθις 20, ἢ. 171. 172. 

Ἔξω γὰρ ὀργῆς πᾶς ἀνὴρ σοςώτερος. 

ΙΧ. 
ΘΙΌΡαοις. 100. Ρ. ὅ80. 

ἔδελπτον οὐδὲν, πάντα δ᾽ ἐλπίζειν χρεών. 

Χ, 

ΘΌΠΟΙ. Αὐἱοί. Βδη. 1862. 

μήχανον Κυρήνης μελοποιῶν: 

ἑταίρα τις ἐπίσημ ος» δωδεχαμήχανος ἐπικαλουμένη 

διὰ τὸ τοσαῦτα σχήματα ἐν τῇ συνουσίᾳ ποιεῖν. 

ἔστι δὲ παρὰ τὸ ἐξ ὙὙψιπύλης Εὐριπίδου 

᾿Ανὰ τὸ δωδεκαμήχανον ἄντρον. 

Ἑδάοαι ϑυϊδας ν. δωδεχαμήχανος)γ), ααΐ γγῸ ἄντρον 

Βαοί ἄστρον. 

νὰ τὸ δωδεκα- 

Κυρήνη 

ΧΙ 

Θαΐοπας Ὗ΄. γ. 61ὅ. οα. Β4511, ΧὙΙ. ἵν 976. ΟΒατί. 

46 νόος ἀέτωμα οἴχου 5. ἀετός" καὶ Εὐριπίδης ἐν 

“Ὑνιπύλῃ 7070; 

᾿δοὺ πρὸς αἰϑέρ᾽ ἐξαμιλλῆσαι κόραι 

γραπτοὺς ἘΞ ἢ " οἵσι προ βλέπειν τύπους. 

ὙΔΙΟΚΟΠΑΥ 159 ἐξαμιλλῶνται κόραι γραπτοὺς ἐν αἱετοῖσι. 

ΧΗ 

ἘΠισίαίμῖπ5. ν. 959, 42. 

Εὔσημα χαὶ σᾶ καὺ κατεσφροαγισμένα- 

ΧΗ 

ἩδΡροονδεῖο, ᾽“4 ρχτε σα 

ναι παρϑένοι ἄρχτοι χαλοῦνται ΠΕΣ 

(οπῇ. ΒοΚΚοεὶ Δποοᾶ, Ρ. 444, 82. 

ΧΙΥ 

Τοογομίις, “γαδρομαί: αὐξήσεις, 

Εὐριπίδης ἹΙχέτισιν, “Ὑψιπύλῃ. 
ΧΥν 

ΒοΚΚοΡὶ Αποοά. ῃ. 92, 26. 

μόνον ἀποδημία. Ἑὐριπίδης “Ὑψιπύλη: 

᾽ , 
ἀρχτευομε- 

᾿Ὑψιπύλῃ. 

-- δτιδὲ 

βλαστήσεις- 

ι} 

ου Εχϑδημέα: 

1ὅ 
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ι ΧΥ,Ι 

ΒοΚΚονΐ ᾿Αποοᾶ, ρ. 109, 156. Νεαρός; ἀντὶ 

τοῦ νέος. Εὐριπίδης “Ὑψιπύλη. 

ΦΆΑΕΘ.Ω Ν. 
1 

δίθαΡθο ἴ. Ρ. 88. οἅ. Οαθαι}». ρ. ὅ8. 54. «ΑἸμπιοῖ. 

Ὁ Εὐριπίδης ἐπὶ τῷ Φαέϑοντι τὴν Κλυμένην φησὺ 
δοϑῆναι Πέροπι τῆσδ᾽ ἄνακτι γῆς, 

ἣν ἐκ τεϑρίππων ἁρμάτων πρώτην χϑόνα 
Ἥλιος ἀνίσχων χρυσέᾳ βάλλει φλογί. 

καλοῦσι δ᾽ αὐτὴν γείτονες μελάμβροτοι 
Ἕω φαεννὰν “Πλίου 8᾽ ἱπποστάσεις. 

γῦν μὲν δὴ χοινὰς ποιεῖται τὰς ἱπποστάσεις τὴ τε 
ἪἨοϊ καὶ τῷ Ἡλίῳ, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς πλησίον αὐτάς 

φησιν εἶναι τῇ οἴχήσει τοῦ Μῆέροπος. καὶ ὅλῃ γε 

τῆ δραματουργίᾳ τοῦτο παραπέπλεχται, οὐ δήπου 

τῆς κατ᾿ ἴγυπτον «Αϊἰϑιοπίας ἴδιον ὃν, μᾶλλον δὲ 
τῆς παρ᾽ ὅλον τὸ μεσημβοινὸν κλίμα διηχούσης πα- 
ραλίας. Ὄϊορθι. 1.. 1, 10. 6 Απαχαροτα, φασὶ δ᾽ 
αὐτὸν προειπεῖν τὴν περὶ «Αϊγὸς ποταμὸν γενομένην 
τοῦ λίϑου πτῶσιν, ὃν εἶπεν ἐκ τοῦ ἡλίου πεσεῖσϑαι" 
ὅϑεν χαὶ Εὐριπίδην μαϑητὴν ὄντα αὐτοῦ χρυσέαν 
βῶλον εἰπεῖν τὸν ἥλιον ἐν τῷ «Ραέϑογτι. 
 ΔΙΟΙκθη. Ὠ᾿αίν. ρΡ. 31. σπϑριοαθ δία: ΠΟ ΘμΘ, Υυ- 8. 

995 ᾿Π6 6 

165 1556 χρυσέᾳ βώλῳ φλέγει. 
6 Ῥμδοίμοηίθ οἰΐαιθ, αηοά οἰΐδπι ἴῃ Οτθϑίθ συ. 974. 

Ιϑρίταν πθὸ {πᾶπι οοπιπιοάθ 501 ἀϊοαί: χρυσέᾳς βώλῳ 

φλέγειν , ἰηί611150. 

Ῥπδοιμβοπίοαν ρτῸ Οὐθδίθ ποιηΐηδ556. ΠΙ1Π1 ὙἱἹά θέα. “΄ 

ΙΑΤΤΗΤΑΕ. 

ΜΠ απ ὑοῸ ΠΙΟΘΘΠΘ ΠῚ 

Τίαψυθ τππϑηλου ον οἰΐδης ὨΙΟΘΘΠ 65 

Εναριηθηΐὰ οχ ΘΟα 106 Ῥαιῖδιηο ἃ} Βοἰκ- 
Ιξοῦο ἀθϑουιρία, θηιθηαΐα ἃ οι μδη- 

πὸ (θριιϑο. νο]. 111.}). 
ΤΠ 

ΠΙνησϑεὶς ὃ μοί ποτ᾽ εἰφ᾽, ὅτ᾽ εὐνάσϑη, 
ϑεὸς, 

9 - , “ ἜΛΕ , ι 2 ) 
αἴτοῦ τί χρήζεις ἐν" πέρα γαρ οὐ ϑέμις 

δ᾿ Α 

λαβεῖν σε" χἂν μὲν τυγχάνῃς, σάφ᾽ ἴσϑ'᾽ ὅτι 
ϑεοῦ πέφυχας" εἰ δὲ μὴ, ψευδὴς ἐγώ. 

«». πῶς οὖν πρύσειμι δῶμα ϑερμὸν Ἡλίου; 
, -Ὁ [ ΄ 

ΑΚ. κείνῳ μελήσει σῶμα μὴ βλάπτειν τὸ σόν. 
φ». εἴπερ πατὴρ πέρυχε, χοὺκ ἄλλως λέγεις. 

ῇ ΄ -Ὁ [ -- 

Κ΄. σαφ᾽ ἴσϑι": πεύσῃ δ᾽ αὐτὸ τῷ χρόνῳ σαφῶς. 
«. ἀρχεῖ" πέποιϑα γάρ σὲ μὴ ψευδῆ λέγειν. 

10 ἀλλ᾽ ἕρπ᾽ ἐς οἴχους" χαὶ γὰρ αἵϑ᾽ ἔξω 
δόμων 

διιωσὶ περῶσιν, αὶ πατρὸς κοιμωμέγου 
σαίρουσι δῶμα, χαὶ δόμων κειμήλια 
καϑ' ἡμέραν φοιβῶσι, χἀπιχωρίοες 
») -᾿ »-»" ’ κ 

ὁσμαῖσι ϑυμιῶσιν εἰσόδους δόμων. 
16 ὅταν δ᾽ ὕπνον γεραιὸς ἐχλιπὼν πατὴρ 

΄ 3 ͵ δ Α ΄ ’ 

ἘΠ ΤῸ “7,1. το λογους γάμων πέρι 

λέξη πρὸς ἡμᾶς, Ἡλίου μολὼν δόμους, 
ι Α ᾿" . - -- ΄ ἢ 

τοὺς σοὺς ἐλέγξω, μῆτερ, εἰ σαφεῖς λόγοι... 

»σ σο ὐ  π 

χατὰ γῶν 

’ 

στρ. α- 

ἘΝ ΎΘ ΡΥ ΠΕ ΠΕ ΔΙ ΘΨΥΎ: 

ΤΣ πὰς 
μέλπει δὲ δένδοεσι λεπτὰν 
ἀηδὼν ἁρμονίαν, 

2ὅ γόοις ὀρϑρευομένα, 
ἴπυν Ἴτυν πολύϑρηνον. 
σύριγγας δ᾽ οὐριβάται 
κινοῦσιν ποίμνας ἑλαταί" 

ἔγρονται δ᾽ εἰς βοτάναν 
80 ξανϑᾶν πώλων συζυγίέαι. 

ἤδη δ᾽ εἰς ἔργα κυναγοὶ 
᾿στείχουσιν ϑηροφόνοι, 
πηγαῖς τ᾿ ἐπ᾿ ὠχεανοῦ 
μελιβόας χύχνος ἀχεῖ. 

8ὅ ἄκατοι δ᾽ ἀγάγονται ὑπ᾽ εἰρεσίας στρ. β΄. 
ἀνέμων τ᾽ εὐαέσιν ῥοϑίοις 
ἀνὰ δ᾽ ἰστί 

2 ’ 
ΟΡτ. ὦ- 

άρ0 Φφ Φ 9 Θ Φ Φ 

σινδὼν δὲ πρότονον ἐπὶ μέσον πελάσσει. 
ι ἊΣ Φ 2 , »“). ; 

τὰ μὲν οὖν ἑτέροισι μέριμνα πέλει. ἀντ. β΄. 
χῶμον δ᾽ ὑμεναίων δεσποσύνων 

4δ ἐμὲ χαὶ τὸ δίκαιον ἄγει καὶ ἔρως 
ὑμνεῖν - δμωσὶν γὰρ ἀνάκτων 
εἰάμεροι προσιοῦσαν 
μολπαὶ ϑοάσος αὔξουσ᾽ 
ἐπὶ χάρματ᾽ " εἰ δὲ τύχα τι τέχοι, 

ὅ0 βαρὺν βαρεῖα φόβον ἔπεμψεν οἴχοις. 
ὁρίζεται δὲ τόδε φά ΐ “λ ἐπῳδ ὁρίζεται δὲ τόδε φάος γάμων τέλος, ἐπῳδ. 

Α [4 -Ὁ Μ 

τὸ δή ποτ᾽ εὐχαῖς ἐγὼ 
λισσομένα προσέβαν ὑμέναιον ἀεῖσαι 
(φίλον φίλων δεσποτᾶνγ. 

ὅδ ϑεοὺς ἔδωχε, χοόνος ἔχραγε 
λέχος ἐμοῖσιν ἀρχέταις. 
5», », ᾿ ᾿) ᾽ 

ἔτω τελείᾳ γάμων ἀοιδα. 

ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς πρὸ δόμων 
’ “ ᾿] , ζ “ ,’ 

χηρυξ ϑ' ἱερὸς χαὶ παῖς «φαέϑων 
΄ “» “- » ν᾿ 

600 στείχουσι, τριπλοῦν ζεῦγος, ἔχειν χρὴ 
στόμ᾽ ἐν ἡσυχίᾳ" 

περὶ γὰρ μεγάλων γνώμας δείξει, 
παῖδ᾽ ὑμεναίοις, ὡς φησι, ϑέλων 

ζεῦξαι γύμφης τε λεπαδγοις. 

θὅ ΚΗΡ. ᾿Ωχεανοῦ πεδίων οἷκήτορες, 
-«- 2 Φ 

εὐφαμεῖτ᾽, ὦ, 
ἐχτόπιοί τε δόμων ἀπαείρετε, 
ὦ ἴτε, λαοί. 

κηρύσσω δ᾽ ὁσίαν βασιλήιον, 
10 αἰτῶ δ᾽ αἰσαν 

εὐτεχνίαν τὲ γάμοις, ὧν ἔξοδος 
Ε 4.) ὦ 5 εἴ 

αὖ' ἕνεχ᾽ ἥκει, 
᾿ ’ “07 ᾽ ξ . ἊΣ 

παιδὸς πατρὸς τε τῇδ᾽ ὃν ἡμέρᾳ λέχη 
- - -» 4 κρᾶναι ϑελόντων" ἀλλὰ σῖγ᾽ ἔστω λεως. 

18 ΠΕΡ. Φ Φ . .Φ ὃ . . Φ .Φ 

εἰ γὰρ εὖ λέγω, .Ψ . Φ 9 

Πυροῦσο᾽ ᾿Ερινὺς ἐν νεχροῖς ϑερήιον 
ζῶσ᾽ ἢδ᾽ ἀνίησ᾽ ἀτμὸν ἐμφανῆ . - 
ἀπωλόμην" οὐκ οἴσετ᾽ εἰς δόμους νέκυν ; 



ὩΓΥΘΡΤ ΤΙΝΙ ΔΕ ΟἿ ὙΣ« 
ΕΠ πστ΄ --- τ - τ τὸ: τ πφΠΠπΠ τὼ δ 

ἴϑ᾽, ὡς πόσις μοι πλησίον γαμηλίους 
Χ 2... “ «ε , 

ὅ .μολπὰς αὐτεῖ, παρϑένοις ἡγούμεγος. 
οὐ ϑᾶσσον; οὐκ ἀμολγὸν ἐξομόρξετε, 
εἴ πού τίς ἔστιν αἵματος γαμαὶ πεσών; - 
ἐπείγετ᾽, εἶα, δμωίδες " χρύψω δέ νιν 2 2 ᾿ ΄ς 
Ζ. - , .ὕ᾿ - -“ ἰ 

ξεστοῖσι ϑαλάμοις, ἔνϑ᾽ ἐμῷ χεῖται πόσει 
10 χουσός" μόνη δὲ χλῆϑρ᾽ ἐγὼ σφραγίζομαι. 

ὦ χαλλιφεγγὲς Ἥλι᾽, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, 
καὶ τόνδ᾽. ᾿ἡπόλλω δ᾽ ἐν βροτοῖς σ᾽ ὁρ- 

ϑῶς χαλεῖ, 
ΡῚ 2 ἘΣ ’; 

ὀνόματ᾽ οἶδὲ δαιμονων. 
στρ. 

ὅστις τὰ σιγῶντ᾽ 
ΧΟΡ. “Ὑμὴν Ὑμὴν, 

1ὅ τὰν Ζιὸς οὐρανίαν ἀεέδομεν», 
τὰν ἐρώτων πότγιαν, τὰν παρϑένοις. 

γαμήλιον πα ρσδεξαν, 

πότνια, σοὶ τάδ᾽ ἐγὼ νυμῳεῖ᾽ ὀφείλω, 
ἀεδεουξ ϑεῶν χαλλίστα, 

20 τῷ τὲ μογνόζυγι σῷ 
πώλῳ, τὸν ἐν αἰϑέρι χρύπτεις 

σῶν γάμων γένναν" 

ἃ τὸν μέγαν 
τᾶσδε πόλεως βασιλὴ νυμφεύετε, 

258 ἀστερωποῖσιν δόμοισι χρυσέοις 

ἀρχὸν, φίλον ᾿ἀφροδίτᾳ. 
ὦ μάχαρ, ὦ βασιλέως μείζων ἔτ᾽ ὄλβον, 

ὃς ϑεὰν χηδεύσεις, 
καὶ μόνος ἀϑανάτοις 

90 γαμβρὸς δι᾿ ἀπείρονα γαῖαν 
ϑνατὸς ὑμγήσῃ. 

ἍΙΕΡ. χώρει σὺ, χαὶ τάσδ᾽ εἰς δόμους ἄγων 
κόρας, 

γυναῖκ᾽ ἄνωχϑι πᾶσι τοῖς κατὰ στόμα 
ϑεοῖς χορεῦσαι, καὶ χυχλώσασϑαι δόμους 

ϑό ΤΙΣ Σ ὑμεναίοισιν, Ἑστίας 8᾽ ἕδος, 
ἀφ᾽ ἧς τὸ σῶφρον πᾶς ἄν ἄρχεσϑαι ϑέλοι 

9 

(»Ἱε 

εὐχὰς π[οιεῖσϑαι ΠΡ ΠΟ προ Ὁ ΤΤὸ ἣν 

40 . 9. φΦ ῷ Φ . 9 φ - 

. .Φ 9 9 Θ φ .Φ ο 9 

ϑεῶς προσέλϑη τέμενος ἐξ ἐμῶν δόμων. 
ΘΕΡ. ὦ δέσποτ᾽, ἔστρειν᾽ ἐκ δόμων ταχὺν πόδα. 

οὗ γὰρ σὺ σώζη σεμνὰ ϑησαυρίσματα 
45 χουσοῦ, δι᾿ ἁρμῶν ἐξαμείβεται πύλης 

χαπνοῦ μέλαινα λιγνὺς ἔνδοθεν στέγης. 
᾿ » , κι 2 ε -“ 

προσϑεὶς προσωποΐ», φλόγα μὲν οὐχ ορω 

πυρὸς, 
γέμοντα δ᾽ οἶχον μέλανος ἔνδον αἰϑάλου. 
ἀλλ᾽ ἔσιϑ᾽ ἐς οἶχον, μή τιν᾽ Ἥφαιστος 

χόλον 
ὅ0 δόμοις ἐπεισφρεὶς, μέλαϑρα συμφλέξη πυρὶ 

ἐν τοῖσιν ἡδίστοισι «Ῥαέϑοντος γάμοις. 

Ἴ1ΕΡ. πῶς φής; ; ὅρα μὴ ϑυμάτων πυρουμένων 
χατ᾽ οἶχον ἀτμὸν “εῖσ᾽ ἀποσταλέντ᾽ ἴδης. 

ΘΕΡ. ἅπαντα ταῦτ᾽ αἴϑροη τ᾿ ἀχάπνωτοί 9' ὁδοί. 
66 ΠΕΡ. οἶδεν δ᾽ ἐμὴ τάδ᾽ ἢ οὐχ ἐπίσταται δά- 

᾿ μαρ; 
. ΘΕΡ. ϑυηπολοῦσα ϑεοῖς, ἐχεῖσ᾽ ἔχει φρένας. 
ΜΕΡ. ἀλλ εἶμ᾽, ἐπεί τοι καὶ φιλεῖ τὰ τοιάδε 

ληφϑέντα φαύλως ἐς μέγαν χειμῶγ᾽ ἄγειν. 

116 
σὺ δ᾽, ὦ πυρὸς δέσποινα, “Ζ]ήμητρος κόρη, 

600 σμηραϊστέ τ᾽, εἴητ᾽ εὐμενεῖς δόμοις ἐμοῖς. 
ΧΟΡ. τάλαιν᾽ ἐγὼ, τάλαινα, ποῖ πόδα 

πτερόεντα χαταστάσω; 

τίν᾽ αἰϑέρ᾽, ἢ γᾶς ὑπὸ κεῦϑος ζζ(φαν- 
τον ἐξαμαυρωθϑῶ; 

θὅ ἑώ μοί μοι, καταφανγήσεται 

βασίλεια τάλαινα, παῖς τ᾽ ἔσω 
Σρυφαῖος γέχυς. 
ὁτοτοτοῖ, κεραύγιοί τ᾽ ἐκ υὐὸς 

πυρίβολοι πλαγαὶ, λέχεα 9᾽ ἹἍλίου. 

20 ὦ δυστάλαινα τῶν ἀμετρήτων χακῶν 
᾿Ωχεαγοῦ χόρα, 
πατρὸς ἴϑι πρόσπεσε 
γόνυ λιταῖς σφαγὰς, 

σφαγὰς, οἰκτρά τ᾽ ἀρκέσαι σᾶς δειρᾶς. 

75 ΠΕΡ. Ἰώ μοί μοι. 
ΧΟΡ. ἠκούσατ᾽ ἀρχὰς δεσπότου στεναγμάτων; 
ΜῈΡ. Ἰὼ τέχνον. 

ΧΟΡ. χαλεῖ τὸν οὐ χλύοντα δυστυχῆ γόγον 
ὀμμάτων ὁρᾶν σαφῆ. 

ΠῚ 

ῬΙμπίδνοῖι5 Νον ἃ]. Ρ. 666 ο. Πολλοὶ γὰρ οὔτε χα- 

ἀλλ᾽ ἐῶσι περιφράξαντες, ὥστε ὁρᾶ- τορύττουσιν, 
σϑαι τοὺς νεχροὺς ἀσήπτους ἀεὶ, τὴν Εὐριπίδου Κλυ- 

μένην ἐλέγχοντας ἐπὶ τοῦ «Ῥαέϑοντος εἰποῦσαν 
«Ῥίλος δέ μοι 

ἄλρυτος ἐν φάραγξι σήπεται νέκυς. 
.9 Εοτίδοδθ ἅπὸ οἔϊαπι γϑίθυθηηπχ Ρ’ 666 «. 

θίους ἤδη τεϑνηκότας ἰδεῖν ἔστιν ὑπὸ βροντῆς, οὐδὲν 

οὔτε πληγῆς ἴχνος οὔτε καύσεως ἔχοντας, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

φόβου τῆς ψυχῆς, ὡς ἔοιχεν, ὄρνιϑος δίχην ἀποπτα- 

μένης τοῦ σώματος. πολλοὺς γὰρ, ὡς ὁ Εὐριπίδης 
φησὶν, βροντῆς πνεῦμ᾽ ἄναιμον ὥλεσεν. Τῃ 60 
ἼΤΠ60 ϑμαγγπᾶθιϑ 46 πιιδῖσα 6. 2. Ρ. 76. Ἰδ6ρῖε τραῦμ᾽ 

ἩΑΥΤΤΗΙΑΕ. 

Καὶ μυ- 

ἄναιμον." 
ιν 

ῬΙαίδν μι ΜοΑ]. Ρ. 608 ἃ. ᾿4“λλὰ δέδια πάλιν 

μὴ συνεχβάλωμεν τῷ λυποῦντι τὴν μνήμην, ὥσπερ 

ἡ Κλυμένη λέγουσα -, Μισῶ δ᾽ εὐάγκαλον τόξον 

χρανείας, γυμνάσια δ᾽ οἴχοιτο.“" 
ν 

Ἐουεῖπες ἄδ 5011. 15. 

ραδιδοὺς τὰς ἡνίας ὁ “Πλιος 

Ἔλα δὲ μήτε «Ἱιβυπὸν αἰϑέρ᾽ ἐμβαλών" 

χρῶσιν γὰρ ὑγρὰν οὐκ ἔχων ἁψῖδα σὴν 

κάτω διήσει, , 

φησίν" εἰϑ᾽ ἑξῆς, 

Ἵει δ᾽ ἐφ᾽ ἑπτὰ Πλειάδων ἔχων δοόμογ. 

τοσαῦτ᾽ ἀκούσας εἶτ᾽ ἔμαριεν ἡνίας, 

χρούσας δὲ πλευρὰ πτεροιρύρων ὀχημάτων 

μεϑῆχεν" αἱ δ᾽ ἔπτοντ᾽ ἐπ᾽ αἰϑέρος πτύχας. 

πατὴρ δ᾽ ὄπισϑε νῶτα σειραίου βεβὼς 

ἵππευε, παῖδα ον πῦθι πνεῖ ἢ ἔλα; 

τῇ ὑῳ () στρέφ᾽ ἅρμα τῆδε. 

ἄρ᾽ οὐχ ἂν εἴποις ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ γράφοντος συγεπι- 

βαίνει τοῦ ἄρματος χαὺὶ συγκινϑδυνεύουσω τοῖς ἵπποις 

συνεπτέρωται; οὐ γὰρ ἂν, εἰ μὴ τοῖς οὐρανίοις 

ἐχείνοις ἔργοις ἰσοδρομοῦσα ἐφέρετο, τοιαῦτ᾽ Κἂν 

ποτε ἐφαντάσϑη. 

Τῷ γοῦν «Ῥαέϑοντι πα- 

εὐ 
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ΥΙ 

ΘΙΌΡ οι Θοἷ. ΡΥ. Ὑ0]. 1. Ρ. ὅά0. Τΐοου. 

τὶς ΙΧ, 4, (ΙΧ, 1, 18. οἀ. Βοβμῃηρὶά.) 

Θερμὴ δ᾽ ἄνακτος φλὸξ ὑπερτέλλουσα γῆς 
καίει τὰ πόρρω, τἀγγύϑεν δ᾽ εὔχρατ᾽ ἔχει. 

ΒΙποβ Ὑϑυύϑθ ΘΟ ΠΟΘ η0 5. 6656, 

ψίται:-- 

ααουύπε Δ]06 Ὁ δρᾶ 

πητπηὶ Ὑ ΠΤ. ἸΘΟΊταΙ"., Ὑ161 ΒΆΥποα. 

ὙΠ 

ΤΠΘοπ. 5080]. 'π Αταιϊΐ ῬηδΌπομι. 169. Οὐχ ἀνωγύ- 
μως, φησὶ, φέρονται αἱ Ὕαϑδες ἐν τῷ μετώπῳ τοῦ 
ταύρου. Θαλῆς μὲν οὖν δύο αὐτὰς εἶπεν εἶναι, τὴν 
μὲν βόρειον, τὴν δὲ νότιον. Εὐριπίδης δ᾽ ἐν τῷ 
«Ῥαέϑοντι τρεῖς. 

ὙΠ 

Αἰμθπδοις ΧΙ, γ. 603 4. Εὐριπίδης «Ῥαέϑοντι 
ἱἕυχτήρια 

δένδοη φίλαισιν ὠλέναισι δέξεται. 

ΙΧ 
ϑίορδοι 38, Ρ. 280. 

Ὥς πανταχοῦ γε πατρὶς ἡ βόσκουσα γῆ- 

Χ 
ΘΙΟΡάοιις 41. ρΡ. 239. 

Ἔν τοῖσι μώροις τοῦτ᾽ ἐγὼ “ρίνω, βροτῶν 

ὅστις πατὴρ ὧν παισὶ μὴ φρονοῦσιν εὖ 

ἢ χαὶ πολίταις παραδίδωσ᾽ ἐξουσίαν. 

ΧΙ 

ΘΊΌΡδΘας 1θ146 πη. Αροσίοιπις ΧΠΠ, 86. 

Ναῦν τοι μέ᾽ ἄγχυρ᾽ οὐδαμῶς σώζειν φιλεῖ, 
ὡς τρεῖς ἀφέντι, προστάτης ϑ᾽ ἁπλοῦς πόλει 
σφαλερὸς, ὑπὼν δὲ χἄλλος οὐ καχὸν πόλει. 

ΧΗ 
ΘΟΡδδικ 91. ρΡ. 507. 

““εινόν γε" τοῖς πλουτοῦσι τοῦτο δ᾽ ἔμφυτον, 
σχαιοῖσιν εἰναι. 

ἄρ᾽ ὄλβος αὐτοῖς ὅτι τυφλὸς συνηρεφεῖ, 
τυφλὰς ἔχουσι τὰς φρένας χαὶ τῆς τύχης; 

ΧΙΠῚ 
Ἐπιδίαιμἶτις ᾿. 1781, ὅ4. “ΠῚ δὲ τοιαύτη προὶξ ὅτι χαὶ 

φερνὴ λέγεται δηλοῖ, φασὶν, ἐν «Ῥαέϑοντι Πὐριπί- 
δὴης εἰπὼν 

᾿Ελεύϑερος δ᾽ ὧν δοῦλός ἐστι τοῦ λέχους, 
πεπραμένον τὸ σῶμα τῆς φερνῆς ἔχων. 

Ἑσοᾶθπι τϑϑριοῖς ῬΙαίδιομι5 Νουα]. Ρ. 498 "Ρ. Αἂ Πιαης 

ἔδθυ]δπι τϑίθυθηππι 6556. 4ποα 6 Ῥηδθίμοπίθ οχ ἘἘπ:- 

γριὰ Θομηπιθπιοραΐ ῬΊΙΠ1π5 Ηἶδὲ. πϑίπι", 97, 2. “τπορῖοα- 

Βαίαν. Ἀππηκθη. ἀμρπα [π|Ζᾶο. Εἰχοιο. ἀοαᾶ, γν. ὅ2. 

’ , 
τί ποτε τουτοῦυ ταΐϊτιον; 

Ὁ ΕΘΝ ἼΣΑ ΤΙΣ: 

Ἡυΐυς ἔθυ]46 ἀθϑου!ρομθπι πιᾶρπα οΧχ ῥᾶυία οχρο- 
δια 10 ΟΒτγϑοσί. οὐδίίομθ 1,ᾳ{Π. βουυαίϊς ραυίπη 1ρ51π5 
ΤΈΡΕΝ ὙΘΥΒΙΝ., {πΠ|86 ΠΙΠΙΘΙΪ5 δυῖ5 Το ΠΘΥΘ ΘΟπδίμς. Θοΐ 
ὙΔΙΟΚοπαρῖας ΠΙδἼΡ. οαρΡ. ΧΙ. 

Ι 

Αυϊδίοί. ΕἘπηῖο. Νίοοπι. ΨΙ, 8. Ἐπάοπι. Ψ, 8. ΡΙπίαν- 
ς Εμπς Νῖογαὶ. ρ. ὅ44 ς. Ὑ. 4. ῬΙυίανομυς ΝΌΡΑΙ]. Ρ- 779 ἃ. 
[ 50ΒΟ]. ΑὐἹδίορῃ. Ἄδη. 284. Ὑ. ὅ. 6. ϑίοβραριις 29. Ῥ- 
͵199. 

Πῶς δ᾽ ἂν φρονοίην, ᾧ παρῆν ἀπραγμόνως 
ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριϑμημένῳ στρατοῦ 
ἴσον μετασχεῖν τῷ σοφωτάτῳ τύχης; 

- 

Ὧ ὙΠΑῚ ΘΥΎ 

. »ί(φις ῬΙΜΙοοΙοίθ 6556. ποὸὴ ρεαῖθί ψαϊάθα 6 ΟἹσθιΌπΘ, 

οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ" 

τοὺς γὰρ περισσοὺς καί τι πράσσοντας πλέον 
τιμῶμεν, ἄνδρας τ᾽ ἐν πόλει γνομίζομεν.. 

Π 

ῬΙπΐδυομις9 ΝΟΥ]. Ὁ. ὅ44 ο. 

Ὀχνῶ δὲ μόχϑων τῶν πρὶν ἐχχέαι χάριν, 
χαὶ τοὺς παρόντας οὐκ ἀπωϑοῦμαι πόνους. 
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ῬΙΘΙΆΤ οι 5 ΔΙΟΤΑ]. Ὁ. 521 ἃ. ᾿ 

“ύσμορφα μέντοι τἄνδον εἰσιδεῖν, ξένε. 
; ΙΥ 

ϑίοραθις 119. ρ. 602. 

“Ἅλις, ὦ βιοτά " πέραινε, πρίν τινὰ συντυχίαν 
ἢ χτεάτεσσιν ἐμοῖς, ἢ σώματι τῷδε γενέσϑαι. 

ΝῊ 

Τυκίη. ΜῈ π. μοναρχ. Ρ. 109 ". δα. Οο]οη. 

Ὁρᾶτε δ᾽ ὡς χἂν ϑεοῖσι χερδαΐγνειν χαλὸν, 

ϑαυμάζεται δ᾽ ὁ πλεῖστον ἕν ναοῖς ἔχων 
χουσόν " τί δῆτα χαὶ σὲ χωλύει λαβεῖν 
χέρδος παρὸν γε, κἀξομοιοῦσθϑαι ϑεοῖς. 

ΤΙ 

ΒΙΌΡ ΘΙ 5. 60]. 61Π|. γ0]. 11, γν. 4. 

Τί δῆτα ϑάχοις ἀρχιχοῖς ἐνήμεξ ΣΨΟι 

σαφῶς διόμνυσϑ᾽ εἰδέναι τὰ δαιμόνων 
οἱ τῶνδε ΤΡ ἄνϑρωποι λόγων; 

ὅστις γὰρ αὐχεῖ ϑεῶν ἐπίστασϑαι πέρι, 

οὐδέν τι μᾶλλον οἶδεν ἢ πείϑει λέγων. 
ὙΠ 

Αὐἱδίοίοι. ροοί. 29, 18, Οἷον, τὸ αὐτὸ ποιήσαν- 

τος ἰαμβεῖον «Δϊσχύλου χαὶ Εὐριπίδου, ἕν δὲ μόνον 
ὕγομα μετατιϑέντος, ἀντὶ χυρίου εἰωϑότος γλῶτταν, 

τὸ μὲν φαίνεται χαλὸν, τὸ δ᾽ εὐτελές. ΑΑϊσχύλος. 
μὲν γὰρ ἐν τῷ «Ριλοχτήτῃ ἐποίησε 

φαγέδαινα, ἥ μου σάρχας ἐσϑίει ποδός, 
ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐσϑίει τὸ ϑοινᾶται μετέϑηζε. 

ὙΠ 

ῬΙαίαυομι5 ΔΊοναΙ. Ρ. 1108 ». Ὠ1ορ. Τιδουῖ. Υ,, 8. 

Οἴοθύο 46 οὐαί. 1ΠΠ, 85. ΟαϊηΠ]. Τηστ. ΠΠ. 1, 11. 

Ὑπέρ γε μέντοι παντὸς “Ελλήνων στρατοῦ 
αἰσχρὸν σιωπᾶν, βαρβάρους δ᾽ ἐᾶν λέγειν. 

5» ΑἸΙΐουπι Ὑθυϑιιη ΠΑΡΘηΐ Ὠ]οσθη. ΟἿο. Οὐϊηΐ. 564 ρνὸ 

βαρβάρους δ᾽ 116 Ξενοχράτη δ᾽, Ουὐΐπῆ!, χαὶ ᾿1σο-- 
χράτην Ὑ8] ᾿Ισοχράτη δ᾽, 588 ἴπ Επτίρια!ς σϑυθα [πῖ556 
βαρβάρους δ᾽ ἀρρᾶνοὲ 6 Οἰοθγοπῖς υθυθὶς  “Ζνἱδοίοῖοο, 

ψιείν ἤονοῦ ]Ἰοοονλαίοην τιοδιϊαξο αϊδοίριείογπηι υἱάϊ6- 

γοέ, --α --ς συϑγϑην φιοηάσης οἷο Ῥλιϊοοίοία ραιεῖο 5 θεῖ 

εἰὐχῖ!. 16 οηΐηι ἐπενρ6 οἰδὶ αἷξ ἐώσουθ, ψιτέρι δαν ανο5, 

ἈΑὐς αμέθην ψιιρ Τοοοναίοηι ραΐονοίι" ἴσον. Ἐπ Τμρί- 

“64 ὙΘΙΪΒΙΠ116 ἴδηλθη 65ΐ. 

ῬΒΠοοίοίθ. ῬΥΪΟΡΟΠΙ Ὑθύϑι πε 50Π|5 ργϑΘρομ ῬΠιΐαι- 

οὔτ5., .4λλ᾽ ἔσως ἂν ἐπὶ τούτοις καὶ γελάσειέ τις 
ἐννοήσας τὴν Σωχράτους πρᾳότητα καὶ χάριν. 

Ὑπέρ γε μέντοι παντὸς Ἑλλήνων στρατοῦ 
τῶν ἄλλων φιλοσόφων -- --- οὐ μόνον 

αἰσχρὸν σιωπᾶν 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅσιον ἐνδοῦναί τι.“ 

ΙΧ 

νοΐ {πη ΘΧ ΑΘΘΟΒΥΙ 

ΔΜ ΑΛΊΤΗΙΔΕ.: 

ΔΙΌΡάαθι 20. Ρ. 172. 

“Ὡσπέρ δὲ θνητὸν καὶ τὸ σῶμ᾽ ἡμῶν ἔφυ, 

-..-.». 
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οὕτω προσήκει μηδὲ τὴν ὀργὴν ἔχειν 
ἀϑάγατον, ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται. 

Τιοοιπι τοοροχίε διοίου ΕΡΡ. ῬΙαΙάνΙ4. 24. ϑνητοὺς 
γὰρ ὄντας ἀϑάνατον ὀργὴν ἔχειν, ὥς φασί τινες, 
οὐ προσήχει, πᾶ ἴροα ρΡοθίδθ ὑϑῦθα 6558 οὐθάθβῃδί 
Ῥουβδοη. δα Ἐπ:ρ. Δῖοα. 139. 140. 

Χ, 

| Αὐἱϊκίοί. υπθίου. δᾶ ΑἸθχ. οἹ 18. (41. 19.) υ}1 ἀθ 

᾿προκαταλήψεσιν Ἰοφαζέττ : Κέχρηται δὲ χαὶ Εὐριπί- 

δὴης ἐν ῬῬιλοχτήτῃ τεχνικῶς τούτῳ τῷ εἴδει διὰ πο ἃς 
«Ἱέξω δ᾽ ἐγὼ, χύν μου διαφϑείρας δοχὴ 

| λόγους ὑποστὰς αὐτὸς ἠδικηχέναι" 

ἀλλ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ τἀμὰ μαϑήση χλύων" 
ὁ δ᾽ αὐτὸς αὑτὸν ἐμφανίζει σοι λέγων. 

] ΧΙ 
ΒΙΌΡάΘις 57. Ρ. 377. 

ΠΙαχάριος, ὅστις εὐτυχῶν οἴχοι μένει. 

ἐν γῆ δ᾽ ὁ φόρτος χαὶ πάλιν ναυτίλλεται. 

Ὑ-. 1. οδεἱ δριιὰ ΟἸθμθπί. ΑἸοχ. Βθοπι. Ὑ1. γν. 020. 6. 

5.1}. Θὲ δρια Βίοβθαθιπῃ 837. ρ. 220. 

| . ΧΗ 
ΒΊΌΡδθις 838, Ρ. 230. 

Πατρὶς χαλῶς πράσσουσα τὸν εὐτυχοῦντ᾽ ἀεὶ 
μείζω τίέϑησι, δυστυχοῦντα δ᾽ ἀσϑενῆ. 

ΧΊΠ 

Ἠδογοβῖια, 4ἴρειν νοεῖς: δοξάζειν ἡγῆ. Ἐὺ- 
ριπίδης «Ῥιλοχτήτῃη. ΒΘΚΚΘΙ Αποοά. ρ. 359, 22. 4 - 

-ἷ7 ΚΞ, « “- 

οεῖς: δοξαάζεις, ἡγῇ. 

ΧΙΥ͂ 
᾿ς Βογοβίιθ, “ϊαν: ---- Εὐριπίδης δὲ «Ῥιλοχτήτη 
᾿ αἰῶνα τὴν ψυχὴν λέγει, ᾿Ζπέπνευσεν αἰῶνα.“ 
ῃ 

ΧΥ 
Ἡρογομῖια, “χριβές: ἄχρον, Εὐριπίδης «Ρι- 

λοχτήτῃ. 

Ὁ ΟΘΟΣΙΣΙΝ 1 

ΒΙΟΡασις 69. Ρ. 429. 

οχϑηρόν ἐστιν ἀνδοὶ πρεσβύτη τέχνα 
δίδωσιν, ὕστις οὐχέϑ᾽ ὡραῖος γαμεῖ" 

δέσποινα γὰρ γέροντι νυμφίῳ γυγή. 

᾿ 1Π 
ΘΊΌΡ οι 10]146Π|. 

Πιχρὸν νέᾳ γυγαιχὶ πρεσβύτης ἀγήο. 

ΤΠ 
ΒΙΌΡΑΘις 11ὅ. ρ. 592. 

Σ γῆρας, οἷον τοῖς ἔχουσιν εἶ χαχόν. 

τὰ 

Δοϑομίη. ἴη ἘΠΏΔΙΟΙ. ρμ. 154. 

ἈΑρροπᾶ. τοὶ. ΤΥ. ν. 12. οά. Οδι:ο. 

Ἤδη δὲ πολλῶν ἡρέϑην λόγων χριτῆς, 
χαὶ πόλλ᾽ 
τἀναντί᾽ 

ΠΟΙΘΚ. οἱ ἰῃ 510}, 

ς 2.1... Δ. , ε' 
ἀμιλληϑέντα μαρτυρὼν ὑπὸ 

ΠΥ “ - 2 
ἔγνων συμφορᾶς μιᾶς πέρι. 

2] ͵΄ 2 κ Α 

᾿ χἀγὼ μὲν οὕτω χώστις ἔστ᾽ ἀνὴρ σοφὸς 
᾽-- Α ’, λογίζομαι τἀληϑὲς εἰς ἀνδρὸς φύσιν 

σχοπῶν δίαιταν ἥνπερ ἐμπορεύεται. 

ὅστις δ᾽ ὁμιλῶν ἥδεται χαχοῖς ἀγὴρ, 
οὐ πώποτ᾽ ἠρώτησα, γιγνώσχων ὅτι 

- ’ τ Ἵ ΄ ’ 

τοιοῦτός ἔστιν, οἷσπερ ἥδεται ξυγων. 

,.- ------«------.------» -ς-.-.- 

οὖ. 0. 50». Αρρ. ΕἸον. βλέπων τὸ σχοπῶν εἱ ἱμε-" 

ρεύεται γιο ἐμπορεύεται. ., Ε. ἡμερεύεται.“. Θαἴδξ,, 
Βοΐβ5οη. δίαιτάν ὃ΄᾽. ἷἴπ ϑαᾶδθπι ἄθϑιηΐ συ. 7. 8. 9. 

4105 οἷίαδξέ Π1οα. 510, ΧΙ, 14. Ἐξοσοάθπι ἴῃ ΑΘϑΟΒ ηΘΙ 

τοίουψιιθέ Ποπιοδίμθη. σὲ. παρᾶπρ. Ρ. 417, 17. δά. 

ΠΟΙ5Κ. ΗἰἁΠῸὀἧ Π1ἃ δῆμθχα Βδροΐί 5100. ἄρρ. ΕἸουθηΐ. 

χαὶ τῷδε ϑηλώσαιμ᾽ ἂν, εἰ βούλ οιο σὺ, 
τἀληϑὲς. ὡς ἔχοι χαὐτὸς ἄχϑομαι, 

ὅστις λέγειν μὲν εὐπρεπῶς ἐπίσταται, 

τὰ δ᾽ ἔργα χείρω τῶν λόγων παρέσχετο. 
564 ὨΪ Ὑουϑιια ΒΘ ΠσΘΠΩῚ υὙἱάθηίαν ΒΟ οοηδαῖο. 

ἩΑΤΤΗΙΑΕ. 
Υ 

ΟΙΘμιθης ΑΙοχ, ϑίτοιη. Ὑ]. ρ. 62ὅ ἃ. 

δὲ γράφοντος ἐν τῷ Ῥοίνιξι; 
Ταἀφανῆ πὸ τ ΠΟ οι Ομ εἰχότως ἁλίσχεται. 

Εὐριπίδου 

“Ὑπερίδης λέγει" ἃ δ᾽ ἐστὶν ἀφανὴ ἀνάγκη τοὺς ἢ 
δάσχοντας τεχμηρίοις χαὶ τοῖς εἰχόσι ζητεῖν. Α ΟΙ6- 
τηθπίρ σιπησῖ ΤΒοοάοτοῖ,. ΤΉΘΡαΡ. Ὑ]. τ᾿. 102, 12. 

ΥΙ 

ΒΙΌΡ θυ 38. ἢ. 222, 

«Οϑόνον οὐ σέβω, φϑονεῖ -- 
σθαι δ᾽ ἐϑέλοιμι᾽ ἂν ἐπ᾽ ἐσϑλοῖς. 

ὙΠ 

ΘΓΌΡ δ Θι5. ἈρΡΡροπμα. ΕΠ0Ὶ. τ. 11. 

Οἱ πεῖραν οὐ δεδωχότες 
μᾶλλον δοχοῦντες ἢ πεφυκότες σοφοί. 

ὙΠΠ 

Διηπέτης, ἀντὶ τοῦ διαυγὴς 

ὡς χαὶ Εὐριπίδης ἐν Φοίγιχι λέγων 
Ἑτοίίαπις Ὁ. 192. 

χαὶ χαϑαρός. 
»» “μωσὶ δ᾽ ἐμοῖσιν εἶπον, ὡς ταυτηρίαις. πυρίδες 
χαὶ διηπέτη χτεῖναι." Ὁ 

ἈΙδΐι. ἢ. 274. 

Ουδθ 510. Θπορπήαυϊ ὝΆΙΟΚ. 

“μωσὶν δ᾽ ἐμοῖσιν εἶπον, ὡς καυτήρια 

ἐς πῦρ ἔδει καὶ [ταῦτα 1 δὴ διιπετῆ 
θεῖναι. 

ΙΧ 
ΒΙΌΡαθας 120. ρΡ. 608. 

εἴ τιν᾽ εἰσίδοιμ᾽ 

τυφλὸν προηγητῆρος ἐξηρτημένον, 

| 

Ϊ 

εὐδαιμονῶν ταῖς συμφοραῖς ἐλοιδόρουν, 
ὡς δειλὸς εἴη ϑάνατον ἐχποδὼν ἔχων. 

Καίτοι ποτ᾽ ἀνὰ πτόλιν 

ὅ χαὶ νῦν λόγοισι τοῖς ἐμοῖς ἐναντίως 
, ΠΥ , τ , ΕΥ 

πέπτωχ᾽ ὃ τλήμων. ὦ φιλοζωοι βροτοὶ, 

οἱ τὴν ἐπιστείχουσαν ἡμέραν ἰδεῖν 
ποϑεῖτ᾽ ἔχοντες μυρίων ἄχϑος καχῶν. 
οὕτως ἔρως βροτοῖσιν ἔγκειται βίου. 

0 τὸ ζῆν γὰρ ἴσμεν" τοῦ ϑανεῖν δ᾽ ἀπειρίᾳ 
πᾶς τις φοβεῖται φῶς λιπεῖν τόδ᾽ ἡλίου. 

Χ 
ΒΙΌΡδρις 39. Ρ. 2206. " 
. 2 ἘΣ ΄ ι - ΄ 

Σὺ δ᾽, ὦ πατρῴα χϑὼν ἐμῶν γεννητόρων, 
πὰ Ν᾽ ᾿] « ’ 9 [4 ’ - 

χαῖρ᾽ " ἀνδρὶ γάρ τοι, χἂν ὑπερβάλλῃ κακοῖς, 

οὐχ ἔστι τοῦ ϑρέψαντος ἥδιον πέδον. 
ΧΙ 

ΒΙΌΡδρις 71. Ρ. 484. 

Γυνή τε πάντων ἀγριώτατον χαχόν. 
ΧΗ 

ΞΙΌΡδοας 88. ρΡ. 600. 

Μέγιστον ἀρ᾽ ἦν ἡ φύσις" τὸ γὰρ καπὸν 
οὐδεὶς τρέφων εὖ χρηστὸν ἂν ϑεέη ποτέ. 
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ΧἼΙΤ 

Ἡδογοῖις, “μνήστευτος γυγής: ἡ παλλα- 

χή. Εὐριπίδης Φοίνικι. 

«ΤΙ ΞΟ Σὲ 

ΒΟΒοΙαδίος ΑροΠοπῖ ΒΠοᾶ. Πν, 382. Ὅτι δὲ ἡ 

νῆσος αὕτη ὕρνιϑας ἔχει τοξευούσας τοῖς πτεροῖς ὡς 
βέλεσιν, ἱστορεῖ καὶ Εὐριπίδης ἐν «Ῥρίξῳ. 

1 
Αὐἱδίορι. απ. 1256. 

Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐκλιπὼν 
᾿“γήνορος παῖς. 

ὉΔῚ 56801. ἔστι δὲ τοῦ β' «ρίξου Εὐριπίδου ἡ ἀρχή" 
'τὸ λοιπὸν δὲ τοῦ ΟΠ 

ἔχετ᾽ ἐς Θήβης πέδον. 
᾿Ῥυϊονοπι Ὑθυϑιπὶ τηθι]οταπί ἵμιοΐδη. δίδου". 23. ῬΙα- 

᾿ἴατοθινις ΔΙοΟτα]. Ρ. 597 6. Ἡθογομῖα, Τλυχερῷ Σ :- 

ἰΙδωνέῳ: δρᾶμα δέ ἐστιν, ἐν ᾧ τῆς ΣἸΜΕΝΩΣ ἄρχε- 
ται οὕτως 

Σιδώνιόν ποτ᾽ 
᾿γήνορος παῖς. 

᾿διεβεβόητο δὲ τὸ μέρος τοῦτο. 
1 

5080]. Ευτίρ. Ῥμοθη. 6. Ἐν γοῦν τῷ «Ὁ 
σὶν, ἦσαν γὰρ ̓ [γήνορος παῖδες, 

Κίλιξ, ἀφ᾽ 

«'οίνιξ. ὀὁϑενπερ τοὔνομ᾽ ἡ χώρα φέρει 
’, 

χαὶ Θασος. 

τεῷ ἤππς ΡιΟ]οστ Ὗ ἈΙΟΚΟΏΔΡΠΙ5. ΤΟΙθυ ὙΘΙΦΠΠ). 

ἄστυ Κάδιιος ἐχλιπὼν 

᾿Ξ ρίξῃ φη- 

οὗ χαὶ Κιλιχίω χιχλήσχεται, 

αι 

ο'η6. ποιηΐηθ ποίου ΙΘοῖταν ἀρπα Ῥ]πίαγοΙ. Μοτα]. Ρ. 

6007 ». Καὶ ὁ τοῦ Ζιονύσου πάππος, ὃς ἐξεπέμφϑη 
τὴν Εὐρώπην ἀνευρεῖν, οὐδὲ αὐτὸς ἐπανῆλϑε, 

«οίνιξ πειρυχὼς, ἐκ δ᾽ ὁρίζεται γένος 

εἷς τὰς Θήβας παραγενόμενος. ἵπ 60 γΡ10 γέγος 
᾿ ἬαΙοΚδπαυῖας. οϑῃίλοῖ! χϑονός. : 
ἶ ἰ ΠῚ ἢ 
| Ἐτδίοϑίη. Οαίαρίον. 14. Ταῦρος. οὗτος λέγεται ὃν 

ἱ τοῖς ἄστροις τεϑῆναι, διὰ τὸ Εὐρώπην ἀγαγεῖν ἐκ 
«Ῥοινίχης εἷς Κρήτην διὰ τοῦ πελάγους, ὡς Εὐριπί- 
δης φησὶν ἐν τῷ «Ῥρίξῳ. 5080]. Θοῖ- 

Πη8πη10. πάοοῖα ῃ. 392. δαί 0η. 2]. 

ΟΥ. 1816 6 τὐσῦτ, 86. 

Τάθπλ παρ δηΐ 

οἱ Ἡγρίη,. ροθί. 

ιν 
ΕτγπΙΟ]. ΜΙ. ν. 714,17. Σεροί: τὸ ἐπιτήδειον ἀγ- 

γεῖον εἰς ἀπόϑεσιν πυρῶν χαὺ τῶν ἄλλων ὀσπρίων. 

“μμώνιος δὲ ἱστορεῖ ὡς οἱ ᾿Δττιχοὶ ὀξύνοντες τὸ 

ὄνομα τὸ ε βραχύνουσι, καὶ ἡ τριβὴ τῆς ἀναγνώ- 
σεως ἐχτείνεται. εὑρίσχεται δὲ καὶ βραχὺ, ὡς παρ᾽ 
Εὐριπίδῃ «Ῥρίξῳ 

ΣἼγοΙΕ αν μὲν σιροὺς οὐχ ἠξίου. 
ΟἿ. Ῥταοο ὅδ πηθῖ. ῃ. 82. ψϑυδιιι. οχριοὶ ΜΚ. 
ἀθποῖὶς ἀρὰ ΨΈ]0Κ. ὈΙαίτῖρ. ρ. 217. 

᾿πιηθ. Ὑ ΔΙ]ΟΚΘΠ δας 

Καὶ νῷν ἀνοῖξαι μὲν σιροὺς οὐκ ἠξίουν 

Ὗ 

Τ,61- 

χαὶ μῶν ᾧν. 

ΘΙΌΡδΘις 71. γΡ. 4883. 

Ὡς οὐδὲν ὑγιές φασι μητρυιὰς φρονεῖν 

γνόϑοισι παισίν" ὧν φυλάξομαι ψόγον. 
ΥΙ 

ΘΙοΡαρθας Θὅ. ν. 411. 

Τυνὴ γὰρ ἐν χαχοῖσι χοὺ γόσοις πόσει 

ἘΝ ἘΝ ΤΕ ΛΟ Θ᾽ ΥΣ 

ἥδιστόν ἔστι, δώματ᾽ ἣν οἷχῆ καλῶς, 
Π ’ὔ “ἢ, Α . Ξ ΄ 

ὀργήν τε πραύνουσα χαὶ δυσθυμίας 

ψυχὴν μεϑίστασ᾽ " ἡδὺ κἀπάται φίλων. 
ἘΞοσοπι σϑυρις αἴζου: Απηραΐου ἀρια 5.0}. 1018. ν. 417. 

πθὶ ἐν γνόσοισι καὶ χακοῖς. 
: ὙΠ 

ΒΙΌΡαρις 72. ρ. 441. 

“ἰχαι᾿ ἔλεξε" χρὴ γὰρ εὐναίῳ πόσει 
γυναῖχα κοινῇ τὰς τύχας φέρειν ἀεί. 

ὙΠῚ ᾿ 
Θοχία5 Ἐπηρῖτ. αἦν. Νίδίῃ. 1, 18. 274, οἱ 287. Οεόν 

ἔστι. χαὶ τὸ παρὰ Εὐριπίδη λεχϑὲν ἐν «Ῥρίξῳ 

ὅστις δὲ ϑνητῶν οἴεται χαϑ᾽ ἡμέραν 
κοχὸν τι πράσσων τοὺς ϑεοὺς λεληϑέναι; 
δοχεῖ πονηρὰ χαὶ δοκῶν ἁλίσχεται, 
ὅταν σχολὴν ἄγουσα τυγχάνῃ 4] ίκη. 

ΤΙ άΘπὶ σϑυϑι5 Ἰοσπηπιῦ ἀρπα ΟἸομθηΐ. ΑἸΘχ. ϑέγομ. Ὗ. 

ν. 606. Ο. Ὁ. Ἐπ». ΧΕ, 18. ν. 684. 5θα ἰδησαᾶπι 

Ὀ ΡΏΠ]ΠΙ, Τυδίίη. Μῆδνί, 46. Ἰποπδγ ἢ. Ὁ. 38 54. 510Ρ. 60}. 

Ρἢγ5. 1. ρΡ. 110. 
ΕΧ 

Τιυσίίη. 46 πηοπάνοῖ). τ. 41 ἅ. 

Εἰ δ᾽ εὐσεβὴς ὧν τοῖσι δυσσεβεστάτοις 

εἰς ταῦτ᾽ ἔπρασσον, πῶς τάδ᾽ ἂν χαλῶς ἔχοι, 

εἰ Ζεὺς ὁ λῷστος μηδὲν ἔνδιχο»ν φρονεῖ; 
ἊΝ, 

δίοθασις 121. Ρ. 613. 

Καὶ γὰρ πέφυχε τοῦτ᾽ ἐν ἀνθρώπου φύσει» 
ἢν χαὶ δίχη ϑνήσχη πὸ οὐχ ἧσσον ποϑεῖ 

πᾶς τις δαχρύειν τοὺς προσήχοντας φίλους. 

ΧΙ 
ΒΉΡαθας 92. Ρ. 511. 

Κρείσσων δὲ βαιὸς ὄλβος ἀβλαβὴς βροτοῖς, 

ἢ δῶμα πλούτῳ δυσσεβῶς ὠγχωμέγον. 
᾿ ΧΙ 
ΒΙΟΡδθα5 41. ρ. 289. 

«Αἱ γὰρ πόλεις εἴσ᾽ ἄνδρες, οὐκ ἐρημία, 
ΧΗ 

5ΙΟΡδθας 8. ἢ. 97. 

᾿Ανὴρ δ᾽ ὃς εἶναι φὴς, ἀνδρὸς οὐκ ἄξιον 
δειλὸν κεχλῆσϑαι καὶ νοσεῖν αἰσχρὰν γόσον. 

ΧΙ 
ΘίΟΡδοπς 119. Ρ. 602, 

Τίς δ᾽ οἶδεν εἰ ζῆν τοῦϑ᾽, ὃ χέχληται ϑαγεῖν, 

τὸ ζὴν δὲ ϑνήσχειν ἐστί" πλὴν ὅμως βροτῶν 
γοσοῦσιν οἱ βλέποντες, οἱ δ᾽ ὀλωλότες 
οὐδὲν νοσοῦσιν οὐδὲ χέχτηνται χαχά. 

“9 8110 ἔλαριηηθηΐο 6 ῬΟΙΥΙΔΟ πος σοπίιουμε 5010]. 

Αὐϊδίορῃ. Ἄδη. 1114, 1625. 508|01. Ῥ]δί. ρ. 119. πί 

ῬΟΙΥΪΑῚ ἵγαρμι. οὐ 1000 ἘΠΡΡΟΙΥΙ ν᾿. 190 “44. 5010]. 

Αὐἱδίορε. 10. 1525. Ψὲ1 ἴῃ ῬΟΙγἑο γ6] ἰπ Ῥῆυῖχο μᾶθο 

ἃ τα] θυ ΡΙΟπαπη δία 6556 ὙΣΙΟΜΒΙΙῚ {18 ἐξ ουρόουν 

1114. οχ Ἐπιῖρί46 πιθοῦ δέ τὰς φασχούσας οὐ ζὴν 

τὸ ζῆν. Αἃ διπὶ ἸΟοιπὶ 5001. Ὅτι παρὰ τὰ ἐς «Ῥρί- 

ξου Εὐριπίδου ,, Τίς δ᾽ οἶδεν εἰ τὸ ζῆν - ῊὯλ ὁ 
ΛΠ) τω: ἐστὶ φρίξος. οὗτος δὲ ὡς παρὰ γυναικὸς αὖ-- 
τὸ λέγει τς ἰδεῖν οὖν χρὴ μήποτε τὸν αὐτὸν 

γοῦν παρ᾽ Εὐριπίδη γυνὴ λέγη, καὶ μήποτε τὸ ὑπὸ 
τῆς τροφοῖ ἐν Ἱππολύτῳ εἰρημένον " ̓.41λ᾽ ὅ τι τού- 
του Χ. τ. Δ. Οὐπὴ ἴ5 ῬΒνίχυμ ΡγῸ ῬΟΙΥΙὰΟ ΘΟΠΠ|6- 

το οΥ υἱδσπα τι ἘΠΕ Ὁ λέγων ἐστὶ «»ρίξος ἀϊκοτίι 

Ρῖο ὁ λέγων ἐστὶ Πολύϊδος.““ πττηῖλε. 
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Ν 

ΑΘ ΎῪ: ἘΣΎ Βα 

ΧΥν 

Ετσπι. ἈΙ͂. Ρ. 410, 48. Τὸ προσταχτικὸν ζῆ, ὡς 
παρ᾽ Εὐριπίδῃ --- ἂν Φρίξῳ 
Αι ἐλπέδος ζὴ χαὶ δι᾽ ἐλπίδος τρέφου. 

ΧΥΙ 

Αἰμθπαθις ἹΙ. γρ. 264 ο. 

«Ῥρίξῳ λάτριας αὐτοὺς ὀνομάζει διὰ τούτων 
«άτρις -πενέστης ἁμὸς ἀρχαίων δόμων. 

ηο Ἐπηςίδίμ. Ρ. 1090, δῦ. 

: : ΧΥΠ 
ΘΙΌΡαθις 00. Ρ. 8δ4 

Πολλοῖσι δούλοις τοὔνομ᾽ αἰσχρὸν, ἡ δὲ φρὴν 
τῶν οὐχὶ δούλων ἔστ᾽ ἐλευϑερωτέρα. 

ΧΎΠΙΕ 

Ῥμοίϊις, Πώγωνα πυρός: τὴν ἀναφορὰν τοῦ 
πυρός. Εὐριπίδης «Ῥρίξῳ. Ἐΐὰο νορροχῖ ῬοΠὰχ 1, 88. 

ἘΧΕ Ὁ ΥΕΣΥΓΤΓΊΓΟΣΣ: 

ἴπ Ασδίποηῖς οὐ ΔΓ18Π)] {Πρ Ο 6 8ηὶ 

Ι παυναΐ Δοίίδη. Ὗ. Ἡ, 11, 21. 

: 

ΟΙθα. ΑἸΙοχ. ϑ'θπομ. 11. Ρ. 388 Ρ. οἱ, 501". Ὁ 
μὲν ΔἝάϊος ἐχεῖνος κατὰ τὴν τραγῳδίαν φησὶν 

«“έληθεν οὐδὲν τῶνδέ μ᾽ ὧν σὺ νουϑετεῖς, 
γνώμην δ᾽ ἔχοντά μ᾽ ἡ φύσις βιάζεται. 

1 

ῬΙαίατοι. Μῆονα]. Ρ. 446 ἃ. «4 δὲ τῆς ἀχρασίας 

(φωναὶ) γνώμην ἔχοντά μ᾽ ἡ φύσις βιάζεται, καὶ 
Αἱαῖ, τόδ᾽ ἤδη ϑεῖον ἀνθρώποις κακὸν, 

᾿ ὅταν τις εἰδὴ τἀγαϑὸν, χρῆται δὲ μή. 
ΤῊΝ δοὲ ἀριᾶ ϑιοβδθαπι ὅ. ρΡ. 68. πὶ τόδ᾽ ἤδη 

,ϑεῖον Ἰοβίίαν ριὸ τὸ δὴ ϑεῖον, τὶ 65 ἔϊδπι ἀρὰ 
ῬΙαΐθνοδιπη Νίονα]. Ὁ. 83 6. {τπχπι6 Ἰοοαμι 6χ ἔπι- 

ΤΊΡΙαΙς ΟΠ ΒΙΡΡΟ 6556 ΡΙΌΡΑΡΠΙΘ {π ἰοοο ΑἸοῖΠΟΙ 1585. 

ἴπ ΡΙαί. ο. 24. Ρ. ὅ2. οα. Οχοη. οἰΐαίο ἃ Ὑ]ΌΚθη. 

Ρ. 22.“ ΜΑΥΤΗΙΑΕ. 

δου πηι 6556 

ἘΠ 
ΒΊΌΡδοις 64. Ρ. 409. 

Τνώμη σοφός μοι χαὶ χέρ᾽ ὠνδρείαν ἔχειν " 
δύσμορφος εἴην μᾶλλον ἢ χαλὸς χαχός. 

ΤΙ 
ΒΙΌΡδΘις 109. Ρ. ὅ0θ0. 

το δέσποτ᾽, οὐδεὶς οἶδεν ὄνθϑρωπος γεγὼς 

οὔτ᾽ εὐτυχοῦς ἀριϑμὸν οὔτε δυστυχοῦς. 

ν 

ῬΙπίανοΗ, Μονα]. Ρ. 750 ἃ. Τί οὐχ ἄν τις προσ- 

᾿δοχήσειεν, εἶ καὶ ΤΙρωτογένης ἔρωτι πολεμήσων 

“πάρεστιν, ᾧ χαὶ παιδιὰ πᾶσα χαὶ σπουδὴ περὶ 
ἔρωτα χαὶ δι᾿ ἔρωτος λήϑη μὲν λόγων, λήϑη δὲ 

"πάτρας οὐχ ὡς τῷ “αΐῳ πέντε μόνον ἡμερῶν ἀπέ- 
χοντι τῆς πάτρας. Ἠμσπο Ἰοουπι Μησραυῖας δα ΟΕγ- 

᾿ Ξἴρριια τοί]. 

ΠΡ σαερς.ὠνρΡρορού“ορᾳοια“ο«“΄Φ«ἃὩὨὦᾳ΄. “΄[οῇσισφᾳοὦοοὅσροὴ σ΄ πποσοσῳ σον 

ΥΙ 

αν. Μίαίμοῃ. ὙἹ1, 17. γν. 8060. 

Ὡσαύτως δὲ χαὶ τὰ παρὼ τοῖς τραγιχοῖς μέλη τὰ 

᾿στάσιμα (υσιχόν τινα ἐπέχοντα λόγον, ὁποῖά ἔστι 
τὰ οὕτω λεγόμενα 

Γαῖα μεγίστη καὶ Ζιὸς αἰϑὴρ, 

ὁ μὲν ἀνθρώπων χαὶ ϑεῶν γενέτωρ, 
« Ν ἀν) ς .,77 , » 
ἡ δ᾽ ὑγροβόλους σταγόνας γοτίους 

Ι 
Ι 
᾿ Βοχίι9 ἘΠῚΡ10. 

Καὶ Εὐριπίδης δὲ ἐν 

παραδεξαμέγη τίχτει ϑνατοὺς, 
ὅ τέχτει δὲ βορὰν, φὔλά τε ϑηρῶν, 
ῦϑεν οὐχ ἀδίχως 

μήτηρ΄ πάντων νενόμισται. 
ΤΠ5 Οτοίϊα δαϊιπχὶς ᾳπᾶ6 σπηΐ ἀρπᾶ ῬὨΠοΠπ. {πᾶ. 7. 

ἀφϑαρσίας χόσμου ν. 948 ο. 6, ἩοΘ50Ε. 
Χωρεῖ δ᾽ ὀπίσω τὰ μὲν ἐκ γαίας 

ᾳύντ᾽ εἰς γαῖαν, τὰ δ᾽ ἀπ᾽ αἰϑερίου 
10 βλαστόντα γονῆς εἷς οὐράγιον 

πόλον ηλϑὲ πάλιν" ϑνήσκει δ᾽ οὐδὲν 
τῶν γιγνομέγων, διακρινόμενον ὃ᾽ 
ἄλλο πρὸς ἄλλου 

μορφὴν ἰδίαν ἀπέδειξε. 

οὕ ουΡα τὼ μιὲν ἐχ γαίας --- πάλιν ρουϊανθαίο ονυᾶϊπθ 
ἴον ΜΙ. Απιοηΐη. ὙΠ, 50. γωρεῖ δ᾽ πἀόᾳπ6 δα βλα- 

στόντα γονῆς ἩΘυΔΟΙ14. 41165. Ομ. Ρ. 440 64. 6.16. 

γ΄. 10. βλαστάνοντα γῆς ῬΆΪΟ, οἵ ν, 18. ἄλλο πρὸς 
ἄλλο τῖθιις 1οοἷ56. Ὑι, 11. ἃ γουρθὶς ϑνήσχει δ᾽ οὐδέν 

πό4πὸ δ ἤπθῃι οἷΐαΐ ἴθ ῬΊΠΟ ἡ. 989 4. 908 ὁ. 

ῬΙιαίανοῖ. δίονα]. Ρ. 908 ἃ. ΟΙθι. ΑἸθχ. ϑίνομι. Ὑ1. 

Ρ- 620. αὰὖὶ 6 Ομ οῖρρο ρῥοϑίϊτο9. 6556. ἀ1ο11.9ς Μματ- 

ΤΗΙΑΕ. Ὗ. 14. ἑτέραν γιὸ ἰδίαν ῬΆΠΟ ν. 908. οἱ 
, ΟΙοπιθηϑ. 
] ὙΠ 

ἘΓΟσγοἰἶπ5, Εἰ ζω ν : εἶα ἐπικελεύων. Εὐριπίδης 

«Χρυσίππῳ. 

ΑΠΠΑΩΝ ΜΡΑΜΈΑΤ ἢ Ν. 

: 

ΒίοΡαθαα. Θοῖοσ. ῬΠΥ5. Υ0]. 1. Ρ. 26. Τμιοῖαπ. {πρ- 

᾿ ἴταρ. 41. ΟἸοιιθηθ ΑΙοχ. ϑδίτοπι, Ῥ-: 6003 ο. 

ἘΠπ|56 0. Ῥ. ΕΞ. Ρ. 681.) Αὐμοπαρ. 165. ἢ. ὅ. 

Ὁρᾷς τὸν ὑψοῦ τόνδ᾽ ἄπειρον αἰϑέρα 

χαὶ γῆν πέριξ ἔχονθ᾽ ὑγραῖς ἐς ἀγκάλαις. 

τοῦτον γόμιζε Ζῆνα, τόνδ᾽ ἡγοῦ ϑεόν. 
᾿ Όαο5 ρυΐοτοθς υϑύϑις οἷταί ῬΙπίδνοῖ, ΔοΡΑ]. Ρ. 60] ἃ. 

ν». 780 ἃ, γν. 919 "». Οἷοιι. ΑἸθχ. δᾶάπιοπ. Ρ. 1ὅ ἃ. 

πονίῖο αἰἰΐαν Ἱπιοίδη. ῬΆΏΠΟΡ. Τ΄. ΓΧ. Ρ. 248. 

1 

ῬΙυΐανομπς δῖονα]. ἢ. ὅ49 ἃ. 

γ0]. ἴ. Ρ. 114, 21. 

Οὔτοι προσελϑοῦσ᾽ ἡ «Ἵίκη σε --- μὴ τρέσης --- 
παίσει προς ἧπαρ, οὐδὲ τῶν ἄλλων βροτῶν 
τὸν ἄδιχον, ἀλλὰ σῖγα καὶ βραδεῖ ποδὺ 
στείχουσα μάρψει τοὺς χαχοὺς, ὅταν τύχῃ. 

17 

ΦΙΟΡ οι 5 607. ΡΗγ5. ΥὙ0]. ἴ. ν. 126, 40. 

᾿ς Συγγνώμονάς τοι τοὺς ϑεοὺς εἶναι δοκεῖς, 
ὅταν τις ὅρχῳ ϑάνατον ἐχφυγεῖν ϑέλη, 
ἢ δεσμὸν ἢ βίαια πολεμίων χαχὰ, 

᾿ς ἢ παισὶν αὐϑένταισι χοινωνῇ δόμων. 
᾿ ἡ τἄρα ϑνητῶν εἶσιν ἀσυνετώτεροι, 

εἶ τἀπιειχῆ πρόσϑεν ἡγοῦνται δίχης. 
ΤῪος Ῥυΐοτθς Ὑθυδι5. διηΐ ἀρπα Βίοθαθιμη ἘἸΟΥ]. 28. 

Ρ. 190. 

(αμ46 

ΛΟ θα 601. ΠΥ. 

ἵν. 

ΘΙΟΡαΘιις. 661. ΡΥ 5. γ0]. ἴ, Ρ. 208. ΔΔηιοπᾶοιιν 

ΧΙ. ν. 599 “. 
Τὴν ᾿Ἰφροδίτην οὐχ ὁρᾷς ὅση ϑεός; 

ἣν οὐδ᾽ ἂν εἴποις οὐδὲ μετρήσειας ἂν 

119 
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120 ἘΥΡΙΠΙΔΟΎΥΤ. 

ὅση πέφυχε κἀφ᾽ ὅσον διέρχεται. 
αὕτη τρέφει σὲ κἀμὲ χαὶ πάντας βροτούς. 

δ᾽τεχμήριον δὲ μὴ λόγῳ μόνον μάϑης, 
ἔργῳ τς δείξω τὸ ἀπ κος τὸ τοῦ ϑεοῦ" 

δρᾷ μὲν ὄμβρου γαῖ᾽, ὅταν ξηρὸν πέδον 
ἄκαρπον αὐχμῷ νοτίδος ἐνδεῶς ἔχη, 
ἐρᾷ δ᾽ ὁ σεμνὸς οὐρανὸς πληρούμενος 

Ἰθομβρου πεσεῖν εἰς γαῖαν ᾿ἀφροδίτης ὕπο. 

ὅταν δὲ συμμιχϑῆτον εἰς ταυτὸν δύο, 
τίχτουσιν ἡμῖν πάντα χἀχτρέφουσ᾽ ἅμα, 

ο΄ ὅϑεν βρότειον ζῆ τὲ χαὶ ϑάλλει γένος. 
᾿Ἑπτὶρι ας Ἰοοιπι 6558. ἰθοίαπτιν Αἴμθη. Αὐὶοίοί. ἘΠῚ. 

ΝΙίοοα. ὙΠΙ, 1, 6. Νίαρη. Νῖοιδὶ. 11, 11. ῬΙυΐανοῖ. 

᾿Μοται. Ρ. 756 6. Ρυΐπιο Ὑθυβι1 δίαίπι 5111: ΠΙΡΡΟ- 

ἽγΕΗ σϑυρ 449 “4. Υ. 8. 65. δρπὰ Ῥ]αί. ΜΟΓΆ]. Ὁ. 

ΠΣ ο. Ὗ. 7. 544. αἰδυπηίιμ" ἃ Ανὶοίοί, ἘΠῚ. ΝΙσ. 1. ὁ. 

ὙΙ1, 1. ϑορίθῃι ἤδθίποθρς ὙΘΥσ 5 6Χχ ΑΙ Θπα60Ὸ 

᾿Ἐπιιοιμήνο 978, 28. ῬΙπίανοϊις ΜΙο 8]. Ρ. 7704. Οὕτω 

᾿ γὰρ ἐρῶν ὄμβρου γαῖαν οἱ ποιηταὶ λέγουσι χαὶ γῆς οὐ-- 

᾿ θαγόν. Μ. ἀντλσοιτς Χ, 21. ἐρᾷ μὲν ὄμβρου γαῖα, 

ἐρᾷ δὲ σεμνὸς αἰϑήρ. ἘΞ Μαεπαπάᾶνο οἶταῦ 50}|01. Ἠθ5. 
᾿ ΤΠΘοσ. 188. 

ν 

ΙΟΡαΘι5 1. Ρ. ἴ. 

Οὐκ ἔστιν ἀρετῆς χτῆμα τιμιώτερον " 
, - 7 

οὐ γὰρ πέφυχε δοῦλον οὔτε χρημάτων 
ΞΔ ΣᾺ 5) ΄ 27 ΄ 2) 

οὔτ ἀσφαλείας οὔτε ϑωπείας ὀχλου. --- 

᾿Ἱρετὴ δ᾽, ὅσῳπερ μᾶλλον ἂν χρῆσϑαι ϑέλης 

τοσῷδε μᾶλλον αὔξεται λειουμένη. 

ΥΙ 

5, 

ΘΊΌΡδΘας 1Ρ1άΘη). 
3 »" ΄ τω 3 3 ΄ ΄ 

«Τρετη μέγιστον τῶν ἐν ἀνϑρωποις χαλόνγ. 

ὙΠ 
ΘΙΌΡδους . ρ. 52. 

Τὸ μὴ εἰδέναι σὲ μηδὲν ὧν ἁμαρτάνεις 
Ψ΄ ’ ΄ κ ΄, 

ἔχχαυμα τολμὴης ἱκανὸν ἔστι καὶ θράσους. 

ΨΠΙ 

ἜΟΒασῖα ΡΙ θη ἢ. ὅ9. 

Τὸ δ᾽ ὠχὺ τοῦτο χαὶ τὸ λαιινηρὸν φρενῶν 

εἰς συμφορὰν ἵστησι πολλὰ δὴ βροτούς. 

ΙΧ 

Αἰβοπαθιθ ΧΥ͂. ν. ΘΟ ἃ. ΨῬΙπίαγοι. ΜΙΟν], ῥ, 
2 ο. ὅϑ:ΟΡδθι5 4. Ρ. 588. 

ΕἸ μοι τὸ Νεστόρειον εὔγλωσσον μέλος 

᾿Δντήνορός τὲ τοῦ «Ῥρυγὸς δοίη ϑεὸς, 
οὐχ ἂν δυναίμην μὴ στέγοντα πιμπλάναι 
σοφοὺς ἐπαντλῶν ἀνδρὶ μὴ σοφῷ λόγους. 

δυο ῬΥΙΟΡῈΝ ὙΘΙΒ9 5ΟΙΎΔΙΙ σπηΐ Δ ΑἸ θηαθο, ππᾶρ 

51 Π|5 1} ΕΠιδία 1, Ρ. 1801, 87, ἄπο “ϑαπθηίθ ἃ Ρ]ι- 

(ΤῸ Π0 οἱ δίοραβθο. ἵ{Π{πὰπηχιθ Ἰοοιπὶ οοηϊπηχίξ Νῖυςον. 
ἀυποίογο Αἴποπᾶθο, αὶ ΠῸΝ: Δ]]αΐος 1105 ὙΘ σι15 δ6αἱΐ, 
ἥπν δοίη ϑεὸς, χατὰ τὸν πάνσοφον Πυριπίδην οὐκ 
ἂν δυναίμην ἀπομνημονεύειν --. 

Χ 
ΘΊΌΡαθιι 1Ρ1Π]16ῃ}) μ, 58. 

Εὖ γὰρ τόδ᾽ ἴσθι, χεῖ σ᾽ ἐλάνθανεν πάρος, 
τὸ σχαιὸν εἶναι πρῶτ᾽ ἀμουσίαν ἔχει. 

ΧΙ 
ῬΙυίάγομις ΜΌΡΔΙ, Ρ. 80 ο. ϑιουᾶθυς ὅ. Ρ. 68. 

ι Ἐγὼ δ᾽ οὐδὲν πρεσβύτερον 

: 0 

νομίζω τᾶς σωφροσύνας, 

ἐπεὶ τοῖς ἀγαϑοῖς ἀεὶ ξύνεστι. 
ΧΗΠ 

ΑΙἸΒοπδοις ΕΥ̓. Ρ. 1598 6. Θ61Πππ9 ΨΙΙ, 16. Ἐπεὶ 
τί δεῖ βροτοῖσι κατὰ τὸν σὸν Εὐριπίδην, γραμματι-- 
χώτατε, πλὴν δυοῖν μόνον, 

“Τήμητρος ἀκτῆς πώματός 8 ὑδοηχόου, 
ἅπερ πάρεστι χαὶ πέφυχ᾽ ἡμᾶς τρέφειν; 
ὧν οὐκ ἀπαρκεῖ πλησμονή" τρυφῇ γέ τοι 
ἄλλων Ἐν μηχανὰς ϑηρεύομεν. 

Ὅπο5. ΡΙΟΤΘ9. γΘΙθι9. δῇ ῬΙαίανο. ΜΙΟτα]. τ, 86 1. 

Ρ- 1043 6. Ρ. 1044 }.1. δίοράᾶθι"» ὅ. ῃ. 63. {165 ῬΥΪΟΥΘ5 

δοχίαν Επηρ. ᾿δᾶγν. ατδπιμ. 1. 271. ρ. 274. Μπβοηῖιϑ 

ἀρπὰ ίορδθιμι 88. Ρ. 235. Ἑποίαίῃ. ρ. 868, 89. ψϑυβᾶ 

τρυφῇ γέ τοι οππὶ γΥ. «πἰηΐίο Παροί 16165 δρπᾶ 510- 

βθάθιπι 106. Ρ. ὅ70. 

ΧΙ 
δΙΌΡδοις 9. ἢ. 10]. 

«Ῥεῦ φεῦ, τὸ νιχᾶν τάνδιχ᾽ ὡς χαλὸν γέρας, 
τὰ μὴ δίχαια δ᾽ ὡς ἁπανταχοῦ χαχόν. 
καὶ γλῶσσα φλαύρα καὶ φϑόγος τοῦ μὴ φϑονεῖν 
ὅσῳ κάχιον μὴ καλῶς ὠγχωμέροις. 

Χιν 
ΒΙΟΡαθας 12. ψ. 140. 

Ζύστηνος, ὅστις χαὶ τὰ χαλὰ ψευδῆ λέγων 
οὐ τοῖσδε χοῆται τοῖς χαλοῖς ἀληϑέσιν. 

ΧΥ 
δίοραθιις 19. Ρ. 145. 

Πότερα ϑέλεις σοι μαλϑαχὰ ψευδῆ λέγω, 
ἢ σχλήο᾽ ἀληϑῆ; φράζε: σὴ γὰρ ἡ χρίσις. 

ΧΥΙ 
δίοθαθιις 10166ηι. 

᾿“τὰρ σιωπῶν τά γε δίχαι᾽ 
ΧΥΠ 

ΘΊΌΒΡΘΘτι5 Ρ. 157. 

Κρίνει τίς αὐτὸν πώποτ᾽ ἄνϑρωπον μέγαν 
ὃν ἐξαλείφει πρόφασις ἡ τυχοῦσ᾽ ὅλον; 

ΧΎΥΠΙ 
5ΙΌΡ θα 29, ῃ. 200. 

Οὐχ αἰσχοὸν οὐδὲν τῶν ἀναγχαίων βροτοῖς. 

ΧΙΧ 

ΘΊΌΡαοι9 88. Ρ. 234, Αροπίο!πς ΓΥ͂, 8, 

“Ἵπας μὲν ἀὴρ αἱἰετῷ περάσιμος, 
ἅπασα δὲ χϑὼν ἀνδοὶ γενναίῳ πατρίς. 

ΧΧ, 
ΘΙΌΡαΘια 41. γν. 240. 

“Ιεινὴ πόλις νοσοῦσ᾽ ἀνευρίσχειν χαχά. 

ΧΧΙ 

οὐ χρή ποτε, 

“22 

ΘΙΌΡδθιις 15Ρ146Π|. 

Οὐχ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον" 
χρῆν γὰρ τύχας μὲν τὰς μάτην πλανωμέγας 

ΔΛ ΄ 2 - 2 27 

μηδὲν δύνασθαι, τἀμφανὴ ὃ ἄγειν. 

ὅστις κατ᾽ ἰσχὺν πρῶτος ὠνομάζετο 
ϑᾺ ΄ ξ .λ} Ὁ 7) ) ὃ . Ἃ 2 ᾿" 

ἢ τόξα πάλλων ἢ μάχῃ δορὸς σϑένων, 
τοῦτον τυρανγεῖν τῶν χαχιόνων ἐχρῆν. 

ΧΧΙΗ 

«ς ὮΝ ΚΥ 

υινηλ 

ΘοΡαθας 1θ1ἄθ πὶ. 

᾿4λλ᾽ οὔποτ᾽ αὐτὸς ἀμπλαχὼν ἄλλον βροτὸν. 
΄ 2 ὉᾺ κ᾿ Ὡ,ὋὉ τ ὸ ’ 

παραινέσαι ἂν παισὶ προσϑεῖναι χρατῆή, 
ὉΝ 3, ἘΝ , , 

πρὶν ἂν χατ᾿ οσσων τυγχαάγη μέλας σχότος, 

εἰ χρὴ διελϑεῖν πρὸς τέχνων γικώμεγον. 



Φ Ὁ ΠΕ 

ΧΧΙΠ 
ΒίΟΡαοας 42. Ρ. 276. ῴ 

: “ἄρχεσθαι γρεων 
« ζ Ξτος  : 3) » « , » ΄ 

καχοὺς ὑπ ἑσϑλῶν. χαὶ κλύειν τῶν κρεισσόνων. 

ΧΧΙΥν 

δΌΡδοις 44, ν. 807. Αροπίο!πς Χ, 94. 
3 ι ᾿ - ι ,ὕ »χ τηβέτι 
Ἐγὼ γὰρ ὅστις μὴ δίχαιος ὧν ἀνὴρ 

βωμὸν προσίζει, τὸν νόμον χαίρειν ἐῶν 
πρὸς τὴν δίκην ἀἄγοιμ᾽ ἂν, οὐ τρέσας ϑεούς " 
χαχὸν γὰρ ἄνδρα χρὴ χαχῶς πράσσειν ἀεί. 

: ΧΧΥ ; 

32 2 3 , ’ ξ κ .ω 

.4λλ οὐ πρέπει τύραννον, ὡς ἐγὼ φρογῶ, 
Ρ] 2 2 Χ - Ψὔ - 

οὐδ᾽ ἀνδοα χρηστὸν γεῖχος αἴρεσθαι χακχοῖς" 
τιμὴ γὰρ αὕτη τοῖσιν ἀσϑενεστέροις. 

ΧΧΥΙ 
ΒίΌΡδοις 49. ρΡ. 855. 

“Σὺν τοῖσι δεινοῖς αὔξεται κλέος βροτοῖς. 

ΧΧΥΙ 
ΘΙΌΒαθια 6ὅ. Ρ. 411. 

Οἰχοφϑόρον γὰρ ἄνδρα χωλύει γυνὴ 
ἐσϑλὴ παραζευχϑεῖσα χαὶ σώζει δόμους. 

ΧΧΥΠΙ 
ΒΙΌΡδθιβ 67. Ρ. 422. 

Οὐ πάντες οὔτε δυστυχοῦσιν ὃν γάμοις 
οὔτ᾽ εὐτυχοῦσι" συμφορὰ δ᾽ ὃς ἂν τύχῃ 
χαχῆς γυναιχὸς, εὐτυχεῖ δ᾽ ἐσϑλῆς τυχώγ. 

ΧΧΙΧ 
ΒΟΡαθα5 67. Ρ. 428. 

Ιαχάριος, ὅστις εὐτυχεῖ γάμον λαβὼν 
ἐσϑλῆς γυναιχὸς, εὐτυχεῖ δ᾽ ὃ μὴ λαβών. 

ΧΧΧ 
ΙΌΡαοας 49, Ρ. 8355. 

Μεανίας γὰρ ὅστις ὧν “Ἥρη στυγεῖ, 
ζομὴ μόνον χαὶ σάρχες, ἔργα δ᾽ οὐδαμοῦ. 
Ῥρῷς τὸν εὐτράπεζον, ὡς ἡδὺς βίος, 
ὅ τ᾽ ὕλβος ἔξωϑέν τίς ἔστι πραγμάτων. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔνεστι στέφανος οὐδ᾽ εὐανδρία, 
εἶ μή τι χαὶ τολμῶσι κινδύνου μέτα. 
οἱ γὰρ πόνοι τίχτουσι τὴν εὐανδοίαν, 
ἡ δ᾽ εὐλάβεια σχότον ἔχει χαϑ᾽ Ἑλλάδα, 
τὸ διαβιῶναι μόνον ἀεὶ ϑηρωμένη. 

Υ. 8. οἷταί ΑΠιθη. ΧΥΥ͂, ρΡ. 641 ο. Αβθ 60 σϑῖῸ ΠΟΥΠΠῚ 
ἔνδϑιη. ἱποῖρουθ υἱαθίπ, 

ΧΧΧΙ 
ΘΙΌΡδΘας 69, Ρ. 429. 

α. Ἐγὼ παρέξω λέχτρα σοι χαλῶς ἔχειν. 
Ἂ , ἽΞ 

β. δίχαιον ἔστιν, οἷσι συγγηράσομαι. 

ΧΧΧΙ 
ΒΌΡαοας 71. Ρ. 481. 

“εινὴ μὲν ἀλχὴ χυμάτων ϑαλασσίων, 

δειναὶ δὲ ποταμοῦ χαὶ πυρὸς ϑερμοῦ πνοαὶ, 
δεινὸν δὲ πενία, δεινὰ δ᾽ ἄλλα μυρία, 
2 2 2 " εἴ ᾿ ς ᾿ ᾿ 

ἀλλ᾽ οὐδὲν οὕτω δεινὸν ὡς γυνὴ χαχὸν, 
πεν 5 31 , , ΣΝ ΤΕΣ » 

' οὐδ᾽ ἄν γένοιτο γράμμα τοιοῦτ᾽ ἐν γραρῇ, 
οὐδ᾽ ἂν λόγος δείξειεν. εἰ δέ του ϑεῶν 

] 
᾿ 
! 

Βίοραθιι 46. ρΡ. 825. 

» 9 ΄ " Ἵ -Ὕ 

τοῦδ᾽ ἐστὶ πλάσμα, δημιουργὸς ὧν χαχῶν 
μέγιστος ἴστω χαὶ βοοτοῖσι δυσμεγῆς. 

Ὑ. 1. 2. ῬΡῬΙαπιᾶος υἱΐ, ἀθοορὶ Ρ. 12. (28.}) οἷταί 710λ- 

᾿λαὶ μὲν ὀργαὶ χυμάτων ϑαλαττίων, πολλαὶ δὲ ποτα- 
» τας ᾿ 2. - 2 

᾿μῶν χαν πυρὸς ὕερμου πργοαί, - 

---. ὈΥἈὠὡὠὠ ἐἑ “΄΄“ἝἾ.  ὁὦ΄ὦΘοὃὄἥώ .. ςὕ.. -ὦ΄ἷὮἝὮὮἝΡἝἽἽἝ“Ἕ ἷ ΄΄ὸ Ὁ2ὉὦὉὦἦὁὔ.ς............ὃϑὃϑΘΦσ Φ6ἜὁἙ|Λ ι.... ὁ 6 ῆ Γι... .«.«“«.ιωὲ͵. 

ἘΒΑΘΜΈΕΝΤάΆΑςο 

Δ: .9: ἃ, 121 

ΧᾺΧΧΙΠ 
ΒΙΌΡδοπ5 71. Ρ. 439, 

ΠΠοχϑοῦμεν ἄλλως ϑῆλυ φρουροῦντες γένος" 
ἥτις γὰρ αὐτὴ μὴ πέφυχεν ἔνδικος, 

τί δεῖ φυλάσσειν χκἀαξαμαοτάνειν πλέον; 

ΧΧΧΙΨ 
ΘΙΟΡαΘι5. 1016 611. 

Γυναικὶ δ᾽ ὄλβος, ἢν πόσιν στέργοντ᾽ ἔχη. 
ἈΝ Χ 

ΒΙΌΡδΘι5. 77. Ρ. 455. 

᾿41λλ᾽ ἴστ᾽, ἐμοὶ μὲν οὗτος οὐχ ἔσται νόμος, 
τὸ μὴ οὐ σὲ, μῆτερ, προσφιλῆ νέμειν ἀεὶ 
χαὶ τοῦ διχαίου χαὶ τόχων τῶν σῶν χάριν. 
στέργω δὲ τὸν φύσαντα τῶν πάντων βροτῶν 

μάλισϑ᾽" δρίζω τοῦτο, χαὶ σὺ μὴ φϑόνει" 
χείγου γὰρ ἐξέβλαστον, οὐδ᾽ ἂν εἰς ἀνὴρ 

γυναιχὸς αὐχήσειεν, ἀλλὰ τοῦ πατρός. 

ΧΧΧΥΙ 
δίοΡαθιβ 79. ρ, 468. 

Καὶ τῶν παλαιῶν πόλλ᾽ ἔπη χαλῶς ἔχει» 
λόγος γὰρ ἐσϑλὸς φάρμαχον φόβου βροτοῖς. 

ΧΧΧΥΠΙ 
ΘΙΌΡ θα 86. Ρ. 497. 

Εἰ τοῖς ἐν οἴχῳ χρήμασιν λελείμμεϑα, 
ἡ δ᾽ εὐγένεια καὶ τὸ γενναῖον μέγει. 

ἩΠΠΟ σα π|51 διιοίου 1106111 ἰηίον Ῥ]αίαυ ΟΠ 605 ὑπὲρ εὐ- 

γεγνείας γ0]. Ὗ. ν. 964. ὙΥγίτοη!, 

ΧΧΧΥΠΙΙΙ 
ΘΙΌΡαθια 88. Ρ. ὅ00. 

Οὐ γάρ τις οὕτω παῖδας εὖ παιδεύσεται 
ὥστ᾽ ἐκ πονηρῶν μὴ οὐ χαχοὺς πεφυχέναι. 

ΧΧΧΙΧ 

ῬΙαίανομα5 Νουα], Ρ. 20 ἃ. ϑίορδοιι 91. Ρ. ὅ07. 

α. Χρυσοῦ σὲ πλήϑει, τούσδε δ᾽ οὐ χαίρειν χοεών; 
β. σχαιὸν τὸ πλουτεῖν χᾶλλο μηδὲν εἰδέναι. 

' ΧΕ 
ϑίοθαριθ 97. ῃ. δὅ9ὃ. 

Ὅστις δὲ λύπας φησὶ πημαίγειν βροτοὺς, 
δεῖν δ᾽ ἀγχονῶν τε χαὶ πετρῶν ῥίπτειν ἄπο, 
οὐκ ἕν σοφοῖσιν ἐστὶν, εὐχέσϑω δ᾽ ὅμως 
ἄπειρος εἶναι τῆς νόσου ταύτης ἀεί, 

ΧΙἼΙ 
δίοθαθτς. 1016 61]. 

«1ὔὕπαι γὰρ ἀνθρώποισι τίχτουσιν νόσους. 
ΧΊΙΙ 

ΒΟΡασθα5. 100. ν. 801. 

 ηέλλων τ᾽ Ἰατρὸς τῇ νύσῳ διδοὺς γρόγον 
ἑάσατ᾽ δὴ μᾶλλον ἢ τεμὼν χρόα, 

ΧΙΠΠ 
ΒίοΡασις 103. Ρ. δ00. 

᾽ , 57. ΠῚ ἘΞ Ἄ“ ΙΑ Ξ..» 
Οὐ χρη ποτ᾽ ὀρϑαῖς ἐν τυχαις βεβηζοτὰ 
"“- ᾿ ᾿ » ΕἸ ΣΆ ον 
ἕξειν τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ εἰσαεὶ δοκεῖν. 
«ες Ἁ ΄ , » ;ὔ᾽ Α ν : »-Ὗ 

0 γὰρ ϑεος πως, εἰ ϑεὸν σίρε χοὴη χῦλξεν, 

χάμγει ξυνὼν τὰ πολλὰ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. 
»"Σ΄ὔ Ἂ Ἁ Ν᾿ - 7: 

ϑνητῶν δὲ ϑνητὸς ὅλβος" οἱ δ᾽ ὑπέρφρονες 
κ᾿ -" , " 4 

χαὶ τῷ παρόντι τοὐπιὸν πιστούμεγοι 
ἔλεγχον ἔλαβον τὴν τύχην ἐν τῷ τιαϑεῖν. 

ΧΙ 

ΘΤΌΡΘι9 ἸρΡΙἄσπι τ. ὅ62. 

Βέβαια δ᾽ οὐδεὶς ϑγνητὸς εὐτυχεῖ γεγώς, 

ΧΙ 
ΒΓΌΡδοι5. 100. ἡ. 508. 



Θνητὸς γὰρ ὧν καὶ ϑνητὰ πείσεσϑαι δόκει- 
ϑεοῦ βίον ζὴν ἀξιοῖς ἄνϑρωπος ὧγ; 

ΧΗΥΙ 
ΒίΟΡάθιια. 1θ]146Π1. 

πέπονθας οἷα χἄτεροι πολλοὶ βροτῶν " 
τὰς γὰρ παρούσας οὐχὶ σώζοντες τύχας 

ὥλοντ᾽ ἐρῶντες μειζόνων ἀβουλίᾳ. 
ΧΕΙ 

ΘΙΌΡΑΘις 112, Ρ. ὅδ88, 

Οὐκ ἔστι λύπης ἄλλο φάρμακον βροτοῖς, 
ὡς ἀνδοὸς ἐσθλοῦ χαὶ φίλου παραίνεσις. 
ὅστις δὲ ταύτη τῇ νόσῳ ξυνὼν ἀγὴρ 

μιέϑη ταράσσει χαὶ γαληνίζει φρένα, 

πάραυτα δ᾽ ἡσϑεὶς ὕστερον στένει διπλᾶ. 

ΧΥΥΠΙΙ 

ϑίορδρις 115. Ρ. 590. 

Ὦ, γῆρας, οἵαν ἐλπίδ᾽ ἡδονῆς ἔχεις; 
χαὶ πᾶς τις εἰς σὲ βούλετ᾽ ἀνθρώπων μολεῖν " 
λαβὼν δὲ πεῖραν μεταμέλειαν λαμβάνει" 
ὡς οὐδέν ἔστι χεῖρον ἐν ϑνητῷ γένει. 

ΧΊΙΝΣ. 

ΘΙΌΡδοας 125. γΡ. 620, 

Τύμβῳ γὰρ οὐδεὶς πιστὸς ἀνθρώπων φίλος. 
1, 

ΘΓΌΡ ας 1θ16 πὶ ̓ . 621. 

Ὡς σχαιὸς ἁνὴρ καὶ ξένοισιν ἄξεγνος 

καὶ μνημονεύων οὐδὲν ὧν ἐχρῆν φίλον. 

11 
ΒΙΌΡΘι5. 1014 6η}. 

Σπάνιον δ᾽ ἄρ᾽ ἦν ϑανοῦσιν ἀσφαλεῖς φίλοι, 
χῶν ὁμόϑεν ὦσι" τὸ γὰρ ἔχειν πλέον χρατεῖ 
τῆς εὐσεβείας" ἡ δ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς χάρις 
ἀπόλωλ᾽, ὅταν τις ἐκ δόμων ἔλϑη. 

111 

Α. Δο 1554 1, 72. απκίηι. 1. 11. Ρ. 615, Οομπβοῖ. 

Οὐχ ἔστιν εὑρεῖν βίον ἄλυπον οὐδενί. 

8ῈῈ}} 

᾿Απίοῃ. οι. 11, 71. Μίαχίπι. 1". ΤΠ. Ρ. 682. 

Θοάσει μὲν οὐδεὶς οὐδέπω, πόνῳ δὲ χαὶ 
γενναιότητι “ἀπιεικείῳ 
ἀρετὴν ἐπεχτήσατο. 

τν 

ῬΙαί, δρίϑέ. 1. ν. 809 ἃ. Καί μοι τὸ τοῦ Εὐριπίδου 
κατὰ χαιρόν ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι σοι πραγμάτων ἀλ- 
λων ποτὲ ξυμπεσόντων 

Εὔξει τοιοῦτον ἄνδρα σοι παρεστάναι. 

ΓΝ 

Αὐϊβίοί, ἘπΠῚ1 0. Νίοοπι. Υ.9. ᾿“πορήσειε δ᾽ ἄν τις, 
εἰ ἱχανῶς διώρισται πεέρὺ 

ἀδιχεῖν" 
τοῦ ἀδιχεῖσθαι χαὶ τοῦ 

πρῶτον μὲν εἰ ἔστιν ὥσπερ Εὐριπίδης 
εἴρηχε, λέγων ἀτόπως " 
Μητέρα χατέχτα τὴν ἐμήν" βραχὺς λόγος" 
ἑχὼν ἑχοῦσαν, ἢ ϑέλουσαν οὐχ ἑχῶών. 

9) ΜλοΠ 861. ΕρΡπθοίπιπη οἱ ϑοπο! δοίδπι Ῥαυῖθ. Β05. ὙΘ 515 

6 ΒΕΙΠΘΡΌΡΠοπίθ 6556 ἀΐσουο αἀἰαϊοὶ 6 Ζ6111 σοπιπιθηΐ, ἢ. 

191. Ῥᾳιαΐθιι πο νἱάθοὸ 4αοπιοάο ἴῃ ΒΘ] ΘΓ ΟΡ. Ἰθοππι 

ΒΆΡοΥΘ ροίσουϊηΐ. Τ|άθη δἔουαπίπη ΔΡ Αὐἱδίοί. ἘΠΕ 1Ο. 

Ἐπάθδμι. Εν, 7. Βοΐδβοη. χατέχταν.“ ἩΑΥΤΗΉΙΑΕ, 

νι 

Αὐἱδίοί. Ῥο]ς, Ψ. 7, 22. Ζῇ ὃν ταῖς τοιαύταις 

Ἐ ιθ α ΠΥ τὰ Δ 
--....».........  ....................................-΄΄Ξ΄ὦὕὕὕὕἣἥ΄΄΄ὦὦᾧὦ΄ἷᾧ΄ὃἢᾧὕὕ.- -ὅὃ9ϑῸ - -΄ τ! ὐσασυνοςος. εο φορνβο μνμμνονρονστανον τππετποτεντι οτποτελαιεενσοιοο τσοιεκ κού τοσυντσσα 

β 

β 

Ύ. 

, Ὁ“ ς ’ κ᾿ Ἃ , 

δημοχρατίαις ἕχαστος ὡς βούλεται, χαὶ εἰς ὃ χρήζων, 
ὥς φησιν Εὐριπίδης. ' 

ΤΥῚΙ 
ῬΙαίδνομας Νίονα]. ἢ. 480 4. 

ΣΧαλεποὶ πόλεμοι γὰρ ἀδελφῶν, 
, ὙΠ 

Αὐἱοίοί. ἘΠῚϊο. πάθια. ὙΠ, 11. 

«Τόγον δίχαιον μισϑὸν ἂν λόγου φέροις, 
ἔργων δ᾽ ἐχεῖνος ἔργ᾽ ἃ χαὶ παρέσχετο. 

ΤΙΝ ἃ ι 

ϑαρο ὙΠΙ. ρ. 879. Τοῦ δ᾽ οὖν Πὐριπίδου φή- 
σαντος οὕτως ,(Πχω περίκλυστον προλιποῦσ᾽ ἄχρον 

Κόρινϑον ἱερὸν ὄχϑον πόλιν ᾿Δφροδίτας ““ τὸ περί- 
χλυστον ἤτοι χατὰ βάϑους λεχτέον, ἐπεὶ καὶ φοέα-- 

τα χαὶ ὑπόνομοι λιβάδες διήκουσι δι᾿ αὐτῆς, ἢ τὸ 
παλαιὸν ὑποληπτέον τὴν Πειρήνην ἐπιπολάζειν χαὶ 
κατάρρυτον ποιεῖν τὸ ὅρος. Ἑππιάθπι Ἰοοπὶ τϑοροχὶξ 
ῬΙαίανοι. ΜΟνΑ]. Ρ. 767 1. ἐπεὶ δ᾽ Ἔρως ἔϑιγεν αὐ-- 
τῆς ππολόχου τοῦ Θεσσαλοῦ, ὕδατι χλωρῷ χατα- 

χλυζόμενον προλιποῦσ᾽ ᾿Αχροχόριγϑον, καὶ ἀποδρά- 
σασα ᾧχετο χοσμίως ---. 

ν ΤᾺΡ 

Οἴοονο ἘρΡ. δ ἔδπι. ΧΥ͂Ι, 8. 

ἱψῦχος δὲ λεπτῷ χρωτὶ πολεμιώτατον. 
ΙΧ 

Οἴοοῦο δᾶ Ατί. ΨΠΠ, 8. ΟἹομι. ΑἸθχ. 5"Όπι. ΨΊ. Ρ. 
Θ70 ». ϑυῖάαθ γν. παλαμᾶσϑαι, 

Πρὸς ταῦϑ᾽ ὃ τι χρὴ καὶ παλαμάσϑω, 
καὶ πᾶν ἐπ᾿ ἐμοὶ τεχταινέσϑω " 
τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον 

: ᾿ 
σύμμαχον ἔσται, 
χοὺ μή ποϑ᾽ ἁλῶ χαχὰ πράσσων. 

99 Τοίπηι Ἰοοιπη οἰΐϊαί ϑυϊα, ν. παλαμᾶσϑαι οἱ ΟἸδηι. 

ΑἸΟΧ, 5664 σ΄η6 ποπιῖμθ διοίουθ. Νοο ΟΙΟΘΙῸ., 4π| 860 

ἀδααθ δὰ νυ, τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ ἐμοῦ τονε, ποπιϊπαῖ 

διοίουθπι, 4π6πὶ παν! ρθη 6556 χα ππὸ 5168 γ᾿. ἀλω- 

τόν οοἸΠ σῖτον, χαὶ Εὐριπίδης " οὐ μή ποϑ᾽ ἁλῶ χαχὰ 
πράσσων. ἘἙψσππι ραυ]θπι πιιίαίππι ἴῃ ΑΟΔΥΠΒΠ865 
ἀὐδηθδαπιδῖς ΑὐἹδίοραῃ. 669. Ὑ΄. 8. τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ 
ἐμοῦ. ΟἸἴοθνὸ αἴονε οἱΐαπι δὰ Ατέ, ΨΊΙ, 1.9.9. ἹΑΎΤΗΤΑΕ. 

ἼΧ1Ὶ 

ΠΙομΥ 5. ἴΠα116. 6 Θομρο5. Υ, Ρ. 4. 64, ϑοαρί, 

Καλῶς ἂν ἔχοι τὰ Πυριπίδεια ταῦτα ἐπενεγκεῖν ὃ 
Π7]η μοι 

λεπτῶν ϑίγγανε μύϑων, ψυχή. 
ὕ ν ὡ - δ ᾿ ΄ τί περίσσὰ φρονεῖς; εἰ μὴ μέλλεις 

σεμνύγεσσαι παρ᾽ ὁμοίοις, 
{Χὴ 

Ὀΐϊοηγο. Ἐκ]. 1". ν. 426. Ἐχ δὲ τῆς ποιήσεως τῆς 
ΕἾ -» 4 3 ΄, Ν 
ἐαμβικῆς τὰ Εὐριπίδου ταυτὺ 

Ξ5 - Α Ὰ " ς - Ω γαῖα πατρὶς, ἣν Πέλοψ ορίζεται; 

χαῖρ᾽ 
Α - 327 ’ -“ 

τὸ πρῶτον ἄχρι τούτου πῶλον. 
ὅς τε πέτρον “ἀρχάδων δυσχειμέρων 

Πὰν. ἐμιβατεύεις 

τ... ϑΌῦϑΌΥπο ον. θϑ626ΔὉὋ-ῸληῸ΄ Πρ 5... ΠΡ τ'’ΠΠΠππππτπ||πππ 15... .....νϑ.-΄0ὉῦΘῦὃΘπ ΛΠ ΠπΠΠὃᾷῸπΠΠὺΠΠΠῦὕπ Ὁ πὉὉὉϑὉϑπ|ΡὺὰὉ.....ε.ὕ. 

τὸ δεύτερον μέχρι τοῦδε. 
ἔνϑεν εὔχομαι γένος. 

τοῦτο τρίτον. τὰ μὲν πρότερα μείζονα στίχου 2 τοῦ- 
το δὲ ἕλαττον. 

«Αὔγη γὰρ ᾿Δλέου παῖς μὲ τῷ Τιρυνϑίῳ 
τίχτει λαϑραίως ᾿Πραχλεῖ, ς 
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μετὰ τοῦτο -, ξύνοιδ᾽ ὅρος Παρϑένιον ““ οὐδέτερον 
αὐτῶν στίχῳ συμμετρούμενον. εἶτ᾽ αὖϑις ἕτερον 

στίχου τὲ ἔλαττον χαὶ στίχου μεῖζον 

ἔνϑα μητέρ᾽ ὠδίγων ἐμὴν 
ἔλυσεν Ἐϊλείϑυια 

χαὶ τὰ ἑξῆς τούτων παραπλήσια. 
ΤΧΠῚ 

ῬΟΙγΡίας , 106. Οὐ γὰρ οἷδ᾽ ὅπως ἀεί ποτε 
ΠΙελοπονγήσιοι --- χατὰ τὸν Εὐριπίδην ἦσαν ἀεὶ τλη- 
σίμοχϑοί τινες χούποϑ᾽ ἥσυχοι δορί. 

ΤΧΕΥ 
ΒίσαΡρο ΕΥ̓͂, Ὁ. 188, -- ἸΤοσοῦτον ἀπειργάσατο 

φϑόνον Ἑλλήνων τε χαὶ βαρβάρων, ὅπερ Εὐριπίδης 
᾿ἀγήνεγχεν εἷς τὸν “Τα 

Ζεὺς γὰρ χαχὸν μὲν Τρωσὶ, πῆμα δ᾽ ᾿Ελλάδε 
ϑέλων γενέσθαι ταῦτ᾽ ἐβούλευσεν πατήρ. 

ΤΧΥ 

ϑαθο ΧΠΙ, Ρ. 616. -- Ὁ δὲ Καϊχὸς οὐχ ἀπὸ 
τῆς Ἴδης δεῖ, χαϑάπερ εἴρηχε Βαχχυλίδης, οὔϑ᾽ ὡς 
Εὐριπίδης τὸν ΠΙαρσύαν φησὶ 

τὰς διωνομασμέγνας 

᾿ς Ψαΐειν Κελαινὰς ἐσχάτοις Ἴδης τόποις. 

"πολὺ γὰρ τῆς Ἴδης ἀπωϑέν εἰσιν αἱ Κελαιναί, 

| ΤΧΎΪ 

ΤΠΘΟΡΒΗα5 δὰ Απίοϊγο, 11. ῃ. 252. οᾶ. ὙΥΟΪ, 

Ὡσαύτως καὶ Εὐριπίδης 
᾿Δνέχου πάσχων" δρῶν γὰρ ἔχαιρες. 
Νόμος τὸν ἐχϑρὸν δρᾶν, ὅπου λάβης, χαχῶς. 

χαὶ πάλιν ὁ αὐτὸς 

᾿Εχϑρὸν χαχῶς δρᾶν ἀἄνδοος ἡγοῦμαι μέρος. 

ΤΟΧΥΙΕ 

ΤΗΘΟΡΕΙ. Ρ. 87. Ὁμιοέως καὶ Εὐριπίδης 
Οὐκ ἔστιν οὐδὲν χωρὶς ἀνθρώποις ϑεοῦ. 

καὶ πάλιν Εὐριπίδης 
“Σῶσαι γὰρ ὁπόταν τῷ ϑεῷ δοχὴ Ἔ 
πολλὰς προφάσεις δίδωσιν εἰς σωτηρίαν. 

Υ. 2. Οτοίίις πολλὴν δίδωσι πρόφασιν. 
ΤΧΎΠΤΙ 

Τρίᾶοπι, Ὅϑεν Εὐριπίδης ὁμολογεῖ λέγων 
Σπουδάζομεν δὲ πόλλ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων μάτην 

πόγους ἔχοντες, οὐδὲν εἰδότες. 

ἢ» 4᾽,64 
Αὐϊοίοίοϊος Ῥῆγϑβ. Εἰ, 2. 

Ἔχει τελευτὴν ἧσπερ οὕνεκ᾽ ἐγέ Χχ ν η» ἡσπέρ Ουὐνξ ἑγξέγψετο. 

ΤΧΧ 
ῬΙαπΐαυομυ9. ὙΠ, ρ. 90 ἃ, Τῷ μὲν γὰρ «“υ- 

᾿ - “, -»Σ΄ 

χκούργῳ χαὶ πόλιν οἰχοῦντι χαϑαρὰν ὄχλου ξενιχοῦ 

καὶ χώραν χεχτημένῳ πολλοῖς πολλὴν. δὲς τοσοῖσδε 

πλείογα, χατ᾽ Εὐριπίδην, --- χαλῶς εἶχεν -- συγέ- 

χειν. Νυκστανυΐας πολλοῖσι πολλὴν. δὶς τοσ. πλ. 
1ΧΧῚ 

ῬΙαΐαυο τ 5 ΔΊΟΥΔ]. Ρ. 24 ἃ. 

Ἑὶ δὲ θανεῖν ϑέμις, ὧδε ϑανεῖν καλὸν 
εἷς ἀρετὴν χαταλυσαμένους βίον. 

Ἑτὶρίαῖς σθύστι5. 6556 1η16]Π|σ]τπ οΧχ οἰπϑα, ΨΙ, ᾿. 3170. 
" 
.27 κ Ξ Α :Α -  “ Ω. Ἁ Ἀ , 

ΕΟ μὲν γαρ ἌΡ ΟΑΟΟ: ἀρεπθύχῳ; τὸν στρατήηγον 

Ιχαὶ ἀποθανεῖν εἰς ἀρετὴν χαταλύσαγτα βίον, ὡς 
"1, 7 ΄ ᾿ Εὐριπίδης φησίν. 

1 ΧΙ 

ῬΙυΐάτομι5 ὙΠ, Ὁ. Θ9ὅ ὁ. ΜΟΙ. γ. 1128 ἃ. 

ΟἸοοῦΟ δρὶϑί. 281}11. ΧΤΙΣ, 15. 

ἹΠισῶ σοφιστὴν ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός. 

ΟΙο. 6Ρ. ἴδπι, ΨΙΣ, 6, φκορία ἥοάδαηιν ὠρογ ςοορὲ, 

ἐπα 5696 τημθηιθηΐος Οὶ ἴρδο δἱδὲ δωρίογι5 ργοεῖθϑ56 

7071 χιῖέ. τιοηεϊάγιαην δαρίξ, χαθῖι Ὑϑύϑιπα 6 πὶ Επη]Ὸ 

εὐἰρυῖς ΟΠο, ΠΠ, 15, 62. 
ΤᾺ ΧΤΙΙ 

ῬΙυίΆνομ5 ὙΠ. Ρ. 956 6, Οὐδὲ γεγανωμένος καὶ 
ἀνϑηρὸς ἐπὶ τὰς μάχας ἐκ τῆς γυναιχωνίτιδος προῇῆει, 
χοιμίζων δὲ τοὺς ϑιάσους καὶ τὰ βαχχεῖα χαταπαύων, 
» ἀμφίπολος “Ἴρεος ἀνιέρου ““ χατὰ τὸν Εὐριπίδην 
ἐγένετο. 

ΤΧΧΤΥ 

ῬΙπίαν μα 1. Ρ. 184. ». Οὐ μόνον δ᾽ ἦν ἄρα τὸ 
φίλων πεῖραν λαβεῖν, ὡς Πὺὐριπίδης φησὶν, οὐ σμι-- 

χρὸν χαχὸν, ἀλλὰ χαὶ τὸ φρονίμων στρατηγῶν. 

ΤΧΧΥ 

ῬΙπίδυομι5 ΔοΡαΙ. ρΡ. 20 ἔ. 4381 ἃ. 

Ῥ- 3ὅ. 

Πολλαῖσι μορφαῖς οἱ ϑεοὶ σοφισμάτων 

ὃ. ΘΟΡ θα ς 

σφάλλουσιν ἡμᾶς χρείσσονες πειρυχότες. 
ΤᾺΧΧΥῚ 

ῬΙυίδνοῖτ5 Μίονα]. Ρ. 34. ". 106 ἃ. ΟἸοιηθηβ ΑἸοχ, 

5ΘΌπι. ΕΝ. ρ. 494 Ρ. ῬΆΠῸ ἴπᾶ. Ρ. δὅθ8. Οἴοθυο δᾶ 

Ατι. ΕΧ, 2. 

Τίς δ᾽ ἐστὶ δοῦλος τοῦ ϑανεῖν ἄφροντις ὦν; 
ΧΧΎΥΠΙΙ 

ῬΙυΐανομις δῖοναὶ. Ρ. 886 .οϑ. Τιμῶν τ᾽ ἀντέτασϑε, 
πλούτῳ δ᾽ ἀρετὼν χκατεργάσασϑαι δοχεῖτ᾽, ἐν ἐσϑλοῖς 
δὲ χαϑήσεσϑ' ἄνολβοι. 

ΤᾺ ΧΥΠΙΕ : 

ῬΙαίδτοῖν. Μονα]. Ρ. 102 ". (εἷ τ. 2. 8. ν. 69 ἃ.) 

Κατὰ γὰρ τὸν σοφὸν Εὐριπίδην 
.41λλ᾽ ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἄλλη φάρμαχον χεῖται νόσῳ " 
λυπουμένῳ μὲν μῦϑος εὐμενὴς φίλων, 

ὥγαν δὲ μωραίγοντι γουϑετήματα. 
ΠΧ ΧΙΧ 

ῬΙπίανοτι5 Νοτ 8]. ῃ. 84 ἔ, ὙΠ. Ρ. 658 ἃ. 

«Ῥεῦ, τοῖσι γενγναίοισιν ὡς ἅπαν καλόν. 
ΤΧΧΧ 

ῬΙπίανομι5 ΜΌΓΓΑ]. Ρ. 116 ἔ. Ἐρίϊοίθί. δηο 1. ΘΧΙ, 

“Ὅστις δ᾽ ἀνάγχῃ συγχεχώρηκεν βροτῶν, 
σοφὸς παρ᾽ ἡμῖν χαὶ τὰ ϑεῖ᾽ ἐπίσταται. 

ΠΧ ΧΧΙ 

ῬΙΠΑγ ΟΝ 5 ΝΙΌΤ]. Ρ. 120 ἃ. Ὁ βίος γὰρ, φησὶν 

Εὐριπίδης, ὄνομ᾽ ἔχει, πόνος ἐγώ σ᾽. 

ΤᾺ ᾺΧΌΧΙΗΠ 

ῬΙΠέάτομτς ΝογαΙ, ῥ. 132 ". Πρὸς δὲ τὸν οἶνον, 
ἅπερ Εὐριπίδης “πρὸς τὴν ᾿φροδίτην διαλεχτέον 

Εἴης μοι μέτριον δέ πως 

εἴης, μηδ᾽ ἀπολείποις. 
ΑΙΟΚοπαῦῖο ῬΙπίανομι9 δοσοιηπηοαίθ 864 ῬΓΟΡΟΒΙ ΠΩΣ 

501 5ΟΥΙρ51556. νἱ ϑίπι εἴης μοι μέτριον δέπας. «πππὶ 

Ἑαυὶρί 405 βου Ιροῖ556 : εἴης μοι μετρία ϑεός Ὑ6] 51π|118 

«πα. 
ΤᾺΧΧΧΊΙΙ ὁ 

ῬΙαΐατοπα5 ΜοναΙ. ἡ. 379 4. Ἕλληνες μὲν ἔν γε 

τούτοις λέγουσιν ὀρϑῶς χαὶ νομίζουσιν ἱερὸν φοο- 

δίτης ζῶον εἶναι τὴν περιστερὰν, χαὶ τὸν δράκοντα 
τῆς ᾿ἀϑηνῶς χαὶ τὸν χόραχα τοῦ ᾿Απόλλωγος, καὶ τὸν 

χύνα τῆς ᾿Δρτέμιδος, ὡς Εὐριπίδης, ---. τ ἠθ«ῴ»ῴσς-ςς-ς-ς-ς 5ὖ65ὖ5ὅ ὅ ́ὃἝ.͵.. ὃ... ....ὦἝἕἔἾἧ ἧἑἧ...... .. . ; 

κκνπα.....................-ς...΄ὋὦὋὮὖἃὋὮὃὮᾧὮὖᾧἷὮἴὮἝ“ ὁ ΘΘΌὃΡὖῸ  ι͵ι.ψιἁΔ2ϑ΄.ὈὈο.οορρρ.ι..νϑ.ι.ι..ιω{{{τ-β΄΄Πὀ΄΄΄΄Π΄ΠἷΠὅΠὅὃ“Ἕ“ἷ΄Ὑ΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄Ἕ-Ἕἰ΄΄΄΄΄ὦἷὦἷὦὮἝὯὃΓἃ;Γο ----ς...-.... ἡ» ὠὈὉἀ"ς-ς -" 
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Ἑχάτης ἄγαλμα φωσφόρου κύων ἔσει. 
Ἐπ ρΙάθιι τἱάθὲ Αὐϊοίορμδπος ἂρ. Ἐπρίαια. Ρ. 1467, 86. 

Καὶ κύων ἀχράχολος Ἑχάτης ἄγαλμα φωσφόρου γε- 
νήσομιαι. 

ΤᾺ Χ ΧΙ 

ῬΙαυίανοια5. ΝΟ]. Ρ. 416 ἃ, ἫΙ δὲ φύσις αἰσϑητὰς 

εἰχόνας ἐξέϑηχε χαὶ ὁμοιότητας ὁρωμέγας, ϑεῶν μὲν 

ἥλιον χαὶ ἄστρα, ϑνητῶν δὲ σέλα χαὺ “χομήτας χαὶ 
διῴττοντας, ὡς Εὐριπίδης εἴχασεν ἐν οἷς εἶπεν, 

Ὁ δ᾽ ἄρτι ϑάλλων σῶμα, διοπετὴς ὅπως 
ἀστὴρ ἀπέσβη, πνεῦμ᾽ ἀφεὶς ἐς αἰϑέρα. 

ΤΙΧΧΧΥν 

ῬΙαΐδνοππς ΝΜΌΓΆ]. Ρ. 432 ο. Οὐ γὰρ, ὡς ΠΕ οι: 
πίδης φησὶ, 

μάντις ἄριστος ὅστις εἰχάζει καλῶς. 

ΤΧΧΧΥΙ 

ΡΙπίΑΡΟμ5. ΜΟΥ]. Ρ. 464 ἃ. 811 ἃ, Ὁ τοῦ χόσμου 
βασιλεὺς, ἬΜΗΣ ἐρλκν 

τῶν ἀγὰν γὰρ ἅπτεται 
θεὸς, τὰ μιχρὰ δ᾽ εἰς τύχην ἀφεὶς ἐᾷ. 

ΤΧΧΧΥΙ 

ῬΙπίανοῖνς ΜΟΥ]. Ρ. ὅ26 οβ. Οὐ γὰρ μόγον κατὰ 
τὸν ἘΠ 

ἀχόλαστα πάντη γίγνεται δούλων τέχγα, 
ἀλλὰ χαὶ μιχρολόγων. 

ΤᾺ ΧΧΥΠΙΠΙ 

ῬΙπίαροτς ΜΌΡ8]. ρ. ὅ92 ἔ. 7ὴ»ν γὰρ σιωπὴν ὁ 
μὲν Εὐριπίδης φησὶ τοῖς σοφοῖς ἀπόχρισιν εἶψαι. 

ΤΧΧΧΙΧ 

ῬΙαίδνομς ΔΟΤΆ]. Ρ. ὅ99». Πύὐριπίδης εἰπὼν, 
Εἰ ὁ ἦσαν ἀνθρώποισιν ὠνητοὶ λόγοι, 
οὐδεὶς ἂν αὑτὸν εὖ λέγειν ἐβούλετο " 
γὺν δ᾽, ἐκ βαϑείας γὰρ πάρεστιν αἰϑέρος 
1) εἶν ἀμισϑὴ, πᾶς τις ἥδεται τον 

τά τ᾽ ὄντα χαὶ μή ζημίαν γὰρ οὐχ ἔχει. 

ΧΟ 
᾿ ῬΙυϊαγομα5 ΜΟνΑ]. Ρ, 699 ἃ. Πὐριπίδης ων σαφῶς 
δήπου Π 70} 

Οἶνος περάσας πλευμόνων διαρροὰς 
δῆλός ἔστιν ᾿πΠρασιστράτου βλέπων τι ὀξύτερον. Μοι- 
5πη1 οἰΐαί ΔΊΔονΟ}». ϑαίανη. ὙΠ, 1ὅ. 

ΧΟΙ 
ῬΙαίΐδτοτς ΝΙΟν Ὁ]. Ὁ. 718 ἃ. Οὐ γὰρ μόνον ὅσοι 

τὴν σωτηρίαν οἴχοι χαὶ παρ᾽ αὑτῶν ἔχοντες 
ἄλλην ϑέλουσιν εἰσ ο ὥ ἐμ ν λαβεῖν, 

ὡς Εὐριπίδης εἶπεν, ἀβέλτεροί εἰσιν. 

ΧΟΙ 
ῬΙμίδτΟΝα5. ΜΌναΙ. ν. 755 ". Τὸν Ζεύξιππον ὃ 

πατὴρ ἔφη γελάσαι χαὶ εἰπεῖν, ἅτε δὴ χαὶ φιλευρι- 
σιίδην ὄντα 

ΤΠΠλούτῳ χλιδῶσα ϑνγητὰ δὴ, γύναι, φρογεῖς. 

ΧΟΙΙ 
ῬΙπίανομπς. ΜῆΟ ΤΑ]. ἢ. 802 ἃ. 

Εἴϑ᾽ ἡν ἄφωνον σπέρμα δυστήνων βοοτῶν. 

ΧΟΙν 

Ρ]αΐανομι ΝῖονὉ]. ἡ. 812 6. 

Τέχτων γὰρ ὧν ἔπρασσες οὐ ξυλουργικᾶ. 

ΧΟΥ 

! 

Ρ ἃ ἄς φ ΜΗ ΄ ον ἐς 

ῬΙυϊαγομα5. Νῖογα]. Ρ. 96 6. Τέγονεν (ὁμολογία χαὶ αυϑίς ποὺ τούτοις τὰ ὁμοιὰ 

Ἐ᾿ ΥΟΌΡ Δ Καὶ Ἰὸ τῦ 

τ τάξεως) πολλὴν παρασχοῦσα φιλονειχίαν" εἶτα, 

χατ᾽ Εὐριπίδην 

Ὁ τῆς Τύχης παῖς κλῆρος ἐπὶ τούτῳ ταγείς | 

τὰ χερσαῖα προεισάγει δίκαια τῶν ἐγάλωγν. Ἐοάοα 
ΤΌ ΡΙοἱΣ ῬΙπίαγοι. Ρ. 644 ἀ. 

ΧΟΥΙ 

ῬΙπίδν θυ 5 ΜΟΡΆ]. Ρ. 1028 ἔ. Εἰ δὲ ὀρϑῶς ὁ Εὐ- 
ριπίδης διορίζεται. ϑέρους τέσσαρας μῆνας χαὶ χει- 

μῶγος ἴσους, Ι 

«ίλης τ᾽ ὀπώρας διπτύχους ἦρός τ᾽ ἴσους 
ἐν τῷ διὰ πασῶν αἱ ὡραι μεταβάλλουσιν. 

ΧΟΥΙΙ : 

ῬΙπίάτομα5 ΜοτΔ]. ρ. 1040 ». Οὕτω δὲ διασύρας 

τὰ τοῦ Πλάτωνος ἐπαινεῖ πόλιν ἂν ἄλλοις χαὺ προ-] 
φέρεται τὰ Εὐριπίδου ταυτὶ πολλάκις 

ἀλλ᾽ ἔστιν, εἴ τις ἐγγελᾷ λόγῳ, 
Ζεὺς καὶ ϑεοὶ βρότεια λεύσσοντες πάϑη. 

ΧΟΥῚΙΙ 

ΟἸδπιθη5 ΑἸθχ. ρυοίμθρί. ρ. ὅ0. δα. 5010. 70τἪὲε 

δ᾽ ἐμμανῆ εἰσάγων “Πραχλέα ( Εὐριπίδης) καὶ με- 

ϑύοντα ἀλλαχόϑι χαὺ ἘΣ  θι πῶς γα οὐχί; ὃς 

ἑστιώμενος τοῖς χρέασι 
“Χλωρὰ σῦχ᾽ ἐπήσϑιεν, 

ἅμουσ᾽ ὑλαχτῶν, ὥστε βαρβάρῳ μαϑεῖν. 
Αἰμθη. ὙΠ. ρ. 276 1. οἷος ἦν ἩἩραχλῆς, ὃς τοῖς 

βοείοις χρέασιν ἐπήσϑιε σῦκα χλωρά. ΞαρρΙονῖξ Μυ5- 
δνᾶν. 

Κρέασι βοείοις χλωρὰ σῦκ᾽ ἐπήσϑιεν. 
ἌουΡὰ ἀμουσ᾽ ὑλαχτῶν 5ιπὶ οἴϊαπι ΑἸ]οθϑί. 777. 

ΧΟΙ͂Ν 

ΟἸδπιθπς ΑἸοχ. ϑίθοιι. Π. Ρ. 455. «“έγει γὰρ ἡ 

τραγῳδία 

Τὸ μὴ γενέσϑαι χρεῖσσον ἢ φῦγαι βροτούς. 
ἔπειτα παῖδας σὺν πιχραῖς ἀλγηδόσι 

τίχτω" τεχοῦσα δ᾽, ἢν μὲν ἄφρονας τέχω, 
στένω ματαίως. εἰσορῶσα μὲν κακοὺς, 
χοηστοὺς δ᾽ ἀπολέσασ᾽ " ἣν δὲ χαὶ σεσωσμέγους, 
τήχω τάλαιναν καρδίαν ὀρρωδίᾳ. 
τί τοῦτο δὴ τὸ χρηστόν; οὐκ ἀρχεῖ μίαν 
ψυχὴν ἀπολύειν, χἀπὶ τοῦδ᾽ ἔχειν πόγους; 

χαὶ ἔθ᾽ ὁμοίως, 
Ἔμοιγε νῦν τε καὶ πάλαι δοχεῖ" 

παῖδας φυτεύειν οὔποτ᾽ ἀνθρώπους ἐχρῆν, 
πόνους ὁρῶντας εἷς ὅσους φυτεύομεν. 

ἐν δὲ τοῖς αὖϑις λεγομένοις καὶ τὴν αἰτίαν τῶν 
χαχῶν ἐναργῶς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἐπανάγει λέγων ὧδε 

Ὦ, δυστυχεῖν φὺς χαὶ χακῶς πεπραγέναι, 

ἄγϑροωπος ἐγένου, καὶ τὸ ϑυστυχὲς βίου 
ἐχεῖϑεν ἔλαβες, ὅϑεν ἅπασιν ἤρξατο ; 

τρέφειν δ᾽ αἰϑὴο, ἐνδιδοὺς ϑγητοῖς πνοᾶς. 

μή νυν τὰ ϑνητὰ ϑγνητὸς ὧν ἀγνωμόγει. 

[ὃ 

ΟἸδπιθης Δ16χ. ϑίγομι. ΠΥ. ρ. ὅ24. «Ρίλανδρον μετὰ! 
σεμνότητος ὑπογράφει γυναῖκα Εὐριπίδης παραινῶν 

Εὐλογεῖν δ᾽, ὅταν.τι λέξη, χρὴ δοχεῖν, χῶν μὴ! 
λέγη; 

- “ ἰ) Α , 

κἀχπογνεῖν ἂν τῷ ξυγόντι πρὸς χάριν μέλλῃ λέ- 
γειν. 
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Ἡδὺ δ᾽, ἢν καχόν τὶ πράξῃ, συσχυϑρωπάζειν ἔπειτα ἄντικρυς λέγει 
᾽ὔ Ν - -οΣ»ὃῬχ ᾿Ὶ 

πόσει Πέμψον μὲν φῶς ψυχᾶς ἀνέρων 
τ ’ ς - ὃ » , Φ .Ξ 3 ἊΝ 

ἄλοχον, ἐν χοινῷ τὲ λύπης ἡδονῆς τ΄ ἔχειν μέρος. 10 τοῖς βουλομένοις ἄϑλους προμαϑεῖν, ' 
᾿ 2Ὰ , τ , «ς , ’ 2 , ς»,- -ρ" 

τό τε πρᾷον χαὶ φιλόστοργον ὧδέ πως ὑποδειχγύυων, ποϑὲν ἕβλαστον. τίς δίζα χαχῶν, Ι 
κἀν ταῖς συμφοραῖς ἐπιφέρει " τίνα δεῖ μακάρων ἐχκϑυσαμέγους 

- κ -Ὁ -Ὁ 3 3 “5. ς - , ΕΣ ’ ῃ 

“Σοὶ δ᾽. ἔγωγε χαὶ νοσοῦντι συνγοσοῦσ᾽ ἀγέξομαι, ευρεῖν μοχϑων ἀγαπαυλαν. ] 

χαὶὺ καχῶν τῶν σῶν συγοίσω, χοὐδέν ἐστί μοι ΟΙν 
᾿ ἐὰ καρ | 

ἡ ος ΟἸοπιθας ΑΙοκ. ϑίγοπι. . ρ. ὅ84 β. Παγχάλως͵ 
μετὰ γὰρ τῶν φίλων εὐτυχεῖν τι χρή --- τί γὰρ δὴ 
τὸ φίλον ἄλλο, πλὴν τόδε; --- γρὴ δὲ τὸν εὐδαίμονα 

΄ 327 , ι 27 , 2 ε 3 ᾽ 
γάμον οὔτε πλούτῳ ποτὲ οὔτε χαλλει χρίνεσϑαι, ἀλλ 

Ἵ Ἄ 

ς Ἀ , ΄ ᾿ 

τοίνυν χαὶ ὁ Εὐριπίδης συνάδει. τούτοις γράφων 
Ποῖος δ᾽ ἂν οἶχος, τεχτόνων πλασϑεὶς ὕπο, 

, Ἁ “» μ΄ , - 

δέμας τὸ ϑεῖον πεοιβάλοι τοίχων πτυχαῖς; 

᾿ 
! 

ἀοετῆ 
' Οὐδὲ αν σὶν ἡ τραγῳδία, ὦνησε χάλλος εἰς τ ὑδεμί ὶ γῳϑδι ησε χαλ ὶ 

: ὅδε λον μον με ννο Ἡ υ ΟἸΘπιθπ5. ΑἸΘχ. 5'ΠπΌπ. Ὑ1. Ρ. 620 "». Ἐπιχάρμου 
σΖίοσιν ξυναοροον. τα εν ἀπ 03 - ἐεββον ἌΝ 

3. ΑἸλν νη ον νος λλέ Α ΠΡ ὩΣ Ε ᾿Ν τε εἰπόντος, --- ὃ μὲν γὰρ ἄλλην δῆτα λαμβάνει 
ἄρετ ὠνησε πολλᾶς" πᾶσα γὰρ ἀγαϑὴ γυ Σ ᾿ : ; ; 
προ τῆς Ἷ Ὡ Ἢ ᾿ "αν" Ὁ Π 21} Νεάνιδ᾽, ἄλλον δ᾽ ἄλλη μαστεύει τινὰ, Εὐριπίδης 
ἥτις ἀνδοὶ συντέτηχε, σωφρονεῖν ἐπίσταται. ἜΝ 

εἶτα οἷον παραινέσεις διδοῦσά φησι ΡΟ, ᾿ ΑΝ ΤΆΣΩΝ ᾿ 
τ Σ ἌΡ ΟΣ ΕΟΤΝ  αδενι:, - Καχὸν γυναῖχα πρὸς γέξον ζεύξαι γραῖαν " 

Πρῶτα μέν γε τοῦϑ' υὑπαρχει" χὰν ἄμορφος ἢ Πρ τν δ. Ῥεη ᾿ βόΞῶ» ἀϑεὶ | 
» ὟΣ : Ο μὲν γάρ αλλὴῆς λέκτρον ἱμείρει λαβεῖν, 

σιοσις. ς Ὁ Φ , ’ Ϊ 
᾿ λϑῆ δ ἸΠΕ ΜΕ " ῃ δ᾽ ἐνδεὴς τοῦδ᾽ οὐσὰα βουλεύει χαχά. | 

χοὴ δοχεῖν εὐμορφον εἰναι τὴ γε νοῦν χεχτημένῃ " " 
ἊΞ ι ᾿ τω ᾿ - Τ Ἱ 
οὐ γὰρ ὀφθαλμὸς τὸ χρῖνόν ἔστιν, ἀλλὰ γοῦς. ν Ἷ : ) 

Οἷ ΟἸδιμθης ΑἸθχ. ϑίτθομ. Ὑ. ρ. 619 ἃ, Ο τοίνυν μη; 

ΕΙ κε: ἐκ εδδνου ὐαϑιλοαενις πειϑόμενος τῇ ἀληϑείᾳ, διδασχαλίᾳ δ᾽ ἀγϑροωπίνη, 
ΘΙΘΠ5 ΑἸΙΘΧ. ΘΠΌΠΙ). Εν. ῥ. δῦ : Α , ν τ 

-, τ τα ἃ ὡοϑ ᾿ τετυφωμένος δυσδαίμων ἀϑλιός τε χαὶ χατὰ τὸν 
Ολβιος ὁστις τῆς ἱστορίας πε κίον 

ἔσχε μάϑησιν, μήτε πολιτῶν Ἂ : . ς Ὰ 
ὑ ὧ ἘΠο ΘΡΕΝ τὰ τκεπρελίνι Ὃς τάδε λεύσσων ϑεὸν οὐχὶ νοεῖ, ! 
ἐπὶ πημοσύυνὴη μητ᾽ εἷς ἀδίχους τς ὙΦ ΝΥ 
ἜΜΕΝ μιἐτεωρολόγων δ᾽ ἑχὰς ἔρριψεν 

σιοαξεις οΟίὼ ᾿ ΄ τε τ) . 
ἜΣρς ον ἍΝ ᾿ ε : σχολιὰς ἀπάτας. ὧν ἀτηρὰ β 
ἀλλ᾽ ἀϑαναάτου χαϑοορῶν φύσεως ἐς ΕΝ αΝ ΨΥ ΣΑΣ Ἃ ᾿ 

, ΚΡ ἘΜῈ " γλῶσσ᾽ εἰχοβολεῖ πεοὺ τῶν ἄφαγῶνγ, ] 
χόσμον ἄγηρω, πῆ τε συγέστη "δὲ ᾿ : ] 
ΣῊΝ οὐδὲν γνώμης μετέχουσα. 

τοῖς δὲ τοιούτοις οὐδέποτ᾽ αἰσχρῶν ΟΥ̓ 
»», , ᾽7.- ἵ .Φ . . . 2 9 [ «ἔργων μελέτημα προσίζει. ΟἸΘπιθης ΑΙΟΣ Σοῦς ΥΙ. ρΡ. 622 '. (0011 ἌθπῖθΟ 

Χο ν. 422 Ρ.) Ὁμήρου λέγοντος, Γαστέρα δ᾽ οὑπως ν.2--Θ. Ὑπθπιϑειι5. Ρ. 807 64. Ἠανα. Υ,, 0. χόσμον 
ἀγήρω ῬοΙίαχ ΠΤ, 14. 

Ϊ ΒΩ Ὁ - »Ὕ Ὁ ΄'λ εἰ ᾿ ΄ 2 

ἔστιν ἀποπλῆσαι μεμαυῖαν, Οὐλομένην, ἡ πολλὰ χακ 

ἴπ| : ἀνϑρώποισι δίδωσιν, Εὐριπίδης ποιεῖ 

ΟἸδιθης ΑἸοχ. ϑίσομ. ΕΥ̓͂. Ρ. 543. Ὁ μὲν οὖν Νιχᾷ δὲ χρεία μ᾽ ἡ χαχῶς τ᾽ ὀλουμένη 
γαστὴρ, ἀφ᾽ ἧς δὴ πάντα γίγνεται χαχά. 

ΟὙΤΙ 

Εὐριπίδης 
, ’» ᾿ 

“Χούσεαι δὴ μοι πτέρυγες περὶ νώτῳ, φησὶ, 
κ Ἁ ΄ ’, ἷν 

χαὶ τὰ Ζειρήνων ἔροεντα πέδιλα ΟἸΘιηθης ΑἸ1οχ. Βίσοπι. Ὑ1. ἢ. 628 8. ἀϑις Εὐρι-} 

ἁρμόζεται τ πίδου εἰπόντος 

βαάσομαΐέ τ᾽ ἐς αἰϑέρα πολὺν Ὦ, πολύμοχϑος βιοτὰ ϑγητοῖς, 

ὡς ἐπὶ παντὶ σφαλερὰ κεῖσαι, ἀερϑεὶς, Ζηνὶ προσμίξων. 

Τὰς Εὐριπίδου χουσᾶς πτέρυγας Μης σοιαπιοιποταῖ χαὶ τὰ μὲν αὔξεις, τὰ δ᾽ ἀποφϑιγνύϑεις, 

ῬΙαυίαγομ, ΔΙουα!. ῃ. 786 ἀ. 

- ΟΙΙῚ 

ΟἸοπθη5 ΑἸοχ. ϑ'πθμ. . ρΡ. ὅ81 6. Πάνυ ϑαυ- 

μαστῶς ὁ ἐπὶ τῆς σχηνῆς φιλόσοφος Εὐριπίδης τοῖς 

προειρημένοις ἡμῖν συνῳδὸς διὰ τούτων εὑρίσχεται, 

χοὺχ ἔστιν ὅρος χείμεγνος οὐδεὶς, 

εἷς ὅντινα χρὴ τελέσαι ϑνγητοῖς, 
χιλὴν ὅταν ἔλθη χρυερὰ «“1ιόϑεν 
ϑαγάτου πεμφϑεῖσα τελευτή. 

ΟΙΧ 
ΟἸαπιθπς ΑΙοχ. ϑσομι. ΨΙ. Ρ. 627 ἃ. Τοῦ ἰατροῦ 

Ἱπποχράτους, Ἐπιβλέπειν οὖν καὶ ὥρην χαὶ χώρην 
χαὶ ἡλιχίην καὶ γούσους, γράφοντος, Εὐριπίδης ἐν 

πατέρα χαὶ υἱὸν ἅμα οὐκ οἶδ᾽ ὅπως αἰγισσόμεγνος 
Σοὶ, τῷ πάντων μεδέοντι, χοὴν 
πέλανόν τε φέρω, Ζεὺς εἴτ᾽ ᾿1δὴης 
ὀνομαζόμενος στέργεις " σὺ δέ μοι ΕΣ ΕΟ ΟΥΟΣ; 

: Α. Ὅσοι δ᾽ Ἰατρεύειν χαλῶς, 
πρὸς τὰς διαίτας τῶν ἐνοιχούντων πόλιν 
τὴν γὴν τ᾽ ἰδόντας, τὰς νόσους σχοπεῖν χρεών. 

ΟΧ 

ῬΒιμππιίας 46 παί, ἃ. 20. Ρ. 184. ο4. 6419. 

Κορυφὴ δὲ ϑεῶν, χατ᾿ Εὐριπίδην, ὁ περὶ χϑόν᾽ 
ἔγωγ 

͵΄ 27 ΄ 
ϑυσίαν ἄπυρον παγχαρπείας 

- ΄- , ἈΖΩ» “» ὅ δέξαι πλήρη προχυϑεῖσαν. 
.ς. ᾿ ΄ " « . «ες - 3 - ε - 

ολοχαρπώμα γάρ ὑπὲρ ἡμῶν ἄπυρον ϑυμὰ ὁ Χοι- 

στός. χαὶ ὅτι τὸν σωτῆρα αὐτὸς οὐκ εἰδὼς λέγει, 
σαφὲς ποιήσει ἐπάγων 

Σὺ γὰρ ἔν τε ϑεοῖς τοῖς οὐρανίδαις 
σχῆπτρον τὸ “]ιὸς μεταχειρίζων 

χϑογίων ὃ: “1δὴη μετέχζεις ἀρχῆς. . 

φαειγὸς αἴϑηρ. 
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ΟΧῚ 

Αἰπϑπαρις ΤΥ͂, Ρ. 168 1, Κὰν ἄλλοις δέ φησιν ὃ 
σχηνιχὸς οὗτος φιλόσοφος 

᾿Αρκεῖ μετρία βιοτά μοι σώφρονος τραπέζης, 
τὸ δ᾽ ἄχαιρον ἅπαν τόδ᾽ ὑπερβάλλον τε μὴ 

προσείμανγ. 
ΟΧΙ ὐεθανεδν 

ΑἸμοπδθιβ ΨΙ, Ρ. 270 ο6. Ἔν χενῇ γὰρ γαστρὶ 
τῶν χαλῶν ἔρως Οὐκ ἔστι" πεινῶσιν γὰρ ἡ Κύπρις 
πιχρὰ. ᾿Αχαιός φησιν ἐν Αἴϑωγι σατυριχῷ. παρ᾽ οὗ 
ὁ σοφὸς Εὐριπίδης λαβὼν ἕφη 

Ἔν πλησμογῇ τοι Κύπρις, ἐν πεινῶντι δ᾽ οὔ. 
πεινῶσι 561101. ὅορι. Απῆσ, 781. Ἐχ Αἰβοηδθο Ἐποία- 

ταῖας Ῥ- 1096, 45. ψούδαμι Ἰαιι αἱ ΤΡ δηῖπ5. Ὑ0]. ΤΠ|. ῥ, 

859, 258. ΠΘΙΚ. ἸἘΠΘποί. ᾿. 164, 6, πο τρϑοροχιΐ 

᾿ϑἔδηι Απερμαπθ5. ἀρ. Δίπθη. 1. ρ. 28 ἔ. Ἔν πλησμονῇ 

"γὰρ Κύπρις, ἐν δὲ τοῖς χαχῶς Πράσσουσιν οὐχ ἔγε- 

στιν ᾿Αφροδίτη βροτοῖς. ῬΙαίΑνοΙ9. ΜοΡ]. Ρ. 126 ο, 

Οὐ γὰρ ἕν πλησμοναῖς Κύπρις, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν 
εὐδίᾳ σαρκὸς καὶ γαλήνῃ. 

ΟΧΠῚ 

Αὐμοπαθιθ ΧΊΠΤ. Ῥ. 561]1Ά ἃ. Ἔν οἷς τιγὲς χαὶ ἐμνη-- 
μόνευσαν τοῦ σχηνιχοῦ φιλοσόφου Εὐριπίδου φομά- 
των. ὧν ἦν χαὶ τάδε 

ΤΠᾷαίδευμα δ᾽ Ἔρως σοφίας ἀρετῆς 

Ι πλεῖστον ὑπάρχει, χαὶ προσομιλεῖν 
οὗτος ὃ δαίμων 

πάντων ἥδιστος ἔφυ ϑνγητοῖς, 

καὶ γὰρ ἄλυπον τέρψιν τιν᾽ ἔχωγ 
εἷς ἐλπίδ᾽ ἄγει. 
τοῖς δ᾽ ἀτελέστοις τῶν τοῦδε πόνων 

μήτε συγείην . χωρίς τ᾽ ἀγρίων 

γαίοιμι τρόπων. 

᾿ τὸ δ᾽ ἐρῶν προλέγω τοῖσι γέοισιν 
μή ποτε φεύγειν, 
χρῆσθαι δ᾽ ὀρϑῶς, ὅταν ἔλϑη. 

ΟΧΙν 
Θαϊθηια. γ0]. 1. ρ. 16. οἃ. Κύμη. Εἶτα χαὶ τῷ 

γήρᾳ λοιδοροῦνται, δέον ἑαυτοῖς, καὶ τὸν Εὐριπί- 
δὴν ἐπαινοῦσι λέγοντα 

Οὐ γάρ ἐστιν ἀσφαλὲς 
περαιτέρω τὸ χάλλος ἢ μέσως λαβεῖν. 

ΟΧΥ 

Ααιθπδθις ΧΙ, Ρ. 466 "Ν. “ιόπερ χαὶ Εὐριπίδης 
ἕνα τῶν τοῦ “Πλίου ἵππων φησὶν εἶναι 

Βαλχχίου φιλανϑέος 
«Ἵἴϑοπα,, πεπαίνοντ᾽ ὀρχάτους ὀπωρινούς" 
ἐξ οὐ βροτοὶ καλοῦσιν οἶνον αἴϑοπα. 

ΟΧΥΙ 

᾿ς Ἀθ]ίδηυς ΧΗ, 16, Ἔπαιζε δὲ ἄρα ὃ Διὸς χαὶ 
᾿“λχμήνης μετὰ παιδίων πάνυ σφόδρα. τοῦτό τοι 

ἱ 

ν 

καὶ ὁ Εὐριπίδης ἡμῖν ὑπαινίττεται, ποιήσας τὸν αὖ- 
τὸν τοῦτον ϑεὸν λέγοντα 

ἸΠΙαίζω - μεταβολὰς γὰρ πόνων ἀξὶ φιλῶ. 

ΟΧΥΠ 

ο΄ Αοἰΐαπος ΤΕΥ, ὅά, Ὅμηρος μὲν οὖν ἔδωπεν ἵππῳ 
φωνὴν, ἀσπίδι δὲ ἡ φύσις, ἣ νόμων οὐδὲν μέλει, 
᾿ φησὶν Πὐριπίδης. ΑἸίο γοὺρὰ ἀρῆοχις Απαχαπᾶτνί- 
᾿ἄδς δριᾶ Αὐἱοίοί. ἘΠῚ, Νίοομι. ΨΙΙ, 10. ἡ πόλις ἐβού- 
 λεϑ', ἢ νόμων οὐδὲν μέλει. 

ΟΧΗΤΙ ᾿ 

Αο]απας Ν, Α. ΧΙ, 6. ἀθ Ἰγποο: Ἔοιχε δὲ ἄρα 
τῷ ϑηρίῳ τούτῳ μαρτυρεῖν καὶ Εὐριπίδης τὸ ἀπρόο- 

τὰ [᾿ , 

ὠπον οὖν. ὅταν ποὺ λέγῃ 
[ὡ 2 4. ἡ 3 Ἁ ’ ΄ 
χει ἐπ᾽ ὠμοις ἢ συὸς φέρων βαρος, 
ἢ τὴν ἄμορφον λύγγα, δύστοχον δάκος. 

ὑπὲρ ὅτου δὲ λέγει δύστοκον τοὺς χριτικοὺς ἐρέσϑαι 
λῷονγ. 

ΟΧΙΧ 

Ὁϊο Ομυγποςῖ, ον. θά. Ρ. ὅθά οὃ. Εὐριπίδης τὸν 
γαύτην μέμφεται, ἀωρὶ πόντου χύματ᾽ εὐρέος πε- 
ρῶντα, καὶ διὰ τῶν ἑξῆς ἐπετίμα λέγων 

Σμιχραῖς ἐπιτρέπουσιν αὑτοὺς ἐλπίσιν, 

ΟΧΧ 

ΔΜΙΔοΟΡΟΡΙας ϑαίατη, 1, 17. ΞΕ οἱ αἵ φωΐο αγα- 

οογι5 ρογδηιί : πιαῆι ϑδοΐϊ5 ἡποωΐιδ, ἤϊο6Έ αὖ οοἴέρέϊοω 

ἤύγιοω 7ιιιγιαηι γΘοθαα  , δ14))814721 ἐΩ 1671) ὧο «6 ογ) 517; 0671-- 

ἐογη7, υἵοος οογίω «οἰ ϊοχίοιο υαγίαηαο, {0} διίης ὑοἶμξ 

Π͵οχιην αν αοογῖς ἐηυοίυϊε; τραο Εἰμγριαθ5 

Πυριγενὴς δὲ δράχων ὁδὸν ἡγεῖται τετραμόρφοις 
ὥραις, ζευγγὺς ἁρμονίᾳ πολύχαρπον ὄχημα. 

ϑιεῦ λας ογρὸ ωρροϊαξίζογιο οοοϊοδίϊο ΤΕ η)6715 δοΐ Σ«γηι7,. 

ὁο7:}6οἴσ56ὲ δι), ΟἸ 7 5107,,, αὐ Ωςφολιθη: σΟΉ } Ὁοἴ586 αἰϊοοῦ εξ)". 

ΟΧΧΙ 

ΜΙ δονοθῖπ5. ϑαίατπ, 1, 28. 

Καὶ Γαῖα μῆτερ" Ἑστίαν δέ σ᾽ οἱ σοφοὶ 
βροτῶν χαλοῦσιν. ἡμένην ἐν αἰϑέρι. 

ΟΧΧΗ͂ 

Τλιοϊαπαα ΝΝΘογοπι. γὙ0]. 1. μ. 4δ6. « ελ. “Πράχλεις, 
ἐλελήϑει Μένιππος ἡμᾶς ἀποϑαγών" χᾷτ᾽ ἐξ ὑπαρ- 

χῆς ἀναβεβίωκεν; 

εν. Οὔκ, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἔμπνουν ᾿Αΐδης μ᾽ ἐδέξατο. 

1 

9.9 ἘΠ ΡΙαΙς. δαΐθπ) ὙΘΙ51Π) 6556 ΡΓΌΡΘΡ116 ἐδηΐαπι Θϑΐ 6 Χ 

60, αιοά, «ᾳυὰπ Μθηίρρας. ρυϊπιππι ᾿πππιπῃ ἩΘΟΙΡα6 

γϑοϊΐασοθέ, ἀθίημηθ ἤπμο γϑυδι, ἔππὶ Απανομηθᾶδα 10- 

οὕπι., ἀρηΐψαθ σθυδι9 ὅπὸ5 ΠΠΟπιουῖοο5 ΘΟ. λ, 108. 516 

Ρουβῖι: γεωστὶ γὰρ Εὐριπίδη χαὶ Ὁμήρῳ συγγενόμε- 
γος, οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἀνεπλήσϑην τῶν ἐπῶν, χαὶ αὐ- 
τόματά μοι τὰ μέτρα ἐπὶ τὸ στόμα ἔρχεται.“ πατ- 
ΤΒ1ΑΔῈ. 

ΟΧΧΤΠΙ 

Ἐμιοίδημ5 Τ᾽. 1. Ρ. 578. Ζ2ουχ. Οἴμοι τῶν χακῶν. 
ὁ μὲν Ὅμηρος ἡμῖν ἄπραχτος, ἡ μεγίστη ἐλπίς. 
ἐπὶ τὸν Εὐριπίδην δή μοι καταφευχτέον" τάχα γὰρ 
ἂν ἐχεῖνος σωσειέ με. 

ΜΠ κτεῖνε" τὸν ἱχέτην γὰρ οὐ ϑέμις χτανεῖνγ. 
Πλάτ. Τί δέ; οὐχὶ χἀχεῖνα Εὐριπίδου ἐστίν; 

Οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰογασμένους. 
«Ἴου χ. 

Νῦν οὖν ἕχατι δημάτων χτεγεῖτε με; 

σχχιν ὁ 
Ανὐ δος 1. γ. 247 54. 1000. Πέλαγος δὲ οὐδείς 

πω διὰ τέλους ἦσεν οὔτε ποιητὴς οὔτε λογογράφος, 
ἀλλ᾽ Ὅμηρος λέγει Ἰοειδέα πόντον καὶ οἴνοπα πόν- 
τον, χαὶ Εὐριπίδης .,,4λα πορφυρέην.“ 

ΟΧΧΥν 

ῬουρΡασαῖι9 ἄρ δροίίπ. Π|, 25, ῃ. 136. Συγγενὲς 

--.....-..-.-τῦτῦὖπ5ρᾷῦθτ2--....5Μ 5ᾳ........-........--ΞὖῸὖᾷϑᾷϑᾷῸΠΠὖᾷῸ΄ΠΡῸ ΄ΠΠὃΠὃΡὃΡὃΠΡὅ5.-..νϑ ΡΠ ΄ΠΠΠΠ΄ΠΠΠΠρΠὖΡΠΠΡΠΓΠΠΠΠ΄ΠΠΠἕΠΠΠ΄ὉὃΌὃΌὃὃ΄΄5᾽ἙἙ--- .  ὃ.ὃὁὁὃϑὃϑὃὅϑὅσΘἬ,͵,.. --...ὕ. -.-.--ὕΠΠἔῤ ΄΄΄΄΄ρ΄΄ρϑ11:.-:----πι͵εχ0ππτπἨιωι---΄΄΄΄σΠπρ;π;ο͵ἱίτκ͵ι, .Ὰ Ὁ. τ οὃὗϑ9ϑΘθσσῦὃτὲςΓὋὉὈΓ, Ὃ Τσττ69ς Ὲ0-{τὔἕἵ͵εὔρτττὸῶἍὔῦϑνσμσεοτοΠ-:..--.-.-- ο:-:Ἀ--... 

τ ἡμῖν τὸ τῶν λοιπῶν ζώων γένος" χαὶ γὰρ τροφαὶ 



-“᾿΄ ΓΙ ΕῚ 4 - Ἂ; -7-Ὁ κχ ’ ε ᾽ 

πᾶσαι αἱ αὐταὶ πᾶσιν αὐταῖς χαὺὶ πνεύματα, ας Εὐ- 

ριπίδης χαὺ 
’ 5 ε τ 

φοινίους ἔχει ῥοὰς 

τὰ ζῶα πάντα" 

Τῆν. 
ΟΧΧΥΙ 

᾿ΑἸοχαπᾶου τῇ. Ὁ. 23. δ]. ΝΟΥΥΤΊ8ΠΠ. 

λ41λλ᾽ δε μ᾽ ἐξέσωσεν, ἥδε μοι τροφὸς, 
μήτηρ. ἀδελφὴ. δμωὶς., ἄγκυρα, στέγη. 

ΟΧΧΥΤ 
᾿ΑἸΠμοπδϑ. ἢ. 28. θα. Οὐ]0π. 

ἸΠολλάχι μοι πραπίδων διῆλϑε φοοντὶς 

εἴτε τύχα ἢ εἴτε δαίμων 
τὰ βρύτεια χραίγει. 
Ἃ παρά τ᾽ ἐλπίδα χαὶ παρὰ δίχαν 
τοὺς μὲν ἀπ᾽ οἴχων ἀναπίπτοντας 

ἄτερ βίου, τοὺς δ᾽ εὐτυχοῦντας ἄγει. 

τὸ παρ᾽ ἐλπίδα χαὶ δίκην εὖ πράττειν ἢ χαχῶς ἐν 

ἀφασίᾳ τὸν Εὐριπίδην ἐποίησε, τίνος ἡ τοιαύτη 

τῶν περιγείων διοίχησις, ἐν ἣ εἴποι τις ἂν, 

Πῶς οὖν τάδ᾽ εἰσορῶντες ἢ ϑεῶν γέγος 

εἶναι λέγωμεν, ἢ νόμοισι χρώμεθα; 

ΟΧΧΥΙ 

ΘΟΠΟΙ. Ῥίπᾶατί Νοπι. ΥἹ, 7. ϑεὸς γάρ τις ἕν ἡμῖν 
χατὰ τὸν Εὐριπίδην. Οἷο. Το. 1,26. Τγϑο αρίημιϑ, 
μὲ 690 ἴσο, αἰὐυΐπιι5 65, τῷ Ἐπρίο9. ὠπαθέ εἰϊοθ16, 

.--.-..ιιωι««ιιιι--τςῳ'ορΡὁτι1Ὰ.-.....-ὖϑᾷ...ϑΜ.ϑ9ϑ.ϑ....πι11..ὖΚ0βΨΨὦὦὦὃ0ὕ6ὉὉἘ0ῦὦ Ρῦὅπ:1π.χ5ςΔ«{ὉὉιι........... 55 5θ9Ὸ5Ὸᾷϑν.νϑ.ν.΄........ 

αἴριι5. 
ΟΧΧΙΧ 

Ῥυίΐςοΐαππα ΧΎῪ Π. ρΡ. 69. οα. Κυρῆῖ, Ζ01. τι τι 6711 

δααρηιηη6 Ρουϑο"Ω 9ο5565501' δίηιεΐ δὲ ροϑδοδϑῖο τη) αηδῖ- 

ἐΐυθ ἐμέο οὶ το: ροίοδέ. τιϊδὶ 7ιίσιαίο ἀϊοαξ αἰϊηιιίδ, 

.Ῥργ- 

οἴμδ : ὙΠιαϊοία φοϑίααϑῃι ΠΊΘῚ5 ἃ ὈΥδθίοιθ τθοθϑδὶ: ο 

ΤΊΘτΙ5 ΘΟῸ 51|π| δὲ βουγιϑ οἱ ἀομπηῖπηθ., οὐ δίηιζα, 

ἘΕιρίάο5 : 
Ἐγὼ δ᾽ ἐμὸς εἰμί. 

ΟΧΧΧ 

Ῥυϊξοίαπτι ΧΥΕΙΙ, ρ. 179. 7,αὐϊηὶ ἄθοροσο “Πὰν 

νοπι. --- Πὐριπίδης 

Οὐχ ἑσπέρας φασ᾽, ἀλλὰ χαὶ μεσημβρίας ---- 
τούτους ἀφεστήχασιν ἡμέραν τρίτην. 

ΟΧΧΧΙἕ 

ἈΘΉΠΠ65 Ταΐ. ἐπ ναί. Ῥπάθη, 19. ρΡ. 91. 6α. Ψ]οί. 
ἀθ 8ηη0Ὸ 

Ὁϑούγεχ᾽ αὐτὸς πάντα συλλαβὼν ἔχει. 

ΟΧΧ ΧΗ 

ΒΟΒΟΙ. Αὐἱδί. Ῥ]αῖ. 521. 814, ν. ἀγδοαποδίζω. 

50801. Επτὶρ. ῬΏοοη, 1408, 

Πολλοὶ παρῆσαν, ἀλλ᾽ ἄπιστοι Θεσσαλοί. 

Θὶς 50801. Αὐἱοί. οἱ Βαϊ. 5ϑα. 5691. Ἐπτὶρ. ΠΟολλοὺ 

γὰρ εἰσὶν, ἀλλ᾽ ἄπιστα Θεσσαλοῖς, αϑὶ οοᾶ, Απρ. 

.ι.........--ιωι τ... τ ......ὲΞς-΄΄Φ΄΄ο’Ρ΄}’-:.:.ςὦἝἽἸὔὦἡὁΖἧἅ"5ἃἝ“Ἕ“...-.ςἘ ““Ἕἧ.ἝἘς-ς͵ς-ς-ς-- ----«-.--.-σο.--- - -.---ς-ς- 

᾿ ῃ ἡ ἘΞ 
ἀλλ᾽ ἄπιστοι Θεσσαλεῖς. ἄπιστα Θεσσαλῶν Ἠρω- 

51 ΓΒ Π 51 π|5. 

ΟΧΧ ΧΗ 

5000]. Ατἱοῖ. ΝᾺ». 80. Εὐριπίδης 

Τί χρέος ἔβα δῶμα; 

ΟΧΧΧΙ͂Ρν 

ΚΌΠΟ]. Αὐἱϑί, ΝΡ. 198. Τηλοῦ γὰρ οϊχῶ τῶν 
ἀγρῶν : λέγεται γὰρ αὐτὸ παρὰ τὸ Εὐριπίδειον 

Ἰηλοῦ γὰρ οἴχων βίοτον ἐξιδρυσάμην. 

καὶ χοινοὺς ἁπάντων δείχνυσι γονεῖς. Οὐρανὸν χαὶ. 

Π ΟΡ ΓΙ Δ ΖΟΙΥ. 1521. 
σΧΧΧΥ : | 

Β0ΒΟΙ͂. Αὐῖϑέ, Ἰαη. θά. ἢ τέρᾳ φράσω : ἔστι 
δὲ ἡμιστίχιον ἐξ Εὐριπίδου. 

ΟΧΧΧΥΙ 

ΘΌΒΟΙ. Αὐῇϑσέ. χα, 7568. ἩΘρΙΠδοοί. ἡ. 98. ο. Θαἱς. 

ἂθ συθυβ. δϑυπανίοιϊς : “211λὸ τὸ χαλούμενον Εὐριπί- 

δειον τεσσαρεσχαιδεχασύλλαβον, οἷον παρὰ μὲν αὖ-- 
τῷ Πυριπίδη 

Ἑῷος ἡνίχ᾽ ἱππότας ἐξέλαμψεν ἀστήρ. 
ΟΧΧΧΥΙ 

Θ0Π01. Αὐῖοί, Βα. 864. ληϑες, ὦ παῖ τῆς ἀρου- 

θαίας ϑεοῦ ε εἴρηται δὲ ὁ στίχος παρὰ τῷ Πὐριπίδη 
“Ζληϑες, ὦ παῖ τῆς ϑαλασσίας ϑεοῦ; 

ΘΘΥΠΙΟ βρθοίδαί δά Ομ Π]]6 πη). 

ΟΧΧΧΥΠΙ 

ΚΟ 01. Αὐἱοίορη. Ὑπθοα. 600. ΒΡ, χρυπτός: 
ἀντὶ τοῦ χεχρυμμένος. χαλοῦνται μὲν γὰρ χαὶ χρυ- 
πταὺὶ παρὰ Πλάτωνι τῷ φιλοσόφῳ χαὶ παρ᾽ Εὐρι- 
πίδη. 

ΟΧΧΧΙ͂Σ. 

Αὐϊἱοίορἧι. Τιγοιοίν, 714. 

᾿4λλ᾽ αἰσχρὸν εἰπεῖν καὶ σιωπῆσαι βαρύ. 
ὉΔῚ 5001, ἐξ Εὐριπίδου. 

ΟΧΊ, 

Θ0Π0]. ΑΘΘΟΏΥΙ Ἑππιθη. 272, Οἱ ἐναγεῖς οὔτε ἐν 
τῷ ἱερῷ προσήεσαν οὔτε προσέβλεπον, οὐδὲ διελέ-" 
γοντό τινι. χαὶ παρ᾽ Πυριπίδη 

Τί σιγᾷς; μῶν φόνον τιν᾽ εἰργάσω ; 
ΟΧΙΕ 

ΘΟΠο. Βορῖι. Αἴαο. 889. Καὶ παρ᾽ Εὐριπίδη 

ὋὉ δ᾽ ἐσφάδαζεν, οὐκ ἔχων ἀπαλλαγᾶς. 
ΟΧΤΤΙ 

ΟΠμοῖ. Ῥίηδαν! Ῥγίῃ. ΓΥ, 71. Ἐπειδὴ οἱ οἱχέται 

τῶν δεσποτῶν τοὺς πόνους διαλύουσι τῇ ϑεραπείᾳ, 

λυσιπόνους αὐτοὺς ἐχάλεσεν, ὡς Πὺὐριπίδης" 

“Ἰούλοισι γάρ τοι ζῶμεν οἵ γ᾽ ἐλεύϑεροι. 
ΟΧΙΤΙ͂Ι 

ϑ6101. Ῥίπδαν! Ναὶ. 1, 18. Καὶ Εὐριπίδης 
Τὸν εὐτυχοῦντα χαὶ φρονεῖν γομέζομιεγ. 

ΟΧν 

ῬοΙΠπιΝ ὙΠ,31. Κλωστήρ. οὕτω δὲ χαὶ τὴν περι-" 

στροφὴν τοῦ λίνου Εὐριπίδης ὠνόμασεν 
, “ ") ’ 

«Ζίψου χλωστῆρα περι(ρέρει λαβων. 

ΟΧΤΥ 

ῬοΙακ Χ, 27. Τῷ δὲ χλεῖσαι ἴσον χαὶ τὸ πα- 
χτοῦν χαὶ τὸ ἐπιπαχτοῦν τὰς ϑύρας ἐστὶν, ὥσπερ 
τῷ ἀνοίγειν ταυτὸν τὸ λύειν, ὡς ἔφη Εὐριπίδης 

.«Ζ1ὕε παχτὰ δωμάτων. 
Ἐονΐίδϑϑθ πο οχρύοϑσπμ θη σ Τοπη ΑΑΥΙϑ ΟΡ μδηΐς 

Αοδανη. 479. χλεῖε παχτὰ δωμάτων. 

ΟΧΗΥΙ 

ῬΒνγ πῖον. ΒΟΚΊΚουὶ ᾿. 6, 1. χύμων ϑάλασ- 
σα: Εὐριπίδης ἐπὶ τοῦ μὴ γεννᾶν τέϑειχεν, ὡσαν εὶ 
ἀγόνου. ὡσαύτως καὶ ᾿Δριστοφάνης. λέγεται δὲ καὶ 

ἀκύματος. 

ἀχύματος δὲ πορϑμὸς ἕν φρίχῃ γελᾷ. 

ΟΧΥΥΙ͂ 

ΚΌΠΟ]. ΑΡΟΙ. ΒΒ. 1, 1280. Πὐριπίδης δὲ ἐπὶ τῆς 

σελήνης ἐχοήσατο (τῷ γλαυχῶπις) εἰπὼν 5. Τλαυ-- 

κῶπές τε στρέφεται μήγη.“ 
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ΟΧΊΙΨῊΗΙ 

ΘΌΒΟΙ. ΑΡΟΙ]. ΒΝ. ΤΥ͂, 71. Ἤπειρος λέγεται πᾶσα 
γῆ χκαταχρηστιχῶς" χυρίως δὲ ἡ εἰς ἄπειρον ἐχβαλ-- 
λουσα. ὡς φανερὸν Εὐριπίδης πεποίηχεν “ 
Ἤπειρον εἷς ἄπειρον ἐχβάλλων χϑόνα. 

᾿5:μη ον δι485. Ὑ- ἤπειρος, Ῥμοίϊπ5, Βϑομπιθπη. ἃπθοῦ. 

βῃ. Ι, ρΡ. 251, 28. ἴάθιν ἴονίβϑϑθ σὑϑῦϑδις δὲ ΕΥΥΠΙΟΙ. 

Οὐ. Ρ. 247, ὅ. Καὶ Εὐριπίδης φησὶν 

Ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐξεπλεύσαμεν. 
ΟΧΤΙΧ 

ϑιϊᾶαθ, Εὐριπίδειον ἔπος, τοῦ Εὐριπίδου" καὶ 

Εὐριπίδειος λόγος ὁμοίως. ἔφη Εὐριπίδης 
"Ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ἕλχεσιν βούων. 

᾿ὕούσα Αἰϊψποίίθς, 564 οἷπθ δποίουῖθ ΠΟΙΠ6, οΟἱἷΐαΐ 

ῬΙαίδγοιι5 ΔΊοΓα]. Ρ. 71 1. δ8 ἃ, 481 ἃ. 1110 6, Οἱ. 

Ἐπιδέϑίῃ. Ρ. 887, ὅ. 
ΟἹ, 

Ἑτσπιοῖ. ΜΙ. ἢ. 112, 26. 487, 8ὅ. 
Κρήμνη σεαυτὴν ἐκ μέσης ἀντηρίδος. 

5160 Ὑϑυδι5. ΒΟΡΙΡΙΓππ' ΘἸέουο 1000: ἴπ ρυΐουθ χρημγίσαι 

ΟΕ. Ἑπρίαίῃ. ρ. 908, 61. 1000, 24. 

ΟΙ 

Ἐτσπιο]. ΜῈ. Ρ. 271 5κᾳ. 4ιαψαίρουσι --- Ἐὐριπί-- 

Ι 

] 
Ι 
Ι 

Ϊ δὴ ἊΝ ΒῚ ΒῚ 

᾿ αὐτὴν ἐκ μι. ἃ. 

Ϊ 

ἐπὶ τοῦ χαϑαίρειν, οἷον δης 

Γλώσσῃ. διαψαίρουσα μυχτήρων τόπους. 

ΟἸῚ 

Ετσπιοϊ. Δ. Ρ. 698, ὅ2. Τρέφοιν, ὡς Εὐριπίδης, 
37 Χ ΒΥ) " Χ α ͵ “ἄφρων ἂν εἴην, εἰ τρέφοιν τὰ τῶν πέλας. 

! ͵ ͵ 2 , ᾽ Ὶ »52 

, γίνεται οὕτως" ἔστι τρέφοιμι, τρέφοι, πλεονασμῷ 

[τοῦ ῃ ᾿“Αττιχῶς, τρεφοίης, ἀρ λυ ῳ χαὺ συγχοπῇ 

᾿ τοῦ ἡ. 

. 

ΟἸΠῚΠΙ 

Ζοεπορῖιβ. Υ, 95. Σὺν Ἄϑηνᾷ χαὶ χεῖρα 
κέν ει: παροιμία ἐπὶ τοῦ μὴ χρῆναι ἐπὶ ταῖς τῶν 

᾿ϑεῶν δ έοηι χαϑημέγους ἀρ "Εἴ. 
ε 

τίϑεται δὲ ἡ πα- 

᾿ροιμέα ἐπὶ γυναιχῶν καὶ ἘΡΥΡΙ ὀφειλουσῶν ἔο- 
9 ,γάζεσϑαι. ἡ γὰρ ᾿ϑηνᾶ ἐργάνη. --- μέμνηται ταύτης 

᾿ τῆς παροιμίας Εὐριπίδης. 

ΟἸἶν 

Ῥτόνυοῦρ. Αρρϑπᾶ., Ὑδῇο. ΠΠ, 57. οἱ ῬΒοίϊα. .“60- 
8 ΣΡ ὅπ 2 ᾿ ΩΝ σό πεῖς ᾿ Εὺ 

Ω22 χ᾿ο αιεὸὲ ΟΟ) υρος κον χου Οοζ. Ζ26ν γαο υρι- 

πέίδης 

«Μευχοὺς λίϑους ἔχοντες αὐχοῦσιν μέγα. 

σιν 
᾿Ἀφοϑβίοιαβ ΝΣ, 6, 

Ἢ φρονεῖν ἐλάσσονα 
7 δύνασϑαι δεῖ σε μείζον᾽, 

ΟἿΣΙ 
Ἀροϑίοιπις ΧΥΙ͂Χ, 98. 

«ιλεῖ δὲ τῷ χάμγνοντι συσπεύδειν ϑεός. 
[146 δᾷ Αβϑοιυ! ἔναριη. 277. 6. ῬΙΝΘΟΚΕ. 

ΟΥΗ 

Ἐπιδίαιῖπ5. Ρ. 429, ὅ0, «δέρεται δ᾽ ἐν τοῖς τοῦ 

᾿γφαμματικοῦ “Ἰριστοφάνους χαὶ περὶ οϊχετῶν λόγος, 

ὅτι οὐ μόνον οἱ χατ᾽ ἀγροὺς ὑπουργοὶ οὕτως ἐλέ- 
ἰ γοντο, ἀλλὰ χαὶ οἱ ἐν οἵχίαις ἐλεύϑεροι, ὡς ἂν 

οἴχῆται, μεταλήψει τοῦ η. παράγει δὲ 
αὐτὸς χαὶ παροιμίαν ἐξ Εὐριπίδου λέγουσαν 

Ἔνδον γυναιχῶν χαὶ παρ᾽ οἴχέτας λόγος. 

ἤγουν ἐν τοῖς χατ᾽ 

εἴποι τις, 

ἘΟΤ ΡΒ ΕΠ πὶ ΠῚ ἂἶ. 

ἑ 

οἰχίαν λαλητέον ἂν» εἴη τὰς γυ- 

γαῖχας, ἔξω δὲ οὐκ ἐξιτέον, οὐδὲ αλλοτρίων παρόν- 
των λυτέον τὴ» λαλιάν. 

ΟἸὙΤΙ. 

ΒΌΒΟΙ. ΤΙ, ζ, 2890. Παρὰ γοῦν «ΔἹσχίλῳ οὕτως 

εὕρομεν » οὔτε δῆμος οὔτ᾽ ἔτης ἀνήρ ““ καὶ παρ᾽ 
Εὐριπίδη τὸ 

Πόλει μὲν ἄρχων, φωτὶ ϑ οὐχ ἕἔτῃ πρέπων. 
Ὑι4. Ἐπρίδίμ. Ρ. 641, 59. 

ΟἸΤΧ 

501101. Ἐπ᾿, Οὐ. 888. Ἐπὶ τὸν εὐτυχῆς καὶ; 
ἐν ἄλλοις χατὰ τῶν χηρύχων λέγει ὅτι 

ἀεί ποτε Ἔ σπέρμα κηρύχων λάλον. 
Μίπσον. ἀεί ποτ᾽ ἐστί. 

ΟἿ Ν. 

ἀρπαᾷ Αἴθθη. ΤΥ. γφ. Ἰθόῦ Ὁ. Καὶ 

ἐν Ὀδυσσεῖ ἔφη, Εὐριπίδου τᾶρι- 
ΤΠΘΟΡΟΙΙΡΙ5 

Θεόπομπος δ᾽ 
στον οὐ χαχῶς ἔχον, 

τἀλλότρια δειπνεῖν τὸν χαλῶς εὐδαίμογα. 
ΟΙΧῚ 

ἈΠΈΡΒδΠ65 δρυᾶ ΑἸμοη. Χ. Ῥ. 448 ἃ. ἀπιοιιδέδον 

δ᾽ ἑξῆς ἐμοὶ οἶνον ἀρχεσίγυιον, ὡς ἔφασκ᾽ Εὐριπί- 

δης. Ἠϊης Ἐπρίδία. ν. 761, 80. 

ΟΙἸΧ 

᾿Αδβομίη. ἴῃ ΤΠ οΝ. Ρ. 18, 18. Ἡ. Βίορἧ. Ρ. 141, 

Ἐοῖοκ, Εὐὑρήσετε τὸν Εὐριπίδην ἀποφαινόμενον τὴν 
ϑεὸν ταύτην οὐ μόνον τοὺς ζῶντας ἐμφανίζειν δυνα- 

μένην, ὁποῖοί τινὲς ἂν τυγχάνωσιν ὄντες, ἀλλὰ χαὶ 
τοὺς τετελευτηκότας, ὅταν λέγη 

«Ῥήμη τὸν ἐσϑλὸν χὰν μυχῷ δείκνυσι γῆς. 
Ἑσυμνάθπι Ὑθύδιπι δἰΐουθης δ. συ. φήμη Βαρβὲ ἐν μυ- 

ΟἸΧΤΙΙ 

᾿Απίοπϊα5 61155. 6. ὙΥΘΟμοΙ͂, Ρ. 807. οὲ Κ΄. Μαχίη,, 

Τ. Τ|, Ρ. 684. δα. Οομ 6 ϊβ, 

Βέβαιον οὐδέν ἔστιν ἐν ϑνητῶν γένει" 
βιοῖ γὰρ οὐδεὶς ὃν προαιρεῖται τρόπογ- 

ΟΙΧῖν 

ΘΙΌΡαοι5. 20. ν. 172. 

᾿Ὀργαὶ γὰρ ἀνθρώποισι συμφορᾶς ὕπο 

δειναὶ, πλάνος τὲ χαρδίᾳ προσίσταται, 

ΟΥΧΥ 
ΘιΟΡαθας 20. τ. 171. 

πόλλ᾽ ἔστιν ὀργῆς τῆς ἀπαιδεύτου καχᾶ, 
ΟἸΧΥΙ 

ΙΌΡαΘαΒ 20, Ρ. 179. 

Ἐν τοῖς καχοῖσι συγγένει᾽ ὅταν παρῇ 
τραχεῖα χὠξύϑυμος, ἀμαϑίαν ἔχει. 

ΟἸΧΥΎΙ 

ΘΙΌΡδοις 37. Ρ. 226. 

ΠΙὴ χάμγνε πατρίδα σὴν λαβεῖν πειρώμενος, 
ΟἸΧΎΙΤΕΗ 

ΘΙΌΡαθα5 77. Ρν. δ. ἱπίονι:. ἅποβ 10605 Ἐπ ρ16605, 

δίουυτι οχ Πουδο 415. αἰίουττ οχ ΕΟ ίμ6 0 ἀθϑαχηΐμτη, 
Ἢ 

Καὶ τοῖς τεχοῦσιν ἀξίαν τιμὴν νέμειν. 

ἑ 

ὙΧΙΧ 
ΤΑΡδη. ορίϑί. 487. πν. 10. ᾿Επαινῶν Εὐριπίδην λέ. 

γοντα γοῦν ἔχοντος εἶναι 
φίλον πρίασϑαι χρημάτων πολλῶν σαφῆ- 

ΟἸΧΧ 

ῬΙυίανοῖι5 Μοτα]. Ρ. 102 ὅ. Τῶν μὲν γὰρ καλῶς 
λεγομένων ἐστὶν ἐν ὑποϑήχης μέρει χαὶ τοῦτο 
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2 Ἄγϑον ι ξονυν»ν 
ΜΠηδ᾽ εὐτύχημα μηδὲν ὧδ᾽ ἔστω μιέγα, 

Ξ Ζ ἐπ: 3. ι - 
ὅ σ᾽ ἐξεπαίρη μεῖζον ἢ χρεὼν φρονεῖν, 

"ἷ, - κ᾿ -Ὁ ’ 

μηδ᾽, ἂν τι συμβὴ δυσχερὲς, δουλοῦ πάλιν, 
πὰ ἐξ ἌΕ ὡς, " ᾿ - ΄ 

ἀλλ᾽ αὑτὸς ἀεὶ μίμνε, τὴν σαυτοῦ φύσιν 
σώζων βεβαίως, ὥστε χρυσὸς ἐν πυρί. 

Ιλϑαπΐμ5 δρίδί, 471, Τοῦτον οὔτε εὐτυχία πώποτε 
ἐπῆρεν, ἐν δυστυχίᾳ τε οὐκ ἔπτηξεν, Εὐριπίδου 
μεμνημένος. 

ΟἸΧΧΤ 

Ἐχοουρία 6 ὨΙΟάΟΥΙ 510. 1, ὙΠ --- Χ, ἢ. ΧΧ, γη. 

18. 64. Βοπι. Ρ. 20. οα. Ὠϊπθονῖ, Τὸ δὲ ἐγγύα παρὰ 
3; ε 2 Ε 

δ᾽ ἄτα τινὲς ὑπέλαβον γάμον ἀπαγορεύειν " τὴν γὰρ 
ἈΝ αν ’ Η͂ Ξ Ὄ δὲς ’ 

τοῦ γάμου συνϑέσιν παρὰ τοῖς πλείστοις τῶν λλη- 
᾿ ᾿ς « κι ς 

γων ἐγγύην ὀνομάζεσϑαι. χαὶ βεβαιωτὴς ὃ κοινὸς 
βίος, ἐν ᾧ πλεῖσται χαὶ μέγισται γίνονται συμφοραὶ 

διὰ τὰς γυναῖχας. ἔνιοι δέ φασιν ἀνάξιον εἶναι 
Χίλωνα διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἀναιρουμένου τοῦ γά- 
μου διαμένειν τὸν βίον. τὴν δὲ ἄτην ἀποφαίνονται 
ἐγγύαις ταῖς ἐπὶ τῶν συμβολαίων χαὶ τοῖς ὑπὲρ τῶν 
ἄλλων διομολογήσεσι περὶ χρημάτων. καὶ Εὐριπίδ μολογήσεσι περὶ χρή; . χαὶ Εὐριπίδης 

2 Ἂν “» Υ ἐφ᾿ 

Οὐχ ἐγγυῶμαι. ζημία φιλέγγυον, 

σχοπεῖν τὰ Πυϑοὶ δ᾽ οὐκ ἐᾷ τὰ γράμματα. 

ΟΙΧ ΧΗ 

Θίοβδθυβ ὙΠ, 9. δρᾶ Οδἰοίονα. ῬΙαίδυοι. δῖον]. 

Ρ. 447 ο. 

Τὸ μὲν σφαγῆναι δεινὸν, εὔχλειαν δ᾽ ἔχει, 
τὸ μὴ ϑανεῖν δὲ δειλὸν, ἡδονὴ δ᾽ ἔγι. 

ΟἸΧ ΧΙΠ 

Βίοθαθαβ 47. Ρ. 848. Εὐριπίδου ᾿Ηλέχτρα 
Ἡ γὰρ τυραννὶς πάντοϑεν τοξεύεται 
δεινοῖς ἔρωσιν, ἧς φυλαχτέον πέρι. 

ΟΥ̓Χ ΧΙ͂Υ 

ΒΌΒΟΙ. Αὐἱϑεᾶ, δ το]. Π. ρ. 839, 18. 160}. Ζ1:͵ὰ 
τοῦτο Ζεὺς ἐν ϑεοῖσιει μάντις ἀψευδ ἔ- 
στατος: Εὐριπίδης ἐν ἀπράχτοις (1. οοἅ. ἀπταῖ- 

στοις) πράγμασι φησὶ τὸ 
Ζεὺς μάντις ἐν ϑεοῖσιν ἀψευδέστατος. 

εἶτα μετ᾽ ὀλίγον 
χαὶ τέλος αὐτὸς ἔχει. 

καὶ διὰ τοῦτο οὖν ἀψευδὴς μάντις, ὅτι χαὶ τῆς 
ἐχβάσεώς ἔστι χύριος, ὥστε ὁ τὸ τέλος ἐν αὐτῷ μὴ 
ἔχων οὐχ ἀψευδὴς μάντις, ἀλλ᾽ εἰχαστὴς ἂν ἦν. 
ἔὰ ῬΥΪΟΓΘ συ. δἰΐϊπ5 οὐ. δρ. Ὠϊμαάονῖ, μαρεὲ ἐν ϑεοῖσι 

μάντις ἀψ. 
ΟΙΧΧΥν 

ϑίοθαθις 77. υ. 4564, Εὐριπίδου “Πραχλειδῶν. 
Ὅστις δὲ τοὺς τεχόντας ἐν βίῳ σέβει, 

ὅδ᾽ ἐστὶ χαὶ ζῶν χαὶ ϑανὼν ϑεοῖς φίλος. 

ΟΙΧΧΥΙ 

Τὐρβαπῖτπς ῬυορΎμη. υ0]. ΤΥ. Ρ. 861. Ποῖ Κ. Ζ,|εῖ δὲ 
; ᾿ ἘΣ , ι ΕἸ 

μὴ Εὐριπίδην παραλιπεῖν" πάντως δὲ οὐχ ἀμφισ- 
’ «ς ὕ - - ΄ Κ ὍΝ ἢ 

βητήσιμος ἡ σοφία τοῦ ποιητοῦ. τί οὖν ἔχεῖνός (φη- 

σι; μηδὲν εἶναι προτιμότερον φίλου σαφοῦς, ὃ δὴ 
- ,» “ὦ Ὑ Ἂ Ὡς αν ἡ ᾿ ᾿ τὰ ’ 

πᾶν ἐφεξῆς ἄριστον. εἶτ᾽ ἐπειδὴ τοὺς ἀγϑρώπους 
’ τὰ Ζ - ν ΄ 

ἑωρα πλοῦτον χαὶ τυραγνγίδα ϑαυμάζοντας, διαροή-- 

δὴν φησὶν .,»οὐ πλοῦτος, οὐ τυραννὶς τοῦδε βέλ-- 
τιο»γ.“ 

ΟΙΧ ΧΥΤΙΙ 

5ΟΒΟΙ. ΑΥὐὶϑί ἌΑο. 119. 
με “ Ϊ ω ϑερμοβουλον; 
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πρωχτὸν ἔἐξυρημένε: παρωδίᾳ χρῆται. ἔστι 
γὰρ ἕν τῇ Μηδείᾳ Εὐριπίδου 

Ὁ Σ , ’ 

“ἡ ϑερμοβουλον σπλάγχνον. 

.,. Νθπιουϊα Ιϑρϑ15 συἱάθίιμ σα τ δ΄] οι.“ Ὁ 

Ἐπτὶρ. Μοα. γΡ. 74. 
; ΟἸΧ ΧΎΙΙΠΙ 

δίορθδθις 82. ρῃ. 476. 

ΕἸριδ᾽οῖ. δα 

Τὸν τῇ φύσει 
αὐ οτ νὼ 3 « ι 3 , Σῷ 

οἰχεῖον οὐδεὶς καιρὸς ἀλλότριον ποιεῖ. 
ΟἸΧ ΧῚΧ 

δίοΡδθιβ ἄ. Ρ. ὅ8. 
Ἡ δὲ μωρία 

, 3 3 Ἁ -Ὁ ὕ 2ὕ᾿ 

μαλιστ᾽ ἀδελφὴ τῆς πονηρίας ἔφυ. 

ΟΙΧΧΧ 

ΙΌΡδοιις. 20, ῃ. 178. Αροβίοιπις ΧΤΥ͂, 7. 

Ὁ ϑυμὸς ἀλγῶν ἀσφάλειαν οὐχ ἔχει. 
ΘΙΠ6. Ἰοπιπιδίθ οί ἱῃ Τυίποαυ, Τοῦ αὐτοῦ ἱ. 6, Εὐρι- 

πίδου δοιουυ. Ὠθοϑί Ἰοοιβ ἱπ Ῥανΐβ. Α, 
ΟΙΧΧΧΙ 

ΒΊΌΡδΘΙα 22. τ. 187. 
ἰ τ 2, ν ο 2 3 ταν ἴδης πρὸς ὕψος ἠομένον τινὰ, 

λαμπρῷ τε πλούτῳ χαὶ γένει γαυρούμεγογ, 
Ἴ - ΄“- - , , 

ὀφρῦν τὲ μείζω τῆς τυχης ἐἑπηρχότα, 

τούτου ταχεῖαν νέμεσιν εὐθὺς προσδόχα" 
ἐπαίρεται γὰρ μεῖζον, ἵνα μεῖζον πέσῃ. 

ἘλισρΙαἱ {θαι ἴῃ Ῥατῖς. Α. Ῥτνϊποαν. οἱ δρπᾶ ϑόπονΥ. 

ῬἊΠΠΙΝΈΟΠΙ {]Ρ1 Απίοηπια ΝίοΙ! 5586 Ρ. 141. δὲ διιοίου 

οοπιρᾶν, Νίθηδπαν οἱ ῬΗΠΘπι. Υ. 1. Ὅταν δ᾽ Μοϊ- 
πΟΚῖπ5. 

ΟἸἸΧΧ ΧΙ 

ΒΟΡαθι 29. ρΡ. 190. 

“Ἅπαντές ἐσμεν εἰς τὸ νουϑετεῖν σοφοὶ, 

αὐτοὶ δ᾽ ὅταν σφαλῶμεν. οὐ γιγγώσχομεν, 
ΟἸΙΧ ΧΧΠΗΙ 

ΘΙΌΡαΘα 84. ρΡ. 218. 

Ἢ λέγε τι σιγῆς χρεῖσσον ἢ σιγὴν ἔχε. 
ΟΙΧΧΧΙ͂ν 

ΘΙΌΡΔΘι5 74. ρΡ. 451. Ἐπιοίδίμϊι ᾿. 1412, 14, βοῖοὶ. 

δ θὁα. α, 215. 

Ἔστιν δὲ μήτηρ φιλότεχνος μᾶλλον πατρός" 
ἡ μὲν γὰρ αὐτῆς οἶδεν ὄνϑ᾽, ὁ δ᾽. οἴεται, 

ΟΙΧΧΧΥ 
ΒΙΌΡαθας 76, Ρ. 469. 

Τὸ ϑρέψαι δ᾽ ἐν βοοτοῖσι πολλάκις 

πλείω πορίζει φίλτρα τοῦ φῦσαι τέχνα. 
5Ιηὴ6. ποιηΐπθ διοίουϊς ΟἸθπι. ΑἸΟΧχ. Ρδθάδρ. 1. Ρ. 109 ΡΒ. 

η 510». οαϊπί. αἸοῖαν ο6566 οχ Βανι] Νίραρα: 566 

Ῥανῖ5. Α. βιότου ἐκ Πῖηδείας, πχασὰ ἘΠῚ). δα Μῖρα. 

Ρ. 74 6. δύο. τυ. 1. 6. Ζιονυσίου τυράννου ονΐυπι 
5Ι5ΡΙΟΘίατ. 

ΟἸΧΧΧΥΙ 
ΒΙΌΡδθας 85. τ. 497. 

Ἢ φύσις ἕχάστῳ τοῦ γένους ἐστὶν πατρίς. 
ΟΙἸΧΧ ΧΥΤΙ 

δοχῖ, Ἐπιρὶν. δᾶν. Νίαϊῃ. 1. ὃ. 279. Ρ. 277. 

Κάλλιστα Μουσῶν φϑέγγεται πλουτῶν ἀνήρ. 

Ἐπ ΡΙ 415. 6556. ὙΘΥΘΠῚ ΘΧ 60 1π|6]]1ρ]έπ"., (π|061 Οἶπις 46 πὶ 

ῬοΘίδθ βιμηξ {τ65 1001, 4] Ρᾶπ1]10 δηΐθ δἔθιυιητιι, 

ΟΙΧΧΧΥΠΙΙ 

Βοκκουὶ Απροᾶ. ψ. 840,24. Ἄγχιμος: ἀντὶ τοῦ 

πλησία. Πὐριπίδης 
᾿1λλ᾽ ἄγχιμος γὰρ ἥδε Φοιβεία γυνή. 

ἘΒΑΟΜΕΝΤ ἂς 17 
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ΟΙΧΧΧΤΥΧ 

ΒΟΚΚονΐ Απϑοῦ, Ρ. 8348 44. “4“δέαυλος τόπος: 
ὅϑεν μὴ ἔστιν ἐπαγελϑεῖν. οὕτως Εὐριπίδης 

Θεοὶ χϑόνιοι, 
ζοφερὰν ἀδίαυλον ἔχοντες ἕδραν 
τὴν φϑειρομένων , “ἀχερόντειαν 
λίμνην. 

ΟΧΟ 

Τρ. ρ. 862,7. Αἱματωπόν: Ἑὐριπίδης 
ΖΙράκοντος αἱματωπὸν ὄμμα. 

ΟΧΟΙ 

ΤΡ, ρ. 862,9. Δἑἱἡματοσταγῆ:ε Ἑὐριπίδης 
καὶ ᾿ἀριστοφάνης 

«ἑἱματοσταγῆ 

κηλῖδα τέγγη.- 
ΟΧΟΙ͂ 

1014. ν. 883 5ᾳ. δαϊάὰς, Δλάστορα π00 σ- 

βαλεῖν: οἷον μύσος καὶ ἀνοσιουργίαν. Ἐὐριπέδης 
Οὐ σοι παραινῶ μηχανωμένη χοαχὰ.. 
ἐχϑροῖσι σαυτῇ προσβαλεῖν ἀλάστορα. 

ΟΧΟΠῚ 

1014. Ρ. 1187. Ἔστι γὰρ ὃ ζελᾶς τοῦ ζελά τῷ 
ζελά (οὕτω δὲ λέγεται κατὰ Θρᾷχας ὃ οἶνος) καὶ 
τούτου ἡ δοτικὴ εὑρίσκεται παρ᾽ Εὐριπίδη χωρὶς 

τοῦ τι. συστεῖλαι γὰρ βουλόμενος τὸ α οὐ προσέγρα- 
ψε τὸ ι, οἷον 

ταυτὸν ποιεῖ τό τ᾽ ἀττικὸν τῷ ζελὰ σὺν γὰρ κε- 
ρανγοῖς. 

[Οουνῖρ συγκεραννύς. ζελὰ δαΐθπι ρΡοθία πὸπ αἰχίξ 

ΔΡΙΘοίο Ἰοΐα, 564 ποιιθὴ 6558 νο]δέ ᾿π64160]1Π8}}110. Ὁ. 

ΘΙΝΘΟΒΕ.] 
ΟΧΟΙ͂Υ͂ 

᾿ς Ἐναίΐοσί. Οαίαρίον. 18. 6 Ἐπνιομιμοηῖο: «“4έγει δὲ 
χαὶ Εὐριπίδης περὶ τῆς γενέσεως αὐτοῦ τὸν τρόπον 
τοῦτον" Ἥφαιστον ἐρασϑέντα ᾿4“ϑηνᾶς βούλεσϑαι 
[αὐτῇ μιγῆναι" τῆς δὲ ἀποστρεφομένης καὶ τὴν παρ- 
᾿ϑενίαν μᾶλλον αἱρουμένης ἔν τιγι τόπῳ τῆς ᾿ἅττι-- 

᾿ χῆς χρύπτεσϑαι, ὃν λέγουσι χαὶ ἀπ᾽ ἐχείνου προσα- 
γορευϑῆναι Ηιραιστεῖον " ὃς δόξας αὐτῆς χρατήσειν 
καὶ ἐπιϑέμενος, πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτῆς τῷ δόρατι ἀφῆ- 

κε τὴν ἐπιϑυμίαν, φερομέγης εἰς τὴν γῆν τῆς σπο- 
᾿ρᾶς χ- τ. λ. 

σχον 

Οοὰ. ο. ατορσ. σον. δριὰ ϑομδοῖ. δὰ ὅτθσ. ρ. 226. 

Προφέρουσιν οἱ Ζωριεῖς, μουσᾶν λέγοντες ἀντὶ τοῦ 
μουσῶν, ὡς καὶ Σοφοχλῆς ἐν «Αἴαντι ᾿4λιαδᾶν, καὺ 
Εὐριπίδης χαχᾶν βίων διαγωγὴν ἀντὶ τοῦ ἁλιαδῶν 
χαὶ χαχῶν βίων. 

ΟΧΟΥῚ 

ΒΟΚΚΟΥΙ Απροᾶ. ρ. 889, 10. γοραῖος νοῦς: 
ὁ πάνυ εὐτελὴς χαὶ συρφετώδης οὐδὲ πεφροντισμέ- 

----τοὔ͵ τὖ..-- --τςΣ-ς- .ςὄ-Ἕς- Ἠ----ς-ΞἝΨ---.-......-----πς.-- ς΄ σοοσοΠΘτΠοΠἔὐὸ το ΠΠΠΠΠΠΠσσο-τΠθόΠότττττςὸΛᾷ}Έ}οκος’΄'ς,’ρ.οϑ’ὺὺὖϑῸ΄Πρ-Π|ΠΠῸ ῸῸΦό6Ὸ0ῸτΤΠῤ’΄---Ππιιττ͵΄΄΄΄΄-΄΄΄-΄΄΄“Πἷἕἷ“ἕἷἕ“-Ἕἕ͵ἕ. τ --....-.....-...----ς-ς--- -΄--ὸὺᾺτττὔἕἷἅρ,ῃ -- -ο-.. -ο-ς-----«----ς-ς-ς-Ὀ:.ὀο-------- 

γος" οἱ γὰρ ἀγοραῖοι ἄνϑρωποι ἀμαϑεῖς χαὶ ἀπαί- 

δευτοι. οὕτως Εὐριπίδης. [ Οοπῖ. ΑΥΙΝΟΡ]ιδηῖς τᾶρ- 
τιθηΐίμ 397. 6. ΘΙΝΘΟΒΕ.] 

ΟΧΟΥΗ 

Τροὰ. ρ. 346,9. Ἄδωρος χάρις: ἡ ἐπὶ τέλους. 
ἐλθοῦσα δωρεά. οὕτως Εὐριπίδης. Τρ. ἡ μὴ ἐπὶ 
αἰ Ρ. 26, 11. Ἷ 

ΟΧΟΥΙΠ 
10]. Ρ. 808, 2. Εὐριπίδης δὲ χαὶ αἱμύλη εἶπε 

ϑηλυχῶς.- 
ΟΧΟΙ͂Σ 

Ἰοϊᾷ. ρ. 869, 18. ᾿ἀχόμπαστος λόγος Εὐριπίδης 
φησὶ χαὶ ἀκόμπαστος φάτις. 

οΟ 

1514. Ρ. 878, 13. ᾿λλήλων ἀντὶ τοῦ ἑαυτῶν. 
οὕτως Εὐριπίδης. 

ΟΟΙ 

Τρϊά. ν. 383,8. “λέίαστον: τὸ μάταιον. ἙΕὐ- 
ριπίδης. ἔστι δὲ τὸ ἀνέγχλητον, ὃ οὐχ ἔστι φυ- 
λάξασϑαι, χατὰ ἀπόφασιν. 

ΟΟΙ 

1014. γΡ. 414, 156, πάγους ἀντὶ τοῦ πρὸς; 
σαυτὸν ἄπαγε. Εὐριπίδης. 

ΟΟΠῚ 

101. ν. 440, 3. “πρόσειλος: ῳ οὐδεὶς 
προσειλεῖται. Εἰὐψιπίδης. 

᾿ ΟΟΙ͂ : 
Βαρππιαπηΐ Αποοὰν 1. Ρ.418,24. Χνοῦν τὸ λεπτὸν 

τοῦ ἀχύρου. “Αριστοφάγης. Εὐριπίδης δὲ ϑηλυχῶς 
τὴν χνοῦν. 

᾿ 

σοΥ 

Ἐπιοίδι μίας Ρ. 1761, 39. Ἐπὶ δὲ πᾶσι λέγει ὁ αὖ- 
τὸς γραμματιχὸς ((1ριστοφάνης) χαὶ μομφὸν παρ᾽ 
Εὐριπίδη τὴν μέμψιν λεχϑῆγαι. 

ΟΟΥἹ 

Το. Τιγᾶπα. ἄθ τηϑηϑῖρ. ρ. 88. Εὐριπίδης δὲ “φρο- 
δίτην αὐτὴν ἀξιοῖ ὀνομασθῆναι ἐκ τοῦ ἄφρονας 

τοὺς ἐρῶντας ἀποτελεῖν. 
ΟΟΥῚΙ 

Ετσηιο]. ΝΜ. ν. ὅ2, 46. Δαὶ Εὐριπίδης »» Ἰόσχον 

ὑπερήχριζον.““ 
ΟΟΥ̓ΗῚ 

Ῥμοΐυ, Ζύγαστροον: κιβωτός. χυρίως δὲ ἡ 
ξυλίνη σορὸς παρὰ τὸ ἐζυγῶσϑαι. οὕτως Εὐριπίδης. 

' ΟΟΙΧ. 

Ῥμοίίι5, ΠΖεριεσο: περιφέρειν. Εὐριπίδης. .5..ΔᾺ 

περισοβεῖν ὃ“ ΜΑΤΎΗΣΙΑΕ. 

ΟΟΧ 

Ῥμοίιις, Ῥαχχίζειν: τὸ διαιρεῖν τὰ μέρη τῆς 
ῥάχεως, ἤτοι διαχόπτειν, ὥς φησι παρ᾽ Εὐριπίδῃ. 
Ἑδάθπι ἀρὰ Βδομπιδηῃ. 1, ρ. 857, 2ὅ. 



“1 Φ1ΤΊ.4. ΖΗ Σ, 

1 

᾿ξθαιθιις ἶπ φγδοίαείοπθ Ἰοχίοὶ ἩΠρΡροογαιίἰοἱ ὑδὲὶ Ὧ8 νο- 

φάθι]. γλῶσσα αρὶϊ Ρ. 404. 

᾿" “Νομέξω δέ σοι τὰ ὑπὸ ᾿Ζριστοφάνους ἀρχέσειν 
"τὰ ἐχ τῶν “Ιαιταλέων ὧδέ πως ἔχοντα 

Ϊ Πρὸς ταῦτα σὺ λέξον Ὁμηρείους γλώττας, τί χα- 
λοῦσι κόρυμβα; 

προβάλλει γὰρ ἐν ἐκείνῳ τῷ δράματι ὁ ἐκ τοῦ δή- 
ουὐ τῶν “Ἰαιταλέων πρεσβύτης τῷ ἀχολάστῳ υἱεῖ 

Ἂ Ὁ μ .͵« ὁ 

- κ Ἁ Ἔ ; , 2 Α 55 ΄ 

πρῶτον μὲν τὸ χόρυμβα τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐξηγήσασϑαι, 
τ Ὥ τς ’ 

μετὰ δὲ τοῦτο .. τί χαλοῦσ᾽ ἀμενηνὰ χαρηνα.““ χἀ- 

κεῖνος μέντοι ἀντιπροβάλλει τῶν ἐν τοῖς “Σόλωγος 
2) - ΕῚ ͵] ΄ .ς ῷ,, 
ἄξοσι γλωττῶλ' εἰς δίκας διαφερούσας ὡδί πως 

ε ι ῈΣ ᾿ ᾿ ΕῚ χὰ ΕῚ . ’ 
Ο μὲν οὖν σὸς, ἐμὸς δ΄ οὗτος ἀδελφὸς φρασάτω 

τί χαλοῦσιν ᾿δυίους. 
Φ -- ΄ ν 

εἶτ᾿ ἐφεξῆς προβάλλει τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ ὀπυίειν. ἐξ 
“"Π -πΞ ἘΞ Ν αὖ ᾿ Ἂ 

ὧν δῆλον ὡς ἡ γλῶττα παλαιόν ἔστιν ὄνομα τῆς 
'συνηϑείας ἐχπεπτωκός. ὅτι δὲ χαὶ αὐτὸς ἕχαστος 

-- , ΤΑ ἣν 
τῶν περὶ λόγους ἐχόντων ἠξίου ποιεῖν ὀνόματα 
χαιγνὰ δηλοῖ μὲν χαὶ ὃ ᾿Αντιφῶν ἱχανῶς, ὃς γε 

! ε΄ , -» 
ὅπως αὐτὰ ποιητέον ἐχδιδάσχει, δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς 

οὗτος ὁ ᾿Ζριστοφάνης ἕν ταὐτῷ δράματι διὰ τῶγδε 
Σ “) 5 ’ 

ἀλλ᾽ εἰ σορέλλη χαὶ μύρον χαὶ ταιγέαι. 
« ’ ’ 

εἶτα ὃ πρεσβύτης ἐπισκώπτων 

ἰδοὺ σορέλλη" τοῦτο παρὰ “Πυσιστράτου. 
πάλιν δὲ αὐτοῦ τοῦ ἀχολάστου υἱέος εἰπόντος 

"᾿ " - 

ἡ μὴν ἴσως σὺ χαταπλαγήσει τῷ χρόνῳ 
χαὶ τοῦϑ᾽ υἱοῦ ὁ πρεσβύτης ἐπισκώπτων ἕρεῖ 

τὸ χαταπλαγήσει τοῦτο παρὰ τῶν ῥητόρων. 
Ξ Ρ ΄ 

εἶτ᾽ αὖϑις ἐκείνου φάντος 
ἀποβήσεταί σοι ταῦτα ποὶ τὰ δήματα 

πάλιν ὃ πρεσβύτης καὶ τοῦτο σχώπτεν 
παρ᾿ ᾿Δλχιβιάδου τοῦτο τἀποβήσεται. 

χαὶ μέν γε χαὶ ὃ υἱὸς οὐδέπω παυόμενος οὐδὲ αἷ-- 
δούμενος τὸν γέροντά φησι 

΄ , - 37 

τί ὑποτεχμαίρει χαὶ καχῶς ἀγνδρας λέγεις 

χαλοχάγαϑίαν ἀσχοῦντας; 
τ ς ΄ 

εἶτα ὁ πρεσβυτῆς Ἶ : 
οἴμ᾽, ὦ Θρασύμαχε, 

- - ΄ 5: , 

τίς τοῦτο τῶν ξυγηγόρων γηρυέξται; 

Ζ: 

ΑτἸβοπδοιβ ΧΎΥ. φ. 694 8. 
ἘΣ , ι 2 άισον δή μοι σχόλιόν τι λαβὼν ᾿Αλκαίου κάνα- 

χρέοντος. 

Ε] 

Αἰῆθηδους ΧΙἼ. ῃ. 527 ο. 
᾽ 7 ΕῚ " Ρ «λέ. 3 “ , ᾽ , Δλλ᾽ οὐ γὰρ ἔμαϑε ταῦτ᾽ ἐμοῦ πέμποντος, ἀλλα 

μᾷλλον 
27 “ ΄ ΄ πίγειν, ἔπειτ᾽ ἄδειν χαχῶς, Συραχοσίαν τράπεζαν, 

ΖΣυβαρίτιδάς τ᾿ -ΤὦΠρΠρᾷϑν5ᾷ...-΄Π5ὖϑ-ρᾷ 6 ρθὖρρΡ ι΄... εὐωχίας χαὶ Χῖον ἐκ «Ταχαιγᾶν. 

Δ ΟΦ ΑΚ Χ Οἵ. 

ΕἸ 

ΑἸβοπδοις ΓΥ͂. Ρ. 188 6. 

Ὅστις αὐλοῖς καὶ λύραισι κατατέτριμμαι χρώμενος, 
εἶτά με σχάπτει» κελεύεις; 

ὅ 
Αἴβρπαρις ΓΧ. ρ. 868 6. 

Καὶ δελφακίων ἁπαλῶν χωλαῖ καὶ χναυμάτια 
πτερόεντα. 

6 

Αἰβοπδοις ΧΙῚΥ, γΡ. 646 ᾿". 
᾿Εγὼ δ᾽ Ἰὼν 

πέμψω πλαχοῦντ᾽ εἰς ἑσπέραν χαρίσιογ. 
7 

Αἴδμοπδοις ΧΥ. γρ. 690 ὁ. 

«Ῥέρ᾽ ἴδω τί σοι δῶ τῶν μύρων; ψάγδαν φιλεῖς; 

8 

ῬΟΙῸΧ Χ, 119. 120. (01. ὙΠ, 177. εὐ ῬΠοΙο 

Ρ-. 529, 0.) Ξ ; 
Τῆς μυρηρᾶς ληχυϑου 

πρὶν χατελάσας τὴν σπαϑίδα γεύσασϑαι μύρου. 

9 

Αἰμοπαθαβ ΧΥ͂. Ρ. 667 ἢ. ᾿ἡνηρεῖτο δὲ τὰ χοττα- 

βεῖα ὁ πλείω χαταδύσας. --- τὸ δ᾽ ἄϑλον Ἰάριστο--᾿ 

φάνης “αιταλεῦσιν ..Ἐγνωκ᾽ ἐγὼ δὲ χαλχίον (τοῦτ 
ἔστι χοτταβεῖον ) | ἱστάναι καὶ μυροίνας."" 

10 

Αἰμοπαθῖις ΠΠ|. Ρ. 127 ο. 

Ἢ χόνδρον ἕψων, εἶτα μυῖαν ἐμβαλὼν 

ἐδίδου ῥοφεῖν ἄν. 
11 

Αἰβρπδοις ΓΧ. γ. 400 ἃ. ὁΧχ ΤΎΥΡΒΟΠΘ 

᾿ἀπόλωλα " τίλλων τὸν λαγὼν ὀφϑήσομαι- 

12 

ῬΟΙΠαχ Χ, 109, (011. Χ,, 92.) 

Οὔκ, ἀλλὰ ταῦτά γ᾽ ἐπίχυσις τοῦ χαλκίου. 

18. 
Ῥμοίίας ν. 606, 20. δὲ ϑυῖδας ἴπ τροπίας οἶνος 

Ταχύ γυν πέτου χαὶ μὴ τροπίαν οἶνον φέρε. 

ἱ 14 

ΘΟΒοΙΙαοία ΑΥϊσίορι. Ἐχαϊ. γ᾿ 577. 50801. ῬΙαίοῃϊς 

ν. 334. ΒΕΚΚοι. 508|01. ΠΙορθηΐς ἴῃ ΝΟΙΙΟΘ5 οἵ ἘΣ ΧΙΓΘ1 5 

γ061, Χ. ρ. 226. Ῥμοίϊι5 οἱ ϑυ1685 ἴπ στλεγγίς 

Οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῇ στλεγγὶς οὐδὲ λήκυϑος. 

1ὅ 
ϑιϊας πη ἀγαλίσχειν 

Εἰς τὰς τριήρεις δεῖ μ᾽ ἀναλοῦν ταῦτα καὶ τὰ; 

τείχη. 

10 

Ἡυροονδίῖο ἴὰ ναυτοδίκαι, ᾿Ζριστοφάνης Ζαιτα- 

λεῦσιν.; Πσέλω βάψας (βλάψας οοαοχ ψται51.) πρὸς 

ναυτοδίχας ξένην ἐξαίφνης. ( “ιἷᾶας βάψας τὴν χώπην» 

ἔπλευσας ἐλϑὼν πρὸς τοὺς γαυτοϑίχας, οὐ τὰ τῆς 



132 ἈΡΕΣ ΤΟ ΦΙΑ Ν ΘΌΟΥΩΣ, 

ξενίας ἐδίχαζον. ἢ ἀπὸ τῶν φαρομακοποιούντων" 
λέγουσι γὰρ τὸ βάψας ποιήσω μέλαν. 
βάψας: δεύσας, πλεύσας. 
Ἑουΐαςϑθ : 

᾿Εϑέλω βάψας πρὸς ναυτοδίχας πλεῖν ἐξαίφνης . 
17 

Ἡδυροονδεῖο ἱπ ἐπίσεμπτον, 
Ἣν μὴ μειαλάβη τοὐπίπεμπτον, χλαέτω. 

ῬΒοΟΙπ5 ᾿. ὅ97, 1. οἱ Εἴχιιοὶ. ΝΜ. τ. 7608, 22. 

18 
Ἡδυροουδίῖο ἱπ κιγκχλὶς 

Ὁ δ᾽ ἡλιαστὴς εἴρπε πρὸς τὴν κιγχλίδα. 

19 

Ἡογ ολι5., 

ἢ τὴν κώπην βάψας. 

ῬΟΙΠῸΣ Χ, 158. 

Ἐὶ μὴ δικῶν τὲ γυργαϑος ψηφισμάτων τε ϑωμός. 

20 

Ῥποίίας οὲ δας ἢ σεῖσαϊ 

Ἔσειον, ἤτουν χρήματ᾽, ἠπείλουν, ἐσυκοφάντουν. 
21 

ΑἸμοηδοας ΠΠ|. ρΡ. 119 ε. 

Οὐκ αἱσχυνοῦμαι τὸν τάριχον τουτογὺ 
πλύνων ἅπασιν ὅσα σύνοιδ᾽ αὐτῷ κακά. 

22 
δι 1δ5 ἴᾳὰ «Ἰγέἕέα 

Τὸν ᾿Ερεχϑέα μοι χαὶ τὸν «Αϊγέα κάλει. 
23 

ΟΒΟΙΠΙ δία ὙΒΘΟΟΡΙ 11, 12. 

Τί δαί; κυνίδιον λευκὸν ἐπρίω τῇ ϑεῷ 
εἷς τὰς τριόδους; 

24 

ῬΟΙΙΩχ ΤΧ, 88, (ὙΠ, 170.) 

Οὐδ᾽ ἀργύριόν ἔστιν χεχερματισμένογ. 
28 

᾿Αἰβοπδοια ΝΠ. Ρ. 299, 

Καὶ λεῖος ὥσπερ ἔγχελυς. 
26 

᾿Αὐποπδοας ΕΥ̓͂. Ρ. 169 6. 

Κἄγειν ἐχεῖϑεν χακχάβην. 
ἯἮυς Ξρϑοίαυθ υἱδοία:" ῬΆνγηΐοππ5 Ρ. 427. 

27 

Ῥποίπις Ρ. 3813, 1. αὶ τῶν ἱματέίέωνγ 

᾿Δριστοφάνης Δαιταλεῦσιν “Ὅτε τὰς ὀὰς ἴσας ἐποιγ- 

σατο. Οὐοηῖ, Ἐπδίαπιϊ Ρ. 1828, 84, 

28 

ῬΒνυπίομιις Ὁ. 91. --- ἡπήσασϑαι ἅπαξ παρ᾽ ᾽4ρι- 
στοφάγει ἐν “]αιταλεῦσι, παίζοντι τὰς Ἡσιόδου ὑπο- 
ϑήχας 

Καὶ χόσχινον ἠπήσασϑαι. 

ΑὐἹδίορπδηῖθ σοῦρα δἰ] ὙΤΠΟπιδ5 Νῖαρ. Ρ. 27, Ὅου- 

5115 ΠΘΡΌΪΟΙ ΘΧΙΓΠΝ., ΟἾΠῚ5 ἴῃ Ὑἱοΐηϊα Του 556 ἸΘοίπιπι ἔπ 

ΟΥ̓ΔΌΠΙα ΔΙΒ ΘΗ Θμϑῖθα5. ἀψαδπᾶο οαϊίαπι αἰετὸς ἐν 

γειρέλησι γενήσεαι ἤματα πάντα, 6 χὰ Ξ0Πο11 518 
Ἰφυΐς. ν. 1010. τούτου δὲ τοῦ χρησμοῦ οὐ μόνον 
ἐγταῦϑα, ἀλλὰ χαὶ ἐν ᾿Ὄρνισι χαὶ “͵αιταλεῦσι 

μιέμιγηται. 
29 

Ἐπιίαίμπις Ρ. 1579, 80. δ ρυοϑοῆΐα ποιπιΐπιπι 1η 

οἰα δὲ εἰῶ ἄβθη5, χαὶ ἡ ἀναιδείᾳ δέ φησι (.Δἴλιος 

“Πιονύσιος) καὶ ἡ παρανοία, ὧν πάντων ἐχτείνεται 

μὲν ἡ τελευταία, ἡ δὲ πρὸ αὐτῆς ὀξύνεται. ᾿άριστο- 
φάνης Ζ.αιταλεῦσιν .. ὦ παρανοία καὶ ἀναιδεία.“ 

80 

Ἡδυροογαῖίίο ἱπ ἀλίπεδον, ᾿“ριστοφάγης “1αιτα- 
λεῦσι διὰ ψιλοῦ. Ἐν ἀλιπέδῳ."“ 

91 , 

᾿ Οὐδπηδίϊοιια ΒΟΚΚουΐ Ρ. 427, 8. Ζ“ποβοοχϑί- 

σαις τὸ καταπιεῖν. ὡς ἡμεῖς, ᾿4. 4]. ἐχρήσατο. 
32 

ῬΟΙυΧχ Χ, 172. Θυλακίσχον, ὡς ἐν Ζαιταλεῦσιν "4. 
98 

᾿ΑπῇαϊΠοἰοία ΒΟΚΙΚουΪ τ. 104, 28. Κλινάρια: 

οὐ μόνον χλινίδια. 14, “1. χλινάριον ΟΣ Βᾶσ ἴδθυῖϊα 
ῬΟΙαΧ Χ, 82. . 

84 
ῬΟΙΠῸΣ ὙΠ, 1568. .4. δ᾽ ἐν 4. χαὶ λυρωνίαν που 

λέγειο 
ΠΣ 85 

Ῥμοίίαα. Ρ. 291, 16. Νεβλάρετοι: περαΐνγει. 
ἄσημος φωνὴ ἐπὶ τοῦ περαίνειν. ᾿Δ. 2. γεβλάρεται 
ΒΟΥΪΡ51 ΑἸΡΟΡ ἴπ δηποίδίίομθ δὲ ἩΘΡΎΟΝΙ δ᾽ο δᾶπι 

νγεβλάραι: περαίνειν. 
90 ἱ 

Ῥμοίίπ5 Ρ. 850, 10. Ὄρτυγα ς: συστέλλοντες οὗ 
᾿“ττιχοὶὺ λέγουσι τὸ υ. χαὶ τὸν ὀρτυγοχόμον βρα-- 
χέως. δηλοῖ ᾽4. 41. 

397 

δια5, Ῥαγδαίους: --- ἔστι τὸ ὄνομα --- καὶ 

ἐν “1. ᾽4. 
88 

Αἰβοπδοις ΕΥ̓͂, ν. 183 6. Πνημονείει δὲ τοῦ τορι- 
γώγνου (ἰποίγαπηθμτ πιπσῖοὶ) τούτου --- .4. ἐν 41. 

99 

ῬΟΙκ ὙΠ, 168. Τῷ δὲ λοῦσϑαι καὶ τὸ ψυχοο-- 
λουτρεῖν ἂν προσήχοι, εἰρημένου τοῦ ἐψυχρολου-- 
τρήσαμεν ἐν 41. .4. ἙαΙοκοιρανρίας. ψυχοολουτεῖν. 

40 
ΒΟΒΟΙΠ δία δ Αόβάνη. ν. 271. ὡρικὴν ὑληφό- 

ρον: ἀντὶ τοῦ ὡραίαν χαὶ ἀχμαίαν --- ὡρικὸν δὲ 
μειράκιον καὶ κόρη, ὡς ἐν ΖὨαιταλεῦσιν αὐτός. 

, 41 : 

Ἡαϊροοταῖίο, Θῆτες: --- ὅτι δὲ οὐκ ἐστρατεύοντο 
εἴρηκε καὶ ᾿4. ἐν 4. 

42 ἱ 

ΒοΒοΙ δία δὰ Ὑεραν. συ. 819. εἶχον δὲ χαὶ οἱ 

ἥρωες πανοπλίαν. χαὶ δῆλον ἐκ τῶν “]αιταλέων. 

ΒΑΒΥΜΏΩΝΙΟΙ. 

Ὧ6 Πίο ργορίοι: Βαθυ]οπῖοϑ ἔαθαϊαπι ΔΡ ΟἸΘΟΠπΟ 5101 

1ηΐθηία οοπηιθυϊξιπ ροθία ἰπ Δοπάνη. σν. 8577 --- - 882. 

502. 507. ὉΡῚ νἱάθ φοο! αοίαυ απ δηποίδεοποθ. 0 

“Ὀθοίδηϊ ΘΥ 8 ΠῚ. ὙΘΥΒ5. ἦι ΡΘΙΡΆΡΑΘΙ ἱπάθ 40 680... τιο- 

πϑηΐθ Βουρῖονο, ἱπ φρὰ5 διαβαλλόμενον 56 αϊοῖς ὑπὸ 
τῶν ἐχϑοῶν ὃν «Αϑηναίοις ταχυβούλοις. 

48 

ῬΙΠίΆΡΟμπ5. ἴῃ υἱΐα Ῥθυ10115 οᾶρ. 26. Ρ. 166 ἃ. οἱ 

δὲ Σάμιοι τοὺς αἰχμαλώτους τῶν ᾿4ϑηναίων ἀνϑυ- 
βοίζοντες ἔστιζον εἰς τὸ μέτωπον γλαῦχας" χαὶ γὰρ 
ἐχείνους οἱ ᾿“ϑηναῖοι σάμαιναν. --- πρὸς ταῦτα τὰ 
στίγματα λέγουσι χαὶ τὸ ᾿“ριστοιάνειον ἠνίχϑαι 

Σαμίων ὁ δῆμός ἔστιν " ὡς πολυγράμματος. 

Οοπῖ. Ἡ 5 Ομῖι5. ῬΆΒοίἑις οὐ ϑμϊ4ας πα Σαμίων. 



τὰ ΟΥΑΙ ΝΘ ΤΥῚΣ: , 1599 

4 
᾿ ᾿ 3 ’ 5 

Ἡδογομῖι5, Ἰστριαν ς: ̓ Δριστοφάνης ἐν Βαβυ- 
ὙᾺ »"- »-- 3. Ὥ 

λωνίοις τὰ μέτωπα τῶν οἰχετῶν ᾿Ιστοιανά φησιν, 
Ἔ ι . -» 3 

ἐπεὶ ἐστιγμένοι εἰσίν. οὗ γὰρ παρὰ τῷ Ιστρῳ οἷ- 
χοῦντες στίζονται χαὺ ποικίλαις ἐσϑήσεσι χρῶνται. 

’ 

“ιονύσιος δέ φησιν, ἐπεὶ πρότερός τις ᾿Ιστριανὸς 
Ὰ Α . 2 - «- 

λέγεται, ὁ λευχὸς, κατὰ ἀντίφρασιν εἰρῆσϑαι ὡς 
3 - 

καϑαρὰ χαὶ λευχὰ τὰ μέτωπα, τοὐναντίον δὲ γοεῖς-- 

σϑαι ἐστιγμένα. 
45 

ῬΒοῖία5 Ρ. 546, ὅ.,. Στοῖχος: στίχος. --- ᾿4ρι- 
στοφάνης Βαβυλωνίοις 

ἮΙ που χατὰ στοίχους χεχράξονταΐ τι βαρβαοιστί. 

Ἡογοδῖα5. χατὰ στίχους: κατὼ τάξεις. ϑουῖθθ 
χατὰ στοίχους. 

46 
Ῥμοίϊις Ρ. 538,20. Στιγών: ὁ στιγματίας. Βα- 

βυλωνγίοις. ἩΘογομΐαα Σ τιν ὠγ:ε μαστιγίας. Ὅοτᾶ 

βουϊρίατα στέγων ο5ῖ. ΠΟΙ οοὔθχ δοοθηΐππι ΔΒ οοΥ-- 

τϑοίοστθ Βαβθοί. Οοηῖΐ. Ἐπδίδίμπι5 Ρ. 725, 32, 1542, 48. 

47 

ΒΟΠΟΙαϑία δα Τ γϑὶβδίθ. συ. 282, δὲ δαΐδας ἱπ ἀσπιδη- 

φόροι 

Ἵστασϑ᾽ ἐφεξῆς πάντες ἐπὶ τρεῖς ἀσπίδας. 

48 

Αἰβοπδθπς ΧΙ͂, Ρ. 49: 4ἅ. Κὰν τοῖς Βαβυλωνίοις 
οὖν τοῖς ᾿Δριστοφάνους ἀχουσόμεϑα ποτήριον τὸ 

ὀξύβαφον, ὅταν ὃ Ζιόνυσος λέγῃ περὶ τῶν ᾿4ϑήνησι 
δημαγωγῶν ὡς αὐτὸν ἥτουν ἐπὶ τὴν δίχην ἀπελ-- 

ϑόντα ὀξυβάφω δύο. οὐ γὰρ ἄλλο τι ἡγητέον εἶγαι 
ἢ ὅτι ἐχπώματα ἤτουν. 

49 

Αἰποπᾶθις ΠῚ, ρ. 86 ἔ. 
3 , » ΚΟΡΑΙ ἈΝ Σ ἘΠ , 
“ΖΦ νέχασχον εὶς ἕχαστος ἐμιρερέσταταὰ : 

2 ΄ Α -“ Ἂ 

ὀπτωμέναις χκύγχαισιν ἐπὶ τῶν ἀνϑοάχωνγ. 

ὅ0 
ΒΟΒΟΙΙαοία Αυπιπι τ. 1ὅὅ5. Πείσανδοος: --- 

χαὶ δωροδοχῆσαί φησιν αὐτὸν ᾿“4ριστοφάνης Βαβυ- 
͵΄ ᾿ ’ - - 3. Α 

λωνέίοις διὰ τούτων Ἢ δῶρ᾽ αἰτοῦντες ἀρχὴν πο- 
λέμου πορίσειεν μετὰ Πεισάνδρου.“ πορίσειαν Βογ5- 
16γτι5. Εἴπο δρθοίδί 5680]. Τί, ν᾿ 491. 

1 
Ηατροονδίίο ἴπ ἐπιβάτης 
Ζ, 2 ΄ «ἢ ς ; . 

Εὐ γ᾽ ἐξεχολύμβησ᾽ οὑπιβάτης, ὡς ἐξοίσων ἐπί- 
γξιογ.- 

52 
ΑἸ πι5 Ρ. 149. 

Ἢ βοιδαρίω» τις ἀπέχτεινε ζεῦγος χολίχων ἐπι- 
ϑυμῶν. 

69 

Ῥοίχ Χ, 8, (Αἴβοπαρι5 ΧΙ, Ρ. 478 ος.) 

α. “1εἴἶ διακοσίων δοαχμῶν. 
ἐν , . - 

β. πόϑεν οὖν γένοιντ᾽ ἄν; α. τὸν χότυλον τοῦ- 
τον φέρε. 

δ 
ῬΟΙΙΗΣ Χ, 172. 

Πόσους ἔχει στρωτῆρας ἁνδρὼν οὑτοσί; 
χαὶ αὖ πάλιν. 

776] ΕῚ , ᾿ τ 37 

“ἧς οὐ χαλυμματίοις τὸν οἰχο» Ἠρξί(ρε. 

Οοῃῖ, Ηδροούαο δὲ ϑθαϊάας ἴῃ τ. στρωτήρ. 

᾿δὅ 
ΒΟΒΟΙΠ δία δὰ Τιγϑιβίγαί. συ. 288, οὲ ϑ'υἷῆας ἴῃ τ. 

σιμὸς 

ἹΠέσην ἔρειδε. πρὸς τὸ σιμόν. 
50 

ΕτγπιΟΙΟ5. Νῖ. Ρ. 3511, 1, 

᾿Άνήρ τις ἡμῖν ἔστιν ἐγκινούμενος. 
57 

ῬΒοίπι5 Ρ. 290, 8. 

Ὦ Ζεῦ, τὸ χρῆμα τῆς νεολαίας ὡς χαλόν. 
ὅ8 

Ῥυϊβοίδπτ-Χ ΨΠΠ. Ρ. 1181, Ῥαυΐςοι. (τ0]. 11. Ρ. 202, 

δα, Κν611.}). .. ΑΥἹϑορἤϑηθ5 ἱπ ΒΑΡΎ ΠΟΙ 5 

Ἐννεύει μὲ φεύγειν οἴχαδε. 
ΝΟ5 {πόα 5ἰ πη 16. αλ)γμ1Ὲ 716 ΚΘ οΥ 6 “οηιη.ς 

89 

ῬΟΠκ Χ, 838... Εἰς ἄχυρα χαὶ χνοῦν.““ Οταπιπια- 

{1ο5 π΄ Βδοβπιδπὶ Δηθοάοί5 1. Ρ. 418,24, Χγοῦγς: 

τὸ λεπτὸν τοῦ ἀχύρου. ᾿1ριστοφάνγης. 

600 

ῬΒοίίπα Ρ. 490, 19. Ῥόϑιεονγς: ---- 4. 8... Κα- 
τάγου δοϑιάζων “ φησὶ, χαὶ πάλιν 

Ναῦς ὅτ᾽ ἂν ἐκ πιτύλων δοϑιάζη σώφρονι κόσμῳ. 
Οοπῇ. ϑιυϊάαθ ἱπ γ. ῥδοθιάζουσιγ. 

ΟΙ 

Ἡρογοι5, Ἐς τὸν λιμένα: εἰς τὸν λιμένα. 
᾿Πριστοφάνης ἐν Βαβυλωνίοις. παρὰ τὴν παροιμίαν, 
᾿Αττιχὸς ἐς λιμένα. οἱ γὰρ ᾿1ϑηναῖοι συντόνως ἤλαυ- 
γον χαταπλέοντες, διὰ τὸ ϑεωρεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ἔκ 

τῆς γῆς. Οὐομπῖ, ῬΒοίϊι5 Ρ. 22, 7. Ζοπορίαβ 1Π, 10. 

οἱ Πιοσθηΐδπιϑ 1, 66. 
62 

ΒΟΠοΠαοία ῬΙαίοηΐθ Ρ. 881. οἂ. ΒοΚκου, Τ᾽ ἡν αὖ- 

τοῦ σχιὰν δέδοιχεν: ἐπὶ τῶν σφόδοα δειλο-- 
τάτων. μέμνηται ταύτης ᾿Δριστοφάνης Βαβυλωγίοις. 
Νθηιοναΐὶ ἀροβίοας ΧΎῪ ΠῚ, 59. 

08 

Ζοπορίις ῬιόυονΡ. 11, 22, ν᾽ Ἑ»μέωνος: 
εἴρηται ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν σωζόντων τοὺς ἑχέτας,, 
ἐπειδὴ ἐν Ἑρμιόνῃ τῆς Πελοποννήσου ἱερὸν ἦν Κό- 
ρῆς χαὶ “ήμητρος ἀσφάλειαν παρέχον τοῖς χαταφεύ- 
γουσι. μέμνηται ταύτης ᾿Δριστοφάνης ἐν Βαβυλω- 
γίοις.- 

6Α 
. Φ 2. ς 

Αὐϊἱοίοίοϊος ΒΠοίονῖο. ΠῚ. 2, 1ὅ. Ἔστι δὲ ὃ ὑπο;χο-- 

ϑισμὸς, ὃς ἔλαττον ποιεῖ καὶ τὸ χακὸν χαὶ τὸ ἀγα- 
ϑὸν, ὥσπερ χαὶ ᾿“ριστοφάνης σχώπτει ἐν τοῖς Βα-᾿ 

΄ 2 κι Χ ᾿ » 2 κι 2 βυλωνίοις ἀντὶ μὲν χρυσίου χρυσιδάριον, ἀντὶ ὃ 
ε ΄ ε ’ 5 2 Α " , ΠῚ ᾿ 
ἱματίου ἱματιδάριον, ἀντὶ δὲ λοιδορίας λοιδορημα- 

τιον, “αὶ νοσημάτιον. εὐλαβεῖσϑαι δὲ δεῖ καὶ πα-- 

ρατηρεῖν ἐν ἀμφοῖν τὸ μέτριον 
δ 

᾿Απεϊαιτοἰδία ΒοΚΚοιῖ ρ. 80, 14. “λεκόν: ἀντὶ 
τοῦ ἁλμυρόν. ΄4. Β. 

66 4 

ῬΟΙΙπ ΤΥ͂, 186. Τοὺς δὲ ἀεὶ διγοῦντας οὗ πα- 

λαιοὶ διγεσιβίους ἔλεγον, οὗς οἱ νῦν δυσρίγους. Ἅ. 

δὲ ἐν Β. δύσριγος εἴρηχε. δύσριγος ἴῃ Μοπαμπαϊο 

ΤΟ ΡΥΘΒοη ῬΉΡΥπΙ οι Ρ. 418. 

606" 

Ζώντειονγ: ΕἸσιΟος. Δ. Ρ. 414, 14. προ- 



ἈΣΡΉ Ξ Ὁ 1541 

παροξυτόνως ὃ μύλων. --- ᾿Α. Βαβυλωνίοις ζώστειον, 
ὡς Ὧρος ὁ ΜΠ]ιλήσιος εἴρηκεν. ΑἸϊοχαμι. ρου δπι μηδ ΘΟ πὶ 

Ἰοοο5 46 Βοὺ σὑόοᾶρι]ο οἱ οορπηαΐο ζήτρειον οΟἸ]Θοΐοσ 

υἱᾶθρ ἴῃ ΤποσδινῸ ϑίθρμαμὶ ἢ. ΟΟΟΧῚ,, δα, Τιοπᾶ. 

Ο7 

ΜΜοουΐα Ρ. 190. Θωμὸν ᾿“ττικῶς, ὡς .4. 8, 

608 ' 

ϑίθρπαπιβ Βυζδηΐ. ἴῃ .“αχεδαίμων, --- καὶ λαχω- 

γίζω χαὶ λαχωγιστής. λέγεται χαὶ λακχεδαιμογιάζω, 
ὡς .4, 8. 

609 

Ῥμοίϊι5 γΡ. 288, 24. ., Ναυλόχιον ἐν τῷ μέσῳ ““. 
ῬΟΠυχ ΙΧ, 28. 

10 

Ῥμοίίας ρ. 847,27. Ὁοχωμοτεῖν: τὸ ὀμνύγαι. 
““. Ὁ. 

71 

ῬΟΙπκ Χ, 1952. Καὶ πόδα δὲ βαλαντίου ὁ αὐτὸς 
εἴρηχεν ἐν Βαβυλωγίοις. 

72 

᾿Απεϊδιοἰδία ΒΟΚΚΟΥ ρ. 116,32. ὨὩτοχάταξιν: 
τὸν συντετριμμένον τὸ οὖς. ᾿4. Β. Ὑιάθ Ἠδογ Ομ 
1η οι ρυθίθα. 

19 

Ἐχ ΒΑΡΥ]ΟΠΙ 9 4] 1π|ἼἋἃ αἰίι11 Οταΐος ἀρ βουρίο- 

ΤῸΠῚ ΔΙΘΊΠΙΘΗΪ 1Ρ80]5. 

ῬΒουτΐομθπι, ΑΘΟΡΙΪ {Π͵ὰπὶ. ΟΧ πὸ 1418 πιοπιογδὶ 

50 ΒΟ] Ἰαοία ΤΟΙ νυ. 847. 

Οὐοῦ απ816 Πιθυϊΐ πΘβοἱ πηι. 

ΠΡΟΑΓΩΝ. 

74 

Ῥμοίΐ5. ν. ὅ84, 1. οἱ δυίδας, Σταϑερόνγς: -- 
᾿Δριστοφάνης ἐν ΤΠ]Προαγῶνι 

Σταϑερὰ δὲ χάλυξ νεαρᾶς ἥβης. 

78 

Αἰβοπαοις ΠΙ. ρ. 95 4. 

᾿Ἐγευσάμην χορδῆς ὁ δύστηνος τέχνωγ" 
πῶς εἰσίδω ῥύγχος πέριξ χεχαυμέγον; 

716 
Ατμθηδθις ΠΙ, Ρ. 80 8. 

Κάμνοντα δ᾽ αὐτὸν τοῦ ϑέρους ἰδών ποτε 
ἕτρωγ᾽, ἵνα κάμγοι, σῦκα τῆς μεσημβρίας. 

77 

Αἴμοπδους ΓΧ. ρ. 380 ἃ, 

10 οὐκ ἐχέλευσας παραφέρειν τὰ ποτήρια" 

78 
ΑΙμοπδοις Χ. τ. 422 6, 

Ὥρα βαϑίζειν μοὐστὶ πρὸς τὸν δεσπότην" 
δὴ γὰρ αὐτοὺς οἴομαι δεδειπγάγαι. 

79 
Αἰμθπαθι ΧΙ, τ᾿. 478 Τ. 

Ὁ δ᾽ ἀλφίτων γε πριάμενος τρεῖς χοίγικας 

κοτύλης δεουσας εἴχοσ᾽ ἀπολογίζεται. 

80 

ε«--- 

ῬΟΙαΧχ Χ, 44. 

Οἴμοι τάλας, τί μου στρέφει τὴν γαστέρα; 
βαλλ᾽ ἐς χόραχας. πόϑεν ἂν λάσανα γένοιτό μον; 

81 
ΘΟΠΟΙ σία Ῥ]αίοπὶς Ρ. 322. οᾶ. ΒΟΚΚον. ΠῈαροιμία, 

ἐν πίϑῳ τὴν χεραμείαν ἐπὶ τῶν τὰς πρώτας μαϑή-- 

ΦΑ Ν Ὁ ΧΥΓῈῸΣ; 

ε ᾿; ε Υ) ὶ τ ν--  » ’ 

σεις ὑπερβαινόντων, ἁπτομένων δὲ τῶν μειζόνων 
Ὁ Σ9 0 “» ,’ ,’ ᾿ 3 ἐἔϊεν 

καὶ ηδὴη τῶν τελειοτέρων. χέχρηται δὲ αὐτῇ .4. ἐν Π. 
δ2 

Οναπιπιδίϊου. ΒΟΚΚΘΡΙ ἢ. 411,17. ἀντλιαντλη- 

τῆρα: --- ᾿Ἰριστοφάνης δὲ Προαγῶνι χαὶ Ἐπίλυ- 
κος Κωραλίσχῳ τὸ αὐτὸ ἀντλίον χεχλήχασιν. 

4 ΠΠ ΦΙΆΑΡΕς, ἃ. 

δῷ 

ΘΟΒΟΙΠδοία δα ῬΙα νυ, 701. 

᾿4λλ᾽ ὦ ϑύγατερ ἔλεξ᾽ ᾿Ιασοῖ πρευμενής. 
Ἡρογοβῖυα, Τα σώ: παρὰ τὸ ἰᾶσϑαι. φησὶ δὲ «4ρι- 
στοφάγης καὶ μφιάρεω ϑυγατέρα εἶναι ᾿Ιασώ. 

δά 

Ἡδιοάϊδπις περὶ μονήρους λέξεως ν. 39, 1ὅ. 

Καὶ νὴ 4{᾿ ἐκ τοῦ δωματίου γε νῷν φέρε 
χγνέφαλλον ἅμα χαὶ προσχεράλαιον τῶν λιγῶν, 

Οοηΐ. Ῥο!υχ Χ, 40. 
88 

ΘΟΠΟΙΙαοία Βλπ81. ν. 2340. 

᾿ς ΑΠόϑεν ἂν λάβοιμι βύσμα τῷ πρωχτῷ φλέων; 
᾿Ἀρυᾶ Βυϊίάδπι ἴῃ Υ, φλέων 651 τῷ πρωχτῷ βύσμα, 

δ6 ᾽ 

ΘΟΒΟΙΙαοία ΝΆΡμπι συ. 662. , 

α. Γύναι τέ τὸ ψοφῆσαν ἐσϑ᾽; β. ἁλεχτρυὼν. 
τὴν χύλιχα χαταβέβληχεν. α. οἱμώζουσά γε. 

δὃ7 
Αἰμοηδους ΤΥ. Ρ. 158 ο. 

Ὅστις φαχὴν ἥδιστον ὄψων λοιδορεῖς» 
δ8 

Ῥοϑαχ ὙΠ, 181. (011. ΥἹ, 60.) 

Ἔπειτ᾽ ἔρειξεν ἐπιβαλοῦσ᾽ ὁμοῦ πίσους. 

89 
ῬΟΠῸχ Χ, 99. Καὶ σπυρίδα “δὲ ὀψωναδόχον 

πλεχτὴν σχοῖνον ἐν ᾿Ἱμφιάρεῳ ᾿Αριστοφάγης 
ἕφη. 

90 

Ῥποίϊις (}. ὅ96, 14.) οἱ δαΐδας ἴῃ τοῦ 

Ἰαυτὶ τὰ χρέ᾽ αὐτῷ παρὰ γυγαικός τοῦ φέρω. 
91 

δυάς ἴῃ ἀχηνία 

Νόσῳ βιασϑεὶς ἢ φίλων ἀχηνίᾳ, 
Ι] ἀταμπιπδίϊοις ΒΟΚΚΟΥΙ 1. τ. 474, 7. 

92 
ϑυί4ας ἱπ «ρυνώνδας 

Ὦ μιαρὲ καὶ «Ῥρυνῶνδα καὶ πονηρὲ σύ. 
' Ὁοηΐ, σοΠο]] δία δῇ ΑΘϑομΐη, ὁ. Οἰθορμοηξ, ρ. 7660. 6. 

' Βοῖκ. (260. ΒοκΚΚογ.) 
93 

Ἡδυροουδίῖο ἱπ .Ζαμπτρεῖς 

μἹαμπτρεὺς ἔγωγε τῶν κάτω. 
94 

ΔοΙϊαπα5 6 Ν. Α. ΧΗ, 9. 

Ὀσφὺν δ᾽ ἐξ ἄχρων διαχίγκλισον ἠῦτε χκίγχλου 
ἀνδρὸς πρεσβύτου" τελέει δ᾽ ἀγαϑὴν ἐπαοιδήν. 

' Ἠδογοβία5, “Ζιεακίγχλισονγνε θιάσεισον. χίγχλος 

δὲ σονεον ἢ σεισοπυγίς. 
- 96 

ῬΟΙΠικ Χ, 180. 

Καὶ τοὺς μὲν ὄφεις οὺς ἐπιπέμπεις 
ἐν χίστη που χατασήμηγαι 
χαὶ παῦσαι φαρμακοπωλῶν. 

-- ---. ---------- - --  - -  - - ----- ----- 
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96 

ἩΡμαΘ5 10 6 πηθίγο Ἅὁμουίϑιηθῖο0. ἢ. ὅ9. οα, Οαϊ6- 

[οτά. 

Οἶδα μὲν ἀοχαῖόν τι δρῶν χοὐχὶ λέληϑ᾽ ἐμαυτόν. 
97 

ΒοΒοΙ δία Ῥαοὶβ νυ. 479. 

᾿φ᾽ οὐ χκωμῳδικὸν μορμολυχεῖον ἔγνων. 
98 

Απίαιοἰδξία ΒΟΚΚΟΙΙ Ρ. 81, 24, “χραιφγὲς 

ὕδωρ: ᾿Δριστοφάνης ᾿μφιαράῳ. Ῥανγπίομις 15]- 
ἄσπι Ρ. 23, 4. “χραιφνὲς ὕδωρς τὸ ἀμιγὲς χαὶ 

ν Ἐπ 3 - 
χαϑαρον ἑτέρας ἐπιρροῆς. 

ς 99 
ῬΟΙΙχ ΠῚ 176.(ὡ Τὸ δὲ ἐπεγείρειν τὸ αἰδοῖον 

ταῖν χεροῖν χαὶ ἀναχνᾶν ἀνα φλᾶν ᾿Τριστοφάνης 

ἐν ᾿μφιαράῳ λέγει. 
100 

᾿Ἀπεϊαιοἰοία ΒΟΚΚου Ρ. 82, ὅ. ᾿γϑρωπέζε- 

ταις .4. 14. ῬΟΙυχ ΠΠ, ὅ. 

ΐ 101 

Ἐλσπιοῖοσ. ΜΝ. Ρ. 112, ὅ2. Τὸ δὲ παρὰ 'Ζριστο-- 
φάνει ἐν ᾿Δἀμφιαράῳ διὰ τοῦ ε ἡντεβόλησε δύο 
χλίσεις ὑπέστη. 

102 

Ἑτοίίαπις ἴῃ Ἰοχίοο Η]ρροογδίίοο τ. 244. οᾶ. Ἐγδῃζ. 

“«Ἱεβηρέδος: ὑμενώδους ἀποσύρματος, ὅπερ ἐστὶ 
τὸ τῶν ὄφεων λεγόμενον γῆρας, ὡς χαὶ ᾿Δοιστοφά- 
γης ἐν Ἀμφιαράῳ χαὶ Στράττις ἂν φΡοιγίσσαις. 

Ἡδογοβῖυα, Γυμγότερος λεβηοίδος: ᾿άριστο- 
φάνης φησὶ, τυφλότερος λεβηρέδος. κα. τ. ἕ. 
Οοπΐ. Ζοπορῖαβ 11, 9ὅ. Ρ. ὅ2. οἱ ϑυίΐάας ἱπ συ. γυμγό- 
τερος. 

103 

Ηδνροοιδίο, Ῥόπτρον: --- τὸν τῆς ϑύρας χοί- 

χον --- ὡς χαὶ ἄλλοι, ᾿“ριστοφάνης ᾿᾿μφιάρεῳ. 

104 

ΘΟΒΟΙΠαβία Ῥ]αίοηϊς δα ΤΉθασοπι Ρ. 8383, οὔ. Βεκ- 

κου. Παροιμία ἱερὸν συμβουλὴ ἐπὶ τῶν καϑα- 
- , ΄ 7. » 

ρῶς χαὶ ἀδόλως συμβουλευόντων. --- ἄλλοι δέ φασιν 

ἔπαινον φέρειν τῆς συμβουλῆς τὴν παροιμίαν " εἶναι 
κ - 7 ΄ Ι 

γὰρ αὐτὴν ϑείαν χαὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον. μέμνηται δ᾽ 
Ἐπ Ὁ Ξ ΚΗ 5 ν᾿ ἘΠΕῚ "Α͂ ΔῈ θ Ἠ 

αὐτῆς χαὶ ᾿“ριστοφανὴῆς ἕν “Δ ιριαραῳ. 8 Βοος ρῥγο- 

ὙΘΥΙΡΙΟ σνἱὰθ ΔΙΡΟΥ δπποίδιοπθαι δὲ ἩΘΕΥ Ομ  Π Ὑ0]. 

ἯΙ ν᾽ 927. 

9 7. ΟΥΤ ΟΊ ΑΣ 

105 

ΦΟΠΒΟΙαςία Βδηδγίη υ. 1125. 

Τῶν λαμπαδηιρόρων τε πλείστων αἰτίαν πλατειῶν 
τοῖς ὑστάτοις. 

106 

οϑθϊάας, ἀναπηρίαν: οὕτως ᾿Ζοιστοφάνης 
Πλούτῳ. --- δε ῬοΠπχ Π, 6]. Κρατῖνος δ᾽ ἐν 
πλούτῳ καὶ ἀναπηορίαν.““ ὨοΒβκλεξυσ δᾶ. τ. 11ὅ. 

Ρ-. 12. δορά 6006 Δπῆδίί. Βοκκουῖ Ρ. 78. ἥναπει- 

ρίαν: ᾿Ἵριστοφάνης Πλούτῳ. ῬΒνγηϊομις 1014. Ρ. 9. 

᾿Ἵναπηρία. διὰ τοῦ ἡ τὴν τρίτην, οὐ διὰ τῆς εἰ 
διφϑόγγου, ὡς οἱ ἀμαϑεῖς. τὸ μὲν οὖν ἀνάπηρος 
χαϑωμίληται, τὸ δὲ ἀναπηρία σπάνιον. Οπᾶτα ποὴ 
ἱπίθγοθδπι, {πῸ Πηΐητι5 οππὶ Βυιποκίο οἱ ῬούθομΟ Δαν. 

----.--. .... . ... . 

“ππεοΠτπΠπΠπΤ»Ρ,τ, τ -ὌὉὄ---.... τ Τὀπ-.. οὡᾧὥἔς΄-ΞὦὋῸὩ-Ὡἰᾧἰᾧἰἰἰῆὐῆῆ΄ὖ΄ὖ ΄ ΄΄  !ἝὯἝἙἝἷὮ“Λ͵Ἕ“  ὋὦὋὦὋἝἷἾἝἸἪἝὦὦὦὦἝἝἝἢ΄΄-΄΄ὦἝὦ........-“-“ς“΄ἧἰἧ ἧς... 5ϑ. ....ϑΘἙ 55:50.Ὀ0.:..ὃϑὅ.  ὕ...... ...΄...»...-ὋὃὁοὃοΠ7ΣΔ .. .. . 

Ἢ 281. δὰ Αὐβίορβαμθπι τοΐθγραπη5, 510716 πίογαιθ ρΡοθίᾶ 

ΟΥ̓  ἸΝΦΘΤΥΤΣΙ 

πιὶ ἴδοι πη Τῶᾶτο. 

15 

ὙΟΟΘ τ|5115 Θοΐ, 5'γ6 Θυσγαυϊέ ἴῃ διιοίου 5. ΠΟΙΙΪπ6 ῬΟΙΙΠΧ, 

Ετίαπη σόσθπὶ ζυγοποιεῖν ΑἸἸθὶ ἰάθη. 

6. Ριιΐο Αὐἱδίορμαηὶς οἷΐϊαέ ; «πιο δὰ 518. τοίδιιηε 

ΠΘΩΙΘ 6950 ΓΘΡσηΟ. ὥ'ϑα υἱάθηάππι π6 Τουοτα Βαρποτῖς, 

ῬΟΙΠῸΧ 6 ῬΒθιθονιαίθ Αἴπθη. ὙἹ. ρ. 2369 ο. χιυὶ Ἰοοαβ, 

ΟΠΊΠΙΠΟ ΘΟΠΙΡΑΥϑηαπι5.. ΤΡΕΝ ἱπ Δἀάδοπαϊς Ρ. (99). 
107 

οϑιίᾶας, Τν δ᾽ ἐγώ: παρὰ Πλουτάρχῳ χαὶ᾿ 

᾿Τριστοφάνει. 564. πι5. Ο. Ο. Ο. γιὸ παρὰ Π.. χαὶ “κι 

παροὺ ἄριστ. πλούτῳ. Ναδᾳιδμι οΘσοινεῖς παθς Ἰοομπεο 
ἵπ ῬΙαίο.. ὨΟΒΒΑΕῦΒ ἴῃ Αἀάθηαὶς Ρ. (97). 

108 
Απεδιποϊσία ΒΕΚΚονΐ ρ. 118,11, Ῥυφῆσαι; διὰ 

τοῦ υ. ᾿Αριστοφάγης Πλούτῳ. 

ΤΟΣ ΖΘ Σ ΕΚΩΣ Ν: 

109 
Αἰποπαοας ΠῚ, ρΡ. 9ὅ ο. 

Καὶ μὴν τὸ δεῖν᾽ ἀχροκωλιά γέ σοι τέτταρα 
ἥνψησα ταχερά. 

110 

δυὰς ἴῃ ἀγοράσαι οἱ ΒοκΚονὶ Απθϑοᾶ, Ρ. 381, 26. 

᾿41λλ᾽ ἄνυσον" οὐ μέλλειν ἔχοῆν " ὡς ἀγοράσω ἡρω οι ὙἘ ββθυλϑῦ) ἐς 20. ς ἄγορα 

ἁπαξαπανϑ᾽ δὃσ᾽ ἂν χελεύης, ὦ γύναι. 

111 
ῬΟΙΠῸΧ ΙΧ, 68. Ἔστι δὲ χαὶ τὸ διώβολον ἐν .«Α1ο-᾿ 

λοσίκωνι ᾿“ριστοφάνους «(Ὅπερ λοιπὸν μόνο» ἡν ἐν 
- ’ ’ , , 

τῇ γγαϑῳ διωβολον γένηταί μοι.“ 

112 
ῬΟΙΠακ Χ, 10Ά. 

“Ἰοίδυξ, ϑυεία, τυροκνῆστις, ἐσχάρα. 
113 

ῬΟΙῸΧΣ 1, 79. 

Κοιτὼν ἁπάσαις εἷς, πύελος δὲ μί᾽ ἀρχέσει. 

114 

ῬΟΠυχΧ Χ, 116. οἱ Αἰβοπαθις ΧΙΥ, ρ, 1561. φα. 

Βιπαοτί, 

Καὶ διαστίλβονϑ'᾽ ὁρῶμεν 

ὥσπερ ἐν χαινῷ λυχγούχῳ 
πάντα τῆς ἐξωμίδος. 

11ὅ 

ῬΟΠῸκ Χ, 118, Ἐν τῷ «Αϊολοσίχωνι ᾿Δριστοφά-" 
γης .. δυοῖν λυχνιδίον.““ 

116 

Ἡδρμδοοο 46 πιοίγὶς οἂρ. 9. Ρ. 51. οᾶ, Οαἰδῖ, 

Οὐχ ἐτὸς, ὦ γυναῖχες, 
πῶσι χαχοῖσιν ἡμᾶς 
φλῶσιν ἑχάστοθ᾽ ἄνδρες" 
δεινὰ γὰρ ἔργα δρῶσαι 
λαμβανόμεσϑ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν. 

Αα πᾶπο ξαβϑυῖΐαπι [ουΐα556. τοίου ΠῚ 

Ῥῆδηθ υρύϑιις δἰ ΑἸΠθπαθας ἵ, Ρ. 48 0. ΘΧβουρίος 

Δ Ἐποίδίϊο Ρ. 1570, ὅ. 

Ὅστις ἐν ἡδυόύσμοις 
στρώμασι παννυχίζων 

τὴν δέσποιναν ἐρείδεις. 

117 

απὸς 6Χχ Δυϊδίο- 

Ῥοπχ Χ, 2ὅ. 

Καὶ δι᾿ ὀπῆς χἀπὶ τέγους. 
ἘῚ 8 Ἂ 

ΔΙΒοπασις ΚΠ. Ρ. 226 ο. Τῶν δὲ παρόντων γραμ- 



1590 ἊΡῬΥΓΙΤΩ͂Σ γΓ 9 ἐΦ ἃ ἸΝΤΘΤΥῸΣΣ 
«πο ε πρρ'..........ὉΠρὦὮὕὝΝὕὌϑ Πρ ππΠππτΠπΠΠΠπΠπΠπΠ π΄ τ τ τ πτὲτΤττο τἴἃἷἰἰἷ-ἷ- - τᾺΡως- - εν -το συν ππορττς πποϑοοοο 

ματιχῶν τις ἀποβλέψας εἷς τὴν τοῦ δείπνου παρα- 
σχευὴν ἔφη, Εἶτα πῶς δειπνήσομεν τοσαῦτα δεῖπνα; 
ἔσως διὰ νυκτός; ὡς ὁ χαρίεις ᾿Αριστοφάνης ἐν Δϊα- 

λοσίχωνι εἶπεν, οὕτως λέγων οἷἵονεὶ δι᾿ ὅλης δι κεβοι 
119 

ῬΟΙπχ ΙΧ, 898. Ἐν -- -τῷ «αΑϊολοσίχωγι τὸ μὴ 

ἔχειν κέρματα ἀκερματίαν ἐμιομαρελες, 
120 

ῬΟΠῸχ Χ, 24. Παρὰ δὲ ᾿“ριστοφάγει ἐν «4ϊ]ο1ο-- 

σίχωγνι χαὶ χλειδέο ν. 
121 

ΒομοΙδοία Ῥδοῖς ν. 740. ᾿“ριστοφάνης ὡς γαστρί- 
μαργον τὸν “Ἡρακλέα χωμῳϑεῖ --- ἐν «ΑἸολοσίχωγι. 

122 
Ἀροϊοσίοομία ΘΙ! Ποπ Θὰ ΔΙ υαμι ᾿ποιηοναΐ Αἰ ΠΘμΆΘΙ5 

ὙΠ]. ν. 872 ἃ. ᾿Δριστοφάνης «ΑἸολοσίκωνι δευτέρῳ 
Τῶν δὲ γηϑύων 

δίζας ἐχούσας σχοροδομίμητον φύσιν. 

125 
ΑΔ ἴδης ἔα θυ]απ Του 56. τοίουθηπ ΠΥ η1 10- 

Α , “5. 9) ν 

ΟἿ5. ΟΟυρῖπ5 περὺ μονήρους λέξεως τ. 7. 11, ἀλλὰ 
ε " - ») ΕΞ ᾿ χαὶ ἡ νέα νῆ εἰρημένον --- παρὰ ᾿Δριστοφάνει ἐν 

δινσίλλωνε χαὶ ἐπιϑυμήσειε γέος νῆς ἀμφιπόλοιο. 
Ουδο ἰΐὰ Ὑἱ θηΐμι 6556. ΘΟυ Ἰσοπάδ, --- ἐν “Ἰολοσίχωγι 

Καί χ᾽ ἐπιϑυμήσειε νέος νῆς ἀμφιπόλοιο. 

κι Οὐ .7.2. Ὁ Σ. 
124 

Ἑνοίϊαηπ5 Ρ. 388. 6α, ἘτνδηΖ. 

᾿ ἃ. Παρέσο κατέτριβεν ἱμάτια. β. χᾶἄπειτα πὼς 
πὴ Ξ τοσαύτας εἶχε τὸν χειμῶν᾽ ὅλον; 

125 
Αὐποπδθιις ΕΥ̓. ρ. 156 Ρ. 

᾿4λλ᾽ ἐστὶν, ὦ πάτερ, χομιδὴ μεσημβρία, 
ἡνίχα γε τοὺς νεωτέρους δειπνεῖν χρεών. 

128 
Ἡυροονγαίῖο οἱ 51 ἀὰς πα πώμαλα 

α. «Δοιδορία τις ἐγένεϑ'᾽ ὑμῖν; β. πώμαλα" 
οὐδ᾽ εἶπον οὐδέν. 

127 

Ῥοία5 Ρ. 658, 14, οἱ ϑιϊᾶδα ἴῃ ωδὲ 
᾿Εχδότω δέ τις 

καὶ ψηφολογεῖον ὧδε καὶ δίφρω ϑύο. 
128 

Αἰμοπδοις ΧΙ. τ. 478 ἀ. ῷ 
“«4λλαι 

ὑποπρεσβύτεραι γρᾶες Θασίου μέλανος μεστὸν ὁ ἕ 
χεραμευομέγναις χοτύλαις μεγάλαις σφέτερον δέμας 

οὐδένα κόσμον. 
129 

Ῥοΐυχ ὙΠ, 162. : 
Κοφίγους δὲ λίέϑων ἐχέλευες 

ἡμᾶς ἐπὶ τὸν χέραμον. 
180 

Μδουορῖας ϑδΐίανμδὶ. Ὗ, 18. 

ἼΠμου» ἄγριον βάρος" 
χἄάτειρε γὰρ οἶνος οὗ 
μιγεὶς ᾿“χελώῳ. 

181 

Ζϑπορῖι ΥἹ, 47. Χρυσὸς ὁ Κολοφώνντος: 

μέμνηται ταύτης ᾿Τριστοφάνης ἐν Κωχάλῳ. εἴρηται 

δὲ παρόσον οἱ Κολοφώνιοι τὸν χάλλιστον χρυσὸν 
ἐργάζεσϑαι νομίζονται. 

132 

Ἡδογοα5, Ἱπνός: --- ᾿Δριστοφάνης δὲ ἐν Κω- 
χάλῳ καὶ τὸν κοπρῶγα οὕτως εἶπεν. Οοπῇ, Ῥοῖπικ 
Υ, 91. 

183 

Βίορμδπας ΒγΖαπί. ἱπ νυ. Κύρινϑος, --- καὶ χοριν- 
ϑιάζομ αι τὸ ἑταιρεῖν ἀπὸ τῶν ὃν Κορίνϑῳ ἕται- 

ρῶν. ἢ τὸ μαστροπεύειν. ᾿Δριστοφάνης. ἐν Κωχάλῳ. 

ἜΥτοι Ὑ 1394 

ΑΔ Οοοδίσπι Βυπποῖκπις. ῬΥΟΡΔΡΙΠ 6’. τϑί]} Ἰοουπι. 

ΘΕ ΧΙΧ, 18... νάγους οπΐηι ανταθοὶ υοοαυονμηε ὕγνουὶ 

αἰφιθ λιωμὶϊὶ σολροῦ οηιήιθδ.. 2ρατεζιηι διΙρΥ ἘΘΥὙΩ7)1 

οχϑέωηίοδ, τάφιθ ἐέω αϊκονιι «αλιδιέα ψιαάαηι γα θη 

οἰψηιοϊοσίαθ οτεην δοημξομίτα υοορδιιῖϊ φοηιρθοίθηίθ. δὲ, δὲ 

γποτηον αι, ἐπηεῖ! ( ΑΡΟΙΠΠαΡ 15), ηρδὲ πολ Ἰωδαέ, δορῖ- 

ρίέμηι ἤοο 6δὲ ὧη οογιοοία ,γιϑορηωηῖδ. οιεὶ 2:07167) 6δὲ 

ἀχαλές. “5. ἘἙΪποίΐπδηϊ ἀχλαὴς, 1001 ἱπίον καλὲς, 

ἀχλαιὴς, ἀκλαγές. ὶ 

ἉΑἿἽ Ν ΖΓ ΡΌΟΣΣ: 

198 

Ἐτγιιοῖος. ΜΙ. ρ, 207, ὅ8. ἴῃ ν, βουχέφαλος ( ὅπ- 

ἀΐδη. Ρ. 118, 117.) 

ΜΙηὴ χλᾶ᾽ " ἐγώ σοι βουχέ ραλον ὠνήσομαι. 

χαὶ πάλιν 
ἰρήχει ἠρέμα τὸν βουχέφαλον χαὺ ποππατίαν.. 

156 

Ῥποίϊι5 ῥ. 8346, 16. οἱ διυϊᾶαθ ἴπ ν. ὀρϑοπλὴξ, 

Ὡς δ᾽ ὀρϑοπλήξ" πέφυκε γὰρ δυσγάργαλις. 
' 137 

Καὶ τὸν πγνιγέα ἐπὶ ἵππου 
ΑΥΘΟΡΠδηῖς ὙουΡὰ 

Ῥοΐχ Χ, 74. 

᾿Δριστοφάνης ἐν ᾿Αναγύρῳ λέγει. 

οἶπο. ποῃχῖπο δαοίουϊα Δρροσιία βϑαπξ πῃ ΕἸγιμΟ]οσ, ΜΙ. 

ν. 677, 40. 
Περίϑες σεαυτῷ τὸν πνιγέα. 

188 

ῬΟΠῸχ Χ, ὅὅ. Τὴν δὲ ψήχτραν -- "Δριστοφά- 
γης ἐν ᾿ἀγαγύρῳ εἴρηκεν. 

139 : 

ῬοΙακ Χ,ὅ6. Στόμια δὲ πρεογωτὰ ἔφη ἐν 

᾿ἀναγύρῳ ᾿Δριστοφάνης. Ι 

. 140 

᾿Αἰβοπδοι ΨΙΠ). Ρ. 388 ἴ- 
Ἐὶ μὴ παραμυϑεῖ μ΄ ὀψαρίοις ἑχάστοτε. 

141 

Αἰβοπδοις ΧΙ. ρ. 6650 6. Τῶν γὰρ ἀπυρήνων 

(δοῶν) ᾿ἀριστοφάνης μνημονεύει ἐν ἀναγύρῳ »Πλὴν 

ἀλεύρου. καὺ δόας" 

112 
ῬΠοΙΐπς Ρ. 311, 15. οἱ ϑι1Ἃ85 ἴῃ ξυνγένοφε 

Καὶ ξυννένοφε χαὶ χειμέρια βροντᾷ μαλ᾽ εὐ. 

148 
ῬΒοίϊας Ρ. 315, 22. «οἱ ϑ5υ14845. ἴπ ὁδοῦ παρούσης 

Ὅρμου παρόντος τὴν ἀτραπὸν κατερρύην. 

144 
ῬΟΙακχ ΕΝ, 64. 

Ἐν τῷ στόματι τριημιωβόλιον ἔχων. 



᾿ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΎΣ. 

148 
ΡΟΙαχ ΙΧ, 72. 

α. Τοῦτ᾽ αὐτὸ πράττω, δύ᾽ ὀβολὼ καὶ σύμβολον 
ὑπὸ τὠπιχλίντοῳ. βι μῶν τις αὔτ᾽ ἀνείλετο; 

146 
Αἰποπαθας ΓΝ, Ρ. 1383 ". 

Πρὸς ϑεῶν, ἔραμαι τέττιγα φαγεῖν 
χαὶ χερχώπην ϑηρευσαμένη 
καλάμῳ λεπτῷ. 

Ὶ 147 

ΑἸ οπαθια ὙΠ]. Ρ. 801 ἃ. 

Οὐχ ἑψητῶν λοπάς ἐστιν. 

148 

ΒΟΒΟΙαϑία Αυΐαπ Ὑ- 1292. 

Καὶ μὴν χϑές γ᾽ ἦν Πέρδιξ χωλός. 

149 

ϑιϊᾶδα ἱπ νυν. ἁπλήγιος οἱ συδμιπιδίϊοιις ΒΕΚΚουΐ ρΡ. 
455, 20. ᾿ 

Ἔχ δὲ τῆς ἐμῆς χλανίδος τρεῖς ἁπληγίδας ποιῶν. 

1560 : 
Ῥμοίΐαα ν. 387, 7. οἵ ϑυ]δο 'π παραλοῦμαι 

"ἀλλὰ πάντας χρὴ παραλοῦσϑαι καὶ τοὺς σπόγγους 
ἐᾶν. 

151 

Βυϊάας, “μφιαναχτίζειν: ἄδειν τὸν ΤῈερ- 
πάνδρου νόμον τὸν χαλούμενον ὄροϑιον ---- ἔστι δὲ 
- χαὶ ἐν ᾿ἀναγύρῳ. 

152 

ῬΟΠῸκ ΥἹΙ, θ64. ναχύρωτον δὲ τὸν πηλὸν 
᾿Δριστοφάνης ἐν ᾿Αναγύρῳ λέγει. 

ς 158 

Βυϊάα5, ““ργεῖοι φῶρες: ἐπὶ τῶν προδήλως 
πονηρῶν. οἱ γὰρ “4ργεῖοι ἐπὶ κλοπῇ κωμῳδοῦνται. 
“Φριστοφάνης ᾿Δναγύρῳ. 

154 
ῬΟΙαχ Χ, 76. Ἔξεστι δὲ αὐτὸ ( νταβουΐππι τοιΐτα- 

τὶς ρουγσοπάμππι) χαὶ λεβήτιον καλέσαι, καὶ σκχ ά- 

Ὁ ἀα1 

καὶ ἡμισχάφης δ᾽ ὡς ἐν τι 

| 

φὴν εἶπεν ἐν τῷ ᾿Αναγύρῳ ᾿Δριστοφάνης. 
οοὗὔθχ ἘΔΙΟΚΘΗΡΙ ΟΊ 8 Πτ5 

ἐνποδιλονέων ἐμοῦμεν. 
1δὅ 

ῬΟΠῸχ Χ, 114. Τὸ ὑπόϑημα τοῦ ὅλμου ὑφό λ- 
μεον, ὡς ᾿“ριστοφάνης ἐν ᾿Δναγύρῳ λέγει. 

ἽΕΤΟ, 

156 

ῬΙΠΆΡΟΒτς ἴῃ Ὑἱΐα ΝΊοΙαΘ ὁ. 8. Ρ. 528 ἃ. 

α. ἘἜϑέλω ΠΈΡΙ β. εἶτα τίς σε κωλύει; 

α. ὑμεῖς" ἐπεὶ δίδωμι χιλίας δοαχμὰς, 

ἐὰν μὲ τῶν ἀρχῶν ἀφῆτε. β. δεχόμεϑα" 
δισχίλιαι γάρ εἶσι σὺν ταῖς Νιχίου. 

157 

ΞΟΠΟΙ αςία ἘΠ απ ν, 959. 

Ὅτῳ δοχεῖ σὺι δεῖν μάλιστα τῇ πόλει; 
ἐμοὶ μὲν ἐπὶ τὸν μολγὸν εἶναι οὐκ ἀχήχοας; 

ΙὙ. 1. ὅτου 

'Ζογίασβθ ἵπ μοι πιπίδηάμπη, Ψ, 2. ἐμοὶ μὲν ἐπὶ τὸν 
μολγόν" οὐχ ἀχήχοας; Ῥονδοπιθ. Αἃ Βαπς ξαβυϊαπι 

᾿ Βυπη Κατ 5. Τίμα] υθυσιπι 80 ῬΟΠΠΟΘ δ᾽] δίππ Χ, 187. --- 

’ 

σπολει; 

» " ’ « - , - ͵ ᾿ ᾿ 

οὐδὲν σωλύει καὶ μολγὸν εἰπεῖν, ὅς ἔστι χατὰ τὴν 

ΠΕ ΘΓ ὐδρ τ τ. Ὁ Ξξ 

Βυπηοκῖιβ, {π0Ὸὺ τϑοθρίο σοὺ 

ὡ: 

Ι 

τῶν Ταραντίνων γλῶτταν βόειος ἀσχός" --- χαὶ ᾿άρι- 
στοφάνης δὲ χρησμόν τινα παίζει, 
Μὴ μοι “᾿ϑηναίους αἴνει, τοὶ μολγοὶ ἔσονται" 

τὸ ἄπληστον αὐτῶν ὑπαινιττόμενγος. 
158 

ΑἸβοπδθις ΠΙ. γ᾿. 111 ". 

Εἶτ᾽ ἄρτον ὀπτῶν τυγχάνει τις ὀβελίαν. 
Ἐχ ῬΕΙανρῖα ὀὁβολέας ἄρτους, τοὺς ὀβολοῦ πω- 
λουμένους πιθπιοταί Απεδίοἰοία ΒοΚΚοιὶ ρ. 111, 7. 

Οοηΐ, ῬΠοίπι5 Ρ. 3518, 20. ρΡ. 314, 1. 

159 
ΑΙμθηδοις ΧΙ͵, Ρ. 4600 ἀ. 

Ὥσπερ χυλιχείου τοὐθόνιον προπέπταται. 
1600 

ἘλγπιοΙορ. Μ. ρ. 284, 88. 

Τί δῆτα τούτων τῶν χαχῶν, ὦ παῖ, γλίχει; 
101 

Ῥυϊβοίδπιι ΧΥΤΠ, τὸ]. Πι, γν. 269. 64. Κυϑῇ]. 

(1212. Ῥαί50}.) «ΦῬΦαϑὲ λέγων. ᾿φριστοφάνης Γεωργοῖς 
9. Εἶγε χιλικίας αἷμα ἐξολοίμην φαϑὶ λέγων.“ Ιπυο- 

γι)" οὐ γιοδίγὲ αὐιρααγίία τ θηΐος πὲ. ἴοι 61,6 

ἀΐοοη89 οὲ δἐπῖο ρηυοροναηι5 δὲ οἰριϊα Οοᾶοκχ 

Μοπδοθπβῖ5 «Ὁ» 40] ΖΕΓΩΝ ΑΡΕΤΟΦΑ͂ΝΝΣ ΓΕωρ 
19οογούία ΠΙΑΕΞΟΖΟΙΜΕΝ «Ὁ ΑΕΙΑ͂ΤΟΝ. 

102 
Ἡδρπδοϑίῖο Ρ. 73. 

Ὦ πόλι φίλη Κέχροπος, αὐτοφυὲς ᾿Δττιχὴ:. 
χαῖρε λιπαρὸν δάπεδον, οὖϑαρ ἀγαϑῆς χϑονός. 

οἵ ρῥϑι10 ροϑδί 

Ἐν ἀγορᾷ δ᾽ αὖ πλάτανον εὖ διαφυτεύσομεν. 
Μανοιι5. Απίοπίπι5 ΙΥ̓́, 28. Ἐχεῖνος μέν φησι, Πόλι 
φίλη Κέχροπος, σὺ δὲ οὐχ ἐρεῖς, Ὦ πόλι φίλη Διός; 

πΟΠ03 
ΒΙΌΡθιι5 περὶ εἰρήνης ΤΥ, 2. 

Εἰρήνη βαϑύπλουτε καὶ ζευγάριον βοειχὸν, εἰ 
γάρ ποτ᾽ ἐμοὶ παυσαμένῳ τοῦ πολέμου γένοιτο 
σχάψαι χἀποχλάσαι τε χαὶ λουσαμένῳ διελχύσαι 
τῆς τρυγὸς ἄρτον λιπαρὸν καὶ ῥάφανον φέροντι. 

164 
᾿ΑΙμθπδοι5 ΠῚ, ρ᾿. 70 ἃ. 

Συχᾶς φυτεύω πάντα πλὴν «““αχωγικχῆς " 
τοῦτο γὰρ τὸ σῦκον ἐχϑρόν ἐστι χαὶ τυραννιχόν " 
οὐ γὰρ ἦν ἂν μιχρὸν, εἰ μὴ μισόδημον ἢν σφόδρα. 

105 

ΑΙμθηδθις ΧΙ, γν. 660 6. 

(δοῶν) ᾿Δριστοφάνης ἐν Γεωργοῖς μνημονεύει. 

106 

Ἡυροογαῖο, Κωδέα: τὴν τῆς μήχωγος κερα- 
λὴν οἵτω χαλοῦσιν. 4. Γ. 

᾿Ζγαϑήν γε κωδίαν. 

Τῶν γὰρ ἀπυρήνων 

1607 

Ἐϊγποῖορ. Μ. ν. 826, 20. Ἐλαΐζειν:; τὰς 
ἐλαίας ἐργάζεσθαι. Γεωργοῖς ᾿Δριστοφάνης. 

1608 

Ἐϊγπιοῖορ. Μ. γΡ. θ8ὅ, 388. Ὄρχατος: -- χαὺ 

τὐμινς τὸ μεταξὺ τῶν φυτῶν μετόρχιον (με-- 

χμιον 90 Πβο!αοία ΤΉΘΟΟΥΠΙ 1, 48.) ἐχάλεσεν ἐν τοῖς 

ΨΟΟΔΡι]ο μετόρχιο» αἱἰίαν ἴῃ Ῥάᾶςρο νυ, 572. 

109 

ον ογοῖς. 

ῬΟΙΣ ΙΧ, 69. 

ἘΒΆΟΛΟΜΕΝΤ λ. 



ὯῬὌὃὋὌΦᾳ«ᾷ«ιοψΨἔΕῃὭὭηέσἔΠΡ ΠΤ ριρτουλνοῖ,, ἘΠ ΠΠΈΠΠ 
ΕΞ ἄστεως νῦν εἰς ἀγρὸν χωρῶμεν" ὡς πάλαι δεῖ 
ἡμᾶς ἐχεῖ τῷ χαλκίῳ λελουμένους σχολάζειν. 

0... 

Ζριηορίις Ῥιόυοῦν. 11, 27. ν. 84, ΦΔυτῷ μελη- 
τέον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν οἴχον: μέμνηται αὐτῆς 
᾿Ἰριστοφάνης ἐν Γεωργοῖς καὶ Πλάτων ὁ χωμιχός. 
ἦν δὲ οὗτος ὃ οἶκος μέγας εἰς ὑποδοχὴν μισϑουμέ- 
γων. 

171 

ῬΙαΐο ἱπ Ευγάοπιο ρ. 294 ἃ. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἔγω, 

Εὐθύδημε" τὸ γὰρ λεγόμενον, καλὰ δὴ πάντα λέ- 
γεις. δὰ ἵπἰπὸ Ἰοσιηὶ ΘΟΒΟΙἸ σία Ὁ. 97. 66, ΠπΒΗΚ. 

(369. ΒεΕκΚΚκον.) Καλὰ δὴ πάντ᾽ ἄγεις: ἀργτὶ 
τοῦ ἀγγέλλεις. ἐπὶ τῶν αἴσια ἀναγγελλόντων. πολ-- 
λάκις δὲ λέγεται χαὶ χατ᾽ εἰρωνείαν. ᾿Δριστοφάνης 

Γεωργοῖς καὶ Πλάτων Εὐθυδήμῳ. ΙΤπ Ἰοπιπιαίθ Βοκ- 

Κοιιις ροσις χαλὰ δὴ πάντα λέγεις. ϑδεοᾷ γοῖὰ 5ουὶ- 
Ρίατα οδὲ χαλὰ δὴ παταγεῖς. Τία δπῖπι πος ρῥτουθι- 
θέσπιν νϑοίθ δουρίαμα ἀρ ΠΟ γομῖι, ῬΠηοίμππη., ὅ85.61- 

γιὰ ΗΘ ΟΥΟΜΗΙΙ ἱπίθυρυθίθα. Ὑ0]. Τ|. ῥ. 117. 

172 

ῬΟΠχ ΥΠ|,201. Ποργεύτριαν ἐν τοῖς Γεωορ- 
γοῖς ᾿“ριστοφάνης ἔφη. 

ἄδηι. 

178 
Ὧ Ὦ ᾽ - ᾿ Φ π , “-κ 

ἐπ λυσε ὅν ΖΣηραγγιον: τ ΟΣ 98. τὸν 

Πειραιῶς οὕτως ἐχαλεῖτο. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ 
᾿Ζοιστοφάνης ἐν Γεωργοῖς. Σηράγγειον 5ουἱθίταν ἀραᾶ 
Ῥποίμππι. Ρ. ὅ09. 610. ὙΙ16 ΗΘΘΎΟΒΙΙ ἱπίθιργθίθς υο]. 

ΤΠ. ν. 1176. Ξ: 

174 

Ῥμοίΐι5 Ρ. ὅ43, 7. Στρέψα: πόλις τῆς Θράκης. 
χαὺ οἱ πολῖται Στρεψαῖοι. Στρεψαίους: ᾿4ρι- 

στοφάνης Γεωργοῖς. Ὑι46 δηποίδιοπο5 δα ΗΘΘΥ οἸλππι 
ΥΟ]. 11. Ρ. 1278. 

170 

ῬΟΙΧ Χ, 69. Τραπεζοφόρον - εὗρον -- 

ἐν τοῖς ᾿Αριστοῳ ἄνους Γεωργοῖς --- ἐπὶ τοῦ τὴν τρά- 
πεζαν φέροντος ἡ ἐπῆσαν τοῖς ἄρχουσιν αἱ μυρρίναι. 

1760 

ΒΟΠΟΙαοία Ῥ]αίοπῖς ᾽. 390, ΒοΚΙον, ΠἸέλητος (αῦ- 

λος τραγῳδίας ποιητής. --- ἐν δὲ Γεωργοῖς ( 4οιστο-- 
φάνης) ὡς Καλλίαν περαίνοντος αὐτοῦ μέμνηται. 

177 

ΘΟΠΟΙαοία Αυΐππι νυ. 1698. ἴῃ οοάϊοῖθι5 Βανοππδίθ 

οἰ Τιοίάοποῖ, Γοργίαι τὲ καὶ ίίλιπποι: ὁ «ί- 
λιππος καὶ ὁ Γοργίας οὗτοι ῥήτορες λάλοι εἰσίν. ---- 

τοῦ δὲ «Ριλίππου καὶ ἐν Γεωργοῖς μνημονεύει ᾽4ρι- 
στοφάγης. 

----.--.-.ο-..-.. 

ΤΕΣ ΟΌΤΟΣ,. 

178 
Αἰπθηδοι ΠΠ{. Ρν. 109 . 

α. Τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα; β. ϑερμοὺς ὦ τέχνον. 
α. ἀλλ᾽ ἡ παραφρογεῖς; β. χριβανίτας ὦ τέχνον. 

1179 

Αἰδοπᾶθυς Ὑ11. Ρ. 287 ἀ. 

Ταῖς πολιόχρωσι βεμβράσιν τεϑοαμμένη. 
180 

ῬΟΠυΧ ΥἹ, 69. 

Ὀξωτὰ, σιλφιωτὰ, βολβὸς, τεύτλιον, 
περίχομμα,, θρῖον, ἐγκέφαλος , ὀρίγανον. 

| Πίοροπος Τούς ΤΥ, 18, 46 ῬοΪδθιιοπθ, ἣν οὖν 

ἀστεῖός τις χαὶ γενναῖος, παρητημένος ἅ φησιν 
᾿Δριστοιράνης περὶ Εὐριπίϑου (), ὀξωτὰ καὶ σιλ-- 

; 

᾿φιωτὰ, ἅπερ, ὡς αὐτὸς φησι, 
Καταπυγοσύνη ταῦτ᾽ ἐσιὶ πρὸς χρέας μέγα. 

. 181 
ῬοΙακ ΤΥ, 180. 

Ὀφϑαλμιάσας πέρυσιν εἶτ᾽ ἔσχον χαχῶς, 
ἔπειϑ᾽ ὑπαλειφόμενος παρ᾽ ἰατρῷ. 

182 
ῬοΙχ ἸΧ, 39. 

Ἐπὶ τοῦ περιδρόμου στᾶσα τῆς συνοικίας. 

Τάθιι ὙΠ, 126. 
158 

ῬΟΙκ Χ, 74. 

“Ὑδρίαν δανείζειν πεντέχουν ἢ μείζονα. 

184 
ῬΟΙυχ Χ, 103. 

Κοπίδι τῶν μαγειριχῶν. 
18ὅ 

Οταμιπιδίϊοιι ΒΟΚΊΚΘΥΙ 1. ρ᾿. 430, 15. 

᾿Εγὼ δ᾽ ἀπολογίζειν τε κάτ᾽ ἐπ᾿ ἀνϑράχων. 
1866 

Οταπιπδίϊοις ΒΟΚΚονὶ 1. Ρ. 449, 14, 

Ὁ δὲ μεϑύίων ἤμει παρὰ τοὺς ἀρχηγέτας. 
157 

Ῥμγγηΐομας Ρ. 367. οἅ, ΒΟΡΘΟΚ. 

α. Τίς ὧν φράσειε ποῦ ᾽στι τὸ Ζιονύσιον; 

β. ὅπου τὰ μορμολυχεῖα προσχρεμάγγυται- 
Υ. 2. Εἰγπιοοσ. Μ. γΡ. 590, 652. 

1δῷ 

Ῥυϊδοίδπυς ΧΎῪ Π|Ι. νοὶ]. 11. Ρ. 226. οα. Κτρῃ]. (1191. 

Ῥαΐςο0.) “4ἰοὶ ὀλίγας ἡμέρας γγο ἐν ὀλίγαις ἡμέ- 
ραις. δὲμιϊον το5. Ανϊδίορλαπος Γήρᾳ .. Σὺ δ᾽ οὐχ 
ἡγῆ μὖ οὖν δὴ ὀλίγας ἡμέρας." Οοάεχ Τόσουπϑ. 

ΤΕΡΑΥΟΥΖΟΥΟ ΠΉΕΡΑΟ. Οοάοχ Μομπεδο. ΓΗ͂- 

ΡΑΥΓΟῪ “4ΠΟΥΧ ἩΓΗ͂Ι ΜΟΥ ΠΊΩΗ͂Η ΟΑἸΙΓΑΩ͂Σ 

ΕἘΜΈΡΔἍΟ. ῬΟορίγνομπια {{ἰπιθίνὶ συοῦρα [546 γνὴ “1 
ὀλίγας ἡμέρας ΔΙοίμοκπις οἱ ϑαθυθυηῖ. ὙἹα Θυπηΐ. 

189 

ΘΟΒΟΙασία Εχαμπιπι ν. 577. 

Εἰ παιδαρίοις ἀχκολουϑεῖν δεῖ σφαῖραν καὶ στλεγ- 
γίδ᾽ ἔχοντα. 

Ἑξλάθηι “Ὁ ο]]!αοία ῬΙαίοπὶς Ρ. 3994. οὐ. Βοίίου. 

(ἰὰ5 Ρ. 537, 14. οὐ δυϊα5. ἴπ νυ. στλεγγίς. 

190 
Αἰμοπδοις ΕΥ̓. ν᾿. 138 ἃ. 

θῷ πρεσβῦτα πότερα «ιλεῖς τὰς δουπετεῖς ἑταίρας Ν Ν τ τυθ 

ἢ χαὶ τὰς ὑποπαρϑένους ἁλμάδας ὡς ἐλάας 
στιφράς; 

Ῥῃο- 

191 

᾿Αριίαμπς 46 Ν. Α. ΧΗ͂Ι, 9. 

«Δόρδου κιγχλοβάταν ῥυϑμόν. 
1902 

ΒΟΒΟΙ]αοία ΝΙσαπαεΙ ΤΒουΐίδοον. συ. 295. 

᾿Πποπλευστέον ἔπὲ τὸν γυμᾳίον, ᾧ γαμοῦμαι 
’ 

τήμερον. 
198 

Ῥποίίις Ρ. 256, 7. ͵ῆελιτέα κάπρον: ᾿4ρι- 
στοφάνης ἐν Γήρᾳ λέγει ἀντὶ τοῦ Εὐχράτης, ἐπεὶ 
δασύς ἐστι. χαὶ γὰρ ἄὥρχτον αὐτὸν ἔλεγον" ἢ ὅτι 



, μυλῶνας εἶχεν, ὃν οἷς ἐτρέφοντο σῦς. ἩογομῖαΒ, 
Μελιτεὺς χάπρος: τῶν γὰρ δήμων Μελιτεύς 
ἐστι. χαὶ σῦν αὐτὸν ἄντιχρυς ἐχάλουν, ἴσως μὲν διὰ 
δασύτητα, ἐπεὶ χαὶ ἄρχτον αὐτόν φασι πολλαχοῦ, 
ἴσως δὲ καὶ ὅτε μύλωγνας ἐχέχτητο, ἐν οἷς σῦς ἔτρε-- 
φεν. 

191 

ῬΟΠῸχ Χ, 6]. Αληρωτήριον: --- ἐπὶ τοῦ 
τόπου ἔοιχεν εἰρῆσϑαι ἐν τῷ Γήρᾳ ᾿Δριστοφάνους. 

; 19ὅ 

Ἡατροοναῖῖο, Σ χα φίονγ: 

εἶδος χουρᾶς χαὶ ᾿ἀριστοφάνης ἐν Γήρᾳ. 

1960 

ἩΗαυροονδῖῖο, Τῆ τες: ἀντὶ τοῦ τούτῳ τῷ ἔτει. ---- 

᾿ἡριστοφάνης Γήρᾳ. 
197 

Ἀπ διοϊδία ΒΟΚΚουῖ Ρ. 102, 1ὅ. Καταλαλεῖν:ε 

“Φριστοφάνης Γήρᾳ. 
Ἀ 

ἌΦΓΡ Υ 07 ΠΎΊΕΣ. 

198 

Αἰἴβοπαθις ΧἼΠ]. ν. 851] ἃ. 

ὡς. Καὶ τίς νεχρῶν χευϑμῶνα χαὶ σχότου πύλας 
ἔτλη κατελθεῖν; β. ἕν᾽ ἀφ᾽ ἑχάστης τῆς τέχνης 
εἱλόμεθα χοινῆ, γενομένης ἐκχλησίας, 
οὕς ἤσιιεν ὄντας ἁδοφοίτας χαὶ ϑαμὰ 

ὅ ἐκεῖσε ἘΠ ογώθούντας. ας εἰσὶ γάρ τινες 
ἀνδοες παρ᾽ ὑμῖν ἀδοφοῖται; β. νὴ 4 ία 

μάλιστά γ᾽, ὥσπερ Θρᾳχοφοῖται. πάντ᾽ ἔχεις. 
α. χαὶ τίνες ἂν εἶεν; β. πρῶτα μὲν Σαννυρίων 
ἀπὸ τῶν τρυγῳδῶν, ἀπὸ δὲ τῶν τραγιχῶν 

χορῶν 
10 ΠΠέλητος, ἀπὸ δὲ τῶν χκυχλίων Κινησίας. 

εἰϑ᾽ ἑξῆς φησιν : 

Ὡς σφόδρ᾽ ἐπὶ λεπτῶν ἐλπίδων ὠχεῖσϑ᾽ ἄρα" 

τούτους γὰρ, ἣν πολλῷ ξυνέλϑη, ξυλλαβὼν 
ὁ τῆς διαρροίας ποταμὸς οἰχήσεται. 

199 

ΑΙ(Βοπᾶθις ΠΙ. Ρ. 112 6. Θεαρίων ὁ ἀρτοποιὸς, 
οὗ μνημονεύει -- χαὶ ᾿“ριστοφάνης ἐν Γηρυτάδη 
χαὶ «Αἰολοσίχωνι διὰ τούτων 

, Ἥχω Θεαρίωνος ἀρτοπώλιον 
λιπὼν, ἵν᾿ ἐστὶ χριβάνων ἑδώλια. 

200 

ΑἜΒβοπδθις Π]. ῥ. 95 (. 

᾿ἀχροχώλι᾽, ἄρτοι, κάραβοι. 

ἢ 201 

Αἰποπδθης ΕΥ̓͂. Ρ. 168 ο. 

πτισάνην διδάσκεις αὐτὸν ἕψειν ἢ «αχῆν. 

“202 

᾿Αἰποπαρις ΠΠ| ρ, 99 ἴ. 

Θεράπευε χαὶ χόρταζε τῶν μονῳδιῶν. 

202 

ΑΙΒμοηδοπ5 ὙΠ]. Ρ. 307 6. 

724ρ᾽ ἔνδον ἀνδρῶν χεστρέων ἀποιχία; 

ὡς μὲν γάρ εἶσι γήστιδες γιγγώσχετε. 

204 

Αἰμθηδοιις ὙΠ]. γῥ. 866 Ρ". 

Ἔν τοῖσι συνδεέπγνοις ἐπαινῶν «Αϊσχύλον. 

ἌΡ Ὁ. ἘΦ ΑΝ ΟὝΣ, 

ὅτι δὲ τὸ σχαφίον 

205 
ϑΟΒοΙ δία Ὑ  σρᾶσαπι νυ. 1309. 

(- Καὶ πῶς ἐγὼ “Σϑενέλου φάγοιμ᾽ ἀν ῥήματα; 
β. εἰς οξος ἐμβαπτόμενος ἢ λεπτοὺς ἅλας. 

λεπτοὺς 1 Τιοσοβϑίιν ξηροὺς. Ἀδοίο ΡΟΠΠΧ ΥἹΙ, 65. Τὰ 

λευκοὺς οονπαρίππι ἀρ ΑἰΒοπᾶθιπι ΓΧ. ρ. 867 Ρ". 

206 
ῬοΟΙπκ Χ, 89. 

Τὴν μάλθαν ἐκ τῶν γραμματείων ἤσϑιον. 
207 

ῬοΙαχ ΥἹ, 111. 
Τότε μέν γε σοῦ χατεχοττάβιζον Ἔ 
γυνὶ δὲ χαὶ χατεμοῦσι, τάχα δ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
καὶ καταχέσονται. 

208 
ῬΟΙΠῸΧ Χ, 91. ἈΚανίσχια --- ᾿Πριστοφάνης --- ἐν 

Γηρυτάδη ,.,(ἄλλος δ᾽ εἰσέφερε πλεχτῷ χανισχίῳ ἄρ- 

των περίλοιπα ϑουμματα. Ιάἄσπι ὙΠ, 170. Πλεκτῷ 

καγισχίῳ. 
209 

᾿ΑΠΙοπδθια. ΧΤ, γῥ. 4δὅ ἃ. τ 
Ἂν δὲ 

τὸ πρᾶγμ᾽ ἑορτή. περιέφερε δ᾽ ἡμῖν χύχλῳ λε- 067, θΤῆ- θεξρξρ Ἵ{μὶ τα τ τς τ 

παστὴν 

ταχὺ προσφέρων παῖς ἐνέχεέν τε σφόδρα χυανο-- 
βενϑῆ. 

Ῥαγίθπι δυΐι5 1001 αἰίι11 ῬΟΙΠΝ Χ, 78. 

210 

ῬοΙκ ΙΧ, 40. 

ΠΙόλος τόδ᾽ ἐστίν" εἶτα πόστην ἥλιος τέτραπται; 
211 

Ἐτοίϊαπας Ρ. 148. οα. Ενδηζ. 

«Ῥήμαις οὖν ἐγὼ βοοτῶν ἅπαντας ἐχλαπῆναι. 

212 
Ἡυροοναίῖο ἐπ βωμολοχεύεσϑαι 

Χαριεντίζει χαὶ χαταπαίζεις ἡμῶν χαὶ βωμολοχεύει. 

Ῥυορίον:. σϑυρηηὶ χαοριεντίζει πη ὙΘΥΘιπὶ ΟΠ 550 [ἀἈ}1- 

336. ποπιῖπθ δἰζϊθειηΐ ΕἼΠΟΙ]. ΜΙ... διυιἀα5, Ζοπδγαϑ 

ἱπ ν. χαριεντιζόμενοι., 50)ο ]αδία ῬΙαίομβ Ρ. 408. 6α. 

ΒΟΚΚοΥ., στδηιιαΐίοις ΝΠ πι5. Ρ. 497. 

213 

Αἰμοπδοις ὙΙ. ρ. 261 [. 

ψίϑυρός τε χαλοῦ καὶ ψωμοκόλαξ. 
214 

ΗἩογομι5, «ἀὐτοὶ ϑύομεν: ἀντὶ τοῦ αὐτοὺ 
πίνομεν, ἐνηλλαγμένως, παρόσον οἱ χαλούμενοι εἰς 
ἑστίασιν λέγουσι, χαὶ αὐτοὶ ϑύομεν. ἐπὶ γὰρ τῶν 
χαλουμένων ὑπό τινων λέγεται. ᾿Δριστοφάγης Τη- 

υτάδη. 
Ἷ 215 

ΒΌΡΒΟΟΙΟς ΕἸοοίνα ν. 28. ὦ δύσϑεον μίσημα,, σοὶ 

μόνῃ παιὴρ 1 τέϑνηχεν; Δα παμο Ἰοοιμν ΒΟ ΟΠ δία, 
Καὶ ταῦτα ᾿Αριστοφάνης παρῴδηχεν ἐν Γηρυτάδῃ. 

216 

ΕἘτγιιοΙοσ. ΜΙ. μ. 420, 1. 
Ὁ ᾿ - ΄ 
Πισαν εὐθὺ τοῦ Διονυσίου. 

217 

ῬΟΙΠῸχ Χ, 160. “σχοθϑύλακος, ὡς ἐν τῷ 
᾿Φριστοφάνους Γηρυτάδῃ. 

218 ᾿ 

Ἑνοίαπις υ. 114. 1106. Τρ γαλισμοῦ: γαρ- 



γαλος χαὶ γαργάλη λέγεται ἐρεϑισμὸς, ἀπὸ τῶν 
πασχητιουσῶν γυναιχῶν εἰλημμένης τῆς λέξεως, ὡς 
καὶ ᾿ἀριστοφάγνης Γηρυτάδῃ. 

: 219 

Ηατροοναῖο, Ἑρμάν: ὕφαλος πέτρα. ᾿Αντιφῶν 
ἐν τῇ πρὸς Καλλίου ἔνδειξιν ἀπολογίᾳ. ἔστι τουνο-- 
μα καὶ παρὰ ᾿Αναχρέοντι καὶ ἐν Γηρυτάδη ᾿άριστο-- 

φάνους. ῬΒΟΙα5 ἢ. 1ὅ, 1. Ἑομάν: ὕφαλος πέτρα. 
--" ν) ᾿" μ. 

Ἀντιφῶν χαὶ ᾿Αναχρέων καὶ ᾿Αριστοφανγης. 
220 

Α - “ ’ 

ῬΟΙΠῸχ ὙΙ,149. Τὰ δὲ χαρπεῖα ἐν τῷ Γηρυταδὴ 

᾿Δριστοφάνης εἶπε. 
221 

ῬΟΙΙχ ΤΥ͂, 181. Εἴποις δ᾽ ἂν χαὶ δεσμὰ καὶ 
κατάπλασμα ἂν Γηρυτάδη. 

222 

Απηδίοἰοσία ΒΕΚΚΟοΥΙ ρ. 107, 82. 

᾿“ριστοφάγνης Γηουτάδη. θοιστοφανης 1ης ἤ δος 

ῬοΙαχ ὙΠ, 117. ᾿Δριστοφάνης ἐν Γηρυτάδῃ εἴς 
ρηχε τοὺς οἰκοδόμους. 

Ιέτοχος: 

224 

ῬΟΙΠυχ Χ, 170. ᾿“ριστοίράνης ἐν Γηρυτάδῃ πε- 
οέϑετο . 

228 

ΑΙἴμοπαους ὙΠ. ῃ. 821 ἃ. Σχόμβροος. “Ἴριστο- 
φάγης Γηρυτάδῃ. 

ι 228 
ἽΡΟΠΟχ ὙΠ, 7. Καὶ ὁμότεχγνοι δὲ χαὶ σύ ν- 

τεχνοι. ᾿Δριστοφάνης γὰρ ἐν Τηρυτάδῃ τούτῳ 
χέχρηται. 

227 

ῬΟΙΠχ Χ, 169. Ἐν δὲ τῷ Γηρυτάδη ὁ 'Ζριστο-- 
φάνης λέγει φορμῷ σχοινένῳ. Ἑαάθπι γουρὰ 
5ῖη6 [Δ Ρα]18 6 ποιηῖπο ὙΠ, 175. 

228 

Αἰμοπδοις ΧΙΥ͂, ρ. 650 6. Τῶν γὰρ ἀπυρήνων 
(ῥοῶν) ᾿Πριστοφάγης --- μνημονεύει --- καὶ ἐν Γη- 
ουτάδη. 

229 

ΒΟΒΟΙΙ σία Ῥ]αίοπΐ5 ΟἸΔ Καθ ἀρια Οαϊοίοταππ ἴῃ 

Τιοοΐοπ. ῬΙδίοη. ρΡ. 172. (378. οα, ΒοΚΙθυ.) υὉ1 ἀ6 

Βαῖμοη0. δϑίίαι 

τραγωιδ 

ἐπὶ μαλαχιαι 

ταδηι ἦν δ᾽ οὗτος 
παῖς ἀϑηναῖος . -. 

Ἐροία Οαἰδίονάσπι Τηρυτάδη ντορίϊπαουθ ορίπου. Οταπι- 
πιδίϊοὶ σοῦρα πᾶθὺ ἔθγθ ἔηηΐθοθ οὐϑαῖθ]6 οοὲ, ποιητὴς 

τραγῳδίας, ὃς διεβάλλετο ἐπὶ μαλακίᾳ, ὡς 'άριστο-- 
φάνης Γηρυτάδη. 

280 

Δἰμοπαθις ΧΙΊΠ. Ρ. 592 ς. Πηνημογνεύει αὐτῆς 
(τῆς Ναΐδος) καὶ ᾿Δριστοφάνης ἐν τῷ Γηρυτάϑδη. 

μήποτε δὲ χἀν τῷ Πλούτῳ (ν. 179), ὃν ᾧ λέγει 
ἡ Ερᾷ δὲ “Ζαϊς οὐ διὰ σὲ «ριλωγίδου; “ς γραπτέον 
Ναὶς καὶ οὐ “αΐς. 

291 

Αα Βᾶπο ζαβιυ]δπι δοτίαϑϑθ ρουϊϊποηὲ γϑύθας πὸ Ρ 

Ὀϊοπο Ρύιυβαθο 1.11, Ρ. 5ὅὅ8. 6. ΜΟΙ]. (το ]. 11. ρ. 278. 

ΑΥΡΡΤΣ ἈΡΓΆ ΝΉΌΥΓΟΣ: 

ῬΘΙΦΚ.) βουνδίῖ, ψυὶ 46 ΒΌρΡΠμΟοΙς ῬΗΠ]Ποοίοία αἰσΡαΐαπϑ 

τὰ βου, Τά τε μέλη οὐχ ἔχει πολὺ τὸ γνωμιχὸν 
οὐδὲ τὴν πρὸς ἀρετὴν παράχλησιν, ὥσπερ τὰ τοῦ 
Εὐριπίδου, ἡδονὴν δὲ ϑαυμαστὴν καὶ μεγαλοπρέ- 
πειαν, ὥστε μὴ εἰχῆ τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ τὸν ᾿᾽4ρι-- 
στοφάνην εἰρηχέγαι 

Ὁ δ᾽ αὐ Σοφοχλέους τοῦ μέλιτι κεχρισμέγου 
ὥσπερ χαδίσχου περιέλειχε τὸ στόμα. 

ΗΠ ΝΟ ΘΧΡΗΘΔΥΙ ροόδαπΐ 4ὰ86 ἴῃ Ὑηα ΘΟΡΒΟΟΙ5. ΟΡ ϑοι- 

υἷι {ταδιπίαν Ρ. ΧΙ. οα. Βυιποκ. Ἔστι δὲ τοῦτο 

μέγιστον ἕν τῇ ποιητιχῆ, δηλοῦν ἦθος ἢ πάϑος. 

φησὶν οὖν ᾿Δριστοφάνης ὅτε χηρὸς ἐπεχαϑέζετο τοῖς 

χείλεσιν αὐτοῦ. ἄλλοι δὲ Σοφοχλέους τοῦ μέλιτι τὸ 
στόμα χεχρισμένου. Ῥυίΐοτα σουβθα ποι σππηΐ ΑἹ βίο ρ]α- 
πἰὶς. 564 ρᾶγοῦϊα ΠΟΘΟΙΟ Δ πὸ ἴδοία "ΟἿ 1551Π}} ὙΘΙΒῚ5 

Ἐπρο] αἷς πειϑώ τις ἐπεχάϑιζεν ἐπὶ τοῖς χείλεσι, ψαο 
Ῥρυίοθαθ υἱβ δ] οαπθηΐδο ἀθϑουρία [α1. 

2 414.4.1.0 Σ. 

ΟἸοπιθπς ΑἸοχαπαᾶν. ϑίποπαί. ΨΙ. ᾿. 752. οᾶ. Ῥοί- 
ἴον. Πλάτων δὲ ὁ χωμικὸς χαὶ ᾿Αριστοφάγης ἐν τῷ 
“Δαιδάλῳ τὰ ἀλλήλων ὑφαιροῦνται. 

242 

ἨΘ6γ οι, “«αεδάλεια: ᾿Αριστοφάνης τὸν ἀπὸ 
Δαιδάλου κατασχευασϑέντα ἀνδριάντα, ὡς διὰ τὸ 
ἀποδιδράσκειν δεδεμένον. 

283 

Νυϊᾶα5, Εὐρύβατος: --- 
Εἰ δή τις ὑμῶν εἶδεν Εὐρύβατον “1ἰα. 

284 
ἘΣΟΙΔπιι5. Ρ. ὅ0. 

Ὁ μηχαγοποιὸς, ὁπότε βούλει τὸν τροχὸν 
ἐῶν ἀνεχὰς, λέγε, χαῖρε φέγγος ἡλίου. 

288. 

᾿ΔΙμοπαθις ὙΠ]. Ρ. 3816 ". 

Καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντα πουλύπους χαὶ σηπίας. 

χαὶ πάλιν., Τὸν πουλύπουν μοι ἔϑηχε““ χαὶ. πάλιν 
Πληγαὶ λέγονται πουλύπου πιλουμέγου. 

Ῥ. 828 ο. πᾶθο οχ Παπαιαΐμιιϑ δῇοναπίιη", Σηπία, 4ρι- 
στοφάνης “Ιαναΐσι 

Καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντα σηπίας χαὶ πουλύπους. 

: 296 

᾿Αἰμοπδοι5 ΕΧ. ἡ. 3607 ἀ. οἵ ρΡ. 868 ο. 

Πάσαις γυναιξὶν ἐξ ἑνός γέ του τρόπον 

ὥσπερ παροψὶς μοιχὸς ἐσχευασμένος. 
τρόπου υἱνυθίᾳαθ. οπιϊταπε ΠΡυΪ βουῖρ, πὸ δαβασας 
ἀβ οοπίοοίΐανα Δ 4 161556. ὙἹθϑίιη" 

287 

Αἰβοπαᾶθις ΓΧ. ρ. 874 6. Καὶ Θεόπομπος δ᾽ --- 
ἐπὶ τῆς ϑηλείας ἔταξε τὸν ἀλεχτρυόνα --- καὶ ᾿4ρι- 
στοφάνης Ζ[αιδάλῳ 

᾿Ωιὸν μέγιστον τέτοχεν, ὡς ἀλεχτρυών. 
χαὶ πάλιν 

΄ 

Πολλαὶ τῶν ἀλεχτρυόνων βίᾳ 
ὑπηνέμια τίχτουσιν ὠὰ πολλάκις. 

ἐν δὲ Νεφέλαις (ν. 665.) --- φησὲ ,,Νὺν --- ἀλέχτορα."“ 
γ. 2. Πολλαὶ ] Ησοο ἔναριηθηίιπι οὁχ Ῥ]δίομῖ Π)66- 

ἄαϊο αἰ φομοΙδοία Αὐϑίορμδηΐϊθ ΝῸΡ. ν. 668. πὶ 

ἐνίοτε πολλαὶ 5οτϊρίαπι. Ὁπας ἰἰφάθπι αἰσαπιααθ Ρο06- 

--..--Πὖϑᾷϑ.ϑ.ν.΄΄΄ΦΠῤ ΄ἧἷἷ΄΄΄΄5΄“΄Π΄ΠρΠὖὅὖ6-ἷ5ὖ5ὖ65ς“ΠΠὖΠὖΠ....-΄Πρπ-΄ΠρΠΠθΠρθρΡρΡὖῤἠι΄ΠΡΠΡΠΠΠΠἷἷΠἕὃῤΡ8ῤ8ῤΡῤΡὃἂὃἂὺὃἂὃὮὃ κ(. 



ἰδπι σουθὶς πϑαπὶ 6556 οοπίοοϊς Ἐνποδ ἴπ ἃπποίδιθη6 

δα Ξομοα,, ΟἸΘπιθητ 5 ΑἸΘΧΑΠανηΐ ἸΟ00 ΘΟΠ ΠΕ» {π|6Πὶ 

ΞΈΡτα ἀρροσιΐ. 564 Βομο αδίαθ ἤάθπι οἰθνδηΐ ῬΠοίϊς 

δὲ ϑυϊάας ἱπ ὑπηνέμια, χα! ΑΥ ΒΟ Ρ μα πῖ5. ποπιθπ ΡΟδτι- 

ουπηΐ οἱ ῬΙαίοπὶς ΡΠ ΟΘΟΡΏΙ Ἰοσαπὶ σαθηάαπι δαϊπηχθ- 

ταπί, Εἰ ἀρια διμάδπι φαΐίάθιι ἐγέοτε πολλοὶ δουίρίμπι, 

ἀραᾶ Ῥμοίϊιπι ἐγεότε (510) πολλαὶ. ἀθὶ Ῥουβοπιβ. οον- 
τοχῖ: Ἕν ἴστε" πολλαὶ ---- Βδῖπθ διοίονῖίς. ποιιῖπθ Ἐπ:- 
5ἰδτμῖας Ρ. 1479, 28. αἴας πολλαὲ τῶν ἀλεχτρυόνγων 
ὑπηγέμια τίχτουσι. 

2838 

ῬΒοίΐα5 Ρ. 838, 1ὅ. οἱ ϑ1485 ἴπ ὄνου σχιά 

α. Περὶ τοῦ γὰρ ὑμῖν ὁ πόλεμος 
γὺν ἔστι; β. περὶ ὄγου σχιῶς. 

299 

Ἡδεγομίιβ, “ορυφόγονγε τὸν δολοφογνοῦντα. 
“Φριστοφάνης “Ζαιδάλῳ. 

240 

ῬΟΙΧ ὙΠ, 100. Κογχυλέας λέϑος ὃν ᾿Αρι- 

στοφάνους Ζαιδάλῳ. 
241 

ῬΟΙΠαχ ὙΠ, 117. ᾿“ρχιτέχτων εἴρηται παρὰ Πλά- 
τωγι. βιαία γὰρ ἡ ἂν τῷ “Σοφοχλέους “αιδάλῳ 
τεχτόγαρχος Μοῦσα. τὸ δὲ ἀρχιτεχτονεῖν “Ἵρι- 

ριστοφάνης εἴρηκεν ἐν “΄αιδάλῳ. οῖρο ἀρχιτεκτο- 

γεῖν αἰ ἴῃ Ῥδοθ συ. 805. 

πθ ῬΟΠΗχ “Ζαιδάλῳ μι Εἰρήνη 5ουΐρβοθυϊξ, αὐτὰ 50- 
ἘΣ ΤΣ. 5} γἱ Ποπππι 

ῬΈΘΟΙ 5 ]ΟΟῖ5. ἀπίθ ΟΟΠ]05. ὙΘΙΒαΡ Θέ. 

4.43. ΝΞΞΈΓΖΈΕΣΣ. 

“42 
ῬΟΙΠΧ Π|, 76. 

Τραπόμενον εἷς τοὔννον λαβεῖν 
ὀσμύλια χαὶ μαινίδια καὶ σηπίδια. 

Ὑ οεδιι 8] θυ τη Ρτορίο σηπίδια 6χ Τδηδῖάῖθιβ αἰξα- 

Ἐπ Αἴποπαθυς ὙΠ|. ρΡ. 824 Ρ". ἀπᾶθ ὀσμύλια γτὸ ὀσ- 
μυλίδια οοτνθοίαπι. ῬΗοίας Ρ. 8562, 285. Ὀσμύλια: 

ἰχϑύδια εὐτελῆ. ᾿Οσμύλια χαὶ μαινίδια χαὶ σηπίδια, 
φησὶν ᾿“ριστοφάνης. Ὧδ τοῦθ. Καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντα 
σηπίας χαὶ πουλύπους, 4πᾶ6 Αἰμβοπαθαβ 8110 ὅπ ἴθ60 

εχ Πδθάδῖο, ἱπ δ1ῖο οχ ᾿απαίαίθιις αἰττ, ἀϊοίαπι δᾶ 

ἔγδστη. 28ὅ. 
243 

᾿ΑἴΒμοπδοια Χ. ἢ. 422 ο. 

Ἤδη παροινεῖς εἴς μὲ πρὶν δεδειπγάγαι. 
244 

ῬΟΙΠΙΝ Χ, 180. 

Καχῶν τοσούτων ξυγνελέγη, μοι σώρακος. 
246 

ΒΟΒΟΗαβία Ῥδοὶς συ. 922. ΡΙπεΣ συ. 1199. οἱ σ΄: 85 

ἷπ στ. χύτραις 

Μαρτύρομαι δὲ Ζηνὸς ἕἑρχείου χύτρας 
μεϑ᾽ ὧν ὁ βωμὸς οὗτος ἱδρούϑη ποτέ. 

246 

 Ῥμοίϊις Ρ. 590, 14. οὐ Βιϊάαβ 'π τοῦ 

4λλ᾽ εἴσιθ᾽, ὡς τὸ πρᾶγμα λέξαι βούλομαι 

τουτί" προσόζειν γὰρ χαχοῦ τού μοι δοκεῖ. 
247 

ΘΟΠΟΙΠαοία Ὑαποίμ5 ἩΟΠΟΥΙ ΠΙδά. ξ, 200. Ρ. 392 

μ, 20. ““Ζριστοφάνης “Ζαναΐσι ,, δακτύλιον χα λ- 

ἌΡ ΣΧ ΦΆΡΟΝ ἸΟἼΥΟΣ: 141 

κοῦν φέρων ἀπείρον α΄Ξ ἔφη. Ἑδάθδιν 5080]. 
ΑἸθυοδίδπες Οαγ55.. α, 98. αὶ ἴπ Αὐἱϑίορμδηῖς σὑϑυθὶς 

φέρειν γῬνδθθϑί, Οοπὲέ, βυδπιπιδίίοιι. Βοκκουΐ ρ. 420, 18. 

248 

᾿Ατμϑηδοις ΕΧ, ρ. 400 ἃ. 

«Τύσας ἴσως ἂν τὸν λαγὼν ξυγαρπάσειεν ἡμῶν. 

249 

Αἰμθηδοιι5 ΠΠ. ῃ. 57 ἃ. 

Ὅ χορὸς δ᾽ ὠρχεῖτ᾽ ἄν ἐναψάμενος δάπιδας καὶ 

στρωματόδεσμα, 
διαμασχαλίσας αὑτὸν σχελίσιν χαὶ ᾳφύσχαις χαὶ 

δαφανγῖσιν. 

250 

Βα ἴπ ἀταλαίπωρον οἱ ϑυδιηπιδίϊοιβ Βοικουὶ 
Ρ. 457, 29. 

Οὕτως αὐτοῖς ἀταλαιπώρως ἡ ποίησις διέχειτο. 
ΑἸδνίαν οἴΐδπι ἃ Ἐτΐγπιο]. ΜΙ, τ. 162, 40. (Θπαΐδη. 

Ρ- 88, 81.) πϑὶ διάχειται κουρέα, 

291 
δαΐδας. ἱπ αὔλειος 

Πρὸς τὸν στροφέα τῆς αὐλείας ἐχίνου χεφαλὴν 
κατορύττεινγ. 

ἐχίνου] σχίγου Μαοϊποκία5. χεφαλὴν Κυρίονιι5. ὙιΠΡῸ 
χεφαλῆς. 

282 

Αἰβοπδοις ΧΙ. ρ. 6456 6. ᾿Εγχρίδες. πεμιμά- 
τιον ἑψόμενον ἐν ἐλαίῳ χαὶ μετὰ τοῦτο μελιτούμε-- 
γο». --- ᾿Τριστοφάνης δ᾽ ἂν «“αναΐσι χαὶ ποιητὴν 

(τωλητήν ϑομννθὶ 5 θιβθ 5) φησι» αὐτῶν (ἴΐϊα οοάθχ 

οηοίις : 4111 αὑτὸν το] αὐτὸν) ἐν τούτοις 
» Πἔτ᾿ ἄρα μ᾽ εἶναι) ἐγκριδοπώλην.“ς Οοᾶθχ γὲ- 

πρίια μήτ᾽ ἅρμα εἶναι. Βιδοορὶ [86 0}511 σονυθοίοπθπι 
Ρ- 342. ρῥγοροσϊΐδιι. Ῥουβοπιια ἴῃ ΔΙ 506118π. ρ. 247. 

μήϑ᾽ ἁρμονιῶν. ῬΟκ ὙΠ, 199. 46. νϑυθὶς. οὐπὶ 

πωλεῖν σΟπιροσῖ(5 Θχθηρία αἴθνυθηβ, ἂν δ᾽ ᾿Ζοιστο-- 

εἶγαι 

φάγνους Ζαναΐσι συρμαιοπῶλαε καὶ ἐγχριδοπῶλαι. 

285 

᾿Αἰμοπαραα {Π|, ῥ. 114 ςσ. 

Καὶ τὸν χυλλάστιν φϑέγγου καὶ τὸν 1Π]ετόσιριν. 

254 
ῬΟΙΧ Χ, 89. Εἴποις δ᾽ ἂν οἰκίαι χαὶ χνοῦν 

χαὶ μνοῦν ἐπὶ τῶν μαλαχῶν, ᾿Ἰριστοφάγνους εἰπόν-- 

τος --- ἐν “Ιαναΐσι.., Τῶν χειρῶν ἔργα μνοῦς ἔστιγ."" 

288 
δυϊα5. ἴῃ ἀργύρειος δὲ ρνδπιηιδίίϊοιθ ΒοΚΚοιυὶ 

Ρ- 442, 11. “ργύριον καὶ τὸ λεπτὸν νόμισμα 
καλοῦσιν, ὡς ᾿“ριστοφάνης Ζαναΐσιν. 

250 

ῬΟΙυΧχ Χ, 127. Προσωπὶς καὶ, ὡς ὃν “]αναΐ-- 
σεν ᾿ἀριστοφάνης, προσωπέδιαονγ.- 

257 
ΒΟΒΟΙΙ σία 1, γοϊσίναίαθ νυ. 1289ῶΘ Αλειταγόρα ποιή-- 

τρια ἦν «Ταχωγιχὴ, ἧς μέμνηται χαὶ ἐν “Ιαγναΐσιν 
᾿Φριστοφάνης. Ἑδάοπι ϑιιϊα5 ἴῃ Κλειταγόρα. 

258 
ΒΟΠοΙ δία ΡΙπΕ τ. 210. Ὀξύτερον τοῦ “Ζυγ- 

κέως: «Τυγκεὺς, ὡς αὐτὸς ἐν Δαναΐσι φησὶν, υἱὸς 
«Αἰγύπτου. ἐροῦμεν δ᾽ ἔχεῖ τὰ περὶ αὐτοῦ, ἐπεὶ 

δοκεῖ παρ᾽ ἱστορίαν λέγειν. τοσοῦτον δὲ ὀξυωπέ- 

στατος ἤν οοῖ. ϑυϊᾶαα, “υγκέως ὀξυωπέστε- 



142 

ρον βλέπεις: οὗτος ἐγένετο ἀδελφὸς Ἴδα, ὡς δὲ 
᾿Πριστοφάνης ἕν “Ἰαναΐσιν, υἱὸς «Αἰγύπτου. 

259 

ῬΟΠΙχ Χ, 26. Καὶ μὴν καὶ βαλανῶσαι τὴν 
ϑύραν ἐκεῖνοι (οἱ χωμῳδοὶ) λέγουσι, καὶ ., Οὐδεὶς 
βεβαλάνωχε τὴν ϑύραν'" ἐν ταῖς “Ζαναΐσιν ἔφη ᾿4ρι- 
στοφάνης. "δπίαπι πᾶθς ΒΡθπί οὶ ἘοοἸθοίζιβάναπι 

ν. 882. κἰπ πα ῖπθπι, γῦν μὲν γὰρ οὗτος βεβαλά- 
νωχὲ τὴν ϑύραν, υἱ ἀπρίϊατο 1Ἰσθαΐῖ δὴ ῬΌΠΙΧ δ] θυδια 
ῬΙῸ δἰίονα 14] 1 πὶ ΠΟΙ ΔΥΟΙΐ. 

ΣΡ Χ.1. 17.353. Ἅ Ζ2. 

ὨυΡΙοχ Βαυλι5 ἴδθρι]δ6 οαπῖο οχες, αἰΐονα “1ρά- 

ματα ἢ Κένταυρος, αἰίθνα “΄ράματα ἢ ΝΝίοβος ἱμοουϊρί. 

ΙΡΑΜΑΤΑ ΠΩ ΚΕΝΤΑΎΥΡΟΣ. 

200 
ῬΒοίζι5 ν. 4951, 18. 

Ἐγὼ γὰρ, εἴ τι σ᾽ ἠδίκηκ᾽, ἐϑέλω δίχην 
δοῦναι πρόδικον ἐν τῶν (φίλων τῶν σῶν ἕἑγί. 

Οομΐ, ϑδυΐάας ἱπ πρόδιχον. 
261 

ῬΟΙΠῸΧ ΠΙ, 74. 
᾿νοιγέτω τις δώματ᾽ " αὐτὸς ἔρχεται. 

262 
ῬΟΙυχ Χ, 188. 

᾿4λλ᾽ εἰς κάδον λαβών τιν᾽ οὔρει πίττινον. 
202 

ῬΟΊυχ Χ, 79. ᾿7ριστοφάνης γοῦν ἐν Ζράμασιν 

ἢ Κενταύρῳ ,᾿ἘΕχκρουσαμέγους τοὺς πύνδαχας“ εἴρηχε. 
ἐχχρουσάμενος Οδδδαθομιι5. 

204 

ῬΟΠΟΧ ΙΧ, 68. ᾿“ριστοφάγης ἐν “Ιράμασιν ἢ 
Κενταύρῳ ...1έϑος δεχατάλαντος."“ 

206 

ῬΟΙΠῸΧ ΙΧ, 86. Κωμήτας τοὺς γείτονας καὶ κω-- 
μήτιδας ὠνόμαζον. ᾿4ριστοφάγης γοῦν ἐν μὲν “1ρά-- 
μασιν ἢ Κενταύρῳ ἔφη ,,(Ἐν κωμήτισι (χωμήτισιν 7) 
χαπήλοις (τ᾿ δἄᾶϊε Βαϊπιαοίι5) ἐπέχαρτογ."“ 

“400 

Οὐ γὰρ ἄχκανϑαι: παροιμία. 
“Φριστοφάνης Σχηνὰς χαταλαμβανούσαις ,,Οὐδ᾽ ἴσως 

ἀντέλεγες τούτῳ τῷ δειπνίῳ" οὐ γὰρ ἄχανϑαι."“ 
ἐν Ζράμασιν ἢ Κενταύρῳ 

“Χωρεῖ δ᾽ ἄκλητος ἀεὶ δειπνήσων " οὐ γὰρ ἄκανϑαι. 
Ῥοδέ γωρεῖ δ᾽ Ιη ἢηθ στρυβδι5 
οὐ γὰρ ἄχανϑαι, «αϊθὰ5 Ὑθυθὶς οατοὲ οοᾶθχ, δᾶ] 8- 
γταηΐ ΟΥ̓ΙΤΟΪ. 

Ἡσγ οἾἶπ5., 

Α 

σαὶ 

ΔΙΠΙ4π1 ΟΠ115511Π|. 

267 
ῬΟΙυχ ὙΠ, 24. 

Πτίττω, βράττω, μάττω, δεύω, πέττω, καταλῶ. 
208 

Ἡθόγοβῖις, Κύλλου πήρας: ζητοῦσι διὰ τί τὸ 
πορνεῖον Κύλλου πήραν ᾿“ριστοφάνης εἴρηχεν ἐν 
“Ιράμασιν ἢ Κενταύρῳ 

Τὸ δὲ πορνεῖον Κύλλου πήρα. 
ἔστι γὰρ χωρίον ᾿4ϑήνησιν ἐπηρεφὲς καὶ κρήνη. ἀντὶ 
δὲ τοῦ πέραν πήραν ἔφη, Οοπέ, δυιίάας, ῬΒοΙίαα. Ρ. 
1856, 21, Ἡονοάϊαπις περὶ μονήρους λέξεως μ. 11, 16. 

209 

Αἰμθπαθα Χ͵Υ͂, ρΡ. 629 ο. Τὴν ἀπόκιγον χα- 

Ἀν ΡΥ ΤΣ ΤΌΘ ΦῚ ΑΝ ΘΥΎῸΣ.: 

λουμένην ὄρχησιν, ἧς μνημονεύει --- ᾿Δριστοφάνης 
ἐν Κενταύρῳ. ὲ 

270 

ῬΟΠυχ Χ, 171. Κλιμακ ἐτῆρες, ὡς ἐν “άρι-- 

στοςφάνους ΖΙράμασιν ἢ Κενταύρῳ. 

ἹΡΑΜΑΤΑ Π ΝΙΟΙΟΣ. 

Τὰαμς 1} Ὁ]8}} σΡυ δ ἱπα] 08.556 νοίθυθϑ οὐἹ1605 6Χ 

δΥδιΩ ΙΔ 101 ΘΟ] Πη10 ΘΟΘΟσΟΙία ἴῃ ῬΤΟΙΘΟ, δΟπιθΐς ὧρ 

οομμοοαΐϊα ᾿ἢ. ΧΎΥΗΙ, ὃ. 
271 

ΜΝιόβου ποπιθπ ἃ» Νιόβη ἢπχῖὶς ροθία, φαθπιδᾶμιο- 

ἄσπα ἃ} ᾿“φροδίτη ἀδάιιοιο ᾿Ζιρρόδιτος υὔὰα 651. 8 
40 ᾿ΐϊα βουῖθι ΜΔοΡΟ 5 ϑαίθσπαι. 1{Π0| 8. ..Ζ24Ζ9.Ὅ μα 

Οαΐυμην “οἰογίαγι5 αὐγιίγηναξ Ἰοσοηαιζηι Ὁ 

Ῥοϊἑονί τῳ τ6 ἀθπτηι ΚΓ 671 6 1) 0 71, 

ηο ἄδθαηι. διϑημηι οέΐαην οἷμδ ὁδὲ ΟυρΥὲ δωγϑωξι7):, 

ΘΟΥ ΡΟΥΘ οἱ (γυῖρο 561) υδδί6 τι οῦγὶ οι δοορίνο ας δία- 

ἐπα υἱγνῖῖι, οὐ ρμέανε φαηάθηι πιαγθὴῆν ὧο Κοηιίμαην 6556. 

«Ἵνἱδίορλαηος δαηι ᾿ἀφρόδιτον ἀρροϊϊαϊ. “5 ϑθυνλαβ δὰ 

ὙΠ1511, Αδπθὶά. 11, 022. ,.ἴ95ὲ οἰΐαηι ἐν Οὐρνὸ οὐπιμῖα- 

ογπη} αν δωίαο ΚΤ μος, σΟΥ̓ΡΟΥ6 οἱ υδϑὶθ πιοῦν, ΟἸΜ0)2 

δοορίτο δὲ παΐϑα υἱνεϊὶ, φιοά ᾿Αφρόδιτον υοσαξπν“ 

Πουγομῖυς, ἡ φρόδιτος: Θεόφραστος μὲν τὸν Ἐρ-- 

μαφρόδιτόν φησιν, ὁ δὲ τὰ περὶ᾿““μαϑοῦντα γεγρα- 
φὼς Παίων εἷς ἄνδρα τὴν ϑεὸν ἐσχηματίσϑαι ἐν 

Κύπρῳ λέγει. ΒΕΚΚΟΥΡΙ ρ. 472, 24. 
Ἂφφ9 όδιτος: ὃ Ἑρομαφρόδιτος. παραπλήσιοι δὲ 

τούτῳ ἄλλοι ϑαίμονες, Ὀρϑάνης, Πρίαπος. 
272 

ΝΊΟΡαΘ ΠΡΘΡοσιιπ πηθητοποπι ἔπ πδο [18 ἐπί Θοίαπι 

6556. ᾿ηί6 10] 6ΘΧ 500] ϑΐᾶθ δηποίδίίομθ δὰ λα ]ρ]- 

αἷς ῬΙΟΘηΐ55. υ. 159. ν. 46. 64, Μίδεμ., Περὶ δὲ τοῦ 

πλήϑους τῶν Νιοβιδῶν αὐτὸς Εὐριπίδης ἐν Κρεσ-- 
᾿ ι 

φογντὴ φησὶ 

Οὐδ δέ! οι 

Καὶ δὶς ἕπτ᾽ αὐτῆς τέχνα 
Νιύβης ϑανόντα .«Δοξίου τοξεύμασιν. 

ὁμοίως καὶ Αϊσχύλος ἐν Νιόβη χαὶ ᾿Αριστοφάγης δὲ 

ἐν “φράμασιν ἢ “Μιόβῳ ὁμοίως ξ΄ αὐτὰς λέγουσιν, 

εἶναι δὲ ἑπτὰ καὶ τοὺς ἄρρενας. 

272 

᾿Αἰθπδοις ὙΠ|. νυ. 301] ". 

Οὐδὲν μὰ 417 ἐρῶ λοπάδος ἑψητῶν. 

274 
ΑἸβοπαθις ΧΥ. ρμ. 156!. οα΄. ποδίνδθ, οδχ οοϑᾶϊοθ 

αεποίο, Ὅτι δὲ λυχνοῦχοι οἱ νῦν καλούμενοι «ρανοὶ 
ὠνομάζοντο ριστοφάνης ἐν «ΔἹολοσίχωγι παρίστησι---. 
ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ γιουω (ἐν δὲ τῷ ΜΝιόβῳ οοντοχὶ 
ἴῃ ῬιΟΙΘρΌπι. δα Αὐίβίοριι. ἔναρηι. Ρ. 14.) προειπὼν 
λυχνοῦχον οἰμοι κακοδαίμων φησὶν λυχνουχος ἡμῖν 
οἴχεται. εἶτ' ἐπιφέρει καὶ πως ἐπιρρασας τὸν λυχ- 
γοῦχον οἴχεται εἶτ᾽ ἐπιφέρει χαὶ ἔλαϑες. ἐν δὲ 
τοῖς .0. ησ (οονεῖσα ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς) καὶ λυχνίδιον 

αὐτὸν χαλεῖ διὰ τούτων ἀλλ᾽ ὥσπερ ὁ λύχνος ὅμοι-- 

ότατα χαϑεύδετ᾽ ἐπὶ τοῦ λυχνιδίου. Ῥεῖοτα πᾶπο 
ὨΣ1Π1 1ηΐδοίὰ ΓΘ] π4παθη ἃ σππί : ον ρΟϑίνΘμἷς δυΐθηι ΡΟ]- 

Ἰυοἷ5 Ἰοσι5 σοπιροποπᾶις Χ, 119. ὅτα» δ᾽ εἴπῃ ἐν 
τῷ «ΑἱἹολοσίχωνι ᾿Δριστοφάνης .,4]υοἷν λυχνιδίοιν,"“ 
δῆλον ὅτι λυχνία εἴρηκεν, ἀλλ᾽ οὐ μιχροὺς λύχνους. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΎΥΎΣ. 

ἢ Νιόβῳ [τὲ , 

᾿1λλ᾽ ὥσπερ λύχνος 
ὁμοιότατα χαϑεύδετ᾽ ἐπὶ τοῦ λυχνιδίου. 

γυϊβαίαπι χάϑευδ᾽ δουνοχὶ οχ ΑΙμθπδθο. 

27Ὁ 
ῬΟΙΠπκ Χ, 185. 

Ὁ δ᾽ ἐς τὸ πλινϑεῖον γενόμεγος ἐξέτοεψε. 

᾿ 270 

ῬΟΠακ Χ, 166. Καττὺς δερμάτιον ἐντιϑέμενον 
- ’ » ν ἊΣ Ὁ ΤΣ τῇ σμινύη, ὅταν ὃ στέλεχος ἀραιὸς ἡ. χαὶ ἔστι 

τοὔνομα ἐν τοῖς ᾿Δριστοφάνους “Ιράμασιν ἡ ΜΝιοβῳ. 

ὙΙ846 ἩΓΘογομΐππι Ὑ0]. ΕΠ. ρ. 208. 

“77. ΠΣ ς 

277 

ΒΟΒοΙΠαδία Βαπάστπι νυ. 810. Πειαγωγήσουσι 

τὴν τραγῳδίαν: μεῖον λέγουσι τοὺς ὑπὲρ τῶν 
Ε- τι. ’ 3,710 ς δε Ἔ 

υἱῶν εἰς τὰ ᾿Δπατούρια οἷς ὑπὸ τῶν πατέρων εἴσ-- 
φερομένους διὰ τὸ ἐπιφωνεῖν τοὺς φράτορας ἐπὶ 

τοῦ σταϑμοῦ τοῦ ἱερείου μεῖον μεῖον. ὅτι δὲ ἵσταντο 
’ ’ ’ . 

᾿Δριστοφάνης ἐν Ζίράμασι (τα]βο δράματι, ουἶτις οον- 
τϑοίΐοποπι Καικίθυιι5 πιοηϑίαν 1) δεδήλωχε. τοῦτο δὲ 
χέχληται χουρεῖον ἀπὸ τῶν χούρων ὑπὲρ ὧν ἐϑύετο, 
μεῖον δὲ διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν. καὶ ἐπιζή-- 
μιόν τι τοῖς ἧττον εἰσάγουσιν ἀπεδέδοτο 
ἰπεδέδοχτο), χαϑάπερ αὐτό σιν ᾿Τοιστοφάν ἀπεδέδοκτο), καὶ 6 ς φὴ ς γράγης 

ΕῚ 2 5}. 27 ) ς ΄ 4 ᾿ 

.4λλ᾽ εὐχομαιν γωγ᾽ ἑλκύσαι σὲ τὸν σταϑμοὸν, 

ἵνα μή μὲ προσπράττωσι γραῦν οἱ φράτορες. 
τὸν σταϑμὸν Βηιυποκῖίιι5σ. ψα]ρο τὸν σφυγμόνγ. 

278 : 

(στ ρο 

ῬΠποίΐπις Ρ. 588, 11. 

«Αὐτοῖς σταϑμοῖς ἐξέβαλε τὰς σιαγόνας. 

το βυ ρδερδμαημ 279 
ΑΙΒβοπδουβ ΧΙ. Ρ. 496 ἃ. 

Πάντες δ᾽ ἔνδον πεταχνοῦνται. 
Ὑυ]ρο πεταχνεῦται. Ἐρίίοπιο πεταχνγευταί. 
Οαϑδαβοπις πεταχγοῦνται. 

Ἠροία 

ῬΒοίϊι Ρ. 426, 10. 77ε-- 

ταχνοῦνταις ἐξυπτιοῦνται, τρυφῶσιν. Οὐοπἴου 

ἩΘΥΟΒΙ 9]05585 Ὑ0]. ΠΠ. Ρ. 897. 90Έ. 

280 

Ἡρογοβῖι5, Βύρσαν: τὴν πόλιν ᾿“ϑηνῶν '4ρι- 
στοφράνης ἐν Ζράμασι παίζων ἔφη. 

281 

Ἀπεϊαιοἱοία Βεκκουΐ ρ. 10ὅ, 21, Κιχορία: τὸ 
ἄγριον λάχανον. ᾿Δριστοφάνης “Ιράμασιν. Ἑδᾶθπι, 

Ομιΐ550 Ζ“ράμασιν, ῬΒοίία5 Ρ. 166, 22. υϑὶ᾽ οοἄθχ ἃ 

ΡΥ. πιᾶπι χιχορία, ἃ οοτιθοίοτθ χιχύρεια, 4186 σγϑιὰ 

Ὑ146 Βοβποιάον. δὲ ΤΒΘορηγαδί. γ. βοΥρίαχθδ. γ0]. 

Ρ. 414. 
282 

ΘΟΒΟΙΙ βία ῬΙδίοπιὶς Ρ. 3981. ΒΘΚΚου, Χαιρειφῶγτα 

- ᾿2ριστοφάνης ἐν “Ιράμασι χλέπτην (λέγει). 

ἬΓΡΌΩ 

283 

Ἡσοΐθις ἴθι] ἃ σἤοτῸ ποιηθη ἰδοΐππὶ δα ΘΠΠ)- 

ὙΘΥΘῚ5 {ᾺΓΟΘΒΔΙΟΙ 1πη1{ππὶ ἃ} 

ἜΓῚΣ: 

{6 γϑίογυθησαπι υἱάθίαν 

ΟΒΟΘΓΌΡΟΞΟΟ σθιυδίππι ἴῃ ΒΟΚΚΟΡῚ Απροάοίῖς Ὁ. 1197. 

«ησὶν Ἡ ρωδιανὸς ἐν τῇ χαϑόλου ἐν τῇ περὶ τῆς 
εὐθείας τῶν πληϑυντιχῶν διδασχαλίᾳ ὡς ἡ οἱ ἥρωες 

-- σαφέστερον δὲ ἐν τοῖς ᾿ἀριστοφάνους “Ιραμασιν. 
᾿Δριστοφάνει ἐν Ὄργισι», οἷον 

ἀντὶ τοῦ οἱ ἥρωες. Τίὰ ἱπ Ἐχυϊίθας τ. 244, Ἠ6- 

Σ , ε . - »" ς ἘΝ 

«Αριστοφανης ὑπὸ τοῦ μέτρου οἱ ἥρως εἰπε. Αοοι58- 

[ΆΡθ11α., ἴα] ΒομοΙαϑία Ἡοιπουὶ ΠΙδᾶ. ν, 428. ἥρων 

Παύσειν ἀραϊ γτο παίσει». 

3 - - - - 

εὐϑεῖα τῶν πληϑυντιχῶν εὕρηται κατὰ χρᾶσιν παρὰ 

ε ᾿ [ ’ 
Οἱ γάρ ἥρως ἔγγυς εἶσιν, 

ΠΟΘ ΠΘΠ655 ΠΡΪ Θαυϊθς ΔΡΡΙΟρΡΙπψιαγθ υἱᾶθὲ, ἄγνδοε ραν ωλε 4 ΡῬΡΙῸΡ ΤῊΣ εἴ θὲς 

ἐγγὺς, ἱπφαῖ. Οποά δαΐθπι οχ Ὅργισιν {Π1ὰ αὔδσγιι- 

ἴὰ., δι ΘΠ ΟΥ 6 Ἰϑροαϊ ἀθθοῖα οχ Αυϊαπι Ὑουϑππὶ 

1472. οὲ 1477. τϑοουάδίοπο οὐΐο, ἔνϑα τοῖς ἥρωσιν 
37 ΄- - Ὶ [4 

ἄνϑρωποι ξυναριστῶσι οἱ εἶ γὰρ ἐντύχοι τις ἥρῳ 
- - ’ ᾿ , . .“. 

τῶν βροτῶν νυχτωρ Ὀρέστῃ. δῖ νοῖα5 οοὲ ΠΡΡαυΙ 

ΟΥΡΟΙ. τροίϊη 5 Οἴϊδμ Δ ΤιΑρΟαΥῚ Οὐάᾶπιπι. ΠῚ, 2. Βτιο- 

Υἱι5 ῬΠΡΥΠΙΟμΙα Ρ. 1568, οἀ. ΤΟΡΘοΚ. παξ βιασϑεὶς 

εἰν ἥρων ΘΧΘΠΙΡΙΌπΙ, [Ουίδ556. ἰρθαπι “ΠΟ 6. 6Χχ πδο 

κ 3.. ΝΣ ΕῚ ΟῚ ε᾿ , ςς 3 

τιγὲς τσλτς »»αλλ᾽ εἷς ρων τι παρημαρτογ΄" -«Αοι- 

στοφαγῆης. 
. , 2841 
δίθρμαπιβ ΒΥΖ. γ᾿ “0γος 
2 2 ν᾿ ς , [ὦ Οὐκ ἠγόρευον; οὑτὸς ἐστ᾽ οὐχ ᾿4ργόλας 

μὰ 40 οὐδέ γ᾽ Ἕλλην, ὅσον ἔμοιγε φαίγεται. 
285 

Βυϊδας, “μῳρορεαφόρου ς:--- 
ΤΣ 2 ΕῚ Ἁ ἫΝ 2 " ἵ 3 ᾿Ὶ 

Τρέχ᾽ εἰς τὸν οἶνον ἀμφορέα κενὸν λαβὼν 

πποσπ,πππεαπαη στρα αππαπισαπατανσι- ονιπη τυ τον... 6. τοὺὕὺςςὦὕὕ....β.....ὕ0ὅ0(΄ Ὁ 

τῶν ἔνδοϑεν χαὶ βύσμα χαὶ γευστήριον, 
χάπειτα μίσϑου σαυτὸν ἀμφορεαφορεῖν- 

Υ. 2. Τιοσορβαίπε τὸν ἔνδοθεν χαὶ γεῦμα. Οονγηθοίμπι 

6Χ ῬΟΙοο Χ, 75. Καὶ τὸ παρ᾽ ᾿ἀριστοφάνει γευστή- 
οιον οτρέχ᾽ ἐς τὸν οἶνον ἀμφορέα κοινὸν (χαινὸν 
οοπίϊοῖς ἘΓΘΠΙ βου μ5ῖι5) λαβὼν τῶν ἔνδοϑεν χαὶ βύσμα 

καὶ γευστήριον.“ς“ Ἰάοπι Χ, 172. Καὶ βύσμα δ᾽ ἂν 
εἴη τῶν χρησίμων, τοῦ ᾿Αριστοφάνους εἰπόντος 
ἡ Βύσμα καὶ γευστήριον.““ οἱ ΥΙ, 99. Καὶ γευστηρίου 

μὲν ᾿Αριστοφάνης μέμνηται. 
280 

ῬΟΠῸΧ Χ, 112. Καὶ παυσιχάπη, ἣν χαὺ καρδο-- 
-Ὁ τὴ ( 

πεῖον ὠνόμαζον, ὡς ἐν Ἥρωσιν ᾿“ριστοιανῆς 
Ἢ χαρδοπείῳ περιπαγῆ τὸν αὐχένα. 

257 

ΒομοΙαοία Ῥαοὶς γ. 14. ἴπ σοὐϊοῖθι5 Ὑ ποις 474. 

εὲ 476. Εἰώϑασι γὰρ ἅμα τῷ μάττειν ἐσθίειν, ἀφ᾽ 
οὗ χαὶ τὴν παυσιχάπην (οοαα. πασικάην) ἐπεγόησαν, 

, ΄͵᾽ ᾿ 2 ἐρὰ ᾿ 
τροχοειδές (τριχοειδές οοἥθκ 474.) τε, δι᾿ οὗ τὸν 
τράχηλον εἶρον (ἦρον 478.) πρὸς τὸ μὴ δύνασϑαι 

" - ΄ ͵ Α Ὁ“ 2 

τὴν χεῖρα προσάγειν. μέμνηται δὲ ἐν Ἅρωσιν “40ι- 

στοφάνης 

Παύσειν ἔοιχ᾽ ἡ παυσιχάπη χάπτοντάα σε. 
παυσικάη. 474. πασι- 

χάη 478. 
2885 

ῬΟΙΠχ Χ, 172. 
ἴϑι δὴ λαβὼν τὸν δόμβον ἀναχωϑδώγισον. 

289 
ΒΟΒΟΙΙ σία ΤΠΘΒΙΙΟΡΒΟΥΪΔΖ. Υ. 21. ἴῃ οοαϊοο Βαγθη- 

παίο, Οἷόν τέπού ᾽στιν αἷ σοφαὺὶ ξυνου- 

σίκαι: διὰ τούτου φαίνεται ὑπονοῶν Εὐριπίδου 
εἶναι τὸ ,Σο(οΟΥ τύραννοι τῶν σο(φῶν συνουσίᾳ.“ 
ἔστι δὲ Σοφοχλέους ἔξ Αἴαντος “οχροῦ. ἐνταῦϑα 

μέντοι ὑπονοεῖ μόνον, ἐν δὲ τοῖς Ἥρωσιν ἄντιχρυς 

ἀποφαίνεται. χαὶ ᾿Αντισϑένης χαὺ Πλάτων (ἴπ Ὑπο- 
ἀρ Ρ. 126 ἃ. δ τϑρυ}]. ΥΠΙ. γΡ. ὅθ8 4.) Εὐριπί- 

αν ἀν ινο τε οτῶοΠρΠὺ  πὴν........Σ.................ὕ.ὃρβζς..ὲ...-.-----......ΨὧὔὌὖὔὸἷΝἄδᾶ᾽ηιῖι͵οστονς το δ ́΄ἷὺῤ 5... ὁςϑθπ6 ς-..---  --- 



δου αὐτὸ εἶναι ἡγοῦνται, οὐκ ἔχω εἰπεῖν ὃ τι πα- 
ϑόντες. ἔοιχε δὲ ἤτοι πεπλανημένος ἢ συνεξαπατῆς-- 
σαι τοὺς ἄλλους, ὥσπερ ὑπονοοῦσί τινὲς συμπτώσεις 
τῷ τε Σοφοκλεῖ καὶ τῷ Εὐριπίδη, ὥσπερ καὶ ἐπὶ 
ἄλλων τινῶν. τὸ μέντοι δρᾶμα ἐν ᾧ Εὐριπίδης 
ταῦτα εἶπεν οὐ σώζεται. Αὐιοᾶοα ΠΠ. Ρ. 288, 2. 

Οὐδέ γε Εὐριπίδου φήσομεν οἶμαι τὸ ἰαμβεῖον εἶ- 

ναι τὸ οΣοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ," 

οὐδ᾽ εἴ τις οὕτω τῶν σοφῶν εἴρηκεν" ἔστι γὰρ ἐξ 

“ἴαντος Σοφοχλέους, «ἭἌϊαντος τοῦ «οχροῦ. ὙΜΙάΘ 

Βυπποκίαπι δα Αἰδοὶβ [οον. ἔν. 11. 

290 

Ῥοϊπικ ὙΠ, 167. Καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ λουτροῦ 
λούτριον, ὡς ᾿Δριστοφάνης ἐν ἽἬΠρωσι 

Μήτε ποδάνιπτρον ϑύραζ᾽ ἐχχεῖτε μήτε λούτριον. 
ῬΟΠυχ Χ, 78. ποδάγιπτρον ὁχ Ἠθυοῖρα5. 

291 

Ὀΐοροπθο Του, ὙΠ, 84. ἀθ ργδθοθρίϊ5. Ῥγίπαρο- 

τἰοῖς ἀρθπβ, Τὰ δὲ πεσόντα μὴ ἀναιρεῖσθαι, ὑπὲρ 
τοῦ ἐϑίζεσϑαι μὴ ἀκολάστως ἐσϑέειν, ἢ ὅτι ἐπὶ τε- 
λευτῇ τινός. ᾿Δριστοφάνης δὲ τῶν ἡρώων φησὶν 
εἶναι τὰ πίπτοντα, λέγων ἐν τοῖς Ἥρωσι.,, Μὴ γεύ- 
εσϑ᾽ ἅττ᾽ ἂν καταπέσῃ τῆς τραπέζης ἐντός."“ 
τρυόνος μὴ ἅπτεσθαι λευχοῦ. ϑυία5 ἱπ Πυϑαγόρα 
τὰ σύμβολα το]. Π|. Ρ. 2456. Τὰ πίπτοντα 
τῆς τραπέζης μὴ ἀναιρεῖσθαι παρεχελεύετο Πυϑαγό- 
ρας, ἢ διὰ τὸ μὴ ἐϑίξεσϑαι ἀκολάστως ἐσϑίειν, ἢ 

ἀλε;-- 

2 ΝΝ 

Ο710 

ὅτι ἐπὶ τελετῇ τιγὸς. ᾿Δριστοφάνης γὰρ τῶν ἡρώων 
εἶναί φησι τὰ πίπτοντα, μήτε δὲ τὰ ἐντὸς τῆς τρα- 

πέζης πίπτοντα ἀναιρεῖσϑαι μήτε λευχὸν ἀλεχτρυόνα 
ἐσθίειν. Ἐπ πἷ5 Βϑια]θυας Ρ. 11. ἐοιναιθίναπι θυ 

ἡηηδὲ γεύεσϑ᾽ ἅττ᾽ ἂν ἐντὸς τῆς τραπέζης κατα- 
πέσῃ. 

292 

ΘΟΠΒΟΙ δία. Αυλπῃ συ. 799. 

Κἀπὸ τῆς 4᾿ιιτρέφους τραπέζης. 

298 

ῬΟΠχ ὙΠ, 138. Πριστοφάνης δ᾽ ἐν τοῖς Πρωσι 

δοχεῖ τὸ χόμιστρον χατὰ τὸ νῦν ἔϑος εἰρηκέναι φο-- 
ρὰν, ὅταν εἴπῃ .,Ὀβολῶν δ᾽ ἴσως τεττάρων χαὶ τῆς 

φορᾶς.“ 
294 

τδοο ϑιιδίοη. ἢ. 78, 14, οἱ Ἐϊγιηο]. ΜΙ, ν. 679, 

Ι. Τὸ δὲ πίω ἐχτείγει --- ̓ Πριστοφράνης ἐν “Πρωσι 
ἡ Πῶς πίομαι; “ 

290ὅ 

ῬΟΙχ ὙΠ, 156. ᾿Εμπόλω Ζιοσχόρω ἐν Ἅρωσιν 
““ριστοφάνης. ἶ 

ῬΟΙαχ ὙΠ, 16. Πἶπε δὲ χαὶ ἀνδραάποὃ ὠὡ- 
γῆς ἐν τοῖς “Πρωσιν ᾿Δριστο(άνης. 
ΡΟ ὙΠ, 21. Ἔν δὲ ᾿Ζριστοφάνους Ἥρωσιν 

3, 

ἀρτοποιέα. 
2906 

ῬΟΙχ Χ, 61. Τὸν γὰρ ἧλον καὶ ηλίσχον ἐν 
“ρωσιν᾿Φριστοφάγνης χέχληχε. Οοπῇ. Ῥμοῖίας ρΡ. 67, 4. 

297 

Ἡδυροοναῖίο, Πυελέδα: τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγό- 
μενον σφραγιδοφυλάκιον. “υσίας ἐν τῷ χατ᾿ Εὐ- 
φήμου χαὶ ᾿Ζριστοφάνης “πρωσιν. Ἐδλάσηι ῬΒΟΙΖ5 

Ρ-. 472, 18. «πὶ 5ἰπιρ!οἷτον “Ζυσίας χαὶ ᾿“ριστοφάνης. 

ἌΒΥΣΣΟ ΦΕΑ ΝΕΘΟ ΎΌΣ: 

2098 

Αἰμοιδθὰς ΙΧ. Ρ. 409 ς. ᾿Τριστοφάνης δ᾽ ἐν 

Ἥρωσι χερνέβιον εἴρηκεν. 
299 

ΒΟΠΟΙαοία ΘΌΡΠΒΟΟΙΪ5 Οδαϊν. ΟΟ]. τ. 792. “Ζ]οχεῖ 

γὰρ ὃ ᾿Δπόλλων παρὰ Διὸς λαμβάνειν τοὺς χρη- 
σμοὺς, ὡς --- καὶ ᾿Αριστοφάνης ἍἭρωσινγ.- 

ΘΕΣΠΠΟΦΟΡΙΩΖΟΥΣΑ͂Ι Ζ“ΕΥΤΕΡΑ͂Ι. 

ΘΟΒΟΙ σία Βανθππὰς Τ᾽ ΒΘσΠΟΡοΥ. Υ. 299. Κα ΄ῬδῬ’: 

λιγενείᾳ: δαίμων περὶ τὴν Ζ]ήμητραν, ἣν προ- 
λογίζουσαν ἐν ταῖς ἑτέραις Θεσμοφοριαζούσαις ἐποί- 

ησεν. ῬΒοίϊμ ρΡ. 127, 9. Καλλιγένειαν: ᾿4πολ- 
λόδωρος μὲν τὴν γῆν, οἱ δὲ Διὸς καὶ Ζήμητρος ϑυ-- 

γατέρα" ᾿ΔΑριστοφάνης δὲ ὃ χωμικὸς τροφόν. Οομ- 
Ρᾶτα ἩογΟμῖππι γ0]. 11. ᾿. 124. 

900 

Οτδμπιπδίϊοι5 ΒΟΚΚΟΥΙ 1. Ρ. 410, 106. 

Καὶ κατ᾽ ᾿1γάϑων᾽ ἀντίϑετον ἐξευρημένον. 
801 ἶ 

ΑΙἰμϑπδοὶ δρίΐομιθ 1. ῃ. 29 ἃ. Ὅτι ᾿Ζ“ριστοφάνους 
τὰς δευτέρας Θεσμοφοριαζούσας “Ζ]ημήτριος ὃ Τροι- 

ξήνιος Θεσμοφοριασάσας ἐπιγράφει, ἐν ταύτῃ ὃ 
κωμιχὸς μέμνηται Πεπαρηϑίου οἴνου 

Οἶνον δὲ πίνειν οὐκ ἐάσω Πράμνγιον, 
οὐ Χῖον, οὐχὶ Θάσιον, οὐ Περαπήϑιον, 
οὐδ᾽ ἄλλον ὅστις ἐπεγερεῖ τὸν ἔμβολον. ; 

Υ. 8. Ποογομίαα, Ἔμβολον: ᾿Δριστοφάνης ἐν Θε- 
σμοφοριαζούσαις τὸ αἰδοῖον. Ἐπίαπι ἀγϑοσμίου ταιθπ- 

Ἐποϊδημπ5 Ρ. 284. οἄ. 

Οἶνος ἀνθοσμίας: ὃ εὐώδης χαὶ ἡδύς" 

ὡς ᾿Αριστοφάνης. ἐν Βατράχοις (τ. 1161.) χαὶ ἐν 
'Θεσμοφοριαζούσαις. 

(ἰο [αοία ἴα ἴπ μᾶς ἴαβαϊδ. 

ἘγδηΖ. 

802 

᾿Αἰμόπδοι5 111. ν. 104 6. 

α. ᾿Ιχϑῦς ἐώνηταί τις ἢ σηπίδιον 
ἢ τῶν πλατειῶν καρίδων ἢ πουλύπους, 
ἢ νῆστις ὀπτᾶτ᾽, ἢ γαλεὸς, ἢ τευϑέδες ; 
β. μὰ τὸν “10 οὐ δῆτ᾽. α. οὐδὲ βατίς; β, οὔ 

ΡῚ ’ 

φημ᾽ ἔγω. ᾿ 
ὅ α. οὐ χόριον οὐδὲ πυὸς, οὐδ᾽ ἧπαρ χάπρου; 

οὐδὲ σχαδόνες, οὐδ᾽ ἠτριαῖον δέλφακος, 
οὐδ᾽ ἐγχέλειον, οὐδὲ χάραβον μέγαν 
γυναιξὶ χοπιώσαισιν ἐπεχουρήσατε; 

902 

Ατμοπδοις ΧΎΥ, νυ. 690 Ἁ. 

Ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ'᾽, οἷον ἐνέπνευσ᾽ ὃ μιαρὸς 
[) Ε ὯΝ . ’ ’ -ὋὉ- [2 

τ γἸλοὺς εὐϑυς λυομέγος μοι τοῦ μύρου 

χαὶ βακχαριδος. 
804 

ῬΟΙῸΧΣ ΙΧ, 86. 

᾿“Ζμφοδον ἐχρῆν αὐτῷ τεϑεῖσϑαι τοὔνομα. 

Οοηΐ. Ετγπιο]οΡ. ΜΝ. Ρ. 92, 27. 

906 
ῬΟΙΧχ Χ,, 152. 

Σαχίον, ἐν οἱσπερ΄ τἀργύριον ταμιεύεται. 

806 

ΘΟΒΟΙΙ σία Ναθίπηιν νυ. 628. 

᾿γαϑὰ μεγάλα τῇ πόλει 
ἥχειν φέροντάς φασι τοὺς Πυλαγόρας 



τ΄’ “---΄᾿ ἨἜ ΡΤ ῦ“ρκ.κοοκττωι Ὄ -.--ἰ ὌἩἪΛ͵͵͵ ς΄) ΄΄ὦὖἷ͵΄͵΄Φ  ΄΄ὖ|ῇῇ΄ῆ΄΄΄΄΄΄΄ὦὖᾧἢἪἭἪ- .. ..--΄“΄ᾧὦΠ[ἐὀ΄ ὁ Ἢ 

χαὶ τὸν ἱερομνήμονα. 
Ἡδυροουδίίο ἰη Ζύλαι. 

807 

ΒοΒο!αοία Βδπάσιμ ν. 8. Καὶ ἐν Θεσμοφοριαζού-- 
σαις ϑεράπων φησὶν 
Ὡς διά γε τοῦτο τοῦπος οὐ δύναμαι φέρειν 
σχεύη τοσαῦτα χαὶ τὸν ὦμον ϑλίβομαι. 

808 

δυο. δὲ βταπιπιαίίοι Βοκκουὶ ρ. 382, 8, ζ4Σ-- 

φάγει: --- 
Οἴμοι χαχοδαίμων τῆς τόϑ᾽ ἡμέρας, ὅτε 

εἶπέν μ᾽ ὃ χήρυξ, οὗτος ἀλφάγει. 
809 

ῬΟΙΠῸχ ὙΠ, 956. Οὐδ᾽ ἂν εἴη φαῦλον τούτοις 
ὑποϑεῖναι λέξιν ἐχ Θεσμοφοριαζουσῶν  Αριστοφάνους, 
ἐπεὶ πολλὰ εἴδη ἐν αὐτῆ περιέχει γυναικείων φορη-- 
μάτων, ἃ καὶ τοῖς περιχόσμιοις ἂν ἁρμόσειε, ταῦτα. 

α. ξυρὸν, κάτοπτρον, ψαλίδα, χηρωτὴν, λίτρον, 
προχόμιον, ὀχϑοίβους, μίτρας, ἀναδήματα, 
ἔγχουσαν, ὄλεθρον τὸν βαϑὺν, ψιμύϑιον, 
μύρον, κίσηριν, στρόφον, ὀπισϑοσφενϑδόνην, 
χάλυμμα, φῦχος, περιδέραι᾽, ὑπογράμματα, 
τρυφοχαλάσιριν, ἐλλέβορον, χεχρύφαλον, 
ζῶμ᾽, ἀμπέχονον, τρύφημα, παρυφὲς, ξυστίδα, 
χιτῶνα. βάραϑροον, ἔγχυκλον, χομμώτριον " 
τὰ μέγιστα δ᾽ οὐχ εἴρηκα τούτων. β. εἶτα τί; 

10 α. διόπας, διάλιϑον, πλάστρα, μαλάχιον, βότρυν, 
χλίδωνα, περόνας, ἀμφιδέας, ὅρμους, πέδας, 

σφραγῖδας, ἁλύσεις, δακτυλίους, χαταπλάσματα 
3 

, 2 ΄ 3.» 7 ᾿ 
πομφόλυγας, ἀποδέσμους, ὀλίσβους, σάρδια, 

ΑτθΠῈ πτιπο Ἰοοῖπ οἰΐαπι ΟἸΘΠμΘη5 ΑἸοχαπᾶν. Ῥαρήδο. 

Ρ. 245. 64. Ῥοτίον. 

| 
! 

] 

ὑποδερίδας, ἑλικτῆρας. 

9510 

ΒΟδΒΟΙ σία ΡῬΙΟΓ ν, 159. 

Ὅσ᾽ ἦν περίεργ᾽ αὐταῖσι τῶν φορημάτων 
ὅσαις τὲ περιπέττουσιν αὑτὰς προσϑέτοις. 

811 

᾿Αβραδίας δὴ Αὐ]Ἱδοίοίθ!β ΕἼΠ10. Ρ. ὅ8 ἃ. οᾶ, ΑἹάϊπ. 

- βαυχίδων, ὃ ἔστιν εἶδος ὑποδημάτων ᾿Ιωνιχῶν, 
οἷς αἱ ᾿Ιάδες χρῶνται, οὗ χαὶ ᾿ριστοφάνης ἐν Θε- 
σμοφοριαζούσαις μέμνηται. 

912 

ῬοΙακ ὙΠ, 66. 
Τὴν πτέρυγα παραλύσασα τοῦ χιτωνίου 

χαὶ τῶν ἀποδέσμων, οἷς ἐνῆν τὰ τιτϑία. 
3912 

Αἰδοπϑοιις ΠΠ. ρΡ. 117 ο. 

ἮἯ μέγα τι βρῶμ᾽ ἐστὶν ἡ τουγῳδοποιομουσιχὴ, 

ἡνίχα Κράτητί τε τάριχος ἐλειάντινον 
λαμπρὸν ἐχόμιζεν ἀπόνως παραβεβλημένον, 
ἄλλα τε τοιαῦϑ᾽ ἕτερα μυρί᾽ ἐκιχλίζετο. 

314 

ἩδρΡΗδοσΟ οἂρ. 12. ν. 79. 

Μήτε Μούσας ἀναχαλεῖν ἑλιχοβοστρύχους 
μήτε Χάριτας βοᾶν εἷς χορὸν ᾿Ολυμπίας " 

ἐνθάδε γάρ εἶσιν, ὥς (φησιν ὁ διδάσχαλος. 
516 

ΞΟΒΟΙ σία Ὑ οϑράσιπ υ. 1038. 

“μα δ᾽ ἠπίαλος πυρετοῦ πρόδρομος. 
4 

ἘΒΑΟΊΙΕΝΤ Ας 

ἈΡΕΣΤΘΦΑΝΟΟΩ͂Σ. 145 

816 

ῬΟΠκ ΓΧ, 69. ᾿Εγὼ δὲ ἐν ταῖς Θεσμοφορια- 
ζούσαις ᾿Δριστοφάνους εἰρημένον ,,Τὸ χαλχίον ϑερ- 
μαίνεται“ οὕτω πως ἤχουον, ὡς εἰς πότον εὐτρεπι- 
ζομένων τῶν γυναιχῶν. ταυτὸν δὲ τοῦτο χαὶ ἐνὶ 
τοῖς Εὐπόλιδος Ζήμοις ἐστὶν εἰρημένον. Ἑπροϊαϊς 

ὙΘῚΡ8 βϑυγαυ Αἰμθπδθιιβ ΠΠ|. Ρ. 128 ἃ. 

917 

Ζοπϑιαβ Υ0]. Τ. Ρ. 196. Τὸ δ᾽ ἀναβὰς τὸν ἵπ- 
πον οὐ (οὐ ἄοῖεοί Ῥίουβοπιϑ) πάνυ δόχιμον. ᾽40ρι- 
στοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις ,᾿Αναβῆναι τὴν γυ- 
γναῖχα βούλομαι." 

818 

ΒΟΒοΙ δία ῬΙαίοπῖα Ρ. 370. οἂ, ΒοΚκου. Ζ2γὼν 
πρόφασιν οὐ δέχεται, ἐπὶ τῶν φύσει δᾳϑύμων χαὶ] 
ἀμελῶν, ἤτοι ἐπὶ τῶν μὴ προσιεμένων τοὺς λόγους 
τῶν προφασιζομένων. μέμνηται δὲ αὐτῆς --- ---- χαὶ 
᾿Τριστοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις β. 

919 

Ῥμοίϊι5 ῃ. 285, 6. οἱ δυίάας, “Ζ“Ζύκος ἔχανενγ: 
παροιμία. --- ᾿Δριστοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις β΄. 

920 

Ἡδογομία5, Βαρβός: μύστρον. ἐν Θεσμοφο- 
ριαζούσαις. 

921 
᾿Απεαιοἰδία ΒΟΚΚουὶ Ρ. 78, 24. “μεινόνως: 

᾿ριστοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις. Τᾶάθπι Ρ. 88, 28. 
Τιαλέξασϑιαι: ᾿Ζριστοφάνης Θεσμοφοοριαζούσαις. 

Ιοπι Ρ. 96, 28. Ἐπανορϑωσασϑαι: ἌἌριστο- 

φάνης Θεσμοφοριαζούσαις : φιοά 1οτίδ558 6Χ Γγοἰδίγα- 
ἴαθ ν, ὅ2δ. 5ιπιρίμπ1. 

3522 

Ῥποίπις Ρ. 2032, 10. οἱ διϊ4λ5, Δ“ αχωνίζξειν: 

παιδικοῖς χρῆσϑαι. ᾿“ριστοφάνης Θεσμοφοριαζού-- 
σαις β΄. 

928 

Αμοπδοις Χ͵ΙΨ, Ρ. 619 ἃ. Καὶ τῶν πτισσουσῶν 

ἄλλη τις (φδὴ), ὡς ᾿Δριστοφάνης ἐν Θεσμοφορια- 
ξούσαις. 

ΔΗ ΝΑΙ. 

824 

ΑΠππθηπ5 ἢ. 138. ὙΆΙΟΚΘη. 

᾿Ενταῦϑ᾽ ἐτυράννευέν ποϑ᾽ ὙὙνιπύλης πατὴρ 
Θόας, βράδιστος τῶν ἐν ἀνθρώποις δραμεῖν. 

82ὅ 

᾿Αεἰδοπαοια ὙΠ|Ι, Ρ. 866 ο. : 

«Ἵἤἥμνος χυάμους τρέφουσα ( φέρουσα }) ταχεροὺς 

χαὶ καλούς. 
826 

ῬΟΙκ ΥἹΙ, 168. 
᾿λλ᾽ ἀρτίως χατέλιπον αὐτὴν σμωμένην 
ἐν τὴ πυέλῳ. 

99. 

ΒΟΒΟΙ σία ΑΥΙΙΟΡΠδΔη15 Αοἤαῖπ. ν. 8. οἱ ϑ14845 1ῃ 

ψαμμοχοσιογάργαρα, 
ἀνδρῶν ἐπακτῶν πᾶσ᾽ ἐγάργαιρ᾽ ἑστία. 

8328 

ϑαϊάας οἱ ρταπιπιδίίοι5 ΒΟΚΚουΐ ρ. 428, 32. Ζ4πὲε- 

χοήσαντο: 
Τοὺς ἄνδρας ἀπεχρήσαντο τοὺς παιδοσπόρους. 

Οπιΐ550 ποπιῖπθ δθι186 σϑύδιπι δἰ] ἘΤγπΙΟ1]05. ΝΙ͂, 

19 



110 

Ρ- 124,27. οἱ γϑέβα τοὺς ἄγδρας ἀπεχρήσαντο ῬΟΙΙΙΧ 

ἽΝ, 158. 
829 

ϑυϊάαθ ἴπ νυ. χρὴ, «“έγουσι δέ ποτε καὶ χρῆ 'σται 
ἀντὶ τοῦ δεῖ. --- - ᾿4. Δ. 
Ἢ χαρδία τε τίς; ἀλλὰ πῶς χρῆ ᾽σται ποιεῖν ; 

880 
Ῥμοίϊις Ρ. 290, 16. Νεαλής: ἐχτείνεται τὸ α. 

“ριστοφάνης «Τημλίαις 
ὝἭως γνεαλής ἐστιν αὐτὴν τὴν ἀκμήν. 

ΠΠένανδροος. πἀπάθ ϑαρρ]θυ ροΐθος Ῥνγμΐομτ5 ΒΟΚΚΟυὶ 

Ῥ- ὅ2, 19. 
3591 

ῬΟΙυΧ Χ, 2ὅ. “πὸ τῶν μοχλῶν τὸ .,.Πόχλωσον 
τὴν ϑύραγν““ ἐν «“Τημνίαις ᾿Ἱριστοφάνους. 

9292 

Βιήᾶας, Ὦ (ᾧ Γιπίας Αδαρ. ΤΥ͂, 13.) νῦν ϑερ- 

μοὶ βωμοί: ἐπὶ τῶν διὰ χρόνου σπουδῆς τυγχα- 
γνόντων. ᾿Δριστοφάνης δὲ ἐν «“Τημνίαις 

Τὴν θπαατηα δαίμον᾽, ἧς νῦν ϑερμός ἐσϑ᾽ 
ὁ βωμός. 

δηλοῖ δὲ ὅτι ἀεί τινὲς παρὰ τοῖς ᾿Δ4ϑηναίοις ξένοι 

ϑεοὶ ἐτιμῶντο. “Ἰαίμονα δυΐθπι ἀϊοῖς Βοπάϊη, πος 
651 Πίδηδπι : 46 {πὰ ῬΠΟίϊιΝ Ρ᾿. 291, 7. οιμθηἀδηῆη5 6 Χ 

Ἡ 6γΟμΙο ἱπ Μεγάλη ϑεός. 
353 

Αἰμθηδθις ὙΠ. Ρ. 802 ἅ. 

Οὐκ ἔγχελυν Βοιωτίαν, οὐ γλαῦχον, οὐχὶ ϑύγνγου 
ὑπογάστριον. 

ουρθὰ ἔγχελυν «Βοιωτίαν αἰ] 0. 299 ᾿. 
884 

Αἰμοπδοι ὙΠ]. ῥ. 311 ἅ. 

Οὐ χρανίον λάβρακος, οὐχὶ κάραβον πρίασϑαι. 
898 

ῬΟΊΙαΧ ΙΧ, 126. 

Πεντελίϑοισί ϑ᾽ ὁμοῦ λεχάνης παραϑραύμασι. 
280 

ἘΛγπιοΙορ. ΜΙ. ν. 288, 456. (Ουβίδη. Ρ. 1659, 49.) 

«11: (Αἱ δὲ Βοπι!οῖα5) γυγναῖχες τὸν δορίαλλον φρά- 
γνγυνται.- 

Οοπῖ. Ἡδογομῖπ5. ἴπ Ζορυαλλός, ϑυΐάας ἴῃ ΑἹ δριλλος 

Θὲ 50 Πο 185 ΠδΠδΡ. γ. 519. 

827 
Ἡδυροογδίϊο, .2 ρκτε ὕσαι:--ῦτι δὲ αἱ ἀρχτευ-- 

ὄμεναι παρϑένοι ὥρκχτοι χαλοῦνται Εὐριπίδης ἐν 
᾿Ὑψιπύλῃ, “Τριστοφάνης “Τ1ημνίαις. 

888 

Ἠδνυροονδο, “7έτ αυλος: ἔστιν ἡ δυπαρὰ λεγο- 
μένη αὐλὴ, οὗ ὄρνιϑες ἦσαν. ᾿Δριστοφάνης “Ζημγίαις. 

999 
ῬΟΠχ ὙΠ, 189. ᾿Ζριστοφάνης δὲ ὃν ““ημνίαις 

εἴρηχε χαὶ γαυφύλαξ. 

840 
ῬΟΠυχ ΥἹΙ, 152. Καὶ ὁ μὲν πρὸ ὥρας σεσαι-- 

γόμενος καὐτὸς σι 9 ῷμο ς ἐν “4ημνίαις ᾿“ριστοφά-- 
γους. --- τὰ δὲ φυτευτήρια τῶν σίχων συχκέδας 
᾿Δριστοφάνης ἐν ταῖς “ημνίαις. 

841 
ΒΟΒΟΙ σία Τιγοϊσυδίαθ νυ. 808.Ὀ Τὸν φαγὸν: 

φανὸν μὲν πῶν τὸ (φαινόμενον ἐχάλουν, ἐκ δὲ τῶν 
ἀμπελίνων τὰς λαμπάδας χατεσχεύαζον εἰς ἔξαιριν, 
ὡς χαὶ ἐν “Ζημνίαις (φησί. 

ἈΡΊΣΤΑΣ 

ΝΟ ΦΎΤ ΤΎΌΘΟΣ, 

9412 

δρυτία Βᾶθο ἴθ] ἱπηϊοαία ἔα αὉ οὐ 1015 γοίθ- 

τῖρυς ἐ Ὑἱᾶθ Ἰοοιπι σ᾽ ΠΟ] ἴῃ ΧΟΡ Ρ15 46. οοπιοθ- 

ἅϊα Ρ. ΧΥΠΙ. “ΖἹὲς γαυαγὸς ἀϊοὶ νἱάθία. ἀρ ῬΟΙΙα- 

οθι Χ. 838. Καλεῖται δὲ τὸ χλινίδιον χαὶ χλιντή- 
ριον, ὡς ἐν “πο οὐ 7 ̓ Αριστοφάνης ἔφη ., Τί μὲ 

ὦ πονηρὲ ἐξορίζεις. ὥσπερ κλιντήριον.“5 Οοὔοχ Ψο"- 
οἴδηι5 δὶς ναυάγῳ. 

ΝΉΗΣΌῸΟΊΙΛΙ 

6 δυΐπς αποαθθ ἔδθιδθ δποίουθ ἃ» υὙδίθυθηΝ 

ΟΕ 1οἷ5 ἀυθιίζδίπιπι ζαϊ : υἱᾶθ Ἰοσαπη ονδιιδίϊοῖ τ 060 

τη πιουδίυμι δὲ ῬΟΊ]ΠΟΘπΙ, οὐΐὰ5 Ὑοῖρα δᾶ ἔναρα. 8860 

δί(α] 1Π}1|5. ὼ 

348 

ΒΟΙΒΟΙασία ΑΥὐΐππι ν. 297. Εἴσοδος δὲ λέγεται 

ἢ ὁ ὁ χορὸς εἴσεισιν ἐν τῇ σκηνῆ. καὶ ἐν ταῖς Νήσοις 

Εἰσὶν δέ που 

αἱδὲ χατ᾽ αὐτὴν ἣν βλέπεις τὴν εἴσοδον. 
344 

δίοΡδθι ΤΟΥ͂, 7. “Ἱριστοφάγους ΜΝήσων 
Ὦ μῶρε τῶ. ταῦτα πάντ᾽ ἂν τῇδ᾽ ἔγι, 
οἰχεῖν μὲν ἐν ἀγρῷ τοῦτον ὃν τῷ γηδίῳ 

ἀπαλλαγέντα τῶν χατ᾽ ἀγορὰν πραγμάτων, 
κεχτημένον ζευγάριον οἴχεῖον βοοῖν, 

ὅ ἔπειτ᾽ ἀκούειν προβατίων βληχωμένων, 
τρυγός τε φωνὴν εἷς λεχάγνην ὠϑουμένης, 
ὄψῳ δὲ χρῆσϑαι σπινιδίοις τε καὶ χίχλαις, 

χαὺ μὴ περιμένειν ἐξ ἀγορᾶς ἰχϑύδια 

τριταῖα πολυτίμητα βεβασαγνισμένα 

10 ἐπ᾽ ᾿χϑυοπώλου χειρὶ παραγνομωτατῇ. 

845 

ῬΟΙχ ΥΙ, 45. Καὶ ϑλαστὰς δὲ ἐλαίας ὃν Νή- 

σοις ἂν εὕροις ᾿Φριστοφάγους. Αἰμδπαρὶ ορίζοπιο ΠΠ. 

Ρν-. ὅ6 ». Πνημονεύει τῶν ϑλαστῶν ἐλαῶν ᾿Αριστο- 
φάγης .,Θλαστὰς ποιεῖν ἐλάας.“ πάλιν 

Οὐ ταυτόν ἐστιν ἀλμάδες καὶ στέμφυλα. 
καὶ μετ᾽ ὀλίγα 

Θλαστὰς γὰρ εἶναι χρεῖττόν ἔστιν ἁλμάδος. 

846 

Βυίδαν, Ἔξ εχ᾽ ὦ φίλ᾽ ἥλιε: ᾿Δριστοφάγης 
Νήσοις 

“ἕξεις ἄρα 

ὥσπερ τὰ παιδί᾽ ἔξεχ᾽ ὦ φίλ᾽ ἥλιε, 

Οοπῖ. Ἐπίαϊμϊις Ρ. 881, 42. 

847 
ΘΟΒΟΙΙαοία Ανΐμπηὶ ν. 489. 

χωμῳδεῖν, ὃν χαὶ ἐν Νήσοις 
Καταλιπὼν Παναίτιον 

"Έοιχε δὲ Παγαίτιον 

πίϑηξον. 

ϑυϊᾶας ἱπ διαϑήχην διαϑωώμεϑα. 

948 

Ἐτσπιοῖορ. Μ. Ρ. 338, ὅ2. Ἔνδημος: 
ἀποδημῶν, ἐπέδη μὸς δὲ ὁ ἐπιδημῶν ξένος. 
παρὰ ᾿Δριστοφάνει. ἐν Νήσοις 

᾿4λλ᾽ οὐ τυγχάνει 
ἐπίδημος ὦν. 

λέγεται δὲ περὶ τοῦ Ποσειδῶνος ὅτι οὐχ ἐπιδημεῖ 

ε ΠῚ 

ο μῆῇ 
καὶ 



ἌΣ ΡΥΤΟΣ ΟΣ Φ' ἈΝΤ ΟἿ ἿΥΣΣ: 

᾿Ισϑμοῖ, κυρίως εἰρημένον. οὐχ οὕτω γὰρ ἼἼσϑμιος 
ὁ ϑεὸς ὡς διὰ παντὸς ἐχεῖ διατρίβειν. 

949 

Ῥμοίϊι5 ρ. 811, 16. οἱ ϑυίῖδας ἱπ ξυγγνένο(ρε 

Ὡς ἐς τὴν γῆν κύψασα κάτω καὶ ξυνγενοφυῖα 
βαδίζει. 
850 

ΟΞ ΡΟΙΟΧΊΧ, 89. Ταἀργύρια ἐπὶ τοῦ ἀργυρίου «-- 
εὗρον ἐν ταῖς Νήσοις ᾿“ριστοφάνους, εἰ μὴ ὑποπτεύ- 
ται τὸ δρᾶμα. ὡς ᾿Τριστοφάνους οὐ γνήσιον. Τάοπι 

ΨΗ, 104. Εἴρηται δὲ χαὶ ἀργύρια ἐν '4ριστο- 
φάγους Νήσοις. 

801 

Ετγπιοῖορ. Μ, Ρ. 3383, 8338. Ἔλυμος: σπέομα 
τε ὃ ἕψοντες οὗ “άχωνες ἤσϑιον. ᾿ἠριστοφανης 

Νήσοις. 
802 

ῬΟΠῸχ Χ, 47, Θρᾶνοι, ϑρανία, ϑρανίδια ἐν 
Νήσοις ᾿Δριστοφάνους. 

853 

Ἡδογομία5, Θύρσος: αὐλητὴς ἦν, γυναῖκα 
ἔχων ἑταίραν. Θύρσου πκυνῆ: ᾿Αριστοφάνης ἐν 
Νῆήσοις, οὐ τοῦ αὐλητοῦ μνημονεύων, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ 
φύλλα εἰπεῖν χαὶ χλάδους. Θύρσοι: χλάδοι, λαμ- 
πάδες, λύχνα. 

Ο.53Κ4 “4 ἢ Σ. 

Ἡοϊοδῆθς οχ δη αι] οΥἽριι5 ροθίδθ [8}}11115 Γ11. 5οΥ]- 

Ῥίοι δυριπιθηῖΐ Ῥαοῖς ἴῃ οοαϊοθ ψοποίο, Τὸ δὲ χεφρά- 
λαιον τῆς χωμῳδίας ἐστὶ τοῦτο" συμβουλεύει ᾿49η- 

γναΐοις σπείσασϑαι πρὸς “αχεδαιμονίους χαὶ τοὺς 
2 εἴγτπὸ 2 - κι ΄ ς κ Ἂν, 
αλλοὺυς “Ἕλληνας. οὐ τοῦτο δὲ μόνον ὑπὲρ εἴρηνὴης 

᾿“ριστοφάνης τὸ δρᾶμα τέϑειχεν (χαϑεῖχεν ἢ), ἀλλὰ 
Υ ᾿Ὶ »] - ν ᾿Ὶ ς ω 4« «“ 

χαὶ τοὺς “χαρνεῖς καὶ τοὺς ἱππέας χαὶ Ολκαδαᾶς, 

χαὶ πανταχοῦ τοῦτο ἐσπούδαχε, τὸν δὲ Κλέωνα 
χωμῳδῶν τὸν ἀντιλέγοντα καὶ «ἄμαχον τὸν φιλο- 

΄ ΟἼΣΕΙ ’ 

πόλεμον ἀεὶ διαβάλλων. 
Ϊ 

851 
ΒΟΒΟΙαοία Νυβίυπι ν. 699. Τήμερα: ὡς ἐν 

᾿Ὁλχάσιν 
Ἰὼ «Δαχεδαῖμον, τί ἄρα πείσει τήμερα; 

Βυΐϊααβ, Τήμερος : ὃ σημερινὸς, χαὶ ἔστι τεταγμένον 
,. , , 

ἐπὶ σώματος. τὸ δὲ τήμερον ἐπὶ χρόνου λέγεται 
2 2) ’ 

χαὶ ἐν Εἰρήνη .«ἷὦ “αχεδαίμων, τί ἀρὰ ποιήσει 
᾽; ΕΣ Ὁ “-; ’ : ᾽ . 

τημερα.“ ἀντὶ τοῦ σημερινη. Θυοά Πϊρηνην ποπιϊ- 

παΐ, ζογίαϑϑθ 'ἰπ πιθηΐίθ Βαθυ 111π|5 ἔα η]Δ6 Ὑ. 248. 

ὡς ἀπολεῖσϑε τήμερον. Βδοία Ὁλχάδας ποπιῖϊπδί 
οἴδπι 50 ο!αοία ΟΠ ΠΙΔα, γ, 132. ααΐοιη Ο0ηϊ- 

Ραγθία Τοδηπον ΑἸΘχαπασίπιις ᾿. 14, 14. οἱ Ὁμβοοιο- 

Βοβοις δριὰ Βοκκουύιπι Ρ. 1245. «ι ὦ .““αχεδαῖμον 

βἷπθ διιοίου 5 ποιηΐηθ δίζι]θυιπί. ἴὕπ46 ΟΟΥ̓ΡΙσΘμάις 

ῬΒοῖιυ5 Ρ. 202, 18. 

866 
Ῥμοίϊπις Ρ. 11, 22. 

’ ; ς “ ΕἸ 3. 

Πρώην ἐραγιστὰς ἑστιῶν ἡψησ᾽ ἔτνος. 

856 
Ῥμοίϊι5 Ρ. 57, 8. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐγενόμην οἵπερ ἦ᾽ ἐπὶ ξύλα. 
Ἐδάρθη ϑπ16485 1η ἦα δέ ρυδιηπιδίϊοιι9 (Ο]511πίδηι5 ἀρυὰς 

Μοπίοθίϑιο. Ρ. 284. 

857 
ῬΟΙΧ Χ, 144. 

«4“όγχαι δ᾽ ἐχαυλίζοντο καὶ ξυστὴ χάμαξ. 
858 

Ἐποίδιμῖπ5 Ρ. 1428, 4, 

Τί δαὶ τὸν ὀρνίϑειον οἱχίσχον φέρεις; 
Ἐχ ἨΟΙΟΔάΙΡι5 π860 6556 ϑιιπρία Δ ῬΟΙσ66. ΘἀΟΟΘΠμΙ 
Χ, 169. Οἰχίσχος ὁχ Ῥοϊαυρὶβ. δίία]θυιπε ἩΑΥροογδῖο 
οὲ ῬΠοίλι5. 

359 

ΑἸΠθηδοιι5 ΠΠ|ν, τ. 91] ο. 

“άπτοντα, μιστύλλοντα, διαλείχοντά μου 
ἀ : 

τὸν χάτω σπατάγγην. 
Υ. 2. Ῥμοίϊις ρ. ὅ29, 28. Σπατάγγαι: ᾿χϑύες 

τινές " οἱ δὲ τοὺς μεγάλους ἐχίνους. οὕτως ᾿άριστο-- 
φανῆς. 

8600 

Οτδμηπιδίϊοιι ΒΘΚΚΟΥΙ Ρ. 474, 81. ᾿“χῶρα: τὰ 
ἐν τῇ κεφαλῇ χαὶ τῷ γενείῳ πίτυρα. ᾿“ριστοφάνης 
Ὁλχάσιν ,(Αδϑαχεῖ γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀχῶρα ἐκλέγεται 
ἐχ τοῦ γενείου τὰς πολιὰς τοῦ «1ιός.““ ἀρσενικῶς 
δὲ λέγεται ὃ ἀχώρ. ,..Πορο τουδὶ, 50. τοῦ “ήμου. 
Κίαο Ἐ. 904. αὐτοῦ, πορρο ἐν τῇ Πυκχνί.““ Ὧο- 
ΒΒΆΕυΝ δᾶ ῬΙα συ. 861. Ρ. 44. ἐχλέγεται ἱπ ἐχλέ- 

γει τ΄ ἀεὶ πιαίδπᾶππη ΟΧχ 811 ς ον δπι πη οουτηὶ ]Οαἶδ5. 

ῬΠοΟίπια ἢ. 8. 1. “δαξῆσαι: τὸ χνῆσαι, οὐχ ἐν 
τῷ ο ὀδαξῆσαι, καὶ ἀδαχεῖν τὸ κνήϑειν ,ἰΑδαχεὶ 

γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀ χῶρα ἐχλέγει τ᾽ ἀείς ᾿“ριστοφά- 
νης ἐν Ὁλχάσιν. Ἑδάθπι σνδπιπιδίϊοιι5 ΒΟΚΚΟΥΙΙ {γδαῖ 

ΠΡ. 840, 28. οἱ διυίϊάας, 151 φιοᾶ πῖο ἐν ταῖς Ὁλχάσιν 

οπλτς οἱ δρπᾶ αὐγαπιαιθ ἀχῶρα 5ουϊρίππι οοῖ. Εἰγ- 

᾿ ποῖος. ΜΙ. Ρ. 182, 17. χῶρα: ἀρσεγιχῶς, τὰ ἐν 
τῇ χεφαλὴ χαὶ τῷ γενείῳ πίτυρα. ᾿Δριστοφάνης 
»Αδεχῆ γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀχῶρ᾽ ἐχλέγετ᾽ ἀεὶ ἐχ τοῦ 
γενείου.“ 

ἘΧ “1Π|11 ΔΙΠΙ4ΠπῸ ἸΟ600 δτππιρίι5 ὙΘΙΘΙ5 Θοΐ 4] 5'πὸ 

ἔαθι]86 πομιΐπθ ἃ ϑ16486 αἴουία: οἵ ρυδιητηδῖοο Β6Κ- 

Κοιὶ ρ. 468, 19. “φαιρεῖν κροχύδας: ἐπὶ 

τῶν πάντα ποιούντων ἕνεχεν χολαχείας. ἄλλοι τε 
χρῶνται χαὶ ᾿ΔΑριστο(φάνης 

ὑ τίς σε χολαχεύει παρὼν καὶ τὰς κροχύδας 
: -- 
ἀφαιρῶν. 

ῬΒνγπίομις ΒΟΚΚοιὶ Ρ. ά, 22. “φαιρεῖν κροκύ- 
δας: --- ὁ δὲ ᾿Ζριστοφάνης ἀφαίρει (ἀφαιρεῖν 2) 

τρίχας φησὶν ἐπί τινος χολαχεύειν ἐπιχειροῦντος. 

01 

ΘΟΠΟΙ σία ΑΘ ΔΛ ΠΘ 5. Υ. Στράτων: 

οὗτος χωμῳδεῖται ὡς λωβώμενος τὸ γένειον χα 
λειαίνων τὸ σῶμα, ὡς Κλεισϑένης, ὥς φησιν αὐτὸς 

᾿ἀριστοφάνης ἐν Ὅλχάσι., Παῖδες ἀγένειοι, Στρά- 
Ἐχαριίαίιι! οἰΐδην ἴῃ ΕἸ ΠΙΠΡη 5 γ. 1870. 

802 

ΘΟΒΟΙ σία ΔΟΠδρηθη5. υ. 710. ΘΧϑουρίις. 0 ὅ116α, 

Εὐώϑλους δέκα: οὗτος ὃ Εὔαϑλος ῥήτωρ πονη- 

ρὅς. ᾿Δριστοφάνης ἐν Ὁλχάσιν 

Ἔστι τις πονηρὸς ἡμῖν τοξότης συνήγορος 

ἘΠῚ ὥσπερ Εὔαϑλος παρ᾽ ὑμῖν τοῖς νέοις. 

ἦν δὲ χαὶ εὐρύπρωχτος χαὶ λάλος. εἴη δ᾽ ἂν χαὶ 

ἀγεννής. διὸ καὶ τοξότην αὐτὸν καλεῖ, οἷον ὑπηρέ- 

122 κι 
411} 

ι 

των». 



: 

-- 

την. Εὔαϑλος νυϊδο οπιΐδϑιιπι σϑυγαυὶ ϑυιϊᾶαα οἱ βομο- 

Ἰϊασῖα Ὑοορασππ υ. 590... 

303 

Αἰμοπαρις ΕΠ. Ρ. 111] ἃ. 

Καὶ κολλύραν τοῖσι περῶσιν διὰ τοὺν αραϑῶνι 
τροπαῖον. 

864 

ΘαΙθπις περὶ τροφῶν δυνάμεως τοὶ. ΤΥ, ν. 816. 

οα. Β4911. Ὑ1. ρ. 329. οᾶ. Ὁμανίθυ. 

ράχκους, πυροὺς, πτισάνην, χόνδρον, ζειὰς ) αἷἴ- 
ρας, σεμέδαλιγ. 

860ὅ 

Αἰμοπᾶρις ΤΠ, Ρ. 118 ἃ. 

Σχόμβροι, χολίαι, λεβίαι, μύλλοι, σαπέρδαι, ϑυγ- 
γίδες. 

᾿ 

806 

᾿Αἰμοπδοις ὙΠ. ρῥ. 329 ". 

Ὦ, χαχοδαίμων ὅστις ἐν ἅλμη πρῶτον τριχίδων 
ἀπεβάφϑη.- 

Απηαιοἰοία ΒΟΚΚοΥΙ Ρ, 82, 28. Ψλμαΐία; ᾽“ριστο-- 
φάνης Ὁλχάσιν ,,ἁλμαίαν πιών.““ ῬΒνγπίομας 1016 πὶ 

Ρ- 22, 28. “λμαίαν: τὴν ἅλμην, ὡς ᾿ϑηνᾶ .4΄ϑη- 

γαία, πύλη πυλαία, ὥρα ὡραία. 

907 
Ῥποίπις ᾿. 517, 18. 

Σχαφίδας, μάχτρας, ἸΠ]Ποσσυνικὰ μαζονομεῖα. 
Νοιπθη ἔαθηϊαθ σορποδοῖία! ΟΧχ ῬΟΙοΘ Χ, δά, 102. 

Ἐπ φοάθιη υρῦδσα [οὐὔΐασϑδο “πηΐ υὙουθᾶ ὕρχας οἴνου ἀρπυὰ 

ῬΟΙΊυσοπι Χ, 78. Ἐν δὲ τοῖς ἀγγείοις τάττοιτο ἂν 
καὶ ἃς εἴρηκεν ᾿“ριστοφάνης ἐν Ὁλκάσιν,, ὕρχας 
οἴνου. ““ Τάοπι ΥἹ, 14. Εἰ δὲ καὶ ᾿Ζριστοφάγης ὠγό-- 
μασεν ὕρχας οἴνου, δηλοῖ τὸ προσεοικὸς τῷ βίχῳ 
κεράμιον. ἔστι δὲ Αἰολικὸν τοὔνομα. Τὰ ὙΘδρὶβ 
γ. 676. παπὸ Ἰεσία ὕρχας, οἶνον. 

868 

Ἐπιοίατῖπ5 Ρ. 1584, 47. 

Σπυρὶς οὐ μιχρὰ χαὶ χωρυχὶς, ἣ καὶ τοὺς μάτ-- 
τοντας ἐγείρει. 

Ἐκ ΤΟοΙοδάῖρι5 πᾶθο 6556 ρμοίϊᾳ οχ Ῥο]ιοΙς5 Ὑθυθὴ» 001- 

Πριίαν Χ, 172. 
9609 

Ἡρογομίυ5, “πεσφακέλισεν : ἐσάπη. ᾿άριστο- 
φάνης Ὁλχάσιν. οἱ δὲ Ἰατροὶ τὴν ἐκ σήιγψεως (οοᾶθκ 
ὄψεως) μελανίαν. ἢ ἀντὶ τοῦ προσεσπάσϑη. ἢ αἷ- 
φνιδίως ἀπέϑανεν. Οοπῖ. ϑυϊάας, ϑυδιιηδίϊοι 9 ΒΟΚΙΟΘΥΙ 

Ρ. 422, 2ὅ, Ζομπᾶιδ5 γὙ0]. 1. Ρ. 270. Εἰγιοϊοῦ. ΝΜ. ρῥ. 

120, 13. 
8570 

ῬΟΠῸχ ΓΧ,60. Καὶ τὸ δραχμῆς ἄξιον δοαχμ- 
αἴον, ὡς ἐν ᾿Δριστοφάνους Ὁλχάσιν. 

3571 

Ἡανροογαίο, Ἐπέγειον : --- τὰ πρυμνήσια ἐπί- 

γειὰ ἔλεγον. --- ᾿Δριστοφάνης Ὁλκάσι. 

5972 

ῬΟΙΠῸΧ Χ, 178. «Ῥαίης δ᾽ ἂν χατ᾽ ᾿Ζ“ριστοφάγνην 
λέγοντα ἐν Ὁλκχάσι χαὶ παττάλους ἐχχρούειν καὶ 

'σχύταλον ὑποσίδηρον καὶ σμινύδας χαὶ ἀγκαλίϑας. 

σχύταλον ζονΐία556 ἵπ σχυτάλιον τιπίαπᾶππι. ΞοΠοΙ αοία 
ΑΥΐσπι νυν. 1284. 71οῦ δὲ σκυτάλιον τὸ α ἐχτείγεται, 
ὡς ἐν Ὁλχάσιν. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΎΣ. 

878 

ΒΟΒΟΙΪ βία Το ταίδθ νυ. 728. Τροχιλία δέ ἐστιν 
ὁ τροχὸς τοῦ ξύλου τοῦ φρέατος, δι᾿ οὗ ἱμῶσι. δὲε- 

ϑήλωται δὲ περὶ τούτου καὶ ἐν Ὅλκασι. 

974 

Βιορμαπιβ ΒγΖαιί, Φᾶσις: πόλις τῆς 4ϊας. --- 

τὸ ἐϑνικὸν --- καὶ Φασιανὸς, ὡς ᾿Δριστοφάγης ἐν 
Ὁλκχασι. 

875 

ῬΟΙΙΧχ 1, 88. “Ἴέγοιτο δ᾽ ἂν ταχεῖα ναῦς χαὶ 
ταχυναυτοῦσα καὶ δρομάδες δλχάδες, ὡς ᾿4ρι- 
στοφάνγης. ᾿ 

ΠΕΖ“ΖΑΆΑ͂ΡΓΙΟ . 

870 

ΘΟΠΟΙΙαο΄α Ῥ]δίοηΙς ΟἸδυ κίδπιια ἀρ ΒΘΚΚοΥπ Τ. 

880. έλητος δὲ τραγῳδίας φαῦλος ποιητὴς, Θοῷξ 

γένος, ὡς ᾿Ἰριστοφάγης Βατράχοις (ν. 1809.), Πε- 
λαργοῖς “Ἵαἴου υἱὸν αὐτὸν λέγων, ἐπεὶ ᾧ ἔτει οἱ 
Πελαργοὶ ἐδιδάσχοντο, χαὶ ὁ Π]ήέλητος Οἰδιπόδειαν 
ἔϑηχεν (χαϑῆχεν Μίοϊποικηι), ὡς ᾿ριστοτέλης Ζιδα-, 

σχαλίαις. ἐν δὲ Γεωργοῖς ὡς Καλλίαν περαίνοντος 
αἰτοῦ μέμιγηται. 

977 

Βομο!αδία Ὑοθρασιπι στ. 1281. ᾿δμήτου λ ό- 
γον: καὶ τοῦτο ἀρχὴ σχολέου. --- χαὶ ἐν Πελαργοῖς 
Ὁ μὲν δεν ᾿Αδμήτου λόγον πρὸς μυρρίνην, 

ὁ δ᾽ αὐτὸν ἠνάγχαζεν ᾿“ρμοδίου μέλος. 

878 

ἸἨνοάϊδηυα ῬΊΘυΒΟΩΙ ἢ. 462. Θχρουρίιβ ἃ» ΤΒΟΙΩ8 

Μία. ρΡ. 791. 
᾿Ξπεσημηνάμην 

τὰς τῶν κακούργων οἰχίας. 

979 

Αἰδοπδρις ΓΧ. ῃ. 3587. 

:Ατταγᾶς ἥδιστον ἕψειν ἐν ἐπινιχίοις χρέας. 

3980 

Αἰμβοπδοις ΓΧ. Ρ. 868 6. 

Κεφαλάς τ᾽ ἀρνῶν, χωλᾶς ἐρίφων. 

3881 

ῬΟΙΙχ Χ, 174. ᾿“ριστοφάνους ἐν Πελαργοῖς 
.. Χαλχώματα, προσχεφάλαια." Τάρῃ ὙΠ, 106. Χαλ- 

κώματα δὲ ᾿Ἰριστοψάνης ἐν Πελαργοῖς. 

9852 

͵ΑἸμοπαθας Ὑ]. ρ. 247 ἃ. 

Ἢν γὰρ ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἄδικον σὺ διώχης, 
ἀντιμαρτυροῦσι 

δώδεχα τοῖς ἑτέροις ἐπισίτιοι. 

883 
Μοουῖς Ρν. 92Ξ.. Βαλαγνεὺς παρὰ Πλάτωνι καὶ 

᾿Δριστοφ νει ἐν Πελαργοῖς. 
ΦΌΡΟΙ π5. [Δ}01115 Ὀ]ανα σππηΐ ΘΧΘΠΙΡ]8 ἔππὶ| ἴῃ Ρ6- 

αἸα6 {γαριηθπηΐο δρια ῬΟΙποο Χ, θῶ. "Αρύταινα -- 

᾿Δριστοφάγνους εἰπόντος 
Βαλανεὺς δ᾽ ὠϑεῖ ταϊς ἀρυταίγαις. 

384 

᾿Απεαιοἱοσία ΒοΚΚουὶ Ρ. 111,7. Ὀβολίας ἀρ- 

τοὺς ὀβολοῦ πωλουμένους. ᾿Αριστοφάνης 
Οομέ. ἔνασιι. 158. 

Ἡυϊις Ὑοσαθ}}} ἔππὶ ἴῃ 

τους: 

ΠΠελαργοῖς. 



8δὅ 

χοὶ τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενον ὀρνιϑοτροφεῖον οἶκί-- 
σχον. ᾿Ζριστοφάνης Πελαργοῖς. ῬΒοΙία5. ν. 819, 4. 
Οἱἰχίσπχος: περδιχοτροφεῖον Πελαργοῖς. 

886 
ΒΟΒοΙ ρα ῬΙΠῚ ν. 84.Ἅ Πατροκλέους: εἷς ἤν 

τῶν τὸν “Ζαχωνιχὸν βίον ζηλούντων ᾿“ϑηναίων, πλού- 
σιος μὲν σφόδρα, ἄλλως δὲ χαχόβιός τις χαὶ φι- 
λοχρήματος χαὶ σχνιφὸς χωμῳϑδεῖται, ὡς ἐν Πε- 
λαργοῖς εἴρηται περὶ τούτου, ὅστις ἕνεχεν τῆς φει- 

δωλίας οὐδένα προσίεσθαι εἴα φυλαχῆς ἕνεκα τῶν 

χοημάτων χαὶ γλίσχρου βίου. ΒΒ πιηίον ϑυϊάαᾶθ. ἴῃ 
Πατρολλῆς. 

8387 
ΒΟΒοΙ σία ῬΙΕΙ νυ. 666. εοχλεέδης: --- εἴρη- 

ται δὲ. χαὶ ἐν Πελαργοῖς περὶ αὐτοῦ ὅτι ῥήτωρ χαὶ 

συχοφάντης. 

ΠΟΙΠΗ͂ΣΊΙΣ. 

888 

ἸΠΙῈοίησις ἴπ ἴα. ]115 θρτ 19 ἃΡ φαϊρυσάδηι ΑΤΟΡΡΟ 

το ῖ τ 15. Πυτ ΓΑ" 8 σΥ ΔΙ ΠΙΔΙΙΟΟ 5ΠΡΤἃ ΠΙΘ ΠΟ" δίο. Ἐὰχ 

Απερμαπὶς Π]οιήσει Ἰοπστιπὶ ἔνασιπθηΐππι αἰί11 ΑἸΠ6- 

πϑθις Υ]. ρΡ. 222 ἃ... τ Οαρδαθοηῖα ΑΥΘΤΟΡ 8η15. π0- 

τθη ΤΟ ΠΠπΘΡαῖ. ΑΥἸΘΟΡμδηῖ5 Ἵ]οίησι» οἷΐζαί Ῥυϊβοϊα- 

πῃ ΧΥΠΕ. ρ. 1198, Ῥυΐδοι. (Ὑυ0]. 11. ρΡ. 202. 6(, 

Καθμ].) ...“4Ζἐἰἰοὶ παρὰ σὲ ργο παρὰ σοὶ, φμοηιοῖο δέ 
πο αρτα 6. Αγιδέορλαλο5 ΠΠοιηχει (ἸΠ]οιήσει Βυαπο- 

Κἰι5.) Πυναῖχα δὲ ζητοῦντες ἕνα δ᾽ οἶκον γυγὶ ἐᾷς 
ἵγα εἰ παρά σε. Οὑὰθ ἴπ οοᾶϊοθ Μοπαοθυδὶ [τὰ 

βουρία σιπί ΓΥΛΝΑ͂ΙΚΑ 4Ε Ζ ΠΤΟΙΝΤΕΟ ΕΝΑ 

ΔΕΘΙΚΟΜΝΝΗΝ ἘἙΔΟΙΝ ΕΙἸΝΑ͂Ι ΠΑΡΑ (ΓΕ. 

.-. ι΄ Π͵ι|.1:..1....τὉὺἰΨὁθὖΠΞϑὅ9Σ“΄ν..΄ ἐὀ ΔἷὃἝὃἝὃἝὃἝΘὃ 

710 ΖΥΎΥΖΟΣ. 

889 
ΒΙΌΡαΘις ΕΧΎΥΗΙ, 17. νο]. 1Π. γ. 28. 

᾿Ιδοὺ δίδωμι τήνδ᾽ ἐγὼ γυναῖκα σοι 
«Ῥαίδραν" ἐπὶ πῦρ δὲ πῦρ ἔοιχ᾽ ἥξειν ἄγων. 

. 390 

ΒΙΌΡδοας ΟΧΥΠΙ, 16. το]. 1Π| γ. 451. 

Τὸ γὰρ φοβεῖσθαι τὸν ϑάνατον λῆρος πολύς" 
πᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν. 

ΑἸτοσυ μι ὙΘΥΘΠΙ, Π151 {π|4 ἀρὰ ϑίοραθιμπι {πύρϑίιπι 

ουΐὰ5 Θὰ κιπΐί σὑϑῦθα ἱπ .-.ὉἬἬ.».................ὄ..........ὲς....-.-.-ἝἝὦἜἝἪὦἍ.΄..΄΄-΄ᾧὦὃἅἥἅἢἝ..-..΄΄΄΄΄“΄“ἷ“Π“ἷἝ“ςὃ΄΄Π“Πὅὃ“Ξὃ5ὃ5ὃἷὃἷἕὃἷ΄΄΄΄΄΄΄ὖ΄΄΄΄΄΄..... 65, 5.ΠΡ 51 40 ΒΌΡΒΟΟΙΟ, 

ἘΠδοίτα συ. 1179. 
Σ 3591 

65. ἴῃ ἀνάριστος 

Τρέχω διὰ τῆς ἀγορᾶς ἀναρίστητος ὦν. 

; 992 
ῬΟΙυχ ΓΧ, 81. 

᾿Ελλιμεγίζεις ἢ δεχατεύεις. 

999 

ς΄ ῬΒοεῖπ Ρ. 13, 19. Βυίάας, Εἰγιποῖος. Μ, ρ. 8378, 
119. οἱ Μίομαοὶ Αροβίο!ας ΤΧ, 9. ρ. 105. Ἔρημονγ 
ἐμβλέπειν: ἀκίνητον χαὶ γωϑρόν. οἷον ὅταν εἰς 
ἐρημίαν ἢ πέλαγος μέγα καὶ ἀχαγὲς βλέπωμεν. 
᾿Τριστοφάγνης Πολυΐδῳ. 

5394 

Ἐπ πιοῖος. Μ. Ρ. 451, 51. Θησειότριψ;: ὁ ἐν ' 

ἊΘ ΡΣ ΣΤ, ΟΥἩ ΦΟΑΣ ΝΤΙΤΌΝΥΙΣ Σ: 

Ἡδυροογαῖίο, Οἰχίσκῳς: --- ἔχάλουν δὲ οἱ ᾽άττι-- ᾿ 

149 

τῷ Θησείῳ διατρίψας. ᾿Φριστοφάνης Πολυΐδῳ. χαὺ 
ϑησομύζειν δὲ ἐν τῷ αὐτῷ λέγεται. 

898 

Μοοιῖς ρ. 286.ὡὈ Οὐχ ἀπήρκεις ἀντὶ τοῦ οὐκ 
ἀπέχρη. ᾿Δριστοφάγης Πολυείδῳ. 

996 

ῬΟΙΠυΧχ ΙΧ, 180. ᾿“ριστοφάγης δὲ ἐν Πολυείδῳ 
χαὶὺ προσεμφερὴς εἶπε. 

ΣΚΗΝΑ͂Σ ΚΑΤΑ ΑΠΜΒΟΑΝΟΥΣ 41. 

: 397 

ΒΟΒοΙδεία Ῥ]δίοπϊς ΟἸδν κίαπιβ Ρ. 380. ο, ΒΘΚΙΚΘΥ. 

““ριστοφαᾶνης --- ἐκωμῳδεῖιο ἐπὶ τῷ σχώπτειν μὲν 
Εὐριπίδην, μιμεῖσθαι δ᾽ αὐτόν. --- καὶ αὐτὸς δ᾽ ἔἐξο- 
μολογεῖται «Σχηνὰς χαταλαμβανούσαις 

Χρῶώῶμαι γὰρ αὐτοῦ (φησὶ) τοῦ στόματος τῷ 
στρογγύλῳ, 

τοὺς νοῦς δ᾽ ἀγοραίους ἧττον ἢ ̓ κεῖνος ποιῶ. 
Υ. 2. γοῦς ἀγοραίους  ΒεΕΚΚοιὶ Απροᾶ. 1. Ρ. 8389, 10. 

Ῥυΐονῦα Αὐἱδίορμδηΐς σορθὰ δία ῬΙαίανομι5 Δίογϑὶ. ἢ. ̓ 

90 α. 

898 
Ῥμοίϊις Ρ. 8340, 22. 

Καὶ μὴν ἄκουσον, ὦ γύναι, ϑυμοῦ δίχα 
χαὶ χρῖνον αὐτὴ μὴ μετ᾽ ὀξυρεγμίας. 

999 
ῬοΟΙαχ Χ, 067. ᾿ 

«“Ἴηχυϑον 

τὴν ἑπταχότυλον, τὴν χυτραίαν, τὴν καλὴν, 
ἣν ἐφερόμην, ἵν᾿ ἔχοιμι συνϑεάτριαν. 

Υ. 8. συνϑεάτριαν 6Χ Αὐίδορμαπο αἴονε ῬΌΠυΧ ΙΥ͂, 
121. Τρ ΥἹ, 158. Συνϑεάτριαν δὲ καὶ συλλήστριαν 
χαὶ σύγκοιτον ᾿Δριστοφάνης εἶπεν. δὲ ΠΙ, ὅ6. Καὶ 
ϑεάτρια χαὶ συγϑεάτρια ἡ παλαιὰ χωμῳδία. θΘυΐ- 
βὰς δάδίιηις οορπαίὰα οχ ΓΡ, 106. Πρόσχορον δὲ 
᾿Πριστοφάνης τὴν χορεύουσαν χέχληχε, τὴν δ᾽ αὐτὴν 
καὶ συγχορεύτριαν. 

400 

ΑἸ θηδοις ὙΠ]. ρΡ. 287 ἃ. 

.4λλ᾽ ἔχουσα γαστέρα 
μεστὴν βοάξων ἀπεβάδιζον οἴχαϑε. 

5116. ποπιίηθ 1 Ὀ}1186 Ἐϊγ πιο] 5. ΜΙ. ρ. 218, 80. οἵ ρ87- 

{1πὶ Ζοπϑιδϑ Υ0]. 1. ψΡ. 418. 

401 
ῬΟΙΠαΣχ ὙΠ, 157. 

Καὶ τῶν πλατυλόγχων διβολέαν ἀκοντίων. 
Ιάδθιι Χ, 144. ριορίθν. νοοδρηίυπ πλατυλόγχων ἵπμις 

γούϑππι δἰίουθης αἰ υθυσᾶπι ῬΥΔΘΡΟΙ ΒΟΥ ρΡ ΠΡ Ὡ ΠῚ 

Καὶ τῶν πλατυλόγχων, ὡς ὁρᾷς, ἀκογντίωγ. 

402 
ῬΟΙχ ὙΠ, 202. 

Τὴν πόρϑαλιν χαλοῦσι τὴν χασαλβάδα. 

403 

Αἰβοπδοι ΠΥ. ρΡ. 169 ο. οἱ Ῥουχ Χ, 106. 

Τὴν χαχχάβην γὰρ χἂε τοῦ διδασχάλου. 

404 
ῬοΙκ Χ, 114. ,,Ὡ Ὥσπερ κχόσχιγον αἱρόπιγον τέ-. 

τρηται.“" 
4065 

ῬΟΙυχ Χ, 147. .. Τοῖχον μοχλίσχῳ ὠμά. 

ποὸὸτὸΠΠρπτ τ τ τ 9. ΓΠδ7Ω  θ'---------.------ο--------------- -ο---- 



ΣΦ ΘΟΣ δι Χο} 4. αρὴ ὑώχρχον τοῦτ 
πο πι  ῊΝ ε τπτρ  τωνς τατηττο τοσσ τ τον τι τπντοὋἘροόΨ“σοιο- ΙΝ 

406 

ΒΟΠΟΙαοία Ἐπαυϊίαπι νυ. 422. ...4λλὰ συσπᾶσϑαι δεῖ 
ι ῇ ςς τας χογωγαᾶς.: 

1 407 

Ἡρογομίαθ, Οὐ γὰρ ἄχανϑαις: παροιμία. 
᾿Δἀριστοφάνης Σ»χηνὰς καταλαμβανούσαις Ἐν 

Οὐδ᾽ ἴσως ἀντέλεγες τούτῳ τῷ δειπγνίῳ" οὐ γὰρ 
ἄχανϑαι. 

408 

ῬΟΙΠὰκ Χ, 28. Τὸ κόρημα καλεῖται ---- τὸ χορού- 
μένον ἐν Σχηνὰς καταλαμβανούσαις ᾿Δριστοφάνους. 

409 

Ῥμοίίας ν. 404, 20. Πεζέδα: τὴν ὦαν τοῦ ἱμα- 

τίου. ᾿Δριστοφάνης Σχηνὰς καταλαμβανούσαις. 
410 

ῬΟΙῸΧ Χ, 172. Τὴν δὲ πήραν πηρίδιον εἴς 

ποις ἂν, ὡς ἐν Σχηνὰς καταλαμβανούσαις “Ἄριστο-- 
φάνης. "τ 

Ἡδογοβίυ5, Τριτοστάτης: ᾿“ριστοφάνης ἐν 
Σχηναῖς. Οουτῖσο Τοιτοστάτις. ῬΟΙΙαΧ ΙΥ͂, 106. Καὶ 
τὴν γυναῖκα δὲ τριτοστάτιν ᾿Δριστοφάγης καλεῖ. 

412 

Ἡδτιροονδο, 4“ ήμαρχος: --- ὅτι δὲ ἠνεχυρία-- 
ἕον οἱ δήμαρχοι δηλοῖ ᾿“ριστοφάγης ἐν Σκηνὰς χα- 
ταλαμβανούσαις. 

1 ΑΤῊ ΝΟ ΣΊ 41. 

418 
ΑἸμθηδοι5 Χ. γΡ. 418 ἀ. 

Τί πρὸς τὰ Τυδῶν δεῖπνα καὶ τὰ Θετταλῶν; 
τὰ Θετταλιχὰ μὲν πολὺ καπαγικώτερα. 

414 

Αἰβοπαθι5 ΧΥ͂. γΡ. Ο77 ". 

Τί οὖν ποιῶμεν; χλανίδ᾽ ἐχρῆν λευκὴν λαβεῖν " 
εἶτ᾽ Ισϑμιαχὰ λαβόντες ὥσπερ οἱ χοροὶ 
ἄδωμεν εἷς τὸν δεσπότην ἐγκώμιον. 

418 
Ῥῃοίτια Ρ. 12, 2. 

Ἐρείδετον, κἀγὼ κατόπιν σφῷν ἕψομαι. 
416 

ϑυϊάα5, “παοσχαρίζξειν: -- 

᾿πασχαρίζειν ὡσπερεὶ πέρχην χαμαί. 
417 

ϑα1485 Οἱ ρυδπιπηδίϊοι5 ΒΟΚΚου ρ. 439, 22, ᾽4πο- 
χοώντως: -- 

᾿Δλλὰ στεφάνωσαι" χαὶ γὰρ ἡλικίαν ἔχεις 
ῦ ἤδη. ἀποχρῶσαν δὴ ΥΝ 

ΒΟΒοΙΙασία ΝαΡίαπι ν. 860. οἱ ϑυΐδας 1π Πρόδικος, 

Τὸν ἄνδοα τόνδ᾽ ἢ βιβλίον διέφϑορεν, 
ἢ Πρόδιχος ἢ τῶν ἀδολεσχῶν εἷς γέ τις. 

Υ. 2. ῬτοοΙυβ γ0]. ΤΥ, γ. ὅ0. 64. Οοιιπίῃ. 

419 

Ἡανροοναίίο, ““πολαχεῖν: ἀντὶ ἁπλοῦ τοῦ λα- 
χεῖν. --- “ριστοφάνης Ταγηνισταῖς Ὁ 

Οὐ μὴν ὃ γε σὸς ἀδελφὸς οὗ 
ἀπελάγχαγεν. 

Οοπξ, ρταπιηδίίζοι ΒΟΚΚουΐ Ρ. 480, 9. 

420 

Ατμθηδοις 1Π. Ρ. 110 “. 

«“Ἰαμβάνετε χόλλαβον ἕχαστος. 

421 
Αἰμθηδοις ΠΠ. Ρ. 96 ο. 

“Ἵλις ἀφύης μοι. παρατέταμαι γὰρ τὰ λιπαρὰ 
χάπτωγ. 

ἀλλὰ φέρεϑ'᾽ ἡπάτιον, ἢ χαπριδίου νέου 
κόλλοπά τιν᾽" εἰ δὲ μὴ, πλευρὸν, ἢ γλῶτταν, ἢ 
σπληνὸς, ἢ νῆστιν, ἢ δέλφαχος ὀπωρινῆς 

ὅ ἡτριαίαν φέρετε δεῦρο μετὰ χολλάβων 
χλιαρῶν. 

Ῥανίθς Βυΐπς Ἰοοἱ δἰουπηίαι" ΔΡ ΑἸΒθηδοο 1Π| Ῥ. 107 {. 
110 [. ΙΧ. ν. 374 ἢ. Ξοβοιταρία Ἐχαΐίιπι γ. 642. ΑΟΒδτη. 
γυ. 640. ϑαυΐάα ἴῃ ἅλις, ἀφύα, ϑωπεύει οι παρατέ- 
ταμαι, Ἐϊγπιοορ. Μ. ρμ. 439, 44. ῬΒοιίο ἰπ γῆστις, 
Ἐπιοίαῖμ!ο ῃ. 1752, 16. 

422 
Αἰβοπδριις ὙΠ. ρ. 285 6. 

Π͵]ηδὲ τὰ «Ῥαληρικὰ τὰ μικρὰ τάδ᾽ ἀφύδια. 
ά23 

ῬΟΙΧ Χ, 88. 

Τὸ δ᾽ ἔτνος ἐν ταῖς κυλίχναις τουτὶ ϑερμὸν χαὺὶ 
, τοῦτο παφλάζον. 

424 ; 
Αἰβοπᾶθυς ΕΥ̓͂, Ρ. 171 Ρ. 

Ὡς οὑψώγης διατρίβειν 
ἡμῶν τὸ ἄριστον ἔοιχε. 

τὸ ἀοΙοπάμπ νἱάρίαν. 
425 

ῬΟΠὰΧ Χ, 15]. 
Ὁ δὲ λύων κύστιν ὑείαν 

χᾷτ᾽ ἐξαιρῶν τοὺς “αρειχούς. 

426 
ΒΟΒΟΙαοία Πδηδυπη νυ. 295. Ἔγιοι δὲ (τὴν ἔμπου- 

σαν) τὴν αὐτὴν τῇ Ἑχάτῃ, ὡς “Δριστοφάνης ἐν Τα- 
γηνισταῖς 

“Χϑονίᾳ ϑ᾽ Ἑ χάτη 
σπείρας ὄφεων ἐλελιζομένη. 

εἶτα ἐπιφέρει... τί χαλεῖς τὴν ἔμπουσαν; “ 

. 427 

Αἰμοπδθις ΓΧ. ρῥ. 410 Ρ". 
Ῥέρε παῖ ταχέως κατὰ χειρὸς ὕϑωρ 
παράπεμπε τὸ χειρόμακτρον. 

428 
Αἰβοπαθις Χ, ρ, 422 

“Ὑποπεπώχαμεν ἕἜ, ὦνδρες, χαὶ χαλῶς ἠρίσταμεν. 
429 

ῬΟΠυχ Χ, 1738... Νεβρίδα καὶ λίϑους πωρίγους 
καὶ χηρύχιον."“ 

ά30 
Ἠοιοάΐαπις περὶ μονήρους λέξεως Ρ. 8,38. Τισα-- 

μενὸς, “Ἰεξαμενὸς, ᾿“χεσαμενὸς, Κλαυσαμενός" χα- 
λεῖται δὲ ἐν Μίαλακοῖς " ̓Ἰγχομενὸς,, γενναῖα βοιώ- 
τιος ἐν “Τγχομεγνοῦ ““ ᾿Δριστοφάνης Ταγηγισταῖς. 

451 
Ἡθροάίαπιις Ῥιθυβοηΐ Ρ. 465. πέδραν ἐγὼ τὸ 

πρῶτον πρόσωπον, οὐχὶ ἀπέδρων. χαὶ ἀπέδραμεν 
ἡμεῖς τὸ πληϑυντιχόν. χαὶ “ἀριστοφάγης ἐν τοῖς Τὰ - 
γηνισταῖς ., “Ιεῦρο δ᾽ ἂν οὐκ ἀπέδραμεν.“ς Ἐχ οο- 
4106 αιίίοαπο 1410. μαθο οαϊάϊε Βοκκουις ἱπ Αποοᾶο- 
εἰς ν. 1066. 6 ἀπέδραμεν ἀϊχὶξ οεἴαπι Ῥαχγπίομιις 
ΒΕΚΚοΥῖ Ρ. 11, 1. 



432 
ΟΔΙθπες ἰπ ΟΟΙΙΙΠΘηΐαΟ δα] ἩΠΡΡΟΟΓ 5 ΔΡΠΟΥΪ5Π105 

γ01]. ΓΧ. ρανίθ 17. ὑ. 8156. δά. Ομανίου. μῳαρέ- 
στερον ᾿Αριστοφάνης εἶπεν ἐν Ταγηνισταῖς ἄν-- 
ϑρωπον ἀμφοτέρωϑεν ἀριστερόν. 

4833 
ῬΟΠὰχ Χ, 47. Βάϑρα, βαϑράδια, ὡς ἐν Ταγη- 

γισταῖς. 

434 

Ῥιονουθῖο “Ζιὸς Κόρινϑος ἴπ Ταροπίβεῖα. πδῦπι 6556 

ΑὐἹϑορμαπθιι ἰν8α 1 ΟΠ]. ςἴα Ῥ]Δίοπὶς ᾿. 368. 

4835 
ῬΟΙΧ Χ, 101. Καὶ μὴν ἐσχάραν εἴποις ἂν τὸ 

ἀνθράχιον τοῦτο χαὶ ἐσχάριον, ᾿Δἀριστοφάγους ὃν 
Ταγηνισταῖς εἱπόντος ἐσχάρια, χαί που καὶ ἐσχα- 
οέϑδα. 

486 

ῬΟΠχ ὙΠ, 149. Τὸ δὲ εὐχαρπεῖν ἐν Ταγηγι- 
σταῖς καρπεύειν. 

Τάθπι ὙΠ, 108. Καὶ παραλοῦται δ᾽ ᾿4ριστο- 

φάγης ἐν Ταγηνισταῖς. 
437 

ΒΟΒΟΙαεΐα ῬΙαίοιῖς Ρ. 883, ᾿Εχιρνῶντο ὃν ταῖς 

Ι συνουσίαις χρατῆρες τρεῖς, χαὶ τὸν μὲν ὙΠ Ζιὸς 

᾿Ολυμπίου χαὶ ϑεῶν Ὀλυμπίων ἔλεγον, τὸν δὲ δεύ-- 

τερον ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον σωτῆρος, --- ἔλεγον δὲ 
τ τ Ξ: τ ΠῚ [ 3 ᾿ 

αὗτον χαὶ τέλειον, ὡς --- Ῥ-4ριστοφάνης Ταγηγι- 

σταῖς. 

438 
. ΄ τι ε {2 

ται του Κυπασσις: -- οἱ γλωσσογρᾶφοι 
- Ἢ δ᾿ Ὑν ΣΝ Α ’ 

χιτῶνος εἰδὸς φασιν αὐτὸν εἰναι τὸν κύπασσιν, οἱ 

μὲν γυναιχείου, οἱ δὲ ἀνδοείου. μέμνηται δ᾽ αὐ- 
- 2 ’ - - 

τοῦ --- χαὶ “Ἀριστοφάνης ἕν τοῖς Τ᾽ αγηνιοσταῖς. 
439 

Ἐτγπιοῖοσ. Μῖ, Ρ. 551, 23. (Θπάϊδη. 858, 22. Ὁ}1 

χωνίσαι) Κωνῆσαι: --- ᾿ριστοφάγης δὲ ἐν Τα- 

γηνισταῖς τὸ περιενεγχεῖν χωνῆσαι λέγει. 
440 

Ῥοΐαχ Χ, 935. Ἐν δὲ Ταγηγνισταῖς ὠνόμασταί τι 
χαὶ μελιτήριον ἄγγος. 

441 

ῬοΙαχκ Χ, 119. Ὅτι μὲν καὶ μυρίδιον εἴρηκε τὸ 
μύρον ᾿Δριστοφάνης ἐν Ταγηνισταῖς Ἰστέον. 

442 
Ῥμοίπιβ Ρ. 8383, 21. οἱ διίάα5, Παραιξορου- 

σον» (516 5'πθ δοοθπίπι ῬΏΒΟΙ οοάθχ, ϑ]ᾶας παραι- 

ξοροῦσιν): ᾿Δριστοφάνης Ταγηνισταῖς. ἀπέδωχαν δὲ 
οἱ μὲν παιδιᾶς εἶδός τι, Εὐφρόγιος δὲ παροιμιω-- 
δῶς λέγεσϑαι ἐπὶ τῶν παραχελευομένων ταχέως 

ἥχειν ἢ ἀπαλλάττεσθαι. Οουιταυρίίοτα Πᾶθο ρυδϑθοί 
Ἀροϑίο!πις Ῥέουθιρ. ΧΥ͂, 60. Ρ. 198. ΠΙΙ δυίθιῃ πα-- 

ραιξορουσον ποροῖο ἃη 6χ ΠΙδ, γ, 8325. Ἰὰχ "1 

Ροίοπάα, Πάριος δὲ ϑοῶς ἐκ χλῆρος ὄρουσεν. Ἐον- 

ἴδ556 ἰρίταν αἰοὶ 50 Ηταπι οοὲ Πάρι ἐξόρουσον, [ἀνοίαιθ 

Βιΐς οοπίθοίιτδθ «πο Ἐπρηγοηΐι5 ἀἰοῖέ ταχέως, το- 

58οπάθη5 Ηομουΐοο ϑοῶς. 

443 

διὰ τοῦ ἑνὸς ν λέγουσιν. 
Ἄογα κου ρίαγα σπέγος 

Ῥμοίϊι5, Σπινός: 

ἄριστος ἄνης Ταγηνισταῖς. 

65: : υἱᾶθ Ἡδγοάϊαπιυμπι περὶ μονήρους λέξεως ν. 39, 84. 

441 
ΑἸποηδοῖ5 Ὑ]. Ρ. 269 6. ΠῚ ῥγΐδοδο υἱέαθ ἀοϑουῦῖ- 

ἘΡΕΑΣΙ .. Φ- ΑΝ ΟΣ: 151 

Ῥίοπος ΟΧ 841115 ΟΟΠΪοΪ5 δἰί]1, [6 γῬογρὶὶ, Τί δεῖ 

πρὸς τούτοις ἔτι παρατίϑεσϑαι τὰ ἐχ Ταγηνιστῶν 
τοῦ χαρίεντος ᾿“ριστοφάνους; 

445 ἃ 

ίοραθας ΟΧ ΧΙ, 18. 

Καὶ μὴν πόϑεν Πλούτων γ᾽ ἂν ὠνομάζετο, 
εἰ μὴ τὰ βέλτιστ᾽ ἔλαχεν; ἕν δέ σοι φράσω, 
ὅσῳ τὰ χάτω χρείττω ᾽στὶν ὧν ὁ Ζεὺς ἔχει. 
ὅταν γὰρ ἱστᾷς, τοῦ ταλάντου τὸ ῥέπον 

ὅ χάτω βαδίζει, τὸ δὲ χενὸν πρὸς τὸν “Τα. 
445 " 

ΒΟΠΟΙ σία Ῥδοὶβ νυ. 1174, Σαρδιανιχκόν: δια- 
φέρουσι γὰρ αἱ «Ζυδικαὶ βαφαί. --- - καὶ ἐν ΤΕ" 
γισταῖς δὲ τῇ λέξει κέχρηται. 

ΤῈ ΧΦ ΜΕΉΗ  Σ ἢ Σ. 

446 

Αὐἱδίάος γ0]. 1. Ρ. 277, 6. 160». Ἢ χωμῳδία γὲ 
τὸ λοιπόν ἐστιν, ἔλεγον δὲ ἀναφέρων εἷς τοὺς Τελ- 

μισέας τοῦ ᾿Δριστοφάνους ὡς ἔχεῖ λόγῳ τις 15 

ζετο, ἔργῳ δὲ οὔ. 

γΘΥῖθι9. Δ ΞΟ ΠΟΙ ασία Ῥ]αίοηΐς βουγαῖῖς Ρ. 385. Ἐν δὲ 

τοῖς ᾿Δριστοφάγους Τελμισσεῦσι τὸ τέως ἀντὶ τοῦ 

πρότερον χεῖται 
Οὐ γὰρ τίϑεμεν τὸν ἀγῶνα τόνδε τὸν τρόπον 
ὥσπερ τέως ἦν; ἀλλὰ χαινῶν πραγμάτων. 

447 

ΑἸΒομδΘῚ ϑριϊίοπιο 11. Ρ. 49 ο. 

α. Τράπεζαν ἡμῖν φέρε 
τρεῖς πόδας ἔχουσαν, τέτταρας δὲ μὴ ᾿᾽χέτω. 
β. χαὶ πόϑεν ἐγὼ τρίπουν τράπεζαν λήψομαι; 

Ἐχ Αἰβμθμδθὺ αἰ ΕΠιδίδίμππι5 Ρ. 1898, 17. [άἄθπι ἢ. 

867, 25. πέπαικται τὸ Οἴμοι πῶς ἂν εὕροιμι τρί-- 

πουν τράπεζαν; δουδιαι του πὰ οχ Ζελμησεῦσιν 
αἴΐϊονε ῬΟΙΠχ Χ, 80. Τάρμι ὙΙ, 88. Καὶ τρίποδες --- 

Οπᾶθ ΠΪΏ110 οἸαυοτα τρααππίμ' 

χαὶ ἔστι τοὔνομα --- καὶ ἐν Τελμισεῦσιν ᾿άριστο-᾿ 

φάγους. 
448 

ῬΟΙυΧχ Χ, 72. 

Οἴνου τε Χίου στάμνον ἥχειν χαὶ μύρον. 

449 
ῬΟΙΝ Χ, 82. 

Τηναχίσχον ἄπυρον ᾿χϑυηρόν. 
450 

Θίορμαᾶπις Βγζαπί. Τ᾽ ελμισσός: --- ὁ πολίτης 
Τελμισσεύς. χαὶ δρῶμα ᾿Αριστοφάνους Τελμισσεῖς. 
λέγεται καὶ τετρασυλλάβως Τελεμισσεῖς, ὡς αὐτὸς 

ἐν αὐτῷ 
Ὡς ἄν τις ἂν οὖν ἢ τι ποιήσας ὡς Τελεμισσεῖς. 

χαὶ πάλιν 

«έρε δὴ τοίνυν ταῦϑ᾽ ὅταν ἔλϑῃ, τί ποιεῖν χρή 
μ᾽. ὦ Τελεμισσεῖς; 

ἔστι δὲ τὸ μέτρον ἀναπαιστιχὸν τετράμετρον χατα- 
ληχτιχὸν, οὗ πρὸ τῆς τελευταίας συλλαβῆς ἀγάπαι- 

στος “-“τεται, σπανιαίτατα δὲ σπογνδεῖος.ς ῬῬυῖον 

ὙΘΥ5115 ΡΟΥΘ ΟΟΥΤ ΠΡ ΠῚ. ἦτε οοὔοχ Ψταιο]ανϊθπβῖβ, ἤτιὶ 

ψοσοίαπα5. ψαϊρο ὅτι. Οδίθυιπι Αὐἱϑίορ ᾶμθ5. 50 Ρ1ρ056- 

ναὶ Τελεμησῆς. 
451 

Ἡδόγομῖις, ΠΤετάλλειον μύρον: ᾿“ριστοιάνης 

ἘΠ τ σΘρσσσ στ  ἘπΞΠστσσ στο ς----------ς-:--ΟοοΟΟοο-ςςςςςςςς--ςς-----ς-ς--ο-ς-ςςς---.--.---
----ςςςςς---ς-----------ςςςςς----ς- Ἴ Ύππττττ - ὙΡ 



1 μισοῖς οπαίθυθ. 

Δριστοφανοῖν,.,.. σστοοοέοοέο 

Πηεταπέμπου γῦν ταῦτα σπουδὴ καὶ μύρον, εὕρη- 

μα Μετάλλου. 

ἹΠέταλλος γάρ τις Σικελιώτης τὴν τοῦ Πεταλλείου 

μύρου κατασχευὴν εὗρε. μνημονεύει δὲ χαὶ «Ῥερε- 
χράτης ἐν τῇ Πετάλῃ. ΑΜ αἸϊίς ΜίΙέγαλλος γοοαίαν, 
Ὧ6 χιὸ ἀϊοθίαν δὰ Ἰοοῦπ ΔΑἰμθηδοὶ ΧΥ͂. ρ. 690 ἔ. Τὸ 
ΜΙεγάλλιον - ὠνομάσϑη γὰρ καὶ τοῦτο ἀπὸ Μεγαλ-- 
λου τοῦ Σικελιώτου. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖόν φασιν εἶναι 
τὸν Πέγαλλον. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ ᾿Δριστοφάνης 
ἐν Τελμισσεῦσι χαὶ «Ῥερεχράτης ἐν Πετάλῃ. Τὰ Ατὶ- 
Θ[ΟΡΒΔΠΪ5 ὙΘΙΥσι 68 πὶ ΒΟΥΙρίασδηι ἀϊσουίο ἐθϑίδίαι Εἰγπιο- 

1Ιορ. Μ. Ρ. 587, 7. 
452 

Αἰβοπαθις ὙΠ. Ρ. 808 ἔξ. 081 ἀ6 χορακίγοις δρὶΐ, 

εχ Τελμισσεῦσιν αἴξοτε γοῦθὰ ελανοπτερύγων κορα- 
χίγων.-. 

458 
Οταπιπιαίΐους ΒΟΚΚΟΥΙ νυ. 886, 6. “λφιτόχρω- 

τος χεφαλῆς: τῆς πολιᾶς. Τελμισσεῦσιν ᾿4ριστο- 
φάνης. ὈΟοηῖ. Ἠοογομίθια. οἱ Ἐπδίδί μέθαι Ὁ. 868, 87. 
976, ὅ8. 

4ϑά 
Ἡδογομῖιβ, Πύλαι: ᾿Δριστοφάνης Τελμισσεῦσιν 

ἀπὸ (ἐπὶ Ἡεϊηεῖας) τῶν ϑυτῶν λέγει. ἐχεῖνοι γὰρ 
ἐπισχέπτονται τὰς ἐκτροπὰς τοῦ ἥπατος χαὶ τὰς 

φλέβας. : 
458 

Ἡατροογαῖίίο, Σιπύα: --- ᾿Δριστοφάνης Τελμι- 

σεῦσιγ. 
ἀ5θ 

ἙἘτσπιοΙος. Μ΄. Ρ. 142. 143, 'ρίστυλλος: ὄνο- 
μα παρ᾽ ᾿Αριστοφάνει. εἴρηται δὲ ὑποκοριστιχῶς ὁ 
᾿ἀριστοκλῆς. --- οὕτως «Ἡρωδιανὸς εἷς τὴν ᾿ά4πολλω- 
γίου εἰσαγωγὴν ἢ περὶ παϑῶν. Διογένης ( διογε-- 
γνιαγὸς οοαθχ Απριβίαπα5) ἀντὶ τοῦ ἄριστος. χαὶ 

[᾿“ριστοφάνης ἐν Τελμισοῖς. Οοάθχ ᾿Αὐξυδίδηιιϑα δριᾶ 
εὐ σε ον δα Ζοπαᾶτνδηι 1. ρΡ. ΟΧΧΥ͂Ι. ροσὲ παρ᾽ “2Ζρι- 

στοφάνει αἄάοτθ ἀϊοῖτιν ἐν τελμησοῖς. Οὐοᾶ 5ἱ ἰΐὰ 
δϑ8:, 5ΌΒΡΙΟΟΥ Θιπὶ ροβίνθπια χαὶ ᾿ριστοφάνης ἐν Τελ- 

ΑΥΙΘΙΥΠΙ πομιθη ἸΘσ αν ἴῃ Ἐΐ0016- 

5142. Υ. 6074. ἴῃ ΡΙμίο νυ. 814. 

457 

ΒΟΒΟΙΙαδία Ῥ]δίοηῖς ΟἸανυ Κίϑηις ἢ. 331. 

νης δ᾽ ἐν Τελμισσεῦσιν εἰς συχοφάντην ἀποσκώπτει 
τὸν Χαιρεφῶντα. 

ΤΡΙΦ 4 Ζ2ῃ Σ. 

458 
ΘΟΠΟΙ σία ῬΙαίοπὶς Ρ. 880. Ὁμοῦ σημαΐνει τὸ ἐγ- 

γύς. --- ᾿Δἀριστοφάνης Τριφάλητι" ἡ γὰρ τὸν Τρι- 
φάλητα τίχτουσά φησι 

«1άβεσϑε" χαὶ γάρ ἐσθ᾽ ὁμοῦ. 
Δα Βαῆο ΤΥ Α]6 115. πηδίγομι ΠΟΥ ΡΠ 5 π᾿ ΘΟΠΙΠΊΘΠ- 

ἰαΐοπο ἀθ Γήρᾳ ῥΡ. 44. τοῖθυξ υϑύϑαπὶ ΔΒ ῬΟΙ]μΟΘ 5[η6 

ἔαθη]δθ ἱπάϊοιο δ] ΐππι ΕΠ, 6. 

“Ἥτις χύουσ᾽ ἐφάνη χύος τοσουτογί. 

459 

Ἡογομίυ5, Ἱλάων: ἥρως, Ποσειδῶνος υἱὸς, 
ἀφ᾽ οὗ ᾿Δριστοφάνης ἐν Τριφάλητι Ἱλάονας ἔφη 
τοὺς «Ῥάλητας, μεταφέρων ὡς ὑπερβάλλοντας τῷ 

3 ’ 

“ριστοςα- 

μεγέϑει, ὡς εἰ ἔλεγε Τιτυοὺς, ἤ τινας τοιούτους. 
ἄλλοι δὲ ϑεὸν πριαπώδη φασίν. 

4600 
ΑἸμοπᾶθιβ ΧΙ, Ρ. ὅδ ἃ. --- χαὶ ᾿“ριστοφάγης 

Τρι φάλητι πισρουπομαλωυ πολλοὶς τῶν ᾿Ιώνων 
ἜἜπειϑ᾽ ὅσοι παρῆσαν ἐπίσημοι ξένοι 

ἑπηχολούϑουν κἠντιβόλουν προσκείμενον 
ὅχως ἔχων τὸν παῖδα πωλήσει ᾿ς Χίον, 

ἕτερος δ᾽ ὅχως ἐς Κλαζομενὰς, ὃ ἕτερος δ᾽ ὅχως 

β 

ὁ ἐς Ἔφεσον, οἱ δ᾽ ἐς άβυδον. ἦν δὲ πάνϑ᾽ ὁδῷ 
ἐχεῖγα. 

461 

ϑοβο!δοία Ὑθόρανταπι ν. 1389. ἴῃ οοὐΐοα Ψαεποίο, 
ΨΦιαλεῖς: τῷ ἔργῳ ἐπιβαλεῖς. Ὅμηρος »»«Αὐτὸς 
γὰρ ἐπίηλε τάδε ἔργα.“ --- ὃν δὲ Τριφάλησιν “4ρι- 
στοφάνης ., Κοὐδὲν ἄνδρα εἰς ἄτοπον οὐδ᾽ ἀγεπιη- 
λαι μέν (ἂν ἐπιήλαμεν )). Θ 

402 
ῬΟΙυΧχ ΙΧ, 90. 

ἬΠπιτουν τι τὰς γυναῖχας ἀργυρίδιον. “ 
468 

ῬΟΊΊαχ Χ, 121. “2λαβαστοϑήχας τῶν ἄλλων λεγόν-" 

των ᾿Αριστοφάνης ἐν Τριφάλητι ἀλαβαστροϑήκας ἔ ἔφη 
᾿“λαβαστροϑήχας τρεῖς ἔχουσαν ἔχ μιᾶς. 

4θ4 
ῬΟΙΠΙΝ ΧΝ, 151. 

Ἔπειτ᾽ ἐπὶ τοὔψον ἦχε τὴν σπυρίδα λαβὼν 
χαὶ ϑυλακίσχον καὶ τὸ μέγα ἀξυν τες 

4θ6 
ῬΟΙῈΧχ Χ, 162. 

Καὶ τὴν κυνῆν ἔχειν μὲ χυρβασίαν ἐρεῖς. 
466 

Ῥποίϊας. Ρ. 618, 4. οἱ δυϊάαβ ἵπ τῶν τριῶν χα- 
χῶν ἕν 

᾿Εγὼ γὰρ ἀπὸ Θηραμένους δέδρικα τὰ τρία ταυτί. 
407 

Βίθρμδπι5 ΒΥΖαπί. ἴπ νυ, ᾿Ἰβηρία δύο ἴπ γμανίΐοι]α 

ΟΡΘΙΪς ἸηΐΘ ΟἹ, ἀπιᾶπὶ 9θυγανὶέ Οομπσέϑηΐίηις ῬΟΡΡΏΥΤΟΡ.. 

46 δαπϊπιϑίγδηο 1ΠΙΡ6 110 τὰν; ΧΧΤΙΗ, ρὑ. 77. οα. Βδη- 

ἄυν. Τὸ ἔϑνος Ἴβηρες, ὡς Πίερες, Βύζηρες --- χαὶ 

“ἀριστοφ ἄνης Τρι( ἄλητι 

ανϑάνοντες τοὺς Ἴβηρας το ὑς᾿ριστάρχου πάλαι", 
χαὺ 

Τοὺς Ἴβηρας οὕς χορηγεῖς μοι βοηϑῆσαι δοόμῳ. κὸ 
Ἡφογομίυα, Ἑρμῆς τριχέφαλος: ᾿“ριστοφά- 

γῆς ἐν Τριφάλητι τοῦτο ἔφη, παίζων χωμιχῶς πα- 
θόσον τετραχέφαλος Ἑρμῆς ἐν τῇ τριόδῳ (παρὰ 
δάάῖς ΑἸΡΘΗ: τοῦ Κεραμειχοῦ οοντῖϊοῖε Κυρίου) Ὡς 

Ι Κεραμειχῷ ἵδρυτο. 
469 

Ἡανροογαιίίο, Ζεὰ μέσου τεῦχος Σ - τριῶν 
ὄντων τειχῶν ἐν τῇ ᾿““ττιχῆ, ὡς χαὶ ᾿πριστοφάνης 
φησὶν ἐν Τριφάλητι, τοῦ τε λων χαὶ τοῦ νοτίου 
καὶ τοῦ «Ῥαληριχοῦ, διὰ μέσου τούτων ἐλέγετο τὸ 
γότιον, οὗ μνημονεύει χαὶ Πλάτων ὃν Τοργίᾳς (ν. 
456 8.). 

ΦΟΙΜΝΙΣΣ 41. 

- 470 
ῬΟΊυΧχ Χ, 119. 

Ζτίλβη ϑ᾽, ἢ κατὰ νύχτα μοε 



φλόγ᾽ ἀνασειράζεις ἐπὶ τῷ 
λυχνείῳ. 

471 

Ατποπδοι ΕΥ̓, Ρ. 184 6. 

Ἐς Οἰδίπου δὲ παῖδε, διπτύχω χόρω, 

“ἥρης χατέσχηψ᾽ ἔς τε μονομάχου πάλης 
ἀγῶνα νῦν ἑστᾶσιν. ι 

472 
ῬΟΙΠΠῈΧΝ Χ, 17. 

Καὶ τὸν ἱμάντα μου 
ἔχουσι χαὶ τἀνάφορον. 

᾿ 473 
ϑπΐάας δὲ ρταπιπιδίϊοιις ΒΟΚΚοΙ ρ. 370, 2. (τρυᾶ 

Βδομιπδηπιπι 1. Ρ. 60.) χαλήφη: ἡ χνίδη καὶ ἡ 
χερσαία χαὶ ἡ ϑαλαττία, ἥτις ἐστὶ χογχυλίδιόν τι. 

᾿Φριστοφάνης «Ροιγίσσαις 

Εἰχὸς δήπου πρῶτον ἁπάντων. 
ἴφυα φῦναι 

χαὶ τὰς χραναὰς ἀχαλήφας. 

Οοιῖ. Αἰμοπαθιπι Π|. Ρ. 62 ἃ. ΠΠ. ρ. 90 ἃ. ᾿ἀχαλῆφαι 
ΙΧ Βοο Ιο00 5080]. Υ65Ρ. Υ. δ79. 

4γά 
Ϊ ΡοΙακ Χ, 1696. Γαλεάγρα ---- ᾿4 
ἐν «Ροινίσσαις κέχοηται τῷ ὀνόματι. 

478 
ῬοΙπχ ὙΠ, 199. Ἐν ταῖς ᾿Δριστοςάνους Φοινίσ- 

σαις ϑεατροπώλης ὁ ϑέαν ἀπομισϑῶν. 

οιστοιάγης δὲ 

ὍΝ ΡΥΡΤΕῚ: 
476 

᾿Ατποπδοῦς ΕΧ. ρ. 372 Ρ. 
2) Ἶ κ - , Α ; 

α. Οψει δὲ χειμῶνος μέσου σιχυοὺς, βότρυς, 
ὀπώραν, 

στεφάνους ἴων Ἔ Ἔ Ἐ χονιορτὸν ἔκτυφλοῦντα. 
αὑτὸς δ᾽ ἀνὴρ πωλεῖ χίχλας, ἀπίους, σχαδόνας, 

ἔλάαας, 

υδ λιδόν ττιγας, ἐμβού πυὸν. χόρια, χελιδόνια, τἕττιγας., ἐμβρύεια. 
- εν Ε 3ι , ’ - » 

ὅ ὑρισοὺς δ᾽ ἴδοις ἂν νιφομένους σύχων ὁμοῦ τε 
μύρτων " 

» ’ « - - ’ 3 - 

ἕπειτι; χολοχύντας ὁμοῦ ταῖς γογγυλίσιν ἀροῦσιν. 
ο Ε] 2 θη Ὁ 2 κ ΠΩ ς 25.5.2 Ν 3 
ὥστ᾽ οὐχ ἔτ᾽ οὐδεὶς οἰδ᾽ ὁπηνίχ᾽ ἐστὶ τοὐγι-- 

αὑτοῦ. 

β. μέγιστον ἀγαϑὸν εἶπες, εἴπερ ἔστι δι᾽ ἐνι- 
αὐυτοῦ 

ε᾿ 3 - - ᾿ ι ἪΣ 
ὁτου τις ἐπιϑυμεῖ λαβεῖν. α. καχὸν μὲν οὐν 

μέγιστον. 

10 εἰ μὴ γὰρ ἠν, οὐκ ἂν ἐπεθύμουν οὐδ᾽ ἂν ἐδα- 
πανῶντο. 

ὀλίγον χρόνον (φήσας ἀφειλόμην ἄν. 
ΕΣ Ξ ΕῚ , - -ὅὕ΄: ι 

β. χάγωγε ταῖς ἄλλαις πόλεσι δρῶ ταῦτα πλὴν 

᾿ϑηνῶν" 
’ Ε] ε ΄ “- κ 

τουτοις δ᾽ ὑπάρχει ταῦτ᾽, ἐπειδὴ τοὺς ϑεοὺς 

σέβουσιν. 
᾽ ,) 2) , « - «ε κ ᾿ 

α. ἀπέλαυσαν ἄρα σέβοντες ὑμᾶς, ὡς σὺ φῆς. 

5: τὴ τεῦς; 
16α. Αἴγυπτον αὐτῶν τὴν πόλιν πεποίηκας ἀντ᾽ 

᾿“ϑηνῶν. 

ἐγὼ δὲ τοῦτ᾽ 

477 
ῬΟΙῸΧ ὙΠ, 13. 

᾿Π μοὶ 
’ [ - - 

χρατιστόν ἔστιν εἷς τὸ Θησεῖον δραμεῖν, 
ἐκεῖ δ᾽ ἕως ἂν πρᾶσιν εὕρωμεν μένειν. 

ἘΒΛΑΘΟΜΕΝΤΑᾺΑς 

ἊΣ ΛΟ ΦΟΑ Ν ΟΥ ἘΣ Σιν 

478 

ΒΟΒΟΙ σία ἄνυλιπ συ. 874. 
Α ’ κ Ε] - ’ 

Τὸν Φρύγα, τὸν αὐλητῆρα, τὸν Σαβάξιον. 

Οἴσοο 46 Ἰϑριρὰς 1, 1ὅ. .. Νουος ὑϑγὸ ρος οὲ ὴὰ 

᾿ὶδ οοἴεοραις ποοίπγπαδ ρονυϊριἠαξίογιος οἷς “γιοίορη 165, 

.)αοοιϊοοίηιτις. ροοία υδίογϊε οοηιοθαϊΐαθ, ὑδχαξ τ ἀριὰ 

ὁπην ϑαδωακίνδ δὲ σχεΐϊάωην αἴϊΐ αἷλ ρογορνώϊ ἑμαϊοαίε 

6 οἷυϊίαέο οτἰϊοϊαγιέτγ". “ὅ 
479 

ΑἸ οηἶτ5 Ρ. 41. 

“ιέφϑορας τὸν ὅρχον ἡμῶν. 
Ιἅθπι ΑἸπππποπῖις. ἱπ ν, ὑπάγειν ν. 140. --- χαὶ ᾿άρι- 
στοφάνης 

3 Ἁ 2 «ε »ὋοὌ᾽ ᾿ [τ 

Ἐγὼ δ᾽ ὑπερῶ τὸν ὄρζχον. 
ἀντὶ τοῦ προερῶξ Ἠδθο ἀυοχιθ δὰ ΠῸογὰβ τοῖοτξ 
Βυ Δ ΠΠ115. 

480 

Οταπιπιδίϊοιι5 ΒΘΚΚοΥ ῥ. 425,8. “πιχϑύς: τοὺς 
3 ») μὰ 2 2 [᾿} 

οὐκ ἐσϑιομένους ἰχϑῦς. ““ριστοζφανης Ὥραις. 

451 

Ἡδογομῖπε, “ρᾶς ἱερόν: ἱερὸν ᾿Ἰρᾶς ᾿41ϑήνη- 

σιν. ᾿Αριστοφάνης Ὥραις. ἔνιοι δὲ τὴν βλάβην λέ- 

γειν αὐτὸν ἐνόμισαν. 
482 

ῬΟΙκ Χ, 100. σχοπήρα, ὡς ἐν ταῖς Ὥραις 
᾿Πριστοφάνους. 

483 

Ἡδογοῖιθ, Ζ᾽΄εκαστικόν: ᾿Δριστοφάνης ἐν 
Ὥραις τριώβολόν φησιν εἶναι. 
32 3 27) ; 
ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλως ἐδίδετο. 

484 
Ἡρβγομίπ5, Ζεῦγος τριπάρϑενγον: --- 'άρι- 

στοφάνης Ὥραις καταχρηστιχῶς ἐπὶ τῶν τριῶν τὸ 
ζεῦγος ἔϑηχκε.,, Ζεῦγος τριδούλων (τρίδουλον 8441- 
ΤΠ] 8515.) .“ὅ 

οὐ μέντοι ἕστηχεν, 

485 
ῬΟΙῸΧ ὙΠ, 187. Χοιροπῶλαι, ὡς “4ριστο-- 

φάνης ἐν Ὥραις. 
86 ἃ 

ΒΟΒΟΙαοία ῬΙαίοηϊς ΟἸΑγκἰδπις Ρ. 331, Χαιρεςφῶνγ- 

τα ᾿Δριστοφάγης ἐν Ὥραις νυχτὸς παῖδα καλεῖ. 

4δ6 Ρ 

ΒοΒο αοία ψοβραν. νυ. 1178. Θεογένης ᾿Ζχαρνεὺς, 
ὃν χαὶ ἐπὶ τῷ μεγάλα ᾿ἀποπαρδεῖν χωμῳϑοῦσιν. 
δῆλον δὲ ἐν ταῖς Ὥραις. 

ΑΖΗ ΦΧ ΟΝ. ἈΡΟΤΤΑΤΝ. 

487 

Θουρίου υἱΐαθ Αὐἱϑίορμαπῖς Ρ. ΧΥ͂Π. --- (ριστο- 
φάνης) μετήλλαξε τὸν βίον παῖδας καταλιπὼν τρεῖς, 

«ίλιππον ὁμώνυμον τῷ πάππῳ χαὶ ΜΔΝιχόστρατον 
χαὶ ᾿“ραρότα. --- - τινὲς δὲ δύο φασὶ, «Ρίλιππον καὶ 
᾿Φραρύτα, ὧν χαὶ αὐτὸς ἐμνήσϑη 

Τὴν γυναῖχα δὲ 
αἰσχύνομαι τώ τ᾽ οὐ φρογοῦντε παιδίω. 

ἴσως αὐτοὺς λέγων. 
488 

ΑἰΒοπδοὶ οριίοπιθ ΠῚ. ῥ. 58 ἃ. 

΄4γε νυν τὰς ἀμυγδαλᾶς λαβὼν 
τασδὶ χάταξον τῇ χεφαλῇ σαυτοῦ λίϑῳ. 



1541 ἌΣ ΡΟ ΣΎ ΒΟ ΦΙΤΑ ΣΝ ΞΟΣ ΤΣ: 

ΟΝ ὙΠ ΦΥ͂ ΜΠ. 6 Ὲ1 ὙΠ ὰ ΟΝ 

489 

ΑΙοπδοις ὙΠ). ν᾿ 310 

«Ἱάβραξ ὃ πάντων ᾿χϑύων σοφώτατος. 
490 

Αἰμοπαους Χ. ρΡ. 444 4, 

Ἡδϑύς γε πίνειν οἶνος ᾿ἀφροδέτης γάλα. 
491 

Αἰμοπαρις Χ.. Ρ. 446 ἃ, 

Πιχρότατον οἶνον τήμερον πέει τάχα. 
402 

Αἰμόπαθιιβ ΧΤ. ῃ. ἀϑδό ἃ. 

Τὸ δ᾽ αἷμα λέλαφας τοὐμὸν, ὦναξ δέσποτα. 
ά98 

᾿ΑἸβθηδοις Χ͵Ι͂Ν, ρ. 652 Γ᾿. 

Οὐδὲν γὰρ ὄντως γλυκύτερον τῶν ᾿Ἰσχάδων. 
: 494 

ΑἸ μοπδοις ΧΎ, τ. 701 Ρ. 

᾿Ἐχφέρετε πεύχας χατ᾽ ᾿άγάϑωνα φωσφόύρους. 
Ἑοτνίαθϑβθ οχ ΤΟ ΟΡ ΟΡ ΔΖ515 5ΘΟθΠΠ15. 

495 : 

ΟΠΟΘΙΌΡοβοι5 δριᾶ ΒΘΚΚουαπι ῥ. 1247. Παρὰ ᾿4ρι- 

στοφάνει περισπωμένως ,, ἽὝἭχετον πρεσβῆ δύο.“ 
Ἰοδηπθ5 ΑἸθχδπανίηπ Ρ. 14, 24.Ψ. Τὰ δύο εε εἰς ἡ 
συγναιροῦσιν «“ϑηναῖοι --- 

. Καὶ πρός γε τούτοις ἤχετον πρέσβη δύο. 
496 

ΟΠοΘυοβοβου5 ἃρπᾶ ΒοΚΚουι ρ. 1399. ΠΤ] ύχης: 
- σημαίνει δὲ χαὶ τοὺς ἀμανίτας τοὺς περὶ τὰ 
δένδρα γινομένους, ὡς παρὰ ᾿“ριστοφάγει 

Ὀπτοὺς μύκητας πριγίνους. 
407 

ΟἸΘπιθη5 ΑἸΘχαπανῖπι5 δίνοπδί, Ὑ]. ῃ. 748. 
«Αϊσχρὸν νέᾳ γυναικὶ πρεσβύτης ἀνήρ. 

498 

ΟἸδπῖθης ΑἸοχαπάνίηνς 5 πιαί, ΨΙ. ᾿. 751. 

Βέβαιον ἕξεις τὸν βίον δίχαιος ὧν 
χωρίς τε ϑορύβου καὶ φόβου ζήσεις ᾿καλῶς. 

499 

ΒΟμοΙαοία ῬΙαίοπϊα Ρ. 871. ἅττα: τοῦτο ψιλού- 

μενον μὲν τινά σημαίνει, δασυνόμενον δὲ ἅτινα. --- 
ἐνίοτε δὲ ἐχ τοῦ περιττοῦ προστίϑεται. --- ᾿ἄριστο- 
φάνης Νεφέλαις (σ. 680.) ,,Ὅστις σχαλαϑυρμαάτίὶ ἄττα 

μικρὰ μανϑάνων.““ Ἐρατοσϑένης δὲ χρογιχῶς αὐτό 

φησι παραλαμβάνεσϑαι 
Πυϑοῦ χελιδὼν πηνίχ᾽ ἅττα φαίνεται" 

χαὶ πάλιν 
Ὁπηνίχ᾽ ἄτϑ' ὑμεῖς κοπιᾶτ᾽ ὀρχούμενοι. 

Οοηΐ, ΗἩδνυροοναῖίο οἱ ϑυϊᾶας ἰπ ἄττα, Εἰγπιοῖος. Μ. 

Ρ. 167, 46. Ἐπιοίαϊ 5 Ρ. 148 οχίν. ῬΆΙΠΘΟ Βα ΠΟΙΪ 

Ρ. 16. Ἡδφογοκίις, Ῥμοίία5 δὲ ϑυἶλας ἴῃ ΠΠύϑου. 

8600 
ῬΟΙΙαχ ΤΠ, 18. 

“ἄλλαι δὲ κυαμίζουσιν αὐτῶν Ἔ 

πρὸς ἄνδρας εἰσὶν ἐχπετήσιμοι σχεδόν. 

501 
ῬΟΙαΧχ ΠΠ, 84. 

«Ἱούσησϑε καὶ χτενίσησϑε πρὸς τὸν ἥλιον. 

502 
ῬΟΙΙακ ΠῚ, 39. 

Ἵνα μὴ καταγῆς τὸ σχάφιον πληγεὶς ξύλῳ. 

803 
ῬΟΙῸχ 1Π| 189. 

Ἵνα ξυνῶσιν ᾧπερ ἥδεσϑον βίῳ, 
σχώληχας ἐσϑίοντε καὶ μυλαχρίδας. 

04 
ῬΟΙΙχ Π, 2383. 

Ὡς οὐχ ἕτερον ἄνδρα σάρκιγνον. 
ὅ0ὅ 

. 

ῬοΙαχ Υ͂Ι, 24. 
Τί τὸ καχόν; ἀλλ᾽ ἡ κοχχύμηλ᾽ ἠκρατίσω; 

ῬΒΡΥπίομις ΒΟΚΚοΥΐ ῃ. 23, 15. “χρατίσασϑαι: 

τὸ μικρὸν ἐμφαγεῖν πρὸ τοῦ ἀρίστου. ᾿Ζριστοφά- 
γῆς ..ὄ χρατιοῦμαι μικρόν.“ 

5606 
ῬοΟΙαχ ΥἹ, 80. 

ξυγλύχειάν τἄρα κοχκιεῖς δόαν. 

τουτὶ δὲ τὸ ἰαμβεῖον ᾿Ζριστοφάνης οὐχ ἴδιον ὃν εἴ- 
ρηχεν, ἀλλ᾽ ὡς «Αϊσχύλου. 

507 
ῬΟΙῸΣ ὙΠ], 260. 

Τὴν χύτραν, 
ἐν ἡ τὰ χρεάδι᾽ ἦψες ἐζωμευμένα. 

δ08 
ῬοΙχ ὙΠ, Θά. 

᾿“γήσεις χροχύδα μαστιγουμένην.. 
609 

ῬοΙαχ ὙἹΙ, 67. 

᾿Δλλὰ τὸ στρόφιον λυϑὲν 
τὰ χάρυά μοὐξέπιπτεν. 

810 
ῬοΠαΣ ὙΠ, 108. Ἃ 

Πλὴν εἴ τις πρίαιτο δεόμενος 
βασχάνιον ἐπὶ χόώμινον ἀνδρὸς χαλκέως. 

511 

ῬΟΙῸκ ὙΠ, 162. Ζεπρᾶν] κεράμιον ὀξη- 
ρὸν ἀνεὶ τοῦ μυδᾶν ᾿Δ“ριστοιφάνης λέγει. Τάθια 
ὙΠ, 161. χεράμιο»ν ὀξηρὸν 6χ Αὐἱδίορμαπθ ππθηιοῦ δΐ, 

512 

ῬΟΙΠΧχ ὙΠΙ, 17. Ἔνιοι δὲ οἴονται χαὶ ἀνάγκην 
σχεῦος εἶναι δικαστιχὸν εἰπόντος ᾿Δριστοφάνους 

Οὐκ εἰ λαβὼν ϑύραζε τὰ ψηφίσματα 
καὶ τὴν ἀνάγκην ἐς χόραχας ἐντευϑεγνί; 

918 
ῬΟΙῸΧ Χ, 832. 

Τὸ παραπέτασμα τὸ Κύπριον τὸ ποικίλον. 
814 

ϑυΐάας, «Δὑαίνεται: ξηραίνεται. --- ἡ πρώτη 
δασύνεται καὶ ᾿Δριστοφάνης 

Ἐνταῦϑα δὴ παιδάριον ἐξαυαίνεται. 
καὶ ἑτέρωθι ἡ ἐν ΣΒ ΘΝ 

Ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ ησὐαινόμην 
ϑεώμεγος. 

816 

Ῥμοίία5 Ρ. 266, 16. οἱ δυίδας, Π7]ηλῶσαις 

Τὴν φάρυγα μηλῶν δύο δραχμὰς ἕξει μόνας. 

816 

Ῥμοίίαβ ρ. 460, 8. οἱ ϑιυίᾶα5, Πρόσισχε: 
Τὸ πρᾶγμα τοῦτο συλλαβεῖν ὑπίσχομαι. 

ξ 517 

δυΐάας, Σ χέδιον: ἐκ τοῦ ἑτοίμου. καὶ “4ριστο- 
φάνης,, Ταῦτα δὲ ] σχεδίοις ἔοικε.“ τουτέστιν ἐκ 

τοῦ παρατυχόντος εἴρηται. 



ἌΡΤΙ ΣΙ ΠΟ ΦΑΝ ΘΥΥΣ: 

ὅ18 
ῬΒυυπίομις ΒΟΚΚΘΗΙ ᾿. 57, 1ά. 

Οὔκουν μ᾽ ἐάσεις ἀναμετρήσασϑαι τάδε; 
619 

ΟὐΥδμιπιδίξϊοιι ΒΟΚΚΟΥΙ ρΡ..-400, 9. οἱ ἘΕδυουΐπιι5 ἱπ 

ΑἸΔΙῚ Ἡουτ5 Δαἀοηϊα1]5 Ρ. 16 ἃ. 

Σὺ δ᾽ οὐχ ἀνεῖχες αὐτὸν ὥσπερ εἰχὸς ἦν. 
520 

Ονδπιπιδίίοι ΒΟΚΚΟΡΙ ᾿. 484, ὅ. πόρρητα 
πάντα τὰ ἀπειρημένα χαὶ ἀπηγορευμένα ἐν τοῖς 
γόμοις λέγουσιν. ᾿Ζ“ριστοφάνης 

Οὕτως τι τἀπόροητα δοῶν ἔστι μέλει. 

Ἑοτίαϑβα ἔστι» μέλον. ΑἸίαπ σοπίθοίιμδηι, ἐτημέλει, 
ἦν ΘΙαΡΪΟ ἸΘ5010 41Ὸ ΡγΟΡΟϑΙίδπη Ὑἱα]. Αγρυᾶ ϑ'υ]δῃ1ι 

ἴῃ ἀπόρρητα βουίρίαπι ἴῃ οαϊποπο ΜΘα]οΙαποποὶ οὐτό, 

τ᾽ ΠΡ οτα δρᾶν ἔτι μέλλει. 
: 521 

Ἑτγπιοοσ. Μ. γΡ. 61, 17. 

- Τίγνωσχε τὸν ἄλεισόν τε καὶ τὰ γράμματα. 
522 

ἙϊγηιοΙ]οσ. ΜΙ. Ρ. 270, 45. 

Ὁρῶ γὰρ ὡς ὄμφαχα διασαυλούμενον. 
523 

ἘΙγπιοῖος. Μ. ρ. 280, 28. 
Καταντιβολεῖτον αὐτὸν ὑποπεπτωχότες, 

ἐχβαίνετον τὸν πατέρα τοῖς ὀρχύήμασι. 
824 

Ἑτγσπιοϊορ. ΜΙ. ῃ. 298, 5. 

Καὶ τῶν πρὸς εἴλην ἰχϑύων ὠπτημέγνων. 
525 

Ετγιιοοσ. ΔΊ. Ρ. 470, 84. 

Ἴχτινα παντόφϑαλμον ἅρπαγα τρέφων. 
ἅρπαγας τρέφων ΟΒΟΘΙΌΒΟβοι5 ἀρὰ ΒΕΚΚθγαπι ἐπ 8η- 
ποίδεϊοπα δα Ἰοοῖ ΕἸ ΥΠΙΟΙΟΡῚ Ρ. 901. 

520 

ἙτΥΊΠΟΙΟΡ. Μ. γΡ. ὅ26, 20. ᾿7Ζριστοφάγης τὴν 
σχληρότητα «Αϊσχύλου ἐνδειχνύμενος ἔφη 

Οἶμαι γὰρ αὐτὸν κόλλοπει 

ἐοικέγαι- 

ἢ 27, 

Ἑτγπιοϊοσ. ΝΜ. Ρ. 652, 51]. 

β. εὐθὺ Σικελίας. 

28 
ἘΠ ΊΠ1πι5 Ρ. 792. οχίν. 

᾿Επὶ τῷ ταρίχει τὸν γέλωτα χατέδομαι- 

529 

ἘΠπιδίδιμῖας ῃ. 969, 41. Τὸ δὲ σῶς εὕρηται, φασὶ, 
᾿Αριστοφάνης 

ἡμῖν ἡ πόλις μάλιστα σῶς ἂν εἴη. 
παρ᾽ οἷς 

α. Ποῖ χῆχος; 

χαὶ ϑηλυχῶς. 

Οὕτω παρ᾽ 
λέγουσι δὲ χαὶ σᾶ τὰ σῶα οἱ παλαιοὶ, 
χαὶ σᾶ ἡ σώα. - - '“ριστος ἀνὴς 
Ἢ μᾶζα γὰρ σᾶ χαὶ τὰ χρέα χὠ χάραβος. 

Ἐχοουρδὶί μᾶθὸ οίΐδπὶ ῬΆΠΠΘΠΙΟ ἴπ τ. σῷος. 

550 

ἘΠι5ΓΔίμπι5 ἡ. 1166, 61. 
327. ᾿Ὶ Α - « ;; 

Ενδὺς τὸ γυναικεῖον τοὺῦδὺ χιτώγιογ. 

581 

Ἑπισίατῃϊι5 ἢ. 1387, 4. 
ς ἐαω ε ᾿ ΕῚ ’ ἰμ 

Ἑστῶτας ὠσπεὲρ τοὺς ὀρεωχόμους αϑρους. 

882 
Ἐπιδίαίμῖπι5 ἡ. 1415, 62. 

Πόϑεν δ᾽ ἐγώ σοι συγγενὴς, ὦ φαρμακχέ; 
533 

Ἐλιδίδιηπ5 Ρ. 1419, 52. Καὶ διχαστήριον ἧστο-- 
ροῦσιν ᾿᾿ϑήνησιν ἐπώνυμον τῆς Παλλάδος. ᾿ἄριστο- 
φάνης 

᾿“ἄχων κτενῶ σὲ τέχγον" 

ὁ δ᾽ ὑπεχρίγετο 
ἐπὶ Παλλαδίῳ τἄρ᾽, ὦ πάτερ, ϑώσεις δίχην. 

ἐδίχαζον δὲ χατὰ Παυσανίαν ἐχεὶ ἀχουσίους φόνους 
οἱ ἐφέται. 

ὅ84 
Ἐποίαί τυ ἡ. 1442, 2. 

Ἔφευγε, κἀγὼ τῆς ὑπαντὰξ εἰχόμην. 
ὅ3ὅ 

Ἐπρίαϊμππις Ρ. 1467, 35. 

τπς ᾿ Καὶ χύων ἀχράχολος 

Ἑχατης ἀγαλμα φωσφόρου γενήσομαι. 
Οοηΐ. ϑυδηιπηδίϊοιι9 ΒΘΚΚΟΙΙ ἢ. 827, 18. 

: 836 

Ἐιβέδτμῖαα Ρ. 1585, 20. ροκίψιαπι ἄθ ἴογπιῖς υοοα-- 

Ῥυ]ουιμ ἄρχος οἵ ἀπαρχίας, ῬΙῸ ἄρχτος οἵ ἀπαρκτίας 

εἰ δὲ 
τοῦ ἄρχτου ὑπεξαιρεϑέντος τοῦ τ, ὡς εἴρηται, οὐ 

γέγονε σημασίας ἐναλλαγὴ, οὐ μὴν οὐδὲ γελοια-- 
σμὸς, ἀλλ ὁ χωμικὸς τὸ χάππα ἐξελὼν γέλωτα ἐχί- 
νησεν εἰπὼν οὕτω 

80 φιθυσάδπι πϑαυρδί5. ΘΧχροσιΐέ, [ἃ ροτρὶ, 

ἡμελλόν ἔστι χαὶ καλεῖ 
κ 27 37 ΠῚ Α ᾿Ὶ " τ 

τη» ἄρχτον ἄρτον, τὴν δὲ Τυρὼ τροφαλίϑα, 
τὸ δ᾽ ἄστυ σῦκα. 

8537 

ἘΠπιοίδί μα Ρ. 1788, 20θ. Ἐχ τοῦ Ὁμηρικοῦ ὦγου 

παρὰ τοῖς ὕστερον ἡ ὠνή. -- εἰ δὲ ἀπ᾿ αὐτῆς παρῆ-- 

χται χαὶ ἡ παρὰ τῷ χωμιχῷ ὄνωχις, ἧς χοῆσις φέ- 

ρέται παρὰ τοῖς τεχνικχοῖς τὸ 
Εἰτὰ δὴ 

εἷς (αἅ4. τὴ») πόλιν ἄξεις τήνδε τὴν ὀνώνιδα; 
οὐκ ἔστι βεβαίως ἀπισχυρίσασϑαι. ὄνομα δὲ βοτά- 
γης ἡ ὄνωνις, δι᾿ ἧς ἐπ᾿ ἀλογίᾳ ἴσως ὁ χωμιχός 
τινα σκώπτει χαὶ ῥᾳϑυμίᾳ, ὡς τοῦ ὄνου καὶ νωϑροῦ 
Ν" 
Ὄντος. 

588 
ΤΕΒοοσποσίις ἱπ ΒΟΚΚΘΥῚ Αηθοᾶοίβ Ρ. 1408. 

«Ζίϑος τις ὥζησεν τεϑυμιαμένγος. 

539 
ΒΟΠΟΙ σία Ἐαϊίππι Υ. 187. 

Ὦιμην δ᾽ ἔγωγε τὸν Κυχλοβόρον κατιέναι. 

ὅ40 

ΒΟΒοΙ βία Ἐσφπίζιπι ν, 254. Εὐκράτης ἔφευ- 

Ἵν εὐθὺ τῶν χυρηβίων: ἔνϑα αἱ χάγχρυς 

φρύγονται. κάγχρυς δέ εἰσιν αὖ λελεπισμέναιν χρι-- 
ϑαὺὶ ἀφ᾽ ὧν ἡ πτισάνγη. δὲ χαὶ τὸν Εὐ-- 
χράτην ὡς τοιαύτην τέχνην ἔχοντα. ὃν ἄλλοις γοῦν 
φανερωτέρως φησὶ .. Καὶ σὺ κυρηβιοπῶλα Εὔχρατες 

στύπαξ.““ Ἰάριι δἂ γν. 129. στυππειοπώληςς 

ὁ τὰ στυππεῖα πωλῶν, τουτέστι χαννάβινα, λινᾶ- 

δηλοῖ δὲ τὸν Εὐχράτη καὶ τὴν ἐπ᾽ αὐτοῦ πολιτείαν, 

ὃς στύππαξ ἐχαλεῖτο διὰ τὸ στυππιοπώλης εἶψαι, 

ὡς χαὺ ἐν ἑτέροις. 

σχώπτει 



ΑΡΥΓΣ Θ. Φ' ἈΠΓ ΝΟΥΣ: 

δ41 δῦὁ 
Βομο δία Ἐπιυρίαϊς ΜΙ ᾶθαθ υ. 46. ῬΟΠαΧχ ὙΠ, 196. 

Ἐβάδιζέ μοι τὸ μειράκιον ἐξ ἀποτρόχων. Ἀιρμάντ88 γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ᾿χοτυλίζετε τοῖσι, 

542 πέγησιγ. 

80 
ΑἸΠΘπΔΟῚ ορϊίοιιθ 1Π. ῥ. 8ὅ0 ο. ; 

Ἔν τοῖς ὄρεσιν αὐτομάτοισιν τὰ μιμαίχυλα φύεται 
πολλά. 

57 

ΘΟΒΟΙ δία ΑΟΒδυπθηδίππ συ. 519, οἱ ϑυϊᾶας ἴῃ 

ΒΟΙΟΙΙασία Βδηδμπὶ γν. 752. Τῶν ἀντιλο- 

γιῶν: παρίστησιν αὐτοῦ τὸ περὶ τοὺς λόγους σα- 
πρόν. χαὶ ἐν ἄλλοις 

“Στρεψίμελος τὴν τέχνην Εὐριπίδης. 

Οοτυϊξ οπᾶυπι γί οι στρειψίμαλλος. 

843 

ΒΟΒΟΙΙασία Ῥαοὶς νυ. 1081. ““ια καυγιάσαι: --- 

καῦνον τὸν χλῆρόν φασι. καὶ ἐν ἄλλοις «,Πόσος 
ἔσϑ᾽ ὁ χαῦγος ;“ 

,’, 

, σέχιον 

᾿ς Σικύους ἐνθάδε πη φυομένους οὐδενὶ χόσμῳ πε- 
θριόντες 

544 χατησϑιον. 

58 

δυϊάας, Χιάξειν: -- 

«Αὐτὸς δείξας ἔν δ᾽ ἁρμονίαις χιάζων ἢ σιφγνιάξων.. 

᾿Ἰλοᾶν χρὴ τὰς γνάϑους. 569 
δήζ Ἐτούδπις ἢ. 204, Λεγνέβρεια: τὰ νεχριμαῖα 

Θταπιπιδίίοις ΒοΚΚονΐ ρ. 398, 26. Ἴρο: οὕτω ἐλ Φ γτολυυ ὡς καὶ ᾿Ἰριστοφάνης Οὐκ 

ἔσϑ᾽ ὁ χενέβοειον ὅταν ϑύης τι, χαλεῖ με.“ ϑοβο- 

Ἰαδσΐα Ανὐΐαπι. νυν. ὅ838. Λεγεβρεέων: τὰ ϑνησι-- 

μαῖα χρέκ οὕτως ἐχάλουν. ..Οὐκ ἔσται χενέβριον 
ὅταν ϑύση.““ Ἑοτνίας56. ἰβίτιν βου οπάσπι 

Οτδπιπιαοι5 ΒΟΚΙΚοΥ Ρ. 884, 8. ᾿“λοῶν: ἀντὶ 

τοῦ περιάγων; ὡς οὗ ἀλοῶντες βόες. οὕτως “4ρι- 
στοιράνης 

«ράζε τοίνυν, ὡς ἐγώ σοι πᾶς ἀνέρριμμαι χύβος. 
Οἰμλῖ650 Ροθίδθ ποπιῖπθ ϑυϊάας ἴῃ ἀγέρριπτογ. 

6510 
2 ’ 

ῬΟΙΙαχ ΥἹ, 49. “Ζ“Ζριστοφάγης 
ἱ ᾿ ἼΗΙ γνν Οὐκ ἔσται. χενέβοειον ὅταν ϑύση τι. χαλεῖν με. Τὸν σαπέρδην ἀποτῖλαι χρὴ ἦ Ἣν ἡ δλος μ 

600 

Οτδιηπιδέϊοι: 9 ΒΟΚΚΟΥΙ γῥ. 343, 21. 

547 Τί γὰρ ἐπὶ κακότροπον ἐμόλετον βίον 

ῬΟΙυχ ΥἹ, 66. ἀδιχομηχάγνῳ τέχνη; 
“Χορδαὶ, φύσχαι, πάσται, Τὴν ὅ61 
χόλιχες. : δ 185. Θὲ δταπιπδίϊο5 ΒΘΚΙΚΘΥΪ Ρ. 415, 29. ᾿7ρι- 

ὅ48 στοφάνης 
ῬΟΙαχ ΥἹ, 62. ῬῬηματά τε κομινὰ καὶ παίγνι᾽ ἐπιδεικνύναι 

Πολφοὺς δ᾽ οὐχ ἧψον ὁμοῦ βολβοῖς. πάντ᾽ ἀπ᾿ ἀχροφυσίων κἀπὸ χιναβευμάτωνγν. 

δ9ϑορϑ 502 
ῬΟΠῸΧ ΙΧ, 184. Απηαιϊοϊοία Ρ. 86, 8. Βῆ: προβάτων βληχή. 

Εἰχοβολοῦντες καὶ πλάττοντες. ᾿Δριστοφάνης 

χαὶ χαταπλῦναι χῴτ᾽ ἐχπλῦγαι 
καὶ διαπλῦγαι. 

550 Θύτην μέλλει καὶ κελεύει βὴ λέγειν. 
ΑΙΒοπδοὶ οριΐοπιο ΠΠ. ρ. ΟἿ ἃ. ; 5863 : 

Ἔν δὲ Κλεωναῖς ὀξίδες εἰσί. Αἰμοπαοὶ ορίΐοπιθ 1. ρ. 80 "». Γίνεται δὲ ἐν] 
551 , Ἰκάρῳ, φησὶν ᾿Επαρχίδης, ὁ ΤΠράμνιος. ἔστι δὲ. 

Αἰπθηδοιις ΤΥ, ᾿. 174 4. ᾿ | οὗτος γένος τι οἴνου. χαὶ ἔστιν οὗτος οὔτε γλυχὺς 

3211 -ὦ ΖΙελφῶν πλείστας ἀχονῶν οὔτε παχὺς, ἀλλ᾽ αὐστηρὸς χαὶ σχληρὸς καὶ δύναμιν 

«οῖβε μαχαίρας. ᾿ ἔχων διαφέρουσαν, οἵῳ ᾿4ριστοφᾶνης οὐχ ἥδεσθαι 

καὶ προδιδάσκων τοὺς σοὺς προπόλους. ᾿ ̓ Αϑηναίους φησὶ λέγων τὸν ᾿1ϑηναίων δῆμον οὔτε 
452 . ᾿ ποιηταῖς ἥδεσθαι σκληροῖς καὶ ἀστεμῳέσιν οὔτε ΠΠρα- 

ΒΟΧπις Ἐπηρίνῖου5. δΔάγθυθ5 σα Δί1005 ἴ, μνίοις σχληροῖσιν οἴνοις συνάγουσι τὰς ὀφρῦς τὲ 
Ρ. 264. ᾿ χαὶ τὴν χοιλίαν, ἀλλ᾽ ἀγϑοσμίᾳ καὶ πέπονι νεκχτα-- 

“Ζιάλεχτον ἔχοντα μέσην πόλεως θοσταγεῖ. 

οὔτ᾽ ἀστείαν ὑποθϑηλυτέραν 

οὔτ᾽ ἀνελεύϑερον ὑπαγροικοτέραν. 

53 

δθ604 

Αἰβαπαοὶ ορέζοπιο ΧΙ. Ρ. 1127. οᾶ. ποϑδίναθ, Ἔχα- 
λεῖτο δὲ χαὶ τὸ ἑταιριχὸν συνευωχούμενον φιλοτή- 
σιον. ᾿“ριστοφ ἄνης ,,Ππτάπους γοῦν ἡ σκιά στιν 

ΟἸΡΕΙΕΗΒ ᾿ΠΕ ΤΠ, ἐπ νον νε Ἰ: 710, ἡ ̓ πὶ τὸ δεῖπνον" ὡς ἤδη καλεῖ μ᾽ ὁ χορὸς ὁ φιλο-- 
“υναται γὰρ ἴσον τῷ δοᾶν τὸ νοεῖν. τήσιος."““ 

ὅσ4 δ0ὅ 

ῬΟΠὰΧχ ὙΠ, 149. Αὐϊφεῖάος νο]. 1. ν. 87, 19. Ὃ δέ φησιν ᾿ἄριστο- 
Ὥστ᾽ ἀναχύπτων χαὶ κατακύπτων τοῦ σγχήμιατος φάνης περὶ Ασχύλου σκότον εἶναι τεϑνηχότος, τοῦτ᾽ 

ὕξιον χαὺ περὶ τούτου ((1λεξάνδρου τοῦ Κοτυαέως) 
γῦν εἰπεῖν εἰς παιδείας λόγον. 

[« “- 

οὑνεχα τοῦδε 
ἄρ ἰῷ Ξ 

χηλωγείου τοῖς χηπουροῖς. 

] 

᾿ 
] 
Ϊ 



ἌΡ ΣΦ ἈΠ ΝΟ ΘΟ ΥΣ: 1517 

6600 

ῬΙ]αίατΌμτ5. 4Π|1 Π]ΟΙΐα 1 σἱΐα ἄθοθηι οὐ δέουμπ ἢ. 

886 6. ᾿᾿Ισοχράτης Θεοδώρου μὲν ἣν παῖς τοῦ ἀρ- 
χιερέως --- ϑεράποντας αὐλοποιοὺς χεχτημένου χαὺ 
εὐπορήσαντος ἀπὸ τούτων --- ὅϑεν εἰς τοὺς αὐλοὺς 

’ ε αγῷ Ξ, κ᾿ ’ 

χεκωμῴδηται ὑπὸ “Αριστοφάνους καὶ Στραττιδὸος. 
567 

Ἡδογοῖις, “αν ϑ: εἶδος ἐνωτίου παρὰ .4λ-- 

χμῶᾶνε ἢ (καὶ ΑἸΡΘΡ) ᾿“ριστοφάνει. 
ὅ08 

᾽ 

1,1. ᾿βυδηνὸν ἐπιφὸ- 
ἢ παροιμία καὶ ἀπὸ τοῦ ὑπ᾽ 

Ζϑηοθῖμς Ῥτόυουθ. 

ροημα: -- ἐἴρηται δὲ 

αὐτῶν (ΑΡγάδπος 4161) συχος αντεῖσθαι τοὺς ξένους. 

ἔνϑεν ᾿Δριστοφάνης τὸν συχο(άντην ᾿βυδηνοχώμην 
εἶπεν. Οουτῖσο ᾿“βυδοχόμην 6011α115 ΠΟΘ Ὑ ομΐο 1. ρΡ. 26. 

οἵ ΒΟΚΙ ΘΙ Απθοδοιβ Ρ. 216, 6, 822, 81. 
509 

Βιίᾶας ἱπ ἀγχύρισμια, Ἔστι δὲ ἀγχύρισμα καὶ 
σχεῦος ἀγρευτιχὸν σύκων. ᾿Ἱριστοφάνης. ΕρΡου σρᾶπι- 

πιϑίϊοῖ, «ἀπ ἀγχύρισμα οὔτ ἄγχυρα σοιμηιδοιΐ, Δ 

Καυβίθγο ποίδίιβ Θδΐ σοιμ ραν ΕΘΘΎΟΝΙΟ, ἄγκυρα: 

ἐν ἡ τὰ σῦχα λαμβάνουσιν. 

| 870 

ῬΟΙΠΙκ ΤΠ, 108. ᾿7ριστοφάνης δὲ ἄγλωττον τὸν 
εἰπεῖν ἀδύνατον ἔφη. 

571 

ῬΟΙμΝΙχ ΠῚ, 48, ᾿“ριστοι ἄνης δὲ ἄγυνον τὸν 
ἀγύνην. 

572 
Ῥποίπις Ρ. 7, 20. “γῶνα: τὴν συναγωγήν. 

οὕτως .Δριστοφάνης. 
879 

Ἐπιοταίμῖις Ρ. 1854, 12. Ἣν δὲ χαὶ δδιξ μέ- 

τρον τι, φασὶ, τετραχοίνιχον. ᾿“ριστοιάνης ...,1λ- 
φίτων πελάνων ἀδδιχα. ῬΒοίΐις ᾿. 8, 6. οἵ σνᾶπι- 

τηδίΐοιι5 ΒΟΚΚονὶ ρ. 8342, 26. ἢ δ᾽ δὲξ: μέτρον τετρα- 

(Ετσπιοῖορ. Μ. ρ. 16, 58. 17, 46.) οὕτως 

πριστοφάνης. Οονιιρία Ἠρογομῖι5, δ δέξις: μέ- 
Ἴτρον τετοαχοίγης. 

γοίγιχογ. 

ὅ74 
Ῥμοῖΐια ρ. 9, 21. δηφράγοι: ἀγωνισταὶ 

ε΄, δα ΕἸ - ἔὺγ. 5 ’ τ 
ἔπποι οὕτως ἐχαλοῦντο, ὡς -““ριστοφ αγῆς χαὶ «Ῥερε-- 

χράτης. 
δ75 ᾿ 

Ρ- 340. 1. “δωνιος 
ξ ’, τ « -“ Ὥ κ 

«Ῥερεχρατης εἰσιεν ἀντὶ τοῦ ᾿δώνιδος. λέγει δὲ τὴν 
αἰτιατιχὴν τὸν ᾿“δώνιον. 

Οταπηηιδίΐοι ΒΟΚΚουΐ 

οὕτω δὲ χαὶ Πλάτων χαὶ 

Κρατῖνος, ἀλλὰ χαὶ ᾿Αριστος ἄνης χαὶ ἕτεροι. λέ- 
κ . 52) " ᾽, 

γουσι δὲ χαὶ '“Ἴδωνιν αὐτὸν πολλάσις. 

570 

ΒΟΚΚΟΡΙ γῃ. 848, ᾿Φείταν: 
ν᾿ ς ἘΞ ΕῚ ὔ κ Ὶ [2 ᾿Ξ 

τὸν ἑταῖρον. -1ριστοφάνης δὲ τὸν ἐρωμενον. ϑοΥῖδθ 

τ δμππιαΐξοιις 

2 

ἀΐταν. 
] 577 

ῬΗτΥπέίομπς ΒΟΚΙΚΟΡΙ Ρ. 6, 2. κύμων ϑά- 

." δ ἜΡ ' (αὶ ἼΈΡΓΕΣ τέϑειχεν, 

] ὠσᾶνεὲν ἀγόγου. ὠσαυτῶς χαὶι “Ἰριστος (νῆς. 

578 

Οναυηιηαίξοις ΒΟΚΚΟΡΙ ρ. 382, 17. ἤλειφό- 

βιον (εοἄοχ ἀλει(οίβιον): τὸν πεοὶ παλαίστραν 

οὕτως ᾿ἄριστο-- 

. Ἰώ 
λασσα: Εὐριπίδης ἐπὶ τοῦ 

νι ΄ - : ἀναστρεφόμενον χαὶ ὑπηρετοῦντα. 

--- -- ΄ἷἝὮὮ“ἝἝἪἪἝὁ ὁ })Ὺὗἃἂὲ-5Σ᾽ΣΉς 

φάνης. ἩογοΙιια, .ζ4λει (φοβίους: πένητας. υϑὶ 
᾿ τἱά6. ΑἸΡΟΡΕ ἀπποίδί! ΟΠ 6 1}. ὸ 

᾿ 579 
ῬΟΠῸΧ ΠΠ, 160. ᾿“ριστοφράνης δὲ ,,ἀμεταχειρί-- 

στων τῶν χοινῶγ"" εἶπεν. 
580 

Ῥμοίπι5 Ρ. 72, 21. Ἢ ποϑεν: ἀμόϑεν. οὕτως 
᾿Δφιστοιφάνης. Ἐθοία Βιυμπηκοιΐις δα Τὴπαθιπ οοντῖ- 
δῖ: ΘΡΡΌΡΘΙ ΘΡΑΠΙΔΙΪΟἱ νοροσίο ““μόϑεν: πόϑεν, 
τὰ ἀρ διυϊδη) 65, «παηαιδη ΟΠλΐ5598 ΑΥΙΘΤΟΡΠΔΏ15 
τηθῃί]0η6. 

ὅ81 
Εἰσιβοῖοσ, Μ. ρΡ. 96, 22. “ναζυγῶσαι: -- 

τὸ ϑύρας ἀνασιετάσαι ᾿ριστος ἄνης. Ἑαγνονῖηυθ. ἴῃ 

ΑἸΑΙ Ἠονι5 Αἀοπα!ς Ρ. 15". ναζυγῶσαι: τὸ 

τὰς ϑύρας ἀναπετάσαι. ᾿Τριστοφάγης ,.. Τὴν ϑύραν 
ἀναζυγώσας."“" 

882 
ΒΟΠΟΙΠ δία Τυπτ]ρι 15. ΟΥθαοῖ, νυ. 14, ρ. 288. οᾶ. 

ὈΥ ΄ ΛΟ , ςς ἀντν 8) , 
98}: ΠΡ με τὸ χωρίον“ παρὰ «Αριστοφαγει 

ἀντὶ τοῦ διεμέτρει. 
ὅ88 

5 -» 3 - 

«“νασηχῶσαις:ς ἀνταποδοῦναι, ἢ 
ΕῚ τ εἶ ὦ ’ ὌΣ 5». -- - 
ἀναλαβεῖν, ὠσσιὲερ οἱ ἵἱσταντες. οἷον ἐξισῶσαι τῷ 

λείποντι ἢ πλεογνάζογτι. 

διιάας,, 

οὕτως ᾿άριστος ἄνης. 

ὅδά 
Ονδιμπιδίϊοι9 ΒΘΚΚουὶ ρ. 401, 18. ᾿“νεψιαδαῖ 

2 δ 

«ριστο(ανης. 

δ 
΄ ᾿ , ῬΟΙῸΧ 11, 228. ᾿Ζ“»νοητία, ἀανοιώ., ἐπίνοια, πρό- 

ὧν 3 , - 2 ; . 
γοια., ---- καὶ ἀγοησία, ὡς “4φιστοφανης. Αὐϊ!δίορμα- 

ἤθη ἀγοησία οοπῖνα Αἰϊοουσπι σοηδιθίιμ  πθπὶ, 4886 

ἀνοητία ροκίυ]αίῖ, αἰκῖ556. πθὸ τηῖμὶ υἱοί: οὐθα 116 πθὸ 

ΤΟ ΘΟΚΙΟ νἱδιπὶ οο 86. ῬΕΡΥηΐοΙ. Ρ. ὅ06. ΟπδιηοθΥθπι 

ἀνοητία γυΐοτα 1060 46] θη απι, αἱΐθεο ἀγοησίω ἴῃ ἀνοη-- 
τία οὐπν σ0 106 ΠιΠΘ ΘΙ ΠΙΔ ΠΗ τητπαπάππ οοΐ. ῬΟΌΠῸΧ ΨΥ, 9. 

2) κι ι ΕΣ , . ἜΣ ΄ " ἐς “Ανοια " τὸ γὰρ ἀνοησία (τθοίθ οοαϊοοα ἀγοητία) σχλη 
; . . Ἂν ΄ 

οο». ῬΒνυγηίομις ΒΟΚΚοΡΙ Ρ. 21, 20. ἀγοητία:ἢ 

᾿ ὡς γουϑετία, μοιχοληπτία, φιλοποτία, λυχνοκαυτία, 

ἀϑλοϑετία, ἀχρατία. ὍὯς ἀϑλοϑθϑετία ῬοΙπιχ ΠῚ, 140, 

᾿ϑλοθϑεσία, ἢ ὡς ᾿Δριστοφ άνης, ἀϑλοϑετία. ὍΘ «υο 
αἰχὶ ΤοθΘοκίας. 1014. Ρ. 510. 

ΙΣ.: ὅ8δ6 
-. 2 ᾿ - 3 , 3 Βυϊάας, “πόμαχτρα σχυτάλων ἀπεσχοτημένα ὃ 

ἐσχιοτραφημένα. Ἑδάθιι στδμιπιδίίοιις ΒΟΚΚΘΡΙ ἢ. 491], 
20. ρυδθπιῖ550. Ιοπιππὰΐθ Ἵπόμαχτρα,, οἱ ἐσχιοτρο(η- 

, - . 2 , 

μένα φῬυδθθβθιβ. οιᾶ Ἰοοὶ βογιρίανα πᾶθο οϑί, «ἡ πο- 

ἀπεσχοτωμένα δὲ, ἔσχι- μακτρας: σχύταλα. 

αγοαφημένα. Ῥορίαθ δηΐπι σοῦρθα {υθυτηΐ ἀπόμακτῥ 

ἀπεσχοτωμένα., ποτ ἱπίθυρυθίδί πο ΘΧ 50 ΠΟ Πα 5[ἃ 

᾿ 6 ποῦ ΘΧΘΟΡΡ51: ϑυ]Ἃ1α5. Οὐ 811 Θδ5ΐ 46 φοῦύθῃι 

1000 δηποίαιϊο φροιυϊπορία, Ππσχιοτροφημένα: 

᾿Ἰριστοφάνης. ἀπόμακτρα σχυτάλων ξσχιοτροφημένα. 
Ῥυπάθηΐίπ5 46 πὶ 8110 1000, πεσχοτωμένγα: ἔσχι- 

ἀγραφημένα,, χεχρωσμένα. τὰς γὰρ χρίσεις σχότη 
(σχότους ἩΠΘογοΠν5) χαλοῦσι ζωγραη οι. οὕτως ᾿2ρι- 

στοφ νης : {πὰρ 156 π| 66. Ὑ6}}15, ΟἸπῖ558 ΤΆ ΠΙΘῊ Αὐἱι- 

ἙΓΟΡΗδηΐς πιθπιουΐα, ἃ ΠΟ ΎΟμΪο ἐγαδιυπέι οὐ 40 Ῥαι- 

“δ ηἶὰ ἄρτι Ἐπσίαιπ τη Ρ. 959, ὅ3. Ῥοηΐατ ΠΟΑΥ Βα, 

β Απομ ἄχτο ὡς: ξύλα. τὰς σχυτάλος, ἕν αἷς ἀπο-- 

ινῶσι τὼ μέτρα. Ἑουνπια ἀπόμαχκτρον Ἰάοπι υατιαν δά 
. - , 

ΘΧρ] ]οαπάπμι αι" ηστογ. 

δ 



ἈΞ ΤΎΡΟΣ ΦΙΞΑΌΌΝ  ΘΌΒΤΣ: 

857 

ῬοΙκ ὙΠΙ, 22. Καὶ ἀρτοστροφεῖν δὲ ᾿Ζριστο- 

᾿ φάνης λέγει. 
ΕΞ ὅ88 

Ῥμγυπίομις ΒΟΚΚουῖ ρ. 10, 9. σπάλαϑος: 

ἀκανθῶδες φυτόν. Κλέανδρος ϑηλυχῶς, ᾿“ριστοφά- 

νης ἀρσενιχῶς. 
589 

Βοκκοιὶ ρ. 18, 19. “ὔεσϑαι 
σῦ 9 χαὶ ἐναύεσϑαι:ς ᾿᾿ριστοφάνης αὐό μεγος, 

νυ ἐναύεσϑαι. 

: ῬΆΉΡΥ ΠΙΟΠτ5 

590 

Ἡογομῖις, φορμή: ἡ νῦν ἐνϑήχη λεγο μένη. 

᾿Δριστοφάνης ..Π]έλλει δὲ πέμπειν τοὺς εἷς ἀφορ- 

"μήν." ἢ πρόφασις, ἢ αἰτία. 
591 

ῬΕΥΥ πίομαι ΒΟΚΚουῖ ρ. 18, 28, 

τες: ᾿“ριστοφάνης. 

άψευ δοῦ ν- 

592 

Οταπιπιδίϊοι ΒΟΚΚΟΙῚ ρ. 476, 10. ωρὶ, ἄω- 

ρέα: 

-- ᾿ἀριστοφάνης δὲ ἔφη χαὶ ,,ἀωρὶ ϑανάτῳ ἀπέϑα- 
γεν." 

Π81} Υἱχ 18 ἸΟΟιΐπη}) 6556 ΟΥ̓Θἤδη) ΑΥ̓ΙΘΤΟΡΙΘΠΘΠ), 

τὸ παρὰ τὸν προσήχοντα χαιρὸν χαὶ τὴν ὥραν. 

ὝΈΥΘΟΙ Π6 414 ΘΥΡΟΥῚ5. Δ΄ Π)15ΘΥ1 σΥΔΠΙΠΙ ΔΙ ΟἹ : 

41 

ζονίαςοο ἀωροϑάνατος ἀπέϑανεν ἀϊχοναί. ῬΆΡΥΠΙΟΒΙ5 
ἰθίάθπι ρ. 24, 22ὥ. Πωροϑάνατος: ὃ πρὸ τῆς 
καϑηχούσης ὧρας ἀποθανὼν ἀνὴρ καὶ γυνή. 

593 

ΒΟΒΟΙΠαοία ΤΠΘΟΟΥΜΙ 1, 132. 

λέγεται: ὁμοίως ἐνταῦϑα χαὶ ἡ νάρκισσος. 

δὲ τῷ ᾿“ριστοφάνει ἀρσενικῶς λέγεται. 
598 

ῬοΙχ ΤΥ, 68. Χαὶ τὰ ῥήματα λυρίζειν χιϑα-- 
οίζειν ψάλλειν καὶ, ὡς ᾿“ριστοφάνης, βαρβιτίζειν. 

ὅ95. 
Εἰσπιοϊορ. Μ. ρ. 194, 81. Βέλεκοι: ὄσπρια. 

ἡ αὶ τῶν βελέχκων (4ον. βελέχωνγ)“. ᾿Δριστοφάνης. 

ὅ90 

ῬΟΠχ ὙΠ, 210. Παρὰ: ριστοφάνει βιβλιδάριον. 

597 

ῬΟΙΙΙΝ Π|, 66. ᾿Ζ“Ζοιστοφάνης δὲ καὶ βλέπος ἔχά-- 

λὲσε καὶ βλέπησιν. βλέπος ο51 ἵπ ΝΌΡΙΡΟ5 γν. 1176. 

δὅ98 

ῬΟΙΠακ ὙΠ, 187. ᾿“ριστοφράνης χαὶ βοηλατεῖν 
χαὶ ὀνηλατεῖν εἶχε. 

Ἢ βάτος ϑηλυχῶς 

παρὰ 

399 

ἙτΥπΟΙοσ. ΜΙ. Ρ. 214, 44, Βρόταχος: τὸν 
βάτραχον Ἴωνες, καὶ ᾿Αριστοφάνης, χαὶ παρὰ Ξε- 
νοφάνει. βάτραχος, καὶ χκαϑ' ὑπερβιβασμὸν βράτα-- 
χος χαὶ βρόταχος. 
Ρ- 770. Ιάοπι ρ. 200. Βρατάχους: βατράχους. 

600 

Καὶ βωλοκχκοπεῖν δὲ ᾿4ριστο-- 

- 
: 
ς 
Ρ 

ψΙάθ [πἰουργοΐθς Ἡ ΘΎ ΟΣ τυο], 1. 

ῬΟΙῸΣ ὙΠ, 141. 
φάνης εἴρηχε. 

60Ὶ 

ῬΒΡγπίομα5 ΒΟΚΚΟΥΙ ῥ. 81, 22. Γαλὴν κατα- 

πέπωκεν (οοὔθχ χαταπέπτωχεν) : ̓“ριστοφάνης. 
ἐπί τινος νέου μὴ δυναμένου φϑέγξασϑαι. χροήσαιο 
δ᾽ ἂν χαὺ αὐτὸς ἐπὶ παντὸς (τοῦ μὴ αἰαὶ: ΒΕΚΚΘιι5) 
φϑεγγομέγου. 

Ὁ ΘΟΙΣ τὸ τῆς γῆς ἔχϑεμα. ᾿Φριστοφάνης δὲ χαὶ 

602 

Ἐτσιβοῖοσ. Μ. ρ. 229, 40. Γεισίποδες: παρὰ 
τὸ εἶναι βάσεις τῶν ϑεμελίων. καὶ γεισῶσαι χαὶ 

“Ροπίνθιια, “ἤριστο- 

φάνης -- εἶπε Βαρϑί συδημμηδίϊοιι5 ΒΕΚΚοΥὶ ρ. 281, 2, 

ψια46 Ἡδογομίσμ Ὑ0]. 1. ρ᾿. 808. 

608 

18. ΤΕερόντειαι παλαῖστραι παρὰ 
Ἱποθυίπμῃι θοθίαθ ἤοπθη πὲ ΕΔΙΟΚΘΉΡαυΥ- 

τὰς ὦας τοῦ ἱματίου γεῖσα εἶπε. 

ἘΠῚ γείσας 5ονρίθῃι. 

ῬΟΙΧ ἹΪ, 

"Ἀριστοφάνει. 
δία! οοαϊοῖα βουΐρθινα ᾿ἀντι(άγει. 

608 

Ἡογομίι5, Τ αῳφνοπώλην τὸν ᾿Ζπόλλω λέ- 
γουσιν, ὡς ᾿Αριστοφάνης. 

600 

ῬΒΥΥπΙοΙπα ΒΘΚΚΟΙΙ ρ. ὅδ, 80. Ζ᾽ιετησίως: 

ἀντὶ τοῦ διέτως, οἷον χαϑ' ἕχαστον ἔτος. Θουχυ- 
δίδης καὶ ᾿“ριστοφάνης. Αγρυα Τβπογαϊάθπι 11, 29. 
Ιοσίπη! ϑυσέαις διετησίοις. 

696 

Ἡρδόγοῖι5, “ ράκαιγαγ-ε τὴν μάστιγα, 
ὑστριχίδα ὁ ̓ “ριστοφάνγης. 

607 

ΒΟΒΟΙΠαϑία ΠΙΟηΥ511 ΤΉγαοὶς ἴῃ ΒΟΚΚΟΥΙ Απροᾶοίῖθ 

ν. 942, 22. 
φάγει. 

τὴν 

Τὸ δυάκις καὶ τριάχις παρὰ ᾿ἄριστο-- 

6008 

27. ᾿Αριστοφάνης (1,γεϊδίν. ν. 265.) 

χαὶ πάλιν, ἐπιπαχτοῦν 
ῬοΙπιχ Χ, 

» Προπύλαια πακτοῦν.““ 

τὰς ϑύρας. 
609 

ῬΟΙὰχ Π, 199. Τὰ δὲ ὑπὲρ τοὺς δακτύλους 
χρούματα πταίσματα" ᾿Δριστοφάνης δὲ καὶ ἐπι- 
πταίσματα αὐτὰ χαλεῖ. 

610 

ῬΟΙΠῸΧ ΥἹΙ, 79. Τὰ δὲ ἐπιδορπίσματα ᾿Ζριστο-- 
φᾶνης ἐπιφορήματα χαλεῖ. 

ΘΙ! 

ῬΟΠῸΣ Π, 42. Ἑτερεγχεφαλᾶν, ὡς ᾿Δ4ριστοφά- 
νης, τὸ παραφρογεῖν. - 

: 612 

Ἡογομίυ5, Ἐτνήρυσις: ἔπαιξεν ᾿ἀριστοφά- 

νης ἀντὶ τοῦ φάναι τὴν σανίδα τὴν ἐτγνήρυσιν εἰ-- 
πὼν, παρὰ τὸ ἕτγος. 

618 

Ῥμοίίις ρ. 80, 6. Εὔειλος (οοᾶδοκ ΣπηλοὰῈ 
εὐήλιος. ᾿Δριστοφάνης. 

614 

διϊάας, Εὐϑθϑετῆσαις: κοσμῆσαι, συνϑεῖναι. 

οὕτως ᾿Δριστοφάνης. ῬΟΙυχ 1, 81. Εὐϑετῆσαι δὲ" 
ἔλεγον τὰς τρίχας. 

Θ1ὅ 

Τὸ παρ᾽ ᾿ΔΑριστοφάγει εὐκόπως. 

ΟἿ6 

ῬΟΠΙΧ ΥΨΙ, 161. Ἡμιφωσώνιον ᾿“ριστοφανης. 
Ὑ166 ἩΘΟΥΟΒΙΙ ἱπίορρυθίθς υ0]. ἴ. Ρ. 1686. 

ΘΙ7 

ῬΟΙῈΣ 1, 12, Τοὺς ἐπὶ τοῖς ἀγάλμασι χειρο-- 
τέχνας οὐκ ἀγαλματοποιοὺς μόνον οὐδὲ ἀγαλματουρ-- 
γοὺς, ἀλλὰ καὶ ϑεοποιοὺς χαὺὰ ϑεοπλάστας; ὡς 
᾿Αριστοφάνης. 

ῬΟΙΠῚΧ ΙΧ, 162. 



ΕΣ ἘΓΎΨΤΉ ἐπὰν τ ξον .2 

6018 

ῬΟΠῸΧ ὙΠ, 190. ᾿“ριστοφάνης δὲ γυγαῖχα ϑε- 
οίστριαν χαὶ φρουγανίστριαν εἰπε. 

619 

ῬοΙχ ὙΠ, 100. Τοὺς δὲ μεταλλέας ϑυλαχο- 
φορεῖν ᾿Δριστοιράνης ἔφη. Ὅπο οοἤΐοο5 ϑυλαχοφό- 
ρους. Ἐ1 σἸοκφαπι ϑυλαχοςρόροι ΒαΡοί ΠΟΘ Ομ ἶι5. 564 
ῬοΠυκ Χ, 149. ϑυλαχοφορεῖν μὲν τοὺς μεταλλέας 

οἱ χωμῳδοὶ λέγουσι. ' 
620 

ῬΗΡγπΐομις ΒΟΚΚον ρ. 48. 44. Ἰξοί: ἐπὶ τῶν 
γλίσχρων χαὶ φειδωλῶν. --- λέγει δ᾽ ᾿Δριστοφάνης 
οὕτως ,Ιξοὶ δυποκόνϑδυλοι.““ ὅπερ σημαίνει χαὶ αὐτὸ 

τοὺς γλίσχρους χαὶ διὰ τὴν φειδωλίαν μήτε λουο- 
μένους μήτε γιζομένους. ΠΙαΐα Βᾶθο «πηΐ πὶ ΜΟΘι!- 
αἷς Πρνιπμ Ὁ. 201. πὶ νἱῆθ ῬΊθυβομὶ ἃπποίδί 0} 6Π). 

Ο21 

Ἡργομῖις, Ἱπποχλεέδης: οὕτω χαχοσχόλως 
}Ὶ --- ᾿ [ὦ ’ ἂν 

τὸ τῆς γυναιχὸς μόριον ᾿Αοιστοφάγης εἰπενγ. 
022 

ῬοΠυχ ἸΤΥ͂, 67. Καλαμίνην σύριγγα 
“ριστοφάνης. Ἰάοπι Χ, 168. Δαλαμίγους αὐλους 

᾿» ΄ ἢ Ἡν 
“ριστοφανης ἕφη. 

Ρ 

ερῆκεν 

628" 
ῬΟΙχ ΨΠ, 166. ᾿“ριστοφάγης καὶ χάμιγον βα- 

λαγείου φησί. 
θ24 

ῬΒμοίϊα5 ῃΡ. 129, 15. Κάγδυτος: 
ὀνψοποιιχὴ μετὰ γάλαχτος χαὶ στέατος χαὶ μέλιτος. 
ἔνιοι δὲ διὰ χοέως χαὶ ἄρτου χαὶ τυροῦ. οὕτως 4οι-- 
στοφάνης. ϑ8οῖῖθ6 χάνδυλος, 46. ἀπὸ ἀϊοίππι δὰ Η6- 
5060 811 Κάνδυλος: διὰ 

ἐλαίου χαὶ γάλαχτος χαὶ τυροῦ χαὶ μέλιτος πέμμα 

ἐδώδιμον, 8 Ῥμοίϊπη 
Ρ. 688. 

σχευασσία 

Ἰοσυπι γὙ0]1. Π7, Ρ. 185. 

4.86 Θπμιθηήδυ ῬΟΥΒΟΠῚ5 

625 

ΠΡΟΙΙΣ ΤΠ, 41. Τὸ δὲ ὑπὸ μέϑης χαρηβαρεῖν 

χαρηβαριᾶν ᾿Δριστοφάνης. 
6026 

ΒοΒοι σία Ὑοορανιμ ν. 288. Ἔλεγον δὲ καὶ τὸ 
βλάψαι (ϑάνναι Τιοθοοκῖπς 'π ΟΥρμϊοΐς Ρ. 682.) χατα-- 

χυτρίσαι, ὡς ἑτέρωϑι ᾿Πριστοφάνης. ΜΠ} ον Ετγ- 

Π010σ. Νῖ. ῥ. 8313, 42, διι]α5 ἴῃ ἐγχυτρίστριαι, 56ο- 

1|δοῖα ῬΙδίομΙ5 ἢ. 336. ᾿ 
Ο27 

ῬΟΠυχ Π, ὅ7. Καχύποπτος, ὡς ᾿Δριστοφάνγης. 

628 

Ἡυροοναῖῖο, Κελέοντες: --- χυρίως εἰσὶν οἵ 

ἱστόποδες, ὡς καὶ παρ᾽ ᾿“ριστοφάνει δῆλον τῷ 

χωμιχῷ. 
629 

ῬΠοίΐι5 Ρ. 168, 12. Κλέος: τὴν φαύλην δό- 

ξαν ᾿Δριστοφάγης. 

680 

ῬΒοιίπς ῃ. 173,7. Κνημέα: τὰ ἐν τοῖς ϑοό- 

γοις χαὶ τροχοῖς διερείσματα. χαὶ πληγαὶ ἂν “γή-- 

μαις. χαὶ τὸ χνημιοπαχὲς ξύλον, ὡς ᾿Δριστοφάνης. 

6851 

ῬΠνΥ ποι ΒΟΚΚΟΥΙ ᾿. 47, 7. Κοινοϑυλα- 

κεῖν: τὸ ἐν ὁδῷ χοινωνεῖν σιτίων χαὶ τραπέζης 

χαὶ χαταγωγῆς χαὶ τῶν τοιῶνδε. ᾿Αριστοφάνης. 

ἊΡΌΙ Σ Ψ ΘΥΦΕΑ  ΝΕΘΥΎΣΣ, 

6032 

Ἡανροοναίίο Κράᾶστις: “4)είναρχος ἐν τῷ πρὸς 

«ΖΤυσικράτην. χρῶστίς ἔστιν ἡ πόα, ὡς καὶ ᾿ἄριστο- 
φάνης. Αριᾷ δ81105 φσιαπιηιδίϊοοϑ χράστις ΒΟΥΙΡΙ αν. 

0393 

ῬΟΠῸΧ ΥἹ, 91. Πέμνηται δὲ ᾿“ριστοφάνης καὶ 
χρεοστάϑμης. 

6084 

ῬΟΠΧ ΥἹ, 47. Κυδώνια μῆλα, ὡς ᾿Δριστοφάνης. 
603ὅ 

Ῥμοίϊις Ρ. 198, 11. Κωπαῖοι: σφῆκες. οὔ- 

τως ᾿Δριστοφάνγης. 
686 

Ῥμοίπι5 Ρ. 311, 21. Ζεγωγῆσαις ἀντὶ τοῦ 
παῖσαι. οὕτως ᾿Δριστοφάνης. 

057 

ῬΟΠυχ ΥΙ, 86. ᾿“ριστοφάνης λεχαγίσκην. 

6038 

ῬΟΙΠΙΣ ὙΠ, 196. “Ζιβανωτοπωλεῖν ᾿Δριστοςά-: 
νης ἔφη. 

6059 

ῬΒνγπίομις Ρ. 321. οἃ. ΤΟΡΘΟΚ. Κοχλιάριον: 
τοῦτο λίστρον ᾿Δριστοφάνης ὃ χωμῳδοποιὸς λέγει. καὶ 
σὺ δὲ οὕτω λέγε. ῬΒνγηίομι ΒΕΚΚοΥΙ νυ. 51, 9. 
«Τέστοιον: τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν χαλούμενον ζχο- 
χλιάριον. --α- Ψιάοίαν ἰσίταν. Αὐἱδίορμαπθος λίστριον ἄ]- 
ΧΙθ56: 46 4π0 νόοᾶρι]0 Δ᾽] Οὐπὶ συ Αμιπιδίοοσ αι. 0005 

ἱπηα]οαυ ΤΙ ΟΡΘΟΚΙΠ5. 
640 

Βυϊᾶαα, “Ζ2Ζογάρια: οἱ λόγοι. ᾿4ριστοφάνης. 
Ουΐδυ5 βαρ πιπ ρος ΒΥ ΠΘ5Ι ποῖ ΠΟΙΙΪηδΔίϊ Ὑϑῦρθὰ απαθάδπι. 

641 

ῬΕνυπίομις ΒΟΚΚουὶ ρ. ὅ0. 51. “Ζ0γγ ἀζεινὲ 

τὸ διαδιδράσχειν τὸ ἔργον, προφασιζόμενόν τινα 
πρόφασιν. χαὶ τοῦτο ᾿Αριστοφάνης τίϑησιν ἐπὶ ἵπ:-- 
πων προσποιούμενος (προσποιουμένων 3) χωλεύειν. 

642 

Ῥμοῖίις Ρ. 231, 11. “ουτρίδες: δύο κόραι 

περὶ τὸ ἕδος τῆς ᾿ἀϑηνᾶς. ἐχαλοῦντο δὲ αὗται καὶ 

πλυγτρίδες. οὕτως ᾿Αριστοφάγης. 

643 

ῬΟΙΙκ ὙΠ|, 1597. Καὶ λοφοπωλεῦν ᾿Δριστοφά- 
γης εἴρηχε. 

θ44 

Ῥποίϊι Ρ. 240, ὅ. ΠΙ] αγίδες: μᾶζαι. 

τῇ Ἑχάτῃ συντελούμενα δεῖπνα. οὕτως “Δριστοφά- 
Οομΐ, Ἡ Θογ Ομ ἢ, Ὑο 

θ46 

Ῥμοίϊις ἢ. 241,8. άϑος: λέγουσι τὴν μά- 
ϑησιν. οὕτως ᾿Δριστοφάνης. 

6046 

Μηαλϑαχόν: ἀντὶ τοῦ 

γης. 

Ῥῃοίας Ρ. 244, 18. 

᾿ ἀγαϑόν. οὕτως ᾿Δριστοφάνης. 
6047 

Ῥμοίίας ν. 246, 4, ἥ]άνην: τὴν μανίαν. λέ- 
γουσι δὲ χαὶ μάναν. ᾿Αριστοφάνης. 

646 

Ῥμοίπι5 ν. 255, 6. Μελαναΐέων: τοῦ πλοίου 

τὸ πεπιττωμένον, τὸ ἔναλον. ᾿Δριστοφάνης. 
649 

ῬΟΙΙΙΧ ΙΧ, 25. Ὁ μὲν μεγάλης πόλεως πολίτης 

ΝΠ  π π ὀρ ῤϊΤἕ ς΄ ἰὐμμ ες τς ΞΕ ΘΘΕΘΘΘΘΞ 

159 

Ψ ἢ 
χαν τὰ 



.-ρΠρΠρΠΠΠΠὃΠ'΄-τ.ττ ῦθ -π:τιὲπ--ΠΠΠΠρΠἝΠἝ,,,,᾽᾽᾽Ἑ͵ ..- 

"Ἵ 

ἐλ Ὁ ΡΕΥΙΔΕ Σ Ὁ ΦΘῈ ΦΙΚΑΝ ΘΕΟΣ: 
ἂ 

ιιεἐγαλοπολίτης ἂν λέγοιτο, ὁ δὲ μιχροᾶς μιχροπολέ- μεγαλοπολίτης γοιτο; ὲ μιχρᾶς μιχρ 
της. ὅϑεν χαὶ ᾿Ἰριστοφράνει εἴρηται τὸ μιχροπολι- 
τικόν. 

650 

Ῥμοίϊις ν. 280. 8. Π]ύξαν: αὐτὸν τὸν μυχτῆρα 

χαλοῦσιν, οὐχὶ τὸ ὑγρόν. οὕτως ᾿Αριστοιράγης. 
651 

ῬΟΙΠΧ ΥΠΙ, 177. Π]υῤοπωλεῖν ᾿Αριστοφάνης ἔφη. 

652 
ῬΟΌΠῸχ ὙΠ, 139. Ναῦται: οἷς προσήχει χαὶ αἱ 

παρ᾽ ᾿Αριστοφάνει ναύτριαι. 

058 

ῬΟΙΠκ Π, 20. ᾿Ζ“ριστοφάνης δὲ νεαγνιεύεσϑαι τὸ 
τολμῶν ἔφη, --- ἀνδρίζεσϑαι δὲ εἶπεν ἀνδροῦσϑαι, 

καὶ ἀνδριζόμεγνοι “Ὑπερείδης. 
6οά 

ῬΟΠῸΧχ ΥΙΙ, 138. Νεῖν δ᾽ ἐξ ὑπτίας μάϑημα 
κολυμβητῶν ᾿“φριστοφάνης εἶπε καὶ Πλάτων. 

οϑῦ 

Βοριαπι5 Βγζαη. Ν᾽ώναχρις: πόλις ᾿ἄρχα- 
δίας. --- τὸ ἐϑνιχὸν --ο χαὶ ΝΝωναχριεὺς λέγεται πα- 

ρὰ ̓ “ριστοφάνει. Ἑονία558 ΜΝωναχρεὺς 5ουθαπάμπι 6χ 

ἩΘΟΥΌΒΙΙ οἱ ῬΠΟΙΙ 9]05515. 

0960 

ῬΟΙχ Τ|, 180. Καὶ νωτοπλῆγα τὸν μαστιγίαν 
᾿Αριστοφάνης ἐχάλεσε. Νίδοϊ Αὐἱδίορμαπομι ρνὸ ῬΙι6- 

Ι] ᾿θουαΐίθ ποπλῖμαυ, οὐἶπ5 ΘΧ ΟΥ̓ ραία] 5 ϑ 1485 ἴῃ γωτο- 

πλῆγα νϑύϑαπι αἴας, Καὶ νωτοπλῆγα μὴ ταχέως 
διακονεῖν. 

6957 

ῬΟΙαχ ὙΠ, 80. Ἔξαινε δὲ τὼν ἐρίων ᾿Δἀριστοφά- 
νης ἔφη. 

θῦ8 

Ῥμοία5 Ρ. 808, 28. Ξειρης (510): φυτὸν ἀς 
ματιχόν. “Φριστοφάνης. Ἠρόγοῖπι5, Ξειρές: ἀρω- 

ματιχόν τι φυτὸν. τϑὶ νἱᾶθ διποίδι 968. 

659 

Ῥμοίϊις ἡ. 390, 12, --- τὸ ἱερὸν ᾿ὐλυμπίειον πεν- 

τασυλλάβως ὡς ᾿Ασχληπίειον ᾿Αριστοφάνης. 

6060 

ῬΠΟίμι5 ῃ. 291, 16. οἱ δϑιίηια59, Ὀγυχέζξεται: 

ἀκριβολογεῖται. οὕτως ᾿“ριστοφάνγης. 

ΘΟΙ 

Ῥμοίϊα5 Ρ. 849, 8. Ορογυΐίας λέγουσιν, οὐχὶ 
ὀργυιάς. ᾿“ριστοφάνης. 

602 

Ῥμοίϊι5 ἡ. 8ὅ6,8.. Οὐδαμᾷ: οὐδέποτε. “40ρι- 
στοφάνης. Οοιτῖρα οὐδαμά. μηδαμὰ νϑοιταίππι ὙΠ6- 
5]ΩΟΡΠΟΥ. Υ. 1102. 

3 

αοω- 

6603 

ῬΒνγπίομδυ5 ΒΕΚΚοΥΐ ᾿. 18, 23. «“41ὶ τῶν γυ- 

ναιχῶν παγίδες: τοὺς κόσμους χαὶ τὰς ἐσθϑῆ- 

τας, αἷς χρῶνται αἱ γυναῖκες χαλλωπιζόμεναι, πα- 

γίδας εἶπεν ᾿“ριστοφάνης. 
664 

ῬΟΙΠΧ ΥἹ, 168. Καὶ ᾿“ριστοφάνης, Πάγκυφος 

ἐλαία. ἩΠΘογομία5, 4“ στὴ ἐλαία: 
ἡ ἐν ἀχροπόλει ἡ καλουμένη πάγκυφος διὰ χϑαμα- 

λότητα. ῬοΙχ ΙΧ, 17. Ἢ δὲ κωμῳδία χαὶ ἀστῆς 
ἐλαίας εἴρηχε τῆς ἐν πόλει. 

ΟΡ ἐλάα. 

66ὅ 

διοριδηῖα Βγσαπί. Πα μ βωτάδης (Παμβωτάϑαε ] 

Νθυνοῖι5): δῆμος ᾿“ττικῆς, ᾿Ερεχϑηίδος φυλῆς. ὃ δη-. 

μότης Παμβωτάδης. τὰ τοπιχὰ ἐκ Παμβωτάϑων, ἐν 
Παμβωτάδων. ᾿Ζριστοφάνης. ϑοιῖθα. Παμβωταδῶν. 

000 

Ῥμοίϊις νυ. 9577, 25. Πανός: δέσμη χληματί-- 

δων. οἱ δὲ γεώτεροι ᾿“ττιχοὶ φανόν. ᾿Αριστο(άνης. 
ΟΟΥ : 

ῬΟΙΠχ Χ, 106. Πέτευρον δὲ, οὗ τὰς ἐνοιχιδίας 

ὄρνιϑας ἐγχαϑεύδειν συμβέβηκεν, ᾿ἀριστοφάνης λέγει. 
ῬποΙι5 Ρ. 426, 12. Πέτευρον: πᾶν τὸ μαχρὸν 
καὶ ὑπόπλατυ χαὶ μετέωρον ξύλον. ᾿Αριστοφάνης ἐν 
τῷ ε, Νᾷπηι οἰΐδπι πέταυρον ἀϊοΐαπι 651. 

θ0ὃ 

ῬΟΙΠΙκ ΕΥ̓͂, 168. ᾿“ριστοφάγνης δὲ ἔφη χαὶ πλει- 
σταχόϑεν. 

669 

ῬΟΙΠαΣ ὙΠ, 12. Ὁ δὲ τοῖς πιπράσκχουσι προξε-- 
νῶν προπράτωρ, ὡς Ζ᾿είναρχος καὶ ᾿Ισαῖος " προπώ-- 
λην δὲ ᾿Ἰριστοφράνης αὐτὸν εἶπε καὶ προπωλοῦντα 

Πλάτων. 
ΟγΌ 

Ῥμοίπις Ρ. 468, 21]. Προσχίσματα: εἶδος 

ὑποδήματος. .“Φριστοφάνης. Οοπῖ. Ἡογομίππι νο]. 1Π. 

Ρ. 1064. 
Ο71 

ῬΟΙΠΧ ΤΥ͂, 18. Καὶ πυξίον χαὶ πυξίδιον παρὰ 

᾿Αριστοφάνει. Ἰάθπι Χ, ὅ9. 60. Τῷ δὲ παιδὲ δέοι 

ἂν προσεῖναι --- πυξίον " εἴρηται μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ 

ζωγράφου τοὔνομα ἐν ᾿ἀναξανγδοίδου Ζωγράφοις --- 
.». Πυξίον λαβὼν χάϑου.““ οὐδὲν δὲ χωλύει χαὶ εἷς 

ταύτην αὐτὸ τὴν χρῆσιν τὴν ἐπὶ τῷ γράφειν ὑφ᾽ 
ἡμῶν ἄγεσϑαι, ἐπεὶ χαὶ᾿“ριστοφάνης οὕτω κέχρηται. 

6.72 

Ῥμοίίις Ρ. 478, 1. Πυτίνη: πλεχτὴ λάγυνος. 

᾿ἀριστοφάνης. 
672 

Ῥμοίζις Ρ. 486, 24.- Ῥἡτορας: χαὶ τὴν γυναῖχα." 
᾿Ἰριστοφάνης. 

674 

Οταπιηδίϊοιι5 Βαοδιμδηηΐ ἴ, Ρ. 860, 26, Σ αεχω- 

ΕἘδάθη ιαρϑέ 

Οοηΐ. 

νίσαι: κινηϑῆναι. ᾿πριστοφάνης. 
Ῥῃοίϊις Ρ. 490, 7. πὸ} σαιχονῆσαι 5ουϊρίπηι. 

Ἡδογ οί το]. 11. ῃ. 1128. 

: 070 ι ᾿ 
Ῥποίπις Ρ. ὅ03, 19. οἱ ρσυδιηπιαίϊοις ΒδΟμπιδπηΐ ἵ. 

ν». 862, 81. Σεῖν: τὸ λεγόμενον τοῖς παιδίοις ὑπὸ 
τῶν τροφῶν, ὅταν αὐτὰ βούλωνται οὐρῆσαι. οὕτως 
᾿ριστος ἄγης. 

ΟΥ60 ὲ 
Ἡρογομῖιβ, Σέριφος: ᾿Τριστοφάνης τὴν “4αχε-- 

δαίμονα Σέριφον. ῬΒοῖϊι Ρ. 606, 24. Σέρεςφον: 
τὴν ““αχεδαίμονα, διὰ τὸ σχληρῶς ζῆν. ζχαὶ χρη- 

σμὸς" αὐτοῖς ἐξέπεσεν. 
677 ᾿ 

Ῥμοίϊις Ρ. 518,2. Σχελετεύεσϑαις: ξηραίνε-- 

ὅὄϑαι. ᾿“ριστοφάνης. 
678 

Ῥμοῖπις Ρ. 520, 12.- δἱ ρταπιπιϑίϊοιι5 ΒΟ πιδηπῖ 1. 

Ρ- 866, 10. Σχεμβάξειν: χωλεύειν καὶ ἀσχωλί- 

ξειν. τὸ αὐτὸ τοῦτο. οὕτως ᾿ριστοφάνης. 



679 

Ῥμοίίπα Ρ. ὅ24, ὅ. Σχοπὴν καὶ σχοπιᾶν “τος 

χαὶ σχοπῶᾶν ᾿Δριστο( ἄγης. 
680. 

Υ “αλεῖ-. στοφάνης Χαλε π᾿ 

Ῥποίί Ρ. ὅ32,16.ὄ Σπυρϑίζξειν: τὸ ἀνασχιρ-- 
τῶν, ἀπὸ τῶν ὄνων. οὕτως ᾿“ριστοφάνης. Οοηΐ. 
Ἡδογοβίσπ, το]. 11. Ρ. 1252. 

682 

ῬΟΙΠπιχ ΠΙ, 1460. 

μῆς εἴρηκε. οίουίουθα ΠΡ σταδιοδούμος. 
ἶ 088 

Ῥμοίπβ ὑ. 5835, ὅ. Στάσις: οὐχ ἡ φιλονεικία, 
ἄλλ᾽ αὐτοὶ οἱ στασιάζοντες. χαλοῦσι δὲ χαὶ τὰ πε- 

φυχότα σπέρματα. οὕτως ᾿4ριστοφάγης. 
οδά 

ῬΟΌΠῸΧ ΠΗ, 82. Στήμονα δὲ ἐξεσμένον τὸν ᾿σχγὸν 
χαὶ λεῖον ᾿“ριστοφάνης λέγει. 

; 6δὅ 

ῬΟΙχ ΨΗ, 190. Στρογγυλοναύτας ᾿“ριστοφάγης 
λέγει. 

686 
ἘΠ π0105. Νῖ. Ρ. 747, 8. Ῥμοίπις Ρ. 570, 3. οἱ 

ΒΥδιμπηϑίοιι5 ΒΘΟΒΙαπηΐ Ὑ0]. 1. ἢ. 882, 8 Τ᾽ άρρω- 

μας τὴν κωπηλασίαγν. οὕτως “Δριστοφάγης. 
057 

οὐ ϑυδπιτηδίϊοιι5 ΒΔΟΠΙΔΠΠΪ Ὁ. ῬΒοί 5. Ρ. 572, 4. 
882, 2 20 
τάχα. οὕτως ᾿“ριστοφάνης. 

6088 
ἘϊγπΟΙοσ. ΝΜ. ῥ. 754, 84. οἱ ῬΒοίϊας Ρ. ὅ80, 21. 

Τετραχίζειν: οἷον ἐπὶ τετάρτῳ μέρει τι ποιεῖν. 
οὕτως ᾿“ριστοφάνης. Ἐδῆθπι Οπιΐ550 ΑΥΒΟΡμαπ6 μᾶ- 

μοῖὲ Ἡογ μα 5 ΥὙ0]. 171. ᾿. 1879. 

689 

ῬΒοίΐπ5 Ρ. ὅ88, 13. Τ᾽ίζειν : τί λέγειν. οὕτως 
᾿Ἡριστοφάνης. . 
ποῖ, ἡ δ᾽ (πηι ἐΐα οουσθπάπηι) ἡ χορώγῃ τῆς ὁδοῦ 

τι λέγει πέρι; 

Βυπ τιτίζειγ. 

Ἑονίδοσθ 824 Αυίπην συϑυδι 28. ρονῇ- 

690 

Ῥμοῖῖϊις Ρ. ὅ89, 1. Τιχτιχόν: τὸ ταῖς τιχτού-- 

σαις διδόμενον φάρμαχον. ᾿Δριστοφάνγης. 

691 

Ῥμοίίις Ρ. ὅ98,4, Τραγῳ δεῖν: χορεύειν. ᾽4ρι- 

στοφάνγης. 
092 

ἘτγπιοΙος. ΜΙ. ν. 726, 52. Στειλειά: τὸ τρῆμα 
τοῦ πελέχεως, δι᾽ οὗ τὸ στελεὸν ἐγείρεται, ἣν τρή- 

μην ᾿Δττικοὶ λέγουσιν. ᾿Δριστοφάνης ,. Τρήμας ἔχει."“ 

Ἰθπαι. . τὰχασπκι οειπ ρα πανέρι τ πε πο εἰ ει  ἐεασε νας ἀπ ἘΣ ΩΣ 

693 , 

ῬΟΠΌΧΎΙ, 106. Τρίχλυστος δὲ ᾿Ζ“Ζριστοφάνης λέγει. 

094 

Ῥμοίΐαα. ρ. 607, 28. Τροχίμαλλον: σωρὸς 
λίϑου. οὕτως ᾿“ριστοφάνης. 

6095 

Ετγπιοορ. Μ. ρ. 782, 10ὅ.0 Ὑπόγραμμα: 
“ρματίου ὑπόμνημα, ᾧ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑπογρά- 

, 

το 

ῬΟΙΠΙκ ὙΠ, 148. Τὴν δὲ σμινύην σμιγνύδιον ᾿4ρι- 

᾿“ριστοφάνης δὲ καὶ σταδιοδρό-- , 

΄ κι ἃ ἕ ᾿ | 

ΤΠ} αἀχας: τοὺς χαταστοχασμοῦς, παρὰ τὸ 

] - ς “ γ᾿ κ .2] ᾿ ΄ 

᾿ ἐκ τῆς ἑαυτοῦ προαιρέσεως καὶ προθυμίας τι πράτ- 

᾿ των, 

ῬΙούδοηι5. δ΄ Μοον. τ. 397. 

᾿ χζέται 

ΔΙ 5. δΙπη46. ποΐππι οοΐ οοσηϑίιμι Ὑ61- 

᾿ χωρὶς τοῦ τὸ παρὰ τισι. 

,᾿ ῬΒοίζια. γ. 691, δ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΎΣ.: 

᾿Βροκῖίι5. δὰ Ῥμργβίοι, Ρ. 78. οουνίρὶς ἐλύγ. 

φουσι. χαὶ ὑπογεγραμμένη, ἐστιβισμένη. ᾿ἄριστο-- ἢ 
φάνης. Οοπῆ. Ἡρδγομίππι γ0]. 11. ῃ. 1468... ᾿ 

; 6096 

ἘτγπιΟ105. Μ. ν. 782, 22 

οἱ ϑι4α9, Ὑποζυγιώδης 
Ῥποίϊα5 Ρ. 627, 19. 

ὥνϑρωπος: ὁ μὴ 

ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἑτέρων χελεύσεως, ὥσπερ χαὶ τὰ 
ὑποζύγια. (μα6ς δεΐαπι Ῥανγπίοιι ΒΘΚΚΟΙΙ ρ. 67, 12.) 
εἴποις δ᾽ ἂν καὶ ἱποζυγιῶδες πρᾶγμα. 'Ἄἄριστο- 
φάνης. 

697 

Ῥμοῖίας ρ. 670, 20.0.0 Ὕλην: 
οἴνου ἢ τοῦ ὕδατος. οὕτως ᾿“Ἰριστοφάγης. 

τὸ χαϑίζον τοῦ 

Ποείο 1.0- 

098 

ῬΟΙΠχ ΥῊ, 7. Τοὺς μέντοι μὴ ἀχριβεῖς τεχνίτας 

φαυλουργοὺς χατὰ ᾿Αριστοφάνην λέγε. 

6099 

Ἐπγιιο]ο 9. Ν᾿. ῃ. 789, 52. οἱ ῬΒοίϊις Ρ. 642, 22. 

“Ῥαύστιγγες: οἱ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐν ταῖς χγήμαις; 
σπῖλοι (σπίλοι ῬΙιιοιι5). οὕτως ᾿“ριστοφάγης. Βθοΐο 

φαύσιγγες οονυϊρῖς 6χ 

ΔΙΪΟΥ τ ΘΟ ΘΙ] ΔΊ] ΟΟΤΠπι ἰΟΟἾ5. 

100 

ῬΟΠΟΧΎΣ, 167. ᾿“ριστοφάγης δὲ, φιλοκηδῆ λόγον. 

701 

Ῥμοίία5 Ρ. 664, ἀς“Ῥλεήσιον: τὸ Φλιάσιον πε- 
δίον. ᾿Δριστοφάνης. . ΔΙ. ρ. 796, 
ά, ραιίαν δραᾶ, 

Ῥμοίππι, “ληγναφᾷ: φλυαρεῖ. .. Οατπα ᾿4ριστο-- 

Οοπδοπίΐ ὐγιηοῖοσ 

504. ΟΜ ΠΟΠΘη ΑΥἸΘΙΟΡ Δ ηΪ15. 

φάνης οἱἶταἱ Ἐτγπιο]05. Ν., πῖον πέτα κα τι σπε, 

| 

| 
οἵ Ἰοσϑπάππι οχ Νὰ}. 1477. ληνάφα: ἔστ, 

᾿Πριστοφάγης.““ φΟΒΒΑΕῦ5 ἴῃ ἱπαΐοθ ῬΙΟΙΪ ρ. 788. 

702 

Ἐτσπβοῖος. ΜΙ. ὑ. 796, 46. ΦΦνεἜ: --- τὸ δὲ φνεί 
᾿ ἐπιτετηδευμένον ἐστὶ παρὰ ᾿Δοιστοφάγνει μίμημα “ἢ 

΄ -“ " , ἢ » γ᾽ 
γέων φωνῆς. λέγουσι δέ τινὲς ὅτι τὸ φνεί οὐκ ἀρ-' 

Ἰ ἀπὸ Τοῦ φ γ᾽ οὐχ ἔστι γὰρ φγεί ἡ λέξ ξις, 
ἀλλὰ τοφνεί, τοῦ το μὴ ὄντος ἄρϑροου, ἀλλὰ μέρους͵ 

χαὶ δῆλον ἐκ τοῦ μὴ εὑρίσκεσθαι αὐτὸ, 
Χοιροβοσχός, Θουμιρίθ, 

“Ῥλιει (519): μιμητικὸς ἦχος. 

τῶν γαμψωνύχων. ᾿“ριστοφάνης. ϑυϊᾶαρ, “λέει: 

μιμητιχῶς «ωγεῖ. 

τῆς λέξεως " 

709 

ῬΒνγπίομι5 ΒΟΚΙΚΟΡῚ ῃ. 71, 1. Φορτηγεῖγ:ε 

φόρτον ἄγειν. χαὶ φορτηγοὺς ᾿Δριστοφάνγης. 

704 

ῬοΙμκ ὙΠ, 60. Τὸ» δὲ χορταῖον (χιτῶνα) τοὺς 
προπώλας φορεῖν ὡς ἀγοραῖον ᾿“ριστοφάνης ἔφη. 

100 

ΜΟοοΥὶς ν. 419. ἱέλαξ: ᾿4Ζριστοφάνγης. 
χαὶ λεῖος. “Πλληνες. ἩΟγοΟΒΙα5, Τίλακας 

λεῖον. 

ινιλὸς 

ψιλὸν, 

700 

Ῥποίϊπς Ρ. θὅὅ, 12, Φ’ο: ἐπὶ τοῦ 

μὴ συναρέσχοντος " ἔστι δὲ ἀποχομματιχοῦ λεξει-- 

δίου" ψόϑον γὰρ καλοῦσιν. “Δριστοφάνης. πλέω 

γράσου χαὶ ψοϑοίου χαὺ ῥύπου γε καὶ ψόϑου" 

σαπροῦ χαὶ 

ἘΒΑΘΟΜΕΝΤ Ἂς. 



102 

ϑου" οἷον. 
σα «πᾶϑὶ σἕδεῖ 

ΒΗΆΛΕυ5 ἴκ ἱπάϊδα γΡ. 798. 

ἴῃ Δηροήοτς ὕν 

ϑαοτος."“ 

Ὶ 707 
- ΄ ς ν 

ΡΟΝ ΥἹΙ, 125. Σ χληρότερον γὰρ ὃ ἀστεμιᾳὴς ---- 
χαὶ χωμιχώτερον ὁ ᾿Ἱριστοιάνους ϑυμάγροικχος. 

708 

ῬΟΠας Χ 123, 

᾽ στοον. Ἰάθιιν ὙΠ, 01. 
709 

. . ᾿ Ἁ 

ΘΟΒΟΙαςίᾳ ΡΙπᾶαν Ῥγαι. ΤΠ, 125. Ὁ χωμιχος 

Τιὐδὺς δὲ «Ῥοίνιξ γίγνομαι" 
- Α " Γ Ἔξ ᾿ 

τῇ μὲν δίδωμι χειρὶ, τὴ δὲ 

710 

’ 

λαμβάνω. 

Ῥμοίις.Ρ. 3561, 16, Ὀργήστρα: πρῶτον» ἐχλή- 

᾿ἡμίκυχλον, οὗ καὶ οἱ χοροὶ 
ΐ » ὥτφινς 
ω ο, ᾿ ’ τ" ΚΝ κ ἢ ΣΡ δα Εν -»“ Ὕ 

τὴν ορχηστοανμ" ἕτι γὰο τὴν ὕέωῶν ᾧὠχειτ ἔζχξι, (ησιν 
; 

ὁ χωμιχὸς. ΠοΡτου5 ἴθ Αἀήδπαϊς Ρ. 704.  Τοσ 

ὠχεῖτ᾽ Ζ: Οτ0 Π1811 ῬγΟΠοἾται οοίθυϊθ πὸ ΘΧΡΙΟΔΙ5. 
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Ῥποίπις Ρ. 570, 13. δχϑουρίπς ἃ" Αγροκίο!ο ῬιῸ-- 

σϑὰρ. ΧΥΎΥ͂Π͵Ι, 14, ν. 228. Παρὰ: τῷ χωμιχῷ εἴρηται 
ν ’ 

Γὰ Ταντάλου 

ἐς ΞΖ. - ἊΨ ᾿- ᾿-- Πϑῶϑ, 

ἔζεται. “΄ τάλαντα τα 
Ἔν, ᾿ 

ἀναὴ γ]»»- 
Ῥποίΐι5. Ρ. 609, 2. οἱ διϊάαῦ, Τρύχνονγ: 

ὁ χωμιχός (ησιν 
3} , τξὴ κοι. πη ϑιὸ [κατ 
Πδὴ γαρ εἶμι μουσιχώτερος τρύχγου. 
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,(ὦ»" 

Ῥμοΐϊις ρ. 404. 24. 

ΤΙ.αῦσαι μελῳδοῦσ᾽, ἀλλὰ πεζὴ μοι φράσον, 
« , 

᾿ Ὁ κωμισοςς 

«ἀἰσχύλος Θεωροῖς. ..1ω656 7Π|λέω γράσου τε χαὶ ψό- 

»χὰ ῥύπου" -Ἰϊσχύλος Θεωροῖς. δὲ ἴμτο!-- 

Ροσέ 'ψὸ σϑαιουθέιν Δσχύλος.““ νο- 
Εκ Τποοσηοσίο ΒΟΚΚΘετα 

1132. πᾶοο ρυοίς ., ἸΡοϑοιός ὁ ἀχά- 

᾿ ἌΣ ΟΝ », Ω 
1Ὸ πᾶὸ -ριστοίραγξι γείιιε-- 

- - Υ - ᾿ 3 ’ 

ϑὴη ἐν τῇ ἀγορᾷ, εἰταὰ χαὶ τοῦ ϑεάτρου τὸ χάτω 
Ἢ τ ξίφος Ἢ ἘΠ ΩΞΙΝ 

ηδὸν χαὶ ὠρχοῦντο " εἰς 

-στο 

“απὸ Πρέττου τοῦ ᾿Ποαχίξους χαὶ Βαλητίας τῆς. Βα-} 
Ἰ τ, Αῳ 

᾿ὅῆα 
. .ω ; 

διηας, ΤΠ σπαζεσϑακι: --- 

σπαζόμεσθ᾽ ἐρετιία καὶ σχαλμέδεα, ." 

φησὶν ὃ χωμιχός. χαὶ πάντα τὰ διιοια διττῶς λές 1 
γουσιν. Οναιπιδοις ΒΟΚΚουῖ ν. 458, 10... ἀσπαζύός 

«9 ἐπι ς ι - ἘΝ “-7ὔ ᾿ς ΣΤΡ » ὡς Ἵ 
μεθα καὶ σὺν τῷ σ, ασπαζομεῦ ἐρετμα, ι 

ἀρπα Βιήάαπι ἸΘσοναΐίαι" ἐρέτιὰ, «ιοᾶ οουτοχὶς Μοῖπο- ο 

Κιὰσ. : : Υ : ᾿ 
71 ᾿ ΟΝ 

Οτορί. ν. 108. γ. 312, οα. ἢ 
ΔΙαιΠι. παρὰ τῷ χωμιχῷ οἰχέτου στενάξαντος ἕτερός 

᾿ ς " τος ᾿ 

φησιν .. .«χούεις ὡς στένει ; “" ἜΠῊΝ 
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Ετσιβοϊοσ, Νῖ. Ρ. 192, 17. βαυχέδες: -α 

τεβαυχάλισέ με“ φησὶν ὃ χωμιχός. 
τ ΕΣ 

Ἐπιρίδ 5. Ρ. 228. οχίν. Ὅτι δὲ ἀπὸ τῆς στρου-᾿ 
ϑοῦ καὶ στρουϑίζει»ν τὸ εὐτελῶς (γυῖασο ἐντελῶς, οοτ- 

γϑούιπι Ἀν ΒΡαποκῖο ν. 2358.) πῶς ζδειν δηλοῖ χεὼ ὁ] 

χωμιχός. Ἰᾶθιμη Ρ. 1811, 16. Τὸ μέντοι στρουϑέζειν, ἢ 
εΙ ς ν - ε -Ὁ ν χω - ἢ 

ὃ φησιν ὃ χωμιχὸς, ἐχ τῆς Οιιηριχῆς -παρῆχται) 

στρουϑοῦ. ῬΙιοία ". ὅ44,ὅ. Στρουϑέζων : τρίζων. 

ΒΟΠΟΙ σα ἘΠ] 01615 

ετςξῳ ξῶδ λού, ὁ δὲ τα 
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Ἐπιδίδιμῖι5 Ρ. 720, 82. ΡΠ 46 Ὑ σα] σππὶ τοὺς 

ΘΟΠΙΡΟ51Π|5. ἀρΓ, «Ῥέρει δὲ χαὶ (τῶν τις παλαιῶν)". 
ἀπὸ γοήσεως τοῦ χωμιχοῦ τὸ παλίμβολος τρίπρατος 

χαὶ πολλάχις ἀπημπολημένος. Οὐοηΐ. ἩΘΡΥ ΟΜ ἰμΐου- 
Ῥιθίος υ0]. 11. ρ. 848. Ἶ 

719 ἘΠ 
. ίθρμαπι5 Βυζαπί. Βδρέττος: πόλις Τυροηνῶν, ᾿ 

᾿λήτου. οἱ οἰχοῦντες Βρέττιοι. Χαὶ ἡ χώρα. Βρεττία ἡ 
χαὶ ἡ γλῶσσα. :Τριστοφάνης 

λιέλαινα δεινὴ γλῶσσι 1βρεττέα παρῆν. 
720 

ΟλΙθητς γ0]. ΧἼΊΙ. Ρ. 1060]. 6, Οπανίου. 
΄- δὰ Ἄγ σειν, “'ἢ ἈΝ: τ χείσος 5: , 

“Χωρεῖ πὶ γραμμὴν λοοδὸς ὡς εἰς ξιιβολήν. 

! 
᾿ 

᾿ 
᾿ . 

Ἀρῶξα τιν Ὁ ᾿ ὅπ: ἼοΣ 
᾿ ἘῸΝ 
Ϊ Ὺ ᾿ Ἂ Ἐ- 

Ι 
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" 

᾿ 

ἀκ τ, ἣ 
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